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RESUMO  

ESTE TRABALHO TEM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR OS GRUPOS DA SOCIEDADE QUE 

TÊM INTERESSE NA REGULAMENTAÇÃO PROPOSTA PELO PARECER CGU/AGU Nº 01/2008-

RVJ, O QUAL  REABRIU OS DEBATES NO PAÍS A RESPEITO DA APLICAÇÃO DE 

LIMITAÇÕES À AQUISIÇÃO DE PROPRIEDADES RURAIS POR PESSOAS JURÍDICAS DE 

CAPITAL ESTRANGEIRO. PROCURA TAMBÉM INVESTIGAR OS POSSÍVEIS EFEITOS 

SOCIOECONÔMICOS DA APLICAÇÃO DESTAS RESTRIÇÕES SOBRE O PANORAMA 

AGRÁRIO ATUALMENTE VIGENTE NO BRASIL. FORAM EMPREGADOS OS APORTES 

TEÓRICOS DA NOVA ECONOMIA INSTITUCIONAL (NEI) E DA ECONOMIA DOS DIREITOS 

DE PROPRIEDADE.  UTILIZOU-SE O MÉTODO QUANTITATIVO, NA MODALIDADE DE 

PESQUISA DOCUMENTAL. 

 

PALAVRAS-CHAVE: NOVA ECONOMIA INSTITUCIONAL, ECONOMIA DOS DIREITOS DE 

PROPRIEDADE, PROPRIEDADE ESTRANGEIRA, TEORIA DOS GRUPOS DE INTERESSE. 

 

ABSTRACT 

THIS WORK AIMS TO IDENTIFY THE GROUP IN SOCIETY THAT HAVE AN INTEREST ON 

THE REGULATION MADE BY THE LEGAL ADVICE CGU/AGU Nº 01/2008-RVJ, WHICH 

REOPENED THE DEBATE IN THE COUNTRY REGARDING THE APPLICATION OF 

LIMITATIONS ON ACQUISITION OF RURAL LAND BY LEGAL ENTITIES WITH FOREIGN 

CAPITAL.  IT ALSO HAS THE PURPOSE TO INVESTIGATE THE POSSIBLE SOCIOECONOMIC 

EFFECTS OF THESE RESTRICTIONS ON THE AGRARIAN FRAMEWORK CURRENTLY IN 

FORCE IN BRAZIL.WERE APPLIED THE THEORIES OF THE NEW INSTITUTIONAL 

ECONOMICS (NIE) AND THE ECONOMICS OF PROPERTY RIGHTS. IT WAS USED THE 

QUANTITATIVE METHOD, IN THE FORM OF A DOCUMENTARY RESEARCH. 
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ÁREA TEMÁTICA: DIREITO E DESENVOLVIMENTO 

 

A LIMITAÇÃO À AQUISIÇÃO DE PROPRIEDADES RURAIS POR PESSOAS 

JURÍDICAS DE CAPITAL ESTRANGEIRO: GRUPOS DE INTERESSE E 

EFEITOS SOCIOECONÔMICOS 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A existência de propriedades em nome de estrangeiros sempre foi uma preocupação corrente dos Estados 

Nacionais. Quanto à matéria, os discursos nacionalistas sempre imperavam, pois os legisladores partiam da 

idéia de que o território e as terras agricultáveis, às quais os países estavam adstritos, eram elementos 

indispensáveis ao exercício da soberania estatal.  

Foi com base neste contexto nacionalista que inúmeros Estados passaram a promulgar leis que restringiram 

ou impediram a propriedade de terras por estrangeiros. No Brasil, a Lei nº 5.709
2
, de 1971, é o regramento que 

trata a matéria, limitando a compra de propriedades por pessoas estrangeiras. 

 Nos Estados Unidos da América, o Agricultural Foreign Investiment Disclousure Act
3
, de 1978, traçou as 

regras sobre o investimento estrangeiro na agricultura do país e estabeleceu as normas gerais sobre a 

propriedade estrangeira, sendo que os Estados de Nova York, Iowa e Missouri editaram leis específicas que 

impossibilitam a posse de terras agricultáveis por pessoas estrangeiras. Na América Latina, Venezuela, Bolívia 

e Equador já editaram leis restritivas, e atualmente, no Paraguai e na Argentina correm projetos de leis 

semelhantes. 

Nos dias atuais, a globalização e o desenvolvimento da economia de mercado e das empresas multinacionais, 

sobremodo, acentuou o fluxo de investimentos estrangeiros em todo o mundo. Grande parte destes 

investimentos destina-se justamente à compra de propriedades, sobretudo rurais, havendo preferência por países 

onde a inexistência de restrições ou limitações legais para a aquisição de terras por meio do capital estrangeiro 

impliquem em menores custos de transação para as companhias.    

Se por um lado há a necessidade de manter a soberania estatal e garantir o acesso à terra ao povo e às 

empresas locais, por outro lado, regramentos muito restritivos poderão afugentar quantias de capitais que 

seriam fundamentais para o desenvolvimento econômico.  

 No caso específico do Brasil, baseando-se nos panoramas institucionais agrário e fundiário atualmente 

vigentes no país, cabe investigar quais os efeitos econômicos que a restrição para a compra de propriedades por 

pessoas jurídicas brasileiras de capital estrangeiro poderá ocasionar, e identificar quais grupos da sociedade têm 

interesse na aplicação destas limitações. 

O tema é importante, tendo em vista a recente alteração na interpretação da Lei 5.709/71, provocada pela 

edição de um novo Parecer pela Advocacia Geral da União (AGU), o qual já irradiou alguns efeitos imediatos 

na estrutura institucional do país. Ademais, trata-se de questão que carrega consigo um embate político-

jurídico-ideológico que envolve discursos por diferentes modelos estatais de desenvolvimento, modelos estes 

que são defendidos por grupos de interesse variados, muitas vezes contrários. O assunto está sendo debatido 

atualmente nas esferas do governo federal. Discute-se a possibilidade de aprovação de uma nova lei sobre o 

tema ou de edição de um novo parecer.  

Para o estudo, serão utilizados os aportes teóricos da nova economia institucional e da economia dos direitos 
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de propriedade. Em seguida, serão apresentados os fundamentos do parecer da AGU, passando-se à 

classificação e descrição dos grupos de interesse envolvidos em sua edição. Por fim, far-se-à uma análise dos 

efeitos socioeconômicos acarretados para os principais grupos, direcionando-se para os apontamentos 

conclusivos.  

 

 

2. APORTE TEÓRICO 

 

2.1. A ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO E A NOVA ECONOMIA INSTITUCIONAL (NEI) 

 

A análise econômica do direito não teria se desenvolvido não fossem os trabalhos realizados por Ronald 

Coase em meados do século XX. Nobel em economia e professor catedrático da Universidade de Chicago, 

Coase publicou, em 1937, o célebre artigo “The nature of the firm”, lançando um conceito para a firma que 

revolucionou o modo como os juristas e economistas viam o instituto até então. 

 A partir dos estudos de Ronald Coase, a firma deixou de ser considerada um simples fator de produção para 

se tornar um “feixe de contratos” que estabelecem direitos de propriedade entre agentes econômicos. Seus 

estudos também identificaram que essa ampla gama de contratos, formadores da firma, comportam relações 

presentes e futuras, formais ou informais entre os agentes, facilitando e mediando as atividades econômicas.
 4

 

Já em 1960, ao lançar “The problem of social cost“, Coase estabeleceu as bases do que posteriormente 

chamou-se de “Teorema de Coase”. Em linhas gerais, o autor prelecionou que -  diferentemente da previsão 

neoclássica de que a economia era capaz de organizar-se sem custos ou influências externas -  o mundo real 

apresenta fricções causadas por assimetrias de informação. Estas fricções, denominadas “custos de transação”, 

impedem que os direitos de propriedade sejam negociados a custo zero, influindo, como conseqüência, na 

alocação dos recursos econômicos, na teoria dos direitos de propriedade e na organização dos mercados.
5
  

Desta forma, quebrou-se o pressuposto da economia neoclássica segundo o qual os  agentes poderiam 

negociar direitos, independentemente da sua distribuição inicial, a nenhum custo, de modo a sempre se chegar à 

sua alocação eficiente.
6
 
7
 

Entretanto, as inovações não pararam por aí. Desde os trabalhos precursores de Coase, baseados no estudo da 

firma e dos custos de transação, até o surgimento e desenvolvimento das diferentes escolas doutrinárias, a 

análise econômica do direito adentrou os mais variados campos científicos.  Os acréscimos mais inovadores 

ficaram a cargo dos autores da Nova Economia Institucional (NEI).
8
  

Para os teóricos da NEI, entre os quais destacam-se Oliver Williamson
9
 e Douglas North

10
.(tanto as 

macroinstituições (as instituições criadas pela sociedade ou as instituições de Estado), quanto as 

microinstituições (as pequenas instituições existentes no interior das firmas e organizações) importam para as 

análises econômicas.
11

 O direito interfere na economia, e é influenciado por esta, na medida em que atua como 

regulador e indutor destas instituições. Ao jurista caberá observar os efeitos econômicos de determinado 

instituto jurídico, dado o arranjo institucional presente. melhor antes 
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Williamson foi o responsável pela criação da Teoria dos Custos de Transação. Além de defender que as 

instituições influenciam a intensidade destes tipos custos, o autor acrescenta que existem problemas potenciais 

nos contratos pactuados pelas firmas. De acordo com o autor, esses tipos de problemas são causados pelo 

comportamento oportunista dos contratantes, que não olvidam em aproveitar brechas contratuais para 

maximizar lucros. Por isto, os contratos devem ser bem construídos, prevendo graves sanções em caso de 

descumprimento de cláusulas contratuais.   

Além disso, o autor inovou ao incorporar as organizações (microinstituições) como objeto das análises. Ele 

também foi pioneiro ao introduzir a Teoria da Racionalidade Limitada, de Herbert Simon (segundo a qual o ser 

humano é dotado de racionalidade limitada, sendo, pois, incapaz de prever todos os arranjos econômicos e 

institucionais, e de minimizar todos os custos de transação), como pressuposto teórico-epistemológico dos seus 

estudos.
12

 

North, por sua vez, investigou a origem e a evolução das instituições, desde as trocas locais, em vilarejos, até 

a especialização internacional e a divisão do trabalho. Para ele, as instituições são mecanismos ou restrições 

previamente criados pelo homem para estruturar as relações políticas, econômicas e sociais. Ele defende que as 

instituições atuam no campo econômico de modo a reduzir incertezas nas trocas, além de minorar custos de 

transação e produção, e que consistem tanto em mecanismos informais (sanções sociais, tabus, costumes, 

tradições e códigos de conduta) como formais (constituições, leis, direitos de propriedade, etc.).
 13

 

 

2.2. A ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO E A ECONOMIA DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE 

 

Com o estabelecimento da firma como um feixe de contratos que regem direitos de propriedade, os 

estudiosos verificaram que a existência de custos de transação e a influência de instituições são fatores 

preponderantes na configuração dos direitos de propriedade em uma comunidade. Nesse aspecto, observaram 

que as relações entre economia e direitos reais são mais estreitas do que até então se pensava. As análises 

econômicas passaram, então, a incidir sobre os direitos de propriedade, criando-se a vertente denominada: 

Economia dos Direitos de Propriedade.
14

 

Se por um lado a alocação dos direitos de propriedade é influenciada pela presença de custos de transação, 

em contrapartida, o conteúdo destes direitos é fator preponderante para a definição dos custos presentes em 

determinada atividade econômica. Nesta linha, a Economia dos Direitos de Propriedade também procura 

descrever e prever como o conteúdo dos direitos de propriedade afeta a eficiência da alocação de recursos e o 

valor das mercadorias. Já na perspectiva macroeconômica, os teóricos se propõem a estudar como a disposição 

destes direitos influencia o desenvolvimento econômico de um país.  

 

2.2.1. O CONCEITO DE PROPRIEDADE 

 

As origens do direito de propriedade remontam à propriedade romana primitiva. No direito romano, a 

propriedade significava o poder de direito, a soberania do pater famílias sobre as suas coisas. O proprietário era 

considerado regente e árbitro da sua coisa (suae rei moderator et arbiter), e seu poder envolvia o direito de dela 

usar e abusar (ius utendi et abutendi).
15
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No direito atual, entretanto, o conceito dos direitos de propriedade foi bastante ampliado. Washington de 

Barros Monteiro destaca que a propriedade é o mais sólido direito real subjetivo incidente sobre coisas 

corpóreas ou incorpóreas. Todavia, ele enfatiza que o conteúdo deste direito passou a variar de lugar para lugar, 

a depender dos diferentes poderes atribuídos ao proprietário pelo ordenamento jurídico vigente em cada país. 
16

 

Já o jurista Orlando Gomes, por sua vez procurou adaptar o instituto ao ordenamento jurídico brasileiro. Ele 

define a propriedade sob três critérios: o sintético, o analítico e o descritivo. De acordo com o critério sintético, 

a propriedade é a submissão de uma coisa, em todas as suas relações, a uma pessoa. Do ponto de vista analítico, 

trata-se do direito de usar, fruir e dispor de um bem, e de reavê-lo de quem injustamente o possua. 

Descritivamente, a propriedade é um direito complexo (comporta um feixe de direitos), absoluto (oponível a 

todos), perpétuo (duração ilimitada) e pessoal (trata-se de direito exclusivo).
17

   

  Complementa o autor:  

 
Considerada na perspectiva dos poderes do titular, a propriedade é o mais amplo direito de 

utilização econômica das coisas, direta ou indiretamente. O proprietário tem a faculdade de 

servir-se da coisa, de lhe perceber os frutos e produtos, e lhe dar a destinação que lhe 

aprouver. 18
 

 

Necessário acrescentar, portanto, um quarto critério para a conceituação do direito de propriedade: o critério 

econômico. Este critério abarca uma ampla gama de relações de domínio suscetíveis de valoração econômica, 

nas quais estão incluídos o uso, a habitação, o usufruto, a servidão, as garantias reais, entre outros. Contudo, a 

lei traça limites à utilização econômica da propriedade, prescrevendo que a utilização da coisa está limitada ao 

seu fim econômico ou social, sob pena de configurar-se abuso de direito.  

, Apesar desta amplitude, a economicidade muitas vezes é deixada de lado pelas análises jurídicas do direito 

de propriedade. A despeito dos recorrentes debates históricos, os juristas e os economistas políticos ainda não 

foram capazes de formar um conceito que agregue as facetas interdisciplinares da propriedade. Por isso, o 

primeiro problema enfrentado pelos autores da Economia dos Direitos de Propriedade foi o de criar um 

conceito amplo para o instituto, que envolvesse os seus mais variados aspectos, tanto econômicos quanto 

jurídicos. 

O primeiro conceito desenvolvido por essa doutrina possui forte relação com os critérios jurídicos 

caracterizadores dos direitos propriedade descritos por Orlando Gomes, sobretudo se considerado do ponto de 

vista analítico e descritivo. Este conceito, elaborado por Gary Libecap, trata a propriedade como instituições 

sociais que definem ou delimitam uma gama de privilégios garantidos, aos indivíduos, a bens específicos (ex. 

parcelas de terra ou água). Para o autor, ser proprietário envolve uma série de direitos de uso, acesso, 

apropriação, transferência, entre outros.
19

  

Outro economista que buscou uma interdisciplinaridade com o direito para tratar do tema foi Yoram Barzel. 

O autor conceitua direitos de propriedade como “os graus em que os indivíduos podem se beneficiar de seus 

ativos”. Ele considera que estes direitos nunca são totalmente seguros, dividindo-os em direitos econômicos e 

direitos legais. Os primeiros são aqueles que o Estado garante ao indivíduo. Os segundos correspondem à 

capacidade do agente em desfrutar de determinada propriedade, utilizando ou consumindo o bem, seus serviços 

ou qualquer de seus atributos.  

Apesar da supervalorização concedida ao critério econômico dos direitos de propriedade, é possível 

observar, na definição apresentada por Barzel, alguns elementos relacionados aos critérios sintético e analítico 

do direito de propriedade. 
20

  

 

2.2.2. TEORIAS SOBRE A ORIGEM E A IMPLEMENTAÇÃO DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE 
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Outra problemática encontrada pelos autores da economia dos direitos de propriedade, foi identificar os 

fatores econômicos que determinam a implementação e o desenvolvimento de direitos de propriedade em uma 

comunidade.  Refazer essa introdução 

Harold Demsetz foi um dos pioneiros a se debruçar sobre o tema.  Para o autor, o direito de propriedade 

carrega consigo o direito de beneficiar ou de prejudicar a si próprio ou a outrem. Sua função é a de guiar ou 

criar incentivos para a internalização de externalidades. Isso se torna necessário quando os ganhos advindos da 

internalização forem maiores que os custos causados por ela.
21

 

Ao investigar as sociedades indígenas do Nordeste e Sudoeste do Canadá, Demsetzidentificou a ocorrência 

da “tragédia dos comuns“. Ele observou que, nas comunidades aborígenes existentes na Península do Labrador 

(situadas a Nordeste), o surgimento do comércio de caçados aumentou a demanda por alimentos existente, 

levando a relativa escassez de carnes. Esta prática incentivou a demarcação, pelos caçadores, de territórios 

individuais para captura de animais (espécie de propriedade). Os limites destes territórios eram sinalizados 

pelas maiores árvores existentes na floresta.  

A solução se mostrou interessante, pois, quando havia sobreposição de territórios, cada caçada frutífera 

realizada por um dos indivíduos da tribo representava uma externalidade negativa à atividade do que ia caçar 

posteriormente. A delimitação de direitos de propriedade dirimiu as externalidades que haviam, contribuindo 

para a organização socioeconômica da comunidade.  

Ainda quanto ao desenvolvimento e delimitação dos direitos de propriedade, Furubotn e Pejovich 

identificaram que um importante passo implementado pela economia dos direitos de propriedade foi a rejeição 

da maximização de lucro como comportamento fundamental e único dos agentes econômicos. Os autores 

descrevem ser comum a existência de firmas que sacrificam lucros em troca de prestígio, bens públicos, 

relações de trabalho, liquidez, segurança, entre outros, de forma a pressionar o ambiente institucional em vigor 

pela maximização de utilidade(tirei semquerer) Segundo os autores, a existência de direitos de propriedade 

distintos adia a entrada de recursos na função utilitária dos tomadores de decisão. Uma mudança no sistema 

geral de relações de propriedade poderá afetar o modo como as pessoas se comportam e, por meio deste efeito 

no comportamento, é que os ajustes nos direitos de propriedade afetam a alocação de recursos, a composição 

dos mercados, a distribuição de mercadorias, etc. 

Neste sentido, uma atenuação no direito de propriedade privado (ou público) de um ativo,  por meio  da 

imposição de medidas restritivas, afeta as expectativas do proprietário sobre três parâmetros: sobre os usos que 

ele pode fazer deste ativo, sobre o próprio valor do ativo para ele e para outros, e consequentemente, sobre os 

termos do negócio a ser realizado. Para reduzir ou eliminar os efeitos causados por estas externalidades,  

Furubotn e Pejovitch defendem que taxas sejam impostas àqueles que ganharão com a mudança legal imposta 

e, em contrapartida, compensações devem ser pagas àqueles que sofrerem perda de capital ou perda de 

satisfação por conta da nova lei.  

 

2.2.3. A TEORIA DOS GRUPOS DE INTERESSE 

Ao criticar os conceitos anteriormente desenvolvidos, Eggertsson elaborou uma análise  própria dos direitos 

de propriedade. Apesar de reconhecer o pioneirismo do autor e a historicidade de sua proposta, ele qualifica o 

esquema criado por Demsetz como um modelo ingênuo (“the naive model”). Afirma que, embora neste modelo 

o papel do governo esteja implícito, há a pressuposição de que o Estado, de forma a tirar proveito da divisão do 

trabalho e do crescimento das trocas de mercado, sempre criará um panorama geral dos direitos de propriedade 

que permitirá aos indivíduos maximizar as riquezas líquidas da comunidade. Observa, entretanto, que na 

realidade, e em geral, os Estados não têm atuado para minimizar custos ou aumentar as trocas.
22

  

Ele propõe a superação do modelo ingênuo dos direitos de propriedade por um modelo criado por ele 

próprio, o qual denomina de modelo dos grupos de interesse (“interest-group theory of property rights”). O 

modelo destaca que as mudanças legais e econômicas são provocadas pela atuação dos distintos grupos de 

interesse sobre as instituições existentes numa comunidade.
23
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Eggertsson aponta que os indivíduos, atuando sozinhos ou em grupos, podem maximizar sua riqueza por 

meio  de duas formas: a) ou focando-se exclusivamente na produção, a partir de determinado panorama 

institucional; b) ou pressionando os governantes, legisladores ou departamentos governamentais por mudanças 

nas leis e regulamentos que lhe favoreçam economicamente.  

O caminho escolhido dependerá do preço relativo de obtenção de mudanças favoráveis na estrutura de 

direitos escolhida. Quando este preço for baixo, a busca de riquezas por grupos de interesses especiais pode 

gerar instituições econômicas que permitirão à comunidade utilizar somente uma pequena fração de sua 

capacidade técnica de produção. Isto, na maioria das vezes, pode não ser apropriado em termos de eficiência 

econômica.24 

Uma posição semelhante foi sustentada por Libecap. Segundo ele, 
 

[...] forças competitivas tendem a corroer instituições que não suportam crescimento econômico 

duradouro. Mudanças nas condições de mercado exercem pressão para ajustes dinâmicos na 

estrutura de direitos existente,  através do esclarecimento dos direitos e privilégios ou de sua 

transferência a outros (...) de forma a facilitar respostas às novas oportunidades econômicas. 

Previsões a respeito do atraso com que os arranjos de direitos de propriedade respondem às 

mudanças e oportunidades econômicas, portanto, devem cuidadosamente considerar fatores 

políticos ou de equidade. Conflitos de distribuição surgem quando direitos de propriedade são 

redistribuídos pelo Estado com pouca ou nenhuma compensação... Partes em desvantagem irão 

se opor ao novo arranjo, até mesmo se este permitir uma expansão global da produção e da 

riqueza. Consequentemente, uma análise dos prováveis ganhadores e perdedores de uma 

mudança econômica e institucional, e da interação desta com a área política em determinados 

assuntos, é necessária antes que o padrão observado dos direitos de propriedade possa ser 

entendido.
25

 

 

2.2.4. RENT SEEKING 

Acho melhor começar de outra forma  ..a teoria do rent a seekinprocura explicar a influência dos agentes 

econômicos na delimitação dos direitos de propriedades é a teoria dos rent-seeking (caçadores de renda). Esta 

teoria foi desenvolvida ao longo das décadas de 1970 e 1980, a partir dos trabalhos pioneiros de Tullock (1967).  

pPossui íntima ligação com a teoria dos grupos de interesse. Alguns autores (quais ou qual) consideram a 

primeira apenas uma extensão desta última. Outros, apontam a existência de uma diferença mínima de 

abordagens, ambas convergindo para as mesmas conclusões e resultados. 

Nos dizeres de Buchanan,  

“o termo rent-seeking é designado para descrever um comportamento num contexto 

institucional onde os esforços individuais para maximizar o valor geram um 

desperdício social em vez de um excedente social.”
26

 Eggertsson completa: “rent-

seeking é a atuação dos indivíduos de forma elevar a sua riqueza pessoal, ocasionando, 

                                                                                                                                                                                                            

Ainda na década de 1970, trabalhando a temática da regulação econômica, Demsetz criou um padrão semelhante ao 

apresentado neste trabalho, destacando a atuação de grupos de interesse na captura de agentes reguladores. Esses estudos 

sedimentaram a base para a formulação - pela Escola Neoclássica - da Teoria da Captura, resultando na criação de um modelo 

amplamente adotado e reconhecido ao redor do mundo, o Demsetz Auction. De modo geral, este modelo demonstra a 

viabilidade do mecanismo de tomada de preços e da utilização de licitações concorrenciais para a diminuição das pressões 

institucionais exercidas pelos grupos econômicos interessados em concessões de serviços públicos.  

Outro autor que já havia publicado trabalhos sobre a atuação de grupos de interesse na organização do mercado foi Gary 

Becker. Nenhum desses estudiosos, entretanto, havia trabalhado o tema sob a perspectiva dos direitos de propriedade, razão 

pela qual optou-se pela utilização, neste artigo, do modelo desenvolvido por Thráinn Eggertsson.    
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simultaneamente, uma contribuição negativa à rede de riqueza de sua comunidade.”
27

 

Na prática, pode-se afirmar que os caçadores de renda (rent-seekers) atuam como grupos de interesse que 

trabalham no sentido negativo aos mercados, de modo a estabelecer sistemas que, embora menos produtivos e 

socialmente ineficazes, são rentáveis aos membros do grupo. Para tanto, eles lançam mão de sua influência 

política, social e financeira (lobby) para manter (ou criar) um status institucional ou legal que favoreça (ou 

mantenha) a sua atividade, ou que evite uma redução de sua atuação econômica menos eficiente.  

Assim, enquanto a teoria dos grupos de interesse investiga a alocação política de recursos pelos grupos e 

coalizões tanto do ponto de vista positivo aos mercados (profit seeking
28

), quanto negativo, os autores do rent 

seeking investigam apenas as ações negativas, as que promovem uma menor eficiência no arranjo produtivo. 

Estas ações negativas podem corresponder à manutenção de práticas monopolistas, à criação de transferências 

artificiais, à minimização dos custos de um arranjo improdutivo, à captação de recursos governamentais para a 

manutenção de atividades pouco eficientes, ao estabelecimento de uma estrutura antieconômica de direitos de 

propriedade, entre outras.        

  

3. A LEI 5.709/71 E A AQUISIÇÃO DE PROPRIEDADES RURAIS POR EMPRESAS BRASILEIRAS 

DE CAPITAL ESTRANGEIRO 

 

A política agrária no Brasil traduz um bom exemplo de atuação de grupos de interesse sobre a estrutura e o 

conteúdo dos direitos de propriedade. De modo geral, os legisladores brasileiros têm se dividido entre a 

manutenção do modelo fundiário atual, com enfoque nas grandes e médias propriedades; a construção de um 

novo modelo fundiário baseado nos minifúndios e na agricultura familiar; ou a preponderância da empresa 

rural, com foco no agronegócio.  

Nesse contexto, oportuno destacar o recente debate ocorrido no país sobre a aquisição de propriedades rurais 

por empresas brasileiras de capital estrangeiro, provocado pela edição do Parecer CGU/AGU n° 0l/2008-RVJ. 

 

3.1. DISCUSSÕES ACERCA DA RECEPCIONALIDADE DA LEI Nº 5.709 PELA CONSTITUIÇÃO DE 

1988  

 A Lei nº 5.709, de 1971
29

, é a norma que regulamenta a matéria referente à aquisição de imóvel rural por 

estrangeiro residente no país ou pessoa jurídica estrangeira autorizada a funcionar no Brasil, e dá outras 

providências.  

Em sua interpretação literal, esta lei somente permite a compra, por pessoas físicas estrangeiras, de 

propriedades rurais em área, contínua ou descontínua, inferior a cinquenta módulos fiscais.
30

 A esta restrição 

dimensional, cumula outras duas, estas também aplicáveis às pessoas jurídicas: a) a soma total das propriedades 

registradas em nome de titulares estrangeiros não poderá ultrapassar área superior a um quarto (vinte e cinco 

por cento) da superfície total do município onde se situem; e, b) a soma total das áreas do município 

pertencentes a pessoas estrangeiras de uma mesma nacionalidade não passará de quarenta por cento do limite 

anterior (ou seja, não poderá exceder a 10% da área total do município). Ademais, o citado regramento 

prescreve a adoção de procedimentos especiais e autorizações específicas para o registro de propriedades por 

pessoas estrangeiras.  
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Com o parecer GQ-22, elaborado pela Controladoria Geral da União em conjunto com a Advocacia Geral da 

União (Parecer GQ-22 - CGU/AGU)
31

, e publicado em 1994, a referida lei foi classificada como inaplicável às 

pessoas jurídicas brasileiras de capital estrangeiro - assim tomadas as pessoas jurídicas compostas por maioria 

societária de capital estrangeiro, com sede no país, e constituídas de acordo com das leis brasileiras -, posto que 

o §1º, de seu artigo 1°, não teria sido recepcionado pela constituição de 198832.  

Entendia, a consultoria jurídica da união, que uma restrição ao direito de propriedade, neste grau, somente 

poderia ser aceita se a Constituição Federal formalmente expressasse a equiparação das empresas brasileiras de 

capital estrangeiro às empresas estrangeiras, dando, assim, um regime específico a estas. O parecer considerou 

que, com a pequena diferenciação entre empresas brasileiras e empresas brasileiras de capital nacional, disposta 

no artigo 171 da Carta Maior33, então em vigor, o constituinte buscou apenas conceder alguns privilégios a estas 

últimas, não tratando, pois, de fazer qualquer subclassificação ou restrição à atividade - ou à propriedade - em 

face das primeiras. 

A discussão trazida pelo parecer também ressaltou o contexto ufanista e protecionista que envolveu a criação 

da lei em questão, sobretudo porque, ao tempo da promulgação desta, o governo militar estava em seu auge.  

Posteriormente, a Emenda Constitucional nº 6, de 1996, revogou o artigo 171 do texto constitucional, o que 

gerou, na visão da AGU, uma necessidade de re-análise do posicionamento adotado. Resultou-se, assim, no 

Parecer GQ-181 da AGU, redigido em 1998, e publicado no ano de 1999.
34

 

Este instrumento, por sua vez, não chegou a adentrar no mérito da recepção do art 1º, §1º, da Lei nº 5.709/71 

face à Emenda Constitucional nº 6, mas buscou o princípio da segurança jurídica, como princípio geral e basilar 

do direito, para sustentar que a revogação do citado artigo constitucional, pelo parecer anterior, não poderia 

ressuscitar o dispositivo de lei ordinária já revogado. Em termos técnicos, vale dizer: o parecer GQ-181 

concluiu que a revogação do artigo 171 da Constituição não poderia causar a repristinação do §1º, art 1º da Lei 

nº 5.709, de 1971, sob pena de ferir-se a segurança jurídica. 
Em 2010, todavia, motivada pela mudança no panorama agrário e fundiário do país, a AGU advogou pela 

necessidade de se rever o parecer anterior e passou a considerar recepcionado o citado dispositivo. Este novo 

entendimento, constante do novo parecer CGU/AGU Nº 01/2008-RVJ, permitiu a equiparação das pessoas 

jurídicas brasileiras de capital estrangeiro às empresas estrangeiras. Na prática, possibilita-se a aplicação, às 

primeiras, de todas as limitações à propriedade que anteriormente eram destinadas apenas às estrangeiras. 

A partir da data de sua publicação, este parecer tem vinculado a atuação dos órgãos da administração 

pública, a exemplo do INCRA e dos Ministérios governamentais, que passaram a aplicar e ampliar os limites 

prefixados pela Lei 5.079/71 às pessoas jurídicas brasileiras de capital estrangeiro. Nesse sentido, o Corregedor 

Nacional de Justiça, julgou o pedido formulado pelo Ministério Público Federal (MPF), referendando-o nos 

mesmos termos da tese defendida no Parecer CGU/AGU n° 0l/2008-RVJ, vinculando também a administração 

judiciária à fiscalização da Lei 5.709/71.
35
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O Conselho Nacional de Justiça publicou, em seguida, portaria em que determinou às Corregedorias de 

Justiça locais ou regionais, junto aos Tribunais respectivos, que informassem aos Cartórios de Registro de 

Imóveis e Tabelionatos de Notas (serviços extrajudiciais) que fizessem observar, rigorosamente, a partir de 

Agosto de 2010, as  disposições da Lei nº 5.709 de 1971, inclusive em seu art. 1º, §1º, mormente quando se 

apresentarem ou tiverem de lavrar atos de aquisição de terras rurais empresas brasileiras com controle 

societário de estrangeiros. 

 

4. O PARECER CGU/AGU Nº 01/2008-RVJ E AS RESTRIÇÕES À AQUISIÇÃO DE PROPRIEDADES 

RURAIS POR EMPRESAS BRASILEIRAS DE CAPITAL ESTRANGEIRO 

 

Com a edição do parecer CGU/AGU Nº 01/2008-RVJ, a administração pública passou a considerar que a 

nacionalidade do sócio, pessoa física ou jurídica, que exerce o poder de controle sobre a companhia é o fator 

determinante para a equiparação da pessoa jurídica brasileira de capital estrangeiro à pessoa jurídica estrangeira  

Segundo a análise da da AGU, ao ocorrer esta equiparação, passaria a figurar as seguintes limitações e 

restrições prescritas pela Lei 5.709/71:  

 
a) ao tamanho da propriedade (art. 3°);  

b) ao percentual em loteamentos rurais efetuados por empresas particulares de colonização (art. 

4°);   

c) à necessária vinculação dos imóveis rurais adquiridos aos objetivos estatutários das pessoas 

jurídicas estrangeiras ou brasileiras a elas equiparadas (art. 5°);  

d) ao indispensável assentimento prévio da Secretaria-Geral do Conselho de Segurança 

Nacional
 

na aquisição de imóveis em área considerada indispensável à segurança nacional (art. 

7°); 

e) à necessidade de a aquisição ser feita somente mediante escritura pública (art. 8°);  

f) à previsão de elementos especiais que na escritura pública (art. 9º); g) à previsão de cadastro 

especial nos Cartórios de Registro de Imóveis (art. 10);  

h) ao controle das aquisições, com informações periódicas ao Ministério da Agricultura e à 

Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional (art. 11);  

i) à extensão do total de terras pertencentes a estrangeiros limitada à ¼ da superfície do 

Município (art.12); 

 j) à vedação de doação de terras da União e dos Estados a pessoas físicas ou jurídicas 

estrangeiras (art. 14).
36

 

 

Como decorrência, também estarão adstritas a estes limites as pessoas jurídicas brasileiras de minoria de 

capital estrangeiro, desde que essa participação assegure a seus detentores o poder de conduzir as deliberações 

da assembléia geral, de eleger a maioria dos administradores da companhia e de dirigir as atividades sociais e 

orientar o funcionamento da companhia. 

Quanto aos efeitos, muito embora essa modificação de posicionamento em relação à propriedade 

estrangeira não tenha sido motivada pela aprovação de uma nova emenda constitucional ou pela superveniência 

de alguma mudança legislativa, as novas posições assumidas pela AGU não deixaram de ter grande impacto 

sobre as instituições econômicas, políticas e sociais brasileiras.    

Conforme o parecer, a principal motivação para a mudança do entendimento é a possibilidade da ocorrência 

de uma crise mundial de alimentos e a questão agrária provocada pelo novo panorama do mercado de 

biocombustíveis. Na visão da AGU, a falta de dados, e de controle, por parte dos serviços registrais e notariais 

                                                                                                                                                                                                            

Federal. 

 Cabe ressaltar que o Poder Judiciário - como preceituam os artigos 2º e 99 da Constituição - constitui-se como poder 

independente e autônomo, de forma que, a princípio, os seus serviços não teriam necessariamente de estar vinculados ao 

mesmo entendimento dos órgãos do Poder Executivo. Entretanto, com base nas atribuições elencadas no art. 103-B, § 4º, 

incisos II e III; c/c § 5º, I e II  da CF, o CNJ divulgou portaria regulando a matéria, com orientação formal e tecnicamente 

autônoma, vinculando os serviços judiciais e extrajudiciais às mesmas determinações previstas no parecer.  
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quanto à aquisição de propriedades rurais por empresas de capital estrangeiro gera insegurança: 
 o Estado brasileiro perdera as  condições  objetivas de proceder ao controle efetivo sobre a 

aquisição e o arrendamento de terras realizadas por empresas brasileiras cujo controle 

acionário e controle de gestão estivessem nas mãos de estrangeiros não-residentes no território 

nacional. 
37

 

 

Ainda de acordo com o órgão, a mudança do entendimento previsto no parecer GQ-181/2008 tem o condão 

de possibilitar a retomada  de mecanismos de controle, os quais seriam indispensáveis à conformação de 

política fundiária adequada ao Estado brasileiro.  Para o órgão, a ausência de controle nessas aquisições geraria, 

entre outros: 

 
 a) expansão da fronteira agrícola com o avanço do cultivo em áreas de proteção ambiental e em 

unidades de conservação;  

b) valorização desarrazoada do preço da terra e incidência da especulação imobiliária gerando 

aumento do custo do processo desapropriação voltada para a reforma agrária, bem como a 

redução do estoque de terras disponíveis para esse fim;  

c) crescimento da venda ilegal de terras públicas;  

d) utilização de recursos oriundos da lavagem de dinheiro, do tráfico de drogas e da prostituição 

na aquisição dessas terras;  

e) aumento da grilagem de terras;  

f) proliferação de 'laranjas" na aquisição dessas terras;  

g) incremento dos números referentes à biopirataria na Região Amazônica;  

h) ampliação, sem a devida regulação, da produção de etanol e biodiesel; 

 i) aquisição de terras em faixa de fronteira pondo em risco a segurança nacional.
38

 

 

Elencadas as motivações que, na visão da AGU, deram ensejo à edição de uma nova regulamentação à 

aquisição de propriedades rurais por pessoas jurídicas de capital estrangeiro, cabe analisar se a posição adotada 

pelo órgão reflete a predominância de interesses de algum dos grupos sociais existentes na estrutura fundiária 

brasileira, e se esta atuação é caracterizada pela busca de efeitos positivos (profit seeking) ou negativos (rent 

seeking) à economia.   

 

5. GRUPOS DE INTERESSES E FORÇAS INSTITUCIONAIS NO SETOR AGRÍCOLA BRASILEIRO 

 

Tendo em vista os processos históricos, a questão agrária no Brasil sempre foi caracterizada pelo alto grau 

de concentração das terras e pelo corporativismo latifundiário. Os distintos grupos de interesse surgiram para 

contrapor os grandes proprietários, que até então dominavam a política e as instituições sociais. O foco das 

discussões era o fator “tamanho” (extensão) da propriedade, de forma que se organizaram três grupos com 

interesses distintos, compostos por pessoas físicas: os pequenos, os médios e os grandes proprietários.  

No último século,  o ambiente institucional agrário ganhou nova dinâmica social, estabelecendo-se novas 

estruturas microinstitucionais. A modernização da agricultura e a inserção do setor na economia de mercado 

deslocaram o foco das discussões para os fatores “produtividade” e “competitividade”, o que motivou fortes 

mudanças na estrutura social rural historicamente estabelecida, estimulando o surgimento e a ação política de 

novos grupos. 

 Para Belik et alli, o estabelecimento dessas novas estruturas microinstitucionais reflete a superação do 

corporativismo classista pelo fenômeno neocorporativista. De acordo com os autores:   
O neocorporativismo (...) aparece na agricultura como uma nova forma de relacionamento entre 

Estado e agricultores de fazer políticas públicas setoriais cuja origem esta ligada à ruptura 

definitiva da ordem tradicional e a penetração na agricultura e no meio rural de relações 

mercantis e de sistemas de valores típicos das sociedades industriais e urbanas. Como 

consequencia, aumenta a diferenciação social na estrutura social rural. Causa da transformação 
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do corporativismo também é o fim do ruralismo, na medida em que os novos agricultores se 

converteram em empresários cujos destinos se relacionam com os mercados e com os setores 

agroindustriais. 

Apesar disso, ha fatores influentes que, ligados à particularidade da atividade agrícola, criam 

constrangimentos para a exclusividade do novo corporativismo. A diversidade espacial da 

agricultura, a  heterogeneidade das estruturas das unidades produtivas, as diferentes formas de 

posse da terra e a persistência do sistema de patronato e clientelismo. O resultado e que se tem 

cristalizado dois discursos concomitantes na agricultura: o do velho e o do novo 

corporativismo.
39

 

 

Assim, a análise da atuação dos novos grupos de interesse e das novas forças institucionais atuantes sobre o 

panorama agrário atualmente vigente no Brasil requer, antes de tudo, a identificação dos atuais grupos sociais 

presentes na estrutura fundiária brasileira. Esta identificação compõe tarefa árdua, haja vista a pluralidade 

étnica que caracteriza a sociedade brasileira, a grande quantidade de terras agricultáveis existentes no país e a 

complexidade das relações sociais histórica e culturalmente desenvolvidas no meio rural.  

 A classificação utlizada neste trabalho  resultou de pesquisa social qualitativa, nas modalidades documental 

e bibliográfica. Buscou-se recolher os principais dados e artigos existentes sobre a estrutura agrária brasileira 

com o intuito de compor um processo dialético de obtenção de resultados. Tomou-se por base a classificação 

proposta por Ivaldo Gehlen, procurando-se adaptá-la para o panorama agrário brasileiro em geral. Por isto, 

foram excluídos ou acrescentados alguns grupos, e retirados argumentos de natureza ideológica.  

A interpretação das informações foi feita de forma analítica. Utilizou-se o método funcional, de forma a 

identificar os distintos grupos sociais e as coletividades de interesse do ponto de vista da função de suas 

unidades, tomando-se a estrutura fundiária como um sistema organizado de atividades. Partiu-se do pressuposto 

de que tais grupos compõem-se por características diferenciadas, mas inter-relacionadas e interdependentes.
40

 
 

5.1. OS GRUPOS DE INTERESSE PRESENTES NA ATUAL ESTRUTURA AGRÁRIA BRASILEIRA.  

 

Para a definição dos grupos de interesse presentes na atual estrutura fundiária brasileira foram utilizados dois 

critérios principais: as concepções que os indivíduos têm sobre a terra e as matérias de aspiração política 

comuns.
41

   
 

5.1.1. LATIFUNDIÁRIOS 

O primeiro grupo é formado por pessoas físicas e pessoas jurídicas nacionais que detêm grandes 

propriedades rurais, e cujas atividades implicam em elevado grau de concentração fundiária. Possui forte poder 
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de influência institucional, vez que elege representantes políticos, organiza-se sob a forma de confederações e 

associações, implementa estratégias de diálogo com instituições políticas e investe em marketing e publicidade.  

Os latifundiários mantêm relação histórica na dinâmica agrária brasileira. Eles vêem a propriedade rural 

(terra) como fonte originária de poderes econômicos, formais e informais. Afirmam que o exercício desses 

poderes é legitimado pela norma jurídica, a partir do direito absoluto de propriedade sobre a terra, que está 

incluso no exercício do domínio.  

5.1.2. AGROINDUSTRIAIS OU NEOLATIFUNDIÁRIOS 

Já para os neolatifundiários, mais voltados ao agronegócio, a utilidade da terra está na sua finalidade 

produtiva. Este grupo compõe-se por pessoas físicas, pessoas jurídicas nacionais de capital nacional, pessoas 

jurídicas nacionais de capital estrangeiro e pessoas jurídicas estrangeiras. Estes indivíduos exercem atividades 

produtivas de alta escala e competitividade, dependendo de grandes extensões de terra para compor o seu 

estabelecimento agrário. Muitos têm implementado a agricultura integrada e estabelecido contratos de longa 

data junto a produtores integrados, empresários rurais, semi-empresários e minifundiários, de forma a reduzir 

custos e otimizar processos gerenciais. 

 

5.1.3. ESPECULADORES 

Este grupo, composto por empresários urbanos, corretoras, pessoas jurídicas brasileiras e pessoas jurídicas 

estrangeiras, é formado pelos que concebem a terra como mercadoria, visando à sua especulação. Estes 

indivíduos buscam áreas de valorização em zonas de franca expansão agrícola, áreas estas que são 

temporariamente trabalhadas (implementa-se culturas temporárias ou criação de animais) tendo em vista à sua 

venda futura. Os membros deste grupo têm o interesse único de compor fonte estável de investimento, atuando 

politicamente para obter garantias institucionais que lhes dêem maiores seguranças nas compras de terras. 

   Este grupo tem crescido no Brasil, haja vista a condição do país de ocupar o lugar de maior disponibilidade 

de terras agricultáveis no mundo, o que tem atraído o interesse de pessoas jurídicas estrangeiras, sobretudo de 

empresas oriundas da China e dos Estados Unidos. 

 

5.1.4. PRODUTORES INTEGRADOS, EMPRESÁRIOS RURAIS E SEMI-EMPRESÁRIOS 

Os membros deste grupo são detentores de médias propriedades rurais que, em sua maioria, vêem o 

ambiente rural como espaço de produção, de geração de lucros e de acumulação. Em geral, empregam trabalho 

assalariado e utilizam-se de tecnologia, organizando-se sob as formas de cooperativas e associações de 

produtores. Estes produtores ainda não consolidaram um consenso ideológico em torno de um projeto de 

sociedade. Alguns interesses divergentes os reúnem em graus diferentes de organização e articulação, de forma 

que identificam-se três atores sociais mais importantes: produtores integrados, empresários rurais e semi-

empresários. 

Os produtores integrados são, normalmente, proprietários de áreas superiores a duzentos hectares. 

Excepcionalmente arrendatários, praticantes de poucas culturas, fornecem matéria prima para a agroindústria 

Em sua maioria, vivem nas cidades, contratando prestadores de serviços para executar as atividades produtivas. 

Por compor peça chave para organização e gestão dos sistemas agroindustriais, possuem relativo poder de 

influência institucional, atuando sobre os padrões regulatórios e sobre as políticas de formação de preços e 

estoques. Alguns beneficiam-se com a especulação do mercado, estabelecendo alianças com empresários 

ligados ao capital financeiro. 

Os empresários rurais (também conhecidos por granjeiros), por sua vez, são formados por médios 

proprietários ou arrendatários que cultivam, em geral, trigo e soja. Estes indivíduos estão em plena ascendência 

e acompanharam passo a passo a modernização da agricultura, seja gerenciando diretamente a atividade, seja 

atuando diretamente no campo, vez que muitos deles mantêm residência na propriedade rural. Utilizam de 

trabalho alheio complementar. Para auxiliar no sistema produtivo, de tipo intensivo, estes empresários 

diversificam o plantio de culturas, como recurso de estabilização dos lucros e estratégia de diminuição dos 



 
 

 

riscos das oscilações dos preços e das catástrofes naturais. Além disso, buscam racionalizar ao máximo a gestão 

do processo produtivo, objetivando sempre a competitividade. 

Seu poder de influência institucional é, em geral, fraco, pois nem sempre encontram o apoio necessário junto 

aos órgãos governamentais. Por isso, preferem atuar junto a entidades de caráter profissional, como 

cooperativas e associações de produtores, requisitando melhoria de preços, facilidades de empréstimos, 

garantias de comercialização, etc.  

Já o semi-empresariado (ou colonos fortes) cultivam áreas que vão de pequenas a médias extensões. Compõe 

classe intermediária entre os produtores familiares e os granjeiros. Apesar de empregarem trabalho 

predominantemente familiar, com utilização complementar de mão de obra assalariada, de tipo sazonal, esses 

agricultores utilizam-se de modernas tecnologias e processos produtivos. Diferenciam-se do produtor familiar 

clássico pelo comportamento, e pelo potencial acumulativo e de consumo. Em geral veem a terra como meio de 

geração de riqueza e alcance de lucros.  

Os membros desta classe possuem fraco poder de barganha, razão pela qual procuram se aliar aos grupos 

mais fortes adotando, se necessário, novas idéias e novos comportamentos. Procuram tratamento diferenciado, 

com crédito subsidiado e melhores de preços. O seu engajamento geralmente se dá em matérias que os 

solidarizam a outros grupos, com o intuito de aglutinar forças para o alcance de seus interesses. 

 

 

 

5.1.5. MINIFUNDIÁRIOS E POSSEIROS 

 

Os membros deste grupo - minifundiários e posseiros - identificam a terra como espaço necessário para a 

afirmação social e para a realização da cidadania. Via de regra, possuem fraco poder de acumulação de capital. 

Compõem grupo de pouca influência política, apesar de muitos de seus interesses serem defendidos por Igrejas, 

partidos, acadêmicos e organizações não-governamentais. Organizam-se sob a forma de sindicatos, associações 

e movimentos sociais. Entretanto, é constante a dispersão de interesses, vez que não há consenso entre essas 

organizações. 

 

Os minifundiários (também identificados como pequenos colonos ou trabalhadores rurais) são pequenos 

proprietários, arrendatários, parceiros ou ocupantes que trabalham diretamente no campo, exercendo atividades 

estritamente familiares. Alguns dos membros desse grupo alocam temporariamente a sua força de trabalho, de 

forma a complementar a sua renda. Muitos deles têm encontrado nas associações de produtores e na formação 

de cooperativas a fórmula para atingirem a competitividade, utilizando estas organizações, ao mesmo tempo, 

como instrumentos de pressão institucional.  

Os posseiros (ocupantes, meeiros, chacareiros, moradores etc.), a seu tempo, ocupam pequenas áreas rurais, 

implementando poucas atividades. Estas atividades são geralmente de subsistência, pois a ausência de títulos de 

propriedade limita o acesso da classe ao crédito rural. Como alternativa, grande parte se associa a proprietários, 

principalmente os que desempenham profissões não agrícolas, ocupando produtivamente a terra e garantindo a 

segurança da propriedade. Geralmente possuem nenhuma ou pouca escolaridade e formação profissional. 

Politicamente submissos e sem forças, alguns destes indivíduos utilizam-se da usucapião ou engajam-se nos 

movimentos de luta pela terra. 

5.1.6. TRABALHADORES RURAIS ASSALARIADOS 

 

Os trabalhadores assalariados formam um grupo extenso de indivíduos que vivem do emprego da força de 

trabalho para o desenvolvimento de atividades rurais. Muitos, primeiramente residentes no campo, passaram a 



 
 

 

viver nas periferias das cidades ou em pequenos povoados situados nas circunscrições municipais. Em geral, 

engajam-se politicamente por meio dos sindicatos, para a obtenção de melhores condições salariais e de 

trabalho. Muitos compõem os movimentos de luta pela reforma agrária. Exercem atividades permanentes ou 

temporárias 

Os trabalhadores assalariados permanentes apresentam diversidade por região e atividade agrícola. 

Geralmente mais profissionalizados, especializam-se conforme a divisão social e técnica do trabalho. Engajam-

se politicamente na forma de sindicatos de assalariados rurais, favorecendo o crescimento da consciência de 

classe, a emergência de formas específicas de organização e a eclosão de conflitos sociais. 

Os trabalhadores temporários são, em geral, contratados em períodos de pico de produção e/ou como 

estratégia de fuga do proprietário ao vínculo trabalhista. Formam uma classe heterogênea, uma vez que não há 

exigência de profissionalização e que o trabalhador exerce multifunções . Muitas vezes, esses indivíduos 

submetem-se a baixa remuneração, constituindo reserva de força de trabalho para os demais grupos. A 

legislação lhes obriga a integrar o sindicato único dos trabalhadores rurais, o que dificulta a sua luta como 

classe. Entretanto, muitos têm atuado junto a outros grupos sociais para a obtenção de melhores condições. 

 

5.1.7. INDÍGENAS E DESCENDENTES DE QUILOMBOLAS 

 

Estes grupos possuem relações culturais e históricas com a propriedade que ocupam, e a sua relação com a 

terra está diretamente relacionada à sua condição de vida. Seus direitos são garantidos pela Constituição e 

tutelados pelas leis ordinárias. O seu direito à propriedade depende da averiguação da veracidade histórica da 

ocupação da área, e é formalizado por meio da promulgação de decreto presidencial. Ainda assim, a 

formalização não impede que suas áreas sejam invadidas por grileiros. 

Para os indígenas, a terra é um espaço integrado à vida da comunidade (tribo) e não pode ser subjulgada, 

dividida ou apropriada individualmente. A propriedade representa importância essencial para a manutenção da 

tribo, pois garante a manutenção de seu modo de vida e constitui proteção face a outras sociedades. 

Já para os descendentes de quilombolas, a terra é um espaço onde se reproduz a vida social ancestral e onde 

se mantém os traços étnicos que ligam os afrodescendentes à cultura de seus ascendentes. As famílias que 

compõem este grupo retiram o seu sustento das próprias áreas cultivadas, havendo poucos excedentes.  

5.1.8. GRUPOS LIMÍTROFES 

Nesta seção estão situados os grupos heterogêneos, compostos por membros de variados grupos 

anteriormente citados, o que impõe certas dificuldades para a sua classificação e individuação. Caracterizam-se 

pela diversidade de discursos e ambigüidade das formas de atuação. Compõem os grupos limítrofes os 

marginalizados, os sem terras e os biscateiros ou semi-proletários.  

Os marginalizados são os atores sociais excluídos do mercado formal de trabalho. Compõem-se por maioria 

analfabeta e sem qualificação profissional. Constituem um percentual relativamente alto da população rural que 

vive dos auxílios do terceiro setor ou de programas assistenciais do governo. Alguns complementam a 

alimentação com o cultivo em quintal. Sua participação política é pequena, e somente acontece devido à 

coerção social, à cooptação ou à mera repetição em massa das ações exercidas por outros grupos. 

Os sem terras constituem grupo heterogêneo e misto, composto por minifundiários, posseiros, membros da 

classe assalariada, semi-proletários e marginalizados. Organizam-se sob a forma de movimentos e coletividades 

sem personalidade jurídica. Utilizam-se de vias coativas de reivindicação, objetivando o choque social. 

Possuem forte influência institucional, sobretudo pelo impacto de suas reivindicações, e por constituir grande 

massa partidária.    

Os semi-proletários situam-se nos limites entre os trabalhadores assalariados e os marginalizados, o que 

resulta em sua difícil quantificação. Executam tarefas esporádicas, sem possibilidade de estabelecer relações 

consistentes com a terra, e são pagos de diversas modalidades. Seu engajamento político é pontual e em função 

de vantagens imediatas, por isso é um grupo com fraco poder de barganha. 

 



 
 

 

5.2. GRUPOS DE INTERESSE EM MATÉRIA DE AQUISIÇÃO DE PROPRIEDADES RURAIS POR 

EMPRESAS BRASILEIRAS DE CAPITAL ESTRANGEIRO  

 

A aplicação de restrições à aquisição de propriedades rurais por pessoas jurídicas brasileiras de capital 

estrangeiro, por ocasionar alterações na estrutura fundiária brasileira, interessa, em maior ou menor grau, a 

todos os grupos de interesse atuantes sobre a esfera agrária brasileira. Entretanto, há que se analisar quais destes 

grupos serão mais afetados, e quais serão mais beneficiados com as medidas implementadas.  

Frise-se que todos os grupos de interesse identificados são desfavoráveis a reformas ou mudanças que 

ameacem a sua posição. Estes somente aceitam as mudanças que forem graduais, lentas e restritas. Isto porque, 

conforme já discutido, uma mudança na disposição dos direitos de propriedade em uma comunidade poderá não 

apenas ocasionar alguns efeitos sociais danosos a certos grupos, como resultar em relevantes efeitos 

econômicos a níveis macro e micro. 

Quanto à edição, o parecer CGU/AGU Nº 01/2008-RVJ teve como criptotipo as pressões institucionais 

exercidas por membros do INCRA e do Ministério do Desenvolvimento Agrário, defensores do modelo de 

desenvolvimento proposto pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), descendentes de quilombolas 

e posseiros. O principal argumento utilizado por esses grupos indica que a limitação à compra de terras por 

pessoas estrangeiras poderá impedir a concentração fundiária, mantendo-se as terras agricultáveis disponíveis 

para serem distribuídas ou alocadas em pequenas propriedades. Como se verá adiante, não há razão em tal 

argumento.   

O principal grupo de interesse afetado é o agroindustrial, sobretudo porque as limitações descritas pelo 

parecer passarão a ser impostas sobre uma das classes influentes que o compõem: as pessoas jurídicas 

estrangeiras (neolatifundiário estrangeiro). O parecer também resulta em insegurança jurídica para outra classe 

desse grupo: às pessoas jurídicas brasileiras de capital estrangeiro que possuem terras no país, pois o parecer 

possibilita a aplicação das restrições às empresas cujo poder de controle seja exercido por sócio estrangeiro. 

Um recente estudo realizado pelas consultorias MBAgro e Agroconsult, a pedido da Associação Brasileira 

de Marketing Rural & Agronegócios (ABMR&A), apontou que a edição do parecer provocou a suspensão de 

investimentos agroindustriais no país da ordem de 15 bilhões de dólares.
42

 A Associação Brasileira de Florestas 

Plantadas (ABRAP) prevê que, apenas no setor florestal, o posicionamento da AGU impactou investimentos 

que somam seis bilhões de reais.
43

  

A União dos Produtores de Cana-de-Açúcar (ÚNICA) também prevê impactos no setor, uma vez que cerca 

de 30% da produção brasileira de cana de açúcar é gerada por agroindústrias ligadas a empresas estrangeiras.
44

 

Ademais, tal posicionamento jurídico irradiou efeitos negativos em outros setores, como o de geração de 

energia – criando barreiras à implantação de parques eólicos e hidrelétricas -, a pecuária e a mineração.   
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Nesse contexto, também serão afetados os trabalhadores rurais assalariados e os minifundiários, que diante 

da supressão de investimentos financiados por capital estrangeiro verão reduzidas as vagas que seriam 

disponibilizadas para trabalho no campo. Há, todavia, divergência entre os componentes deste grupo quanto às 

limitações impostas. Alguns são contra a aplicação de restrições, pois dependem diretamente dos empregos 

oferecidos pelas empresas de capital estrangeiro. Outros, principalmente os que integram os movimentos de 

reforma agrária, são a favor, pois vêem as empresas ligadas ao capital estrangeiro como concorrentes diretas em 

seu acesso à terra.   

Também poderão ser afetados os produtores integrados, os empresários rurais e o semi-empresariado, pois 

terão afastadas algumas possibilidades que os investimentos agroindustriais suspensos lhe trariam. A título de 

exemplo, excluem-se as possibilidades de venda em sistema integrado, de assinatura de contratos de 

fornecimento, de obtenção de fomento agrícola, entre outras. Alguns dos indivíduos deste grupo, entretanto, 

concordam com as restrições, pois vêem as empresas estrangeiras como concorrentes diretas na aquisição de 

terras. Os que vendem  diretamente ao mercado (mercado spot) permanecem indiferentes quanto à questão, 

apesar de algumas empresas de capital estrangeiro adquirirem matéria-prima por meio desta modalidade.  

Outro grupo que será afetado com as medidas aplicadas pela AGU serão os especuladores estrangeiros, uma 

vez que o parecer dificulta a realização de investimento direto de empresas especuladoras estrangeiras em 

imóveis rurais. Todavia, os especuladores nacionais serão beneficiados com a medida, pois não terão de 

concorrer, em matéria de aquisição de terras, com o capital estrangeiro produtivo. 

Os latifundiários clássicos e os neolatifundiários nacionais serão os maiores beneficiados com a medida, 

pois não terão a concorrência do capital estrangeiro na aquisição de propriedades rurais. Com o mercado de 

terras menos aquecido, estes indivíduos terão melhores possibilidades de aquisição de boas áreas, a preços mais 

acessíveis, no futuro.  

Assim, a pressão exercida pelo MST, pelos descendentes de quilombolas e pelos posseiros acaba 

perpetuando um modelo fundiário contrário aos próprios interesses desses grupos, o que coloca em descrédito 

os argumentos levantados pelos seus integrantes. É a denominada causalidade reversa: um evento apresentado 

como causa de outro evento é, na realidade, a sua conseqüência.
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6. CONCLUSÕES 

 

6.1. As pressões institucionais exercidas no sentido de limitar a aquisição de propriedades rurais por pessoas 

jurídicas de capital estrangeiro evidenciam uma forte atuação de grupos de interesse sobre as instituições 

políticas que regem o panorama fundiário brasileiro. 

6.2.  O discurso ligado às empresas de capital estrangeiro não foi capaz de vencer a posição dos demais 

grupos nacionais. Isto fez com que a CGU/AGU adotasse, em seu parecer, uma posição que prejudica a 

livre concorrência, e que mantém algumas ineficiências no setor agrícola nacional, caracterizando uma 

clara prática de rent-seeking  sobreo setor agrícola brasileiro. Com a disponibilidade de terras a baixo 

custo garantida pelo parecer, os latifundiários e os neolatifundiários nacionais não terão de ampliar seus 

padrões de eficiência e competitividade para fazer jus à concorrência exercida pelas empresas de capital 

estrangeiro, o que traz à tona um dos efeitos anti-econômicos da medida jurídica adotada. 

6.3. Os trabalhadores rurais assalariados e minifundiários que apóiam as restrições elevadas pelo parecer 

estão, de certo modo, “dando um tiro no próprio pé”, pois têm contribuído para um discurso que lhes 

suplanta o acesso a trabalho remunerado, e que promove o fortalecimento dos latifundiários. Não tem 

razão a alegação de concorrência no acesso à terra, pois as pessoas jurídicas de capital estrangeiro têm 

preferência em adquirir médias e grandes áreas, que já contenham certa infra-estrutura. Deste modo, 

estas não atuam como concorrentes diretas dos pequenos proprietários.  
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6.4.  O parecer dificulta a especulação de terras por empresas estrangeiras, o que é conveniente ao país, 

sobretudo para o seu panorama alimentar. Todavia, este instrumento não é capaz de impedir a 

especulação promovida por grupos nacionais. É preciso “separar o joio do trigo”. Não é pertinente que a 

limitação à especulação estrangeira prejudique a aplicação do capital estrangeiro produtivo, sobretudo 

num país em que faltam crédito e liquidez para investimentos. Por isso, necessita-se de uma 

regulamentação mais clara para a aquisição de propriedades rurais. 

6.5. A mudança no regime da propriedade estrangeira, do modo como realizada pelo Parecer nº 01/2008-RVJ 

CGU/AGU, acaba perpetuando um modelo fundiário contrário aos interesses dos próprios grupos que 

exerceram pressão institucional para a sua realização. Ocorre, assim, o fenômeno da causalidade reversa. 

6.6. Por fim, a falta de acesso à terra a alguns grupos demonstra que a legislação sobre propriedades rurais no 

Brasil precisa ser revista. Há de se promover a regularização fundiária e de se distribuir as terras 

devolutas. Estas matérias demandam uma nova regulação, mais eficiente, que congregue os interesses e 

as necessidades de todos os grupos envolvidos. A regulamentação pontual, precária, por meio de parecer 

executivo, é perigosa, pois gera grande insegurança jurídica e não leva em conta os debates que são 

necessários para a consolidação do tema, podendo ocasionar danosos efeitos socioeconômicos. 
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