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Posse de imóveis chega a quase
60% de SP, afirmam especialistas

Lei 5.709/1971 prevê limites
para compra de terras por
estrangeiros

● Módulo: 50 módulos fiscais
(o tamanho de um módulo varia
de acordo com o município)

● Máximo: A soma de imóveis
rurais por estrangeiros não
pode ultrapassar a quarta
parte da superfície de
um município

● Limite por país: Uma mes-
ma nacionalidade está limitada
a 10% da área de um município

LIMITE LEGAL
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Marta Salomon/BRASÍLIA

O governo decidiu bloquear
negócios de compra e fusão,
por estrangeiros, de empresas
brasileiras que detenham imó-
veis rurais no País. Esse tipo
de negócio estaria ocorrendo,
segundo avaliação do Planal-
to, como uma forma de burlar
restrições impostas no ano
passado à compra e ao arrenda-
mento de terras por investido-
res estrangeiros.

O bloqueio de novos negócios
foi determinado em aviso enca-
minhado ontem pela Advocacia-
Geral da União ao Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e
Comércio. Este repassará a or-
dem às juntas comerciais: opera-
ções de mudança do controle
acionário de empresas proprietá-
rias de áreas rurais envolvendo
estrangeiros não poderão ser for-
malizadas. A partir do aviso, ope-
rações eventualmente fechadas

podem ser suspensas na Justiça.
As juntas comerciais também

vão auxiliar os cartórios a identi-
ficar a participação de capital es-

trangeiros nas empresas que
comprem terras.

O ato do ministro Luiz Iná-
cio Adams é mais uma tentati-
va de controlar o avanço de
estrangeiros sobre terras no
Brasil. Em agosto do ano pas-
sado, parecer da AGU enqua-
drou empresas brasileiras cujo
controle acionário e controle de
gestão estejam em mãos de es-
trangeiros nas mesmas restri-
ções impostas a empresas e pes-
soas físicas estrangeiras.

Área por cidade. Desde a déca-
da de 70, a lei impede a compra
ou o arrendamento de mais que
50 módulos por estrangeiros. O
limite, por município, equivale a
25% de seu território sob contro-
le de cidadãos ou empresas de
outras nacionalidades. Uma
mesma nacionalidade estrangei-
ra não pode deter mais do que
10% da área de um determinado
município. Essas restrições ha-

viam sido suspensas para empre-
sas brasileiras, mesmo com con-
trole estrangeiro, durante o go-
verno de Fernando Henrique

Cardoso.
As restrições foram restabele-

cidas há sete meses e atribuídas
a um cenário internacional que

estimulava o avanço de estran-
geiros sobre terras no Brasil. “A
crise de alimentos no mundo e a
possibilidade de adoção, em lar-
ga escala, do biocombustível co-
mo importante fonte alternativa
de energia, apta a diversificar,

com grande vantagem, a ma-
triz energética nacional, são

os principais vetores des-
sa nova abordagem da

questão da propriedade
da terra no Brasil”, argu-
mentou a AGU.

A esses argumentos
juntaram-se a elevação

do preço das commodi-
ties e a especulação com o

preço das terras, até a ne-
cessidade de conter o des-

matamento na Amazônia.
O parecer também chamava

a atenção para a falta de
controle sobre a

compra de terras
por estrangei-
ros. O número
mais recente,
fechado pelo

Instituto Nacio-
nal de Coloniza-

ção e Reforma Agrá-
ria (Incra)na semana pas-
sada, aponta em mãos de

estrangeiros uma parce-
la de terra equivalente a
20% do Estado de São

Paulo: 4,5 milhões de hec-
tares ou 45 mil quilôme-

tros quadrados – números que,
segundo as autoridades, não tra-
duzem a realidade.

Os estudos da AGU também
levaram em conta relatórios da
Agência Brasileira de Inteligên-
cia (Abin) sobre o avanço de es-
trangeiros, também, sobre áreas
de terras no litoral brasileiro.

BRASÍLIA

O cadastro oficial do Incra conta-
biliza 45 mil quilômetros quadra-
dos de terras nas mãos de estran-

geiros, uma área equivalente a
20% do território do Estado de
São Paulo, mas o número não re-
flete a realidade. Especialistas es-
timam que a área comprada ou

arrendada por estrangeiros seja,
pelo menos, três vezes maior.

O Incra informa que não rece-
beu nenhum pedido de autoriza-
ção para a venda de imóveis ru-
rais a estrangeiros desde a edi-
ção do parecer da AGU, em agos-
to do ano passado. O Instituto
também afirma não ter recebido
notificação dos cartórios.

O presidente do Instituto de
Registro Imobiliário do Brasil,
Francisco Resende, rebate a in-
formação. “Sempre repassamos
as informações ao Incra, o Incra
é que é desorganizado”, disse.

Questionado se os negócios
de compra de terras por estran-
geiros teriam diminuído com o
maior controle por parte das au-

toridades, o representante dos
cartórios disse que a informação
precisaria ser colhida em cada
um dos 3.224 cartórios do país.
Não há base de dados unificada.

No cadastro do Incra aparece
como não identificada a origem
da maior fatia de terras em mãos
de estrangeiros: 17 mil quilôme-
tros quadrados. A classificação

lidera o ranking das nacionalida-
des que mais detém terras no
Brasil, seguido por Portugal, Ja-
pão, Itália, Líbano e Espanha.

O volume de terras em mãos
de estrangeiros alcançou 71 mil
quilômetros quadrados no iní-
cio dos anos 70, quando lei fede-
ral impôs limites à compra e ao
arrendamento. / M.S

Governo bloqueia
compra de terras
por estrangeiros
Para controlar o avanço de aquisições e fusões com empresas
do exterior, AGU mobiliza juntas comerciais e cartórios

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 16 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. A7.




