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RESUMO 
 
Esta comunicação pretende oferecer uma leitura sobre as lógicas argumentativas que orientam as 

decisões judiciais nos conflitos pela posse da terra envolvendo comunidades tradicionais de fundo e 

fechos de pasto (FFP) do Estado da Bahia. Proporciona uma compreensão das diversas maneiras de 

decidir nos contenciosos relativos à posse da terra e seus direitos divergentes. Através da análise 

qualitativa de ações possessórias, formulou-se uma hipótese geral acerca dos padrões de decisão diante 

desses conflitos no campo jurídico (BOURDIEU, 2010). Por certo, não é difícil constatar que mesmo 

julgando os conflitos fundiários essencialmente com uma noção absoluta de propriedade, o Judiciário 

não está ileso frente aos conflitos de interesse e às lutas sociais. Assim, a partir da concepção 

thompsoniana, procuramos superar a visão simplista sobre as disputas que se estabelecem no seio do 

Estado para aprendê-lo enquanto expressão de uma unidade conflituosa, uma arena pública comum às 

diferentes classes e seus embates.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Decisões Judiciais. Fundos e Fechos de Pasto. Conflitos Fundiários 
 
 

1 INTRODUÇÃO   

 Este trabalho se volta para as estratégias de luta das comunidades tradicionais de Fundos e 

Fechos de Pasto (FFP) do Estado da Bahia para conquistarem o reconhecimento jurídico junto ao 

Estado, como forma de garantir a regularização da posse tradicional das suas áreas de pastoreio 

coletivo. A luta pela garantia do direito à terra através da lei se tornou um dos componentes centrais da 

atuação dessas comunidades, que disputam uma legislação coerente com suas demandas, como também 



a interpretação sobre a legalidade dos seus direitos territoriais no âmbito do Judiciário. Neste trabalho, 

pretendemos apresentar uma reflexão sobre o processo de luta das comunidades de FFP da Bahia, a 

partir da apresentação de dados obtidos numa pesquisa que objetivou identificar as maneiras como os 

juízes interpretam a lei e decidem nos conflitos agrários envolvendo essas comunidades.  

Os fundos e fechos de pasto constituem um sistema de ocupação coletiva de terras por 

comunidades, em geral, com certo grau de parentesco, que compartilham pastagens e outros recursos 

básicos. Essa forma tradicional de ocupação da terra garante a sobrevivência de mais de 25 mil famílias 

que resistem ante as problemáticas ambientais dos sertões semiáridos. Contemporaneamente, estima-se, 

que há mais de 432 comunidades de fundos e fechos de pasto na Bahia, notadamente nas zonas dos 

biomas caatinga e cerrado. 

Essas comunidades têm uma trajetória de luta por seu reconhecimento no âmbito político e 

jurídico que começa ainda no final da década de 70, como forma de enfrentamento ao avanço da 

grilagem de terras. Nesse contexto, “fundo de pasto” passa a ser mais do que a designação de um 

espaço territorial comum, e sim uma referência ao território, pois está associada aos sujeitos, 

integrantes dos fundos de pasto, que conquistaram reconhecimento na Constituição Baiana de 1989 e 

mais recentemente, na Política Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais (Decreto Federal nº 

6.040/2007) e na Comissão Estadual para Sustentabilidade dos Povos e Comunidades Tradicionais da 

Bahia (Decreto  Estadual nº 12.433/2010). Mesmo com esse reconhecimento formal, essas 

comunidades ainda não tem garantido o direito à propriedade de suas terras, bem como o direito à 

proteção dos seus elementos sociais e culturais. Por isso, continuam expostas às ações de grileiros e de 

empreendimentos econômicos que movem ações judiciais com o propósito de expulsá-las.  

Isto posto, para compreender a luta pela terra das comunidades de FFP no campo jurídico, 

importa considerar os “juízos” que fazem os juízes acerca desses conflitos. Nesse jogo de forças, a 

disputa judicial traz para o centro um ator (o juiz) que embora não vivencie o conflito, será responsável 

por traduzir nos termos jurídicos a destinação das áreas que interessam as partes sob perspectivas 

diferentes – a terra para especulação numa perspectiva de rentabilidade econômica privada e a terra 

como garantia de vida e reprodução física e cultural do grupo. Neste trabalho, visamos identificar a 

lógica que sustenta e orienta as decisões judiciais nos conflitos pela posse da terra e território 

envolvendo comunidades tradicionais de fundo e fecho de pasto da Bahia, especificamente, da região 

Norte, Extremo Oeste e Centro Norte a partir da análise de sete ações possessórias, nos municípios de 

Areia Grande, Monte Santo, Senhor do Bonfim, Andorinha, Campo Formoso, Curaçá e uma Ação Civil 

Pública de Santa Maria da Vitória. Quanto ao marco temporal, as ações situam-se em dois períodos: 



três ações entre o final da década de 1980 e início da década de 1990; as demais a partir de 2006, 

encontrando-se ainda sob apreciação judicial.  

 O ponto de partida dessa investigação foram as informações extraídas dos processos judiciais, 

que serviram para construção das categorias analisadas, a partir do referencial metodológico da Teoria 

Fundamentada nos Dados, uma importante ferramenta no âmbito das Ciências Sociais, que colabora a 

“uma ligação mais estreita entre a teoria e a realidade estudada, sem pôr de parte o papel ativo do 

investigador nesse processo” (LAPERRIÈRE, 2008, p. 6). Com isso, procurou-se identificar as 

principais referências nos argumentos dos juízes, no sentido de compreender a maneira como 

legitimam ou negam o direito à posse da terra às comunidades de fundo de pasto. Essas maneiras de 

decidir foram tipificadas em padrões de decisão, que apontam pontos de aproximação e distanciamento 

dos direitos dessas comunidades, bem como dos direitos e princípios constitucionais, tais como a 

função social da propriedade. 

Por fim, através da análise dessas decisões judiciais, bem como dos seus distintos 

desdobramentos, veremos que, mesmo julgando os conflitos fundiários essencialmente a partir de uma 

noção absoluta de propriedade, o Judiciário não está ileso, nem se posiciona da mesma forma frente às 

expressões das lutas sociais no seio do Estado (POULANTZAS, 1977). Nesse sentido, com base no 

aporte teórico thompsoniano, procuraremos aprofundar nossa leitura sobre a lei enquanto uma arena 

pública comum às diferentes classes e seus embates. Dessa maneira, longe da pretensão e do 

compromisso com um ponto final, o ponto de partida e as conclusões circunscrevem-se em torno de um 

processo, suas relações de poder, conflitos e interesses, tal como são as lutas sociais no seio da 

institucionalidade estatal.  

 

2 ENTRE A LEI E SUA APLICABILIDADE: ANTAGONISMOS E DIVERSIDADE  

 
 Os interesses conflitantes em torno dos territórios dos fundos de pasto colocam em tensão 

lógicas distintas sobre direitos territoriais. É nesse contexto que se inserem as disputas judiciais sobre 

os territórios dessas comunidades no momento em que expressam interesses inconciliáveis, mediados 

pela visão do Estado. No âmbito desses conflitos fundiários, as ações judiciais cumprem um papel 

central; o juiz torna-se um ator importante, pois determina qual é o direito que irá prevalecer para o 

caso concreto: constata-se que entre a lei, suas lacunas e a decisão judicial existe uma liberdade 

interpretativa que comporta decisões diferentes e até contraditórias, marcadas por lógicas e conjunturas 

peculiares.  



Esta pesquisa se interessou em analisar a lógica argumentativa1 das decisões judiciais nos 

conflitos pela posse da terra e território envolvendo comunidades tradicionais de fundos de pasto (FFP) 

do Estado da Bahia. Nesse ponto, o reconhecimento dos argumentos que orientam as decisões judiciais 

contribui para a análise do fenômeno jurídico na sua complexidade, ao tempo em que favorece a 

compreensão da expressão das lutas pela posse da terra no seio do Estado. Nesse ponto, a prevalência 

da noção de propriedade como direito absoluto não anula necessariamente a coexistência de lógicas 

complementares e contraditórias, uma vez que para além das concepções do magistrado, existem as 

influências e pressões no bojo do processo judicial.  

Assim, procuramos aprofundar a compreensão das maneiras diversificadas dos juízes formarem 

suas decisões, para além do reconhecimento da tendência favorável aos grupos de poder. Através da 

análise qualitativa de sete ações possessórias e uma Ação Civil Pública referente a diferentes comarcas 

do Estado da Bahia, buscou-se formular uma hipótese geral acerca de diversos padrões de decisão 

judicial diante desse tipo de conflito no campo jurídico, apresentados a seguir. 

 

2.1. Os padrões de decisão 

Nos processos analisados, todas as decisões se reportaram às leis para justificarem suas 

posições. Ocorre que a a lei não é um dado, pois, como lembra Bourdieu (2010), o sentido dos textos 

“nunca se impõe de maneira absolutamente imperativa” (BOURDIEU, 2010, p. 214). Dessa maneira, 

embora alguns julgados quisessem transmitir a ideia de uma aplicação neutra e objetiva da lei, alguns 

são marcados pelas conjecturas subjetivas dos juízes acerca das partes e de seus interesses. Assim, foi 

possível postular, nesse trabalho, a existência de três padrões de decisões, formulados de maneira ideal-

típica, conforme a lógica argumentativa dos juízes diante do conflito e seus atores. Eles serão 

apresentados aqui de maneira sintética. 

 
2.1.1. Decisão apoiada em parâmetros objetivos, conforme as concepções políticas e ideológicas 

A primeira modalidade formulada é aquela na qual os juízes, em suas decisões, deixam 

transparecer suas convicções políticas e ideológicas, embora se refiram igualmente a parâmetros 

objetivos para decidir sobre os interesses em disputa. Não emitem juízos de valor sobre o 

comportamento das partes, são decisões menos adjetivadas em relação às do segundo padrão, que 

veremos adiante. Em alguns casos, remetem a orientações de outros órgãos estatais para respaldarem 

suas posições, a exemplo dos documentos produzidos pela Coordenação de Desenvolvimento Agrário 

                                                 
1  Nesse trabalho, "lógica argumentativa" se refere aos argumentos que os juízes mobilizam para fundamentar suas 
decisões no processo. 



(CDA), antigo Instituto de Terras da Bahia (INTERBA), das solicitações feitas por esta secretaria, pelo 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e pela Ouvidoria Agrária Nacional 

(OAN) e as próprias alegações do Ministério Público, que é autor de uma Ação Civil Pública em favor 

das comunidades.  

Todas as decisões que legitimam a posse das comunidades de fundos de pasto estão mais 

associadas a esse padrão. Um bom exemplo da caracterização desse padrão de decisão é a apreciação 

do agravo de instrumento em um dos processos:  

Inobstante estar sensível à questão agrária do nosso País e reconhecer as condições 
precárias dos “sem-terra” não se pode violar normas materiais e processuais, em 
especial o direito à propriedade, sob pena de se criar uma instabilidade no ordenamento 
jurídico em prejuízo de toda a população. O governo dispõe de meios para solucionar o 
impasse, enquanto a Justiça se obriga a cumprir a lei editada pelo próprio governo. 
Assim sendo, merecem ser cessadas as decisões agravadas, restituindo-se a posse do 
imóvel aos agravantes, mantidos os termos da sentença de mérito, bem como o 
recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo. Em harmonia com o 
exposto, DÁ-SE PROVIMENTO AO AGRAVO , para cassar as decisões recorridas, 
restabelecendo o status quo, definido na sentença de mérito (Decisão Monocrática – 
Agravo de Instrumento – Areia Grande, grifos do autor). 

O desembargador reconhece a problemática social ao tempo em que a secundariza em favor da 

lei por entender que “ao Judiciário não cabe a realização da reforma agrária”, mas deve sempre pautar 

suas decisões na lei. Em outras palavras, todos os parâmetros alegados são “objetivos”, isto é 

referendados em lei, mas não deixam de imprimir às decisões uma visão de mundo e uma concepção 

ideológica e política, a exemplo daquela pela qual o o Poder Judiciário seria desincumbido da 

efetivação da justiça social. 

 

2.1.2. Decisão passional/subjetiva 

Como o próprio nome sugere, uma decisão passional/subjetiva é aquela que conta com o 

envolvimento pessoal e explícito do julgador. Nas decisões associadas a esse padrão está em questão a 

assunção de uma posição no conflito em favor de uma parte para insurgir-se contra a outra. As 

representações sobre o conflito e as partes são substancialmente impregnadas de juízos de valor, ligado 

à visão moral do magistrado, muitas vezes associável a uma leitura de senso comum sobre a realidade 

social.  Para exemplificar, apresentamos duas passagens de processos judiciais distintos onde os juízes 

emitem suas opiniões sobre a (i)legitimidade das formas de luta dos movimentos sociais pela terra: 

Vale salientar ainda que é de pleno conhecimento deste MM Juízo a forma de atuar dos 
chamados movimentos dos sem terra, onde os mesmos se utilizam de diversas pessoas 
que aproveitam a movimentação no intuito de lograrem vantagens e benefícios. Não se 
diga, desta feita que o movimento pela terra não seja justo, mas convenhamos que, em 
um Estado Democrático de Direito, não se parece correto a forma de agir de tais 



movimentos, com a utilização de formas às vezes violenta de ocupação, inclusive de 
órgãos públicos, a exemplo do que ocorreu recentemente na Prefeitura Municipal de 
Casa Nova-Ba, não obedecendo ainda os requeridos as ordens judiciais emitidas 
durante o trâmite do feito, conforme se denota das certidões de fls. 134, 135 e 255. 
Para tais movimentos, ao que parece, a Justiça não tem voz, bem como as autoridades 
constituídas (Decisão interlocutória – Processo  Areia Grande). 
 
Enfim, não assiste razão aos que querem se locupletar, valendo-se de alguns incisos 
que integram a Constituição Estadual, sem atentar à continuidade dos artigos para fazer 
reforma agrária à sua maneira e ao bel-prazer de organismos e instituições que tentam 
patrocinar a intranquilidade e insegurança social. (Sentença –  Processo Jabuticaba, 
grifo nosso). 

 
Com essas considerações, constatou-se que nas decisões analisadas, todas aquelas  associadas a 

esse padrão – pelo menos cinco – são desfavoráveis às comunidades de fundos de pasto. Nessas 

decisões, embora os juízes se refiram ao instrumento legal para respaldarem suas posições, eles 

restringem sua análise basicamente à interpretação das provas do autos, orientadas por suas pré-

concepções sobre o conflito e as partes.  

Esse padrão de decisão configura o processo judicial como uma verdadeira “queda de braços”, 

pois a disputa política para fazer prevalecer a sua interpretação sobre o conflito e os interesses em jogo 

é acompanhada da desqualificação do outro (as comunidades) e da desconfiança sobre suas ações. 

Nesse caso, constrói-se a imagem do comportamento inaceitável, tendo como referência o 

comportamento aceito, valorizado, da outra parte. Em algumas situações, colocando em xeque a 

idoneidade das decisões de outros magistrados, como se depreende pela leitura dos trechos que 

seguem: 

Estranhamente e sem qualquer fundamentação aparente, conforme noticia a certidão do 
Sr. Oficial de Justiça às fls. 305V, o MM Juiz Substituto, de forma verbal, determinou 
a retirada dos autores do local, inclusive os seus funcionários e vigilantes (Decisão 
Interlocutória – Areia Grande). 
 
[…] constituindo-se a presente ação de reintegração de posse, numa ação aventureira, 
sem respaldo legal, que de forma lamentável, lastreados em depoimentos testemunhais 
vazios, inclusive, uma delas declarou solenemente ter interesse no julgamento do feito, 
mesmo assim, foi-lhe deferido o compromisso e mereceu a concessão da liminar de 
reintegração em prejuízo de quem se encontrava na posse da área demandada.” 
(Sentença -  Jabuticaba, grifo nosso) 

 

Nesse padrão, as convicções do magistrado são construídas a partir de suas (pré)compreensões, 

apoiadas em noções midiáticas, a respeito da luta pela terra e seus sujeitos. Nesse sentido, utilizam de 

forma generalizada expressões genéricas tais como “o movimento pela terra” ou  “os sem-terra”, como 

se referissem a uma mesma realidade, única e indiferenciada. Em certos casos, a qualificação negativa 

se expande para alcançar os profissionais que assessoram esses movimentos, que também têm suas 



ações explícita e abertamente repudiadas pelo magistrado. Nesses casos, os juízes evocam situações 

que não estão presentes nos autos para  ressaltar sua desaprovação moral e/ou política a respeito de 

ações e movimentos – de luta pela terra – entendidos como intoleráveis pelo Estado.  

 

2.1.3. Decisões objetivas e estritamente vinculada aos requisitos legais 

Embora todas as decisões se fundamentem em requisitos legais para deferir ou indeferir os 

pedidos de liminares ou para posicionar-se sobre os agravos de instrumento, nem todas as decisões 

restringem sua fundamentação nesses requisitos. Para este terceiro padrão, os interesses das partes e o 

próprio problema social são secundarizados em favor de uma leitura estritamente em conformidade 

com a lei.  

É sabido que o juízo para apreciação da medida liminar é tênue e superficial, 
realizando o Magistrado uma análise provisória do alegado pela parte autora. 
Entretanto a prova carreada aos autos pelo demandante demonstra-se por demais frágil 
para fundamentar uma decisão liminar. Considerando o ato de esbulho requisito 
imprescindível para concessão da liminar, e uma vez que da justificação prévia não 
restara evidenciado, entendo ausente requisito para concessão da liminar (Decisão 
liminar – processo Baixa do Saturnino). 

 

Nesse sentido, as decisões não emitem opiniões subjetivas sobre as alegações apontadas e 

posicionam-se apenas a respeito do cumprimento dos requisitos legais. Note-se que a referência legal 

encontrada nesses pronunciamentos é dada apenas pela legislação civil, não havendo qualquer menção 

à Constituição Federal, nem mesmo à função social da propriedade, princípio fundamental inscrito na 

mesma. Contudo, é interessante que, de acordo com esse padrão de decisão, existiram decisões 

favoráveis e contrárias aos direitos das comunidades de fundos de pasto. 

 

2.2. Os padrões de decisão e as disputas das comunidades de fundos e fechos de pasto: um esforço 

de síntese 

No primeiro padrão, a maioria das decisões judiciais foram favoráveis às comunidades de FFP. 

O padrão de decisão de viés mais subjetivo são na sua totalidade contrários aos direitos das 

comunidades de FFP. No padrão três, por sua vez, mais estritamente vinculado aos requisitos legais, 

algumas decisões são desfavoráveis aos pretensos proprietários, por isso, são, por consequência, 

favoráveis às comunidades.  

Mesmo as decisões que reconhecem os direitos das comunidades tradicionais de fundos e fechos 

de pasto não fazem referências à legislação concernente ao reconhecimento desses direitos no 

ordenamento jurídico, referindo-se, para tanto, aos mesmos argumentos legais ou teóricos sobre a posse 



ou mesmo sobre a problemática social, que também foram úteis à legitimação dos direitos dos 

proprietários em outras decisões.  

Como dito, embora todas as decisões respaldem suas posições na lei, nenhuma decisão no 

julgamento das ações possessórias (incluindo argumentos acerca da posse e da propriedade) menciona 

a função social da propriedade em seus argumentos, nem mesmo a própria Constituição Federal, ainda 

que se trate de um requisito legal, sem o qual nenhuma propriedade poderia ser assim considerada.  

Em todas as decisões que os magistrados se referiram aos “sem-terra” e ao “movimento pela 

terra”, independente do padrão a que se associa, consideraram serem justos, ainda que utilizassem a lei 

para inviabilizar o movimento e as suas ações. Disso, depreende-se que mesmo de forma confusa, 

hesitante ou pouco convincente, magistrado não pôde deixar de reconhecer um senso de justiça nessas 

ações, o que evidencia avanços na construção da legitimidade da luta pela terra no campo jurídico, que 

coloca, até mesmo os que lhe são, supostamente, contrários, em posição de reconhecimento.  

Pois bem, no universo das ações judiciais analisadas, pelo menos seis tinham decisões 

desfavoráveis à permanências das comunidades, mas nenhuma conseguiu concretizar ações de despejo, 

por razões diversas, nem sempre reconhecidas pela simples leitura dos autos dos processos. Por tudo 

isso, trazer para o centro da discussão os argumentos dos juízes como possibilidade analítica e de 

interpretação das lutas pela posse da terra e território pelas comunidades tradicionais da Bahia permitiu 

compreender também as disputas judiciais pela apropriação territorial enquanto um processo onde se 

movimentam sujeitos, relações sociais e conflitos. 

Outrossim, os distintos desdobramentos nas ações judiciais analisadas colaboram para 

relativização do potencial decisivo das decisões judiciais. Pois, mesmo nas situações em que os 

magistrados expressamente não reconheceram a ocupação tradicional da posse da terra pelas 

comunidades, as razões judiciais não prevaleceram diante de outras versões e entendimentos sobre os 

conflitos. Isso nos coloca a necessidade de refletir sobre as disputas de concepções em torno da lei, no 

âmbito do Judiciário, que longe de ser um dado, é um processo dinâmico e ambíguo. Para tanto, é 

preciso despegar-se de leituras que pequem pela simplificação, seja localizando o judiciário como 

sujeito autônomo, imparcial e ileso aos interesses em jogo; seja como coisa, passível de manipulação 

de qualquer um desses interesses, tendendo a favorecer, predominantemente, aos grupos de poder. 

 

3. FUNDAMENTAÇÂO TEÓRICA  

 A complexidade da luta por direitos através da lei não pode ser bem apreendida se for tratada de 

uma maneira simplificadora, tal como sugerem determinadas leituras: seja pelo viés instrumental, que 

crer ser a lei um instrumento puro e simples da classe dominante, seja pelas abordagens que extraem 



desse domínio o caráter de classe para cristalizá-lo no império da imparcialidade. Nesse ponto, para 

escapar dessas concepções, parece profícuo compreender essas lutas por uma matriz de leitura que 

revela um campo mais multifacetado e controvertido. Nesse jogo de forças, o Estado não pode ser 

reduzido à sua estrutura jurídico-formal como se detivesse uma autonomia absoluta frente aos 

interesses das classes sociais, como também não se apresenta pela coerção pura e simples para 

salvaguardar os interesses dos grupos dominantes.  

 Assim, embora a lei possa ser vista do ponto de vista da dominação de classe, se concebemos 

que as diferentes classes, em graus diferenciados, também colaboram na definição dos seus termos e na 

disputa pelo seu significado, complexificamos a sua funcionalidade. Nesse sentido, o historiador E. P. 

Thompson entende que a lei, o direito e a justiça, inegavelmente, são parte das estruturas de poder da 

sociedade, mas se entendemos que “os dominantes não precisam da lei para oprimir os dominados, ao 

passo que os dominados não tinham necessidade de lei alguma” (THOMPSON, 1997, p. 351) existe 

uma especificidade na mediação das relações de classe através da lei que deve ser considerada, e que 

posiciona a dominação dentro de um campo de fronteiras muito porosas. Dessa maneira, para 

Thompson, mesmo uma lei considerada “má”, só permite esse tipo de constatação porque o domínio da 

lei requer a consideração a padrões de universalidade e igualdade que, de certa maneira, balizam uma 

percepção e aceitação daquilo que é tido por “justo”.  

 Nos estudos sobre “costume, lei e direito comum”, na obra “Costumes em comum: estudos 

sobre a cultura popular tradicional”, Thompson (1998) traz importantes reflexões sobre como o 

sentimento de injustiça pode se apresentar enquanto base social para desobediência e resistência frente 

à nova ordem estabelecida pela lei formal em confronto com os direitos costumeiros. Na tensão entre o 

direito formal e as práticas reiteradas pelo costume agrário, importa reconhecer as diversas estratégias 

de pequenos proprietários de terra, colonos ou commoners, que procuram garantir uma determinada 

forma de apropriação da terra e dos recursos naturais ameaçada pelo regramento dos direitos por 

prescrição (THOMPSON, 1998). Essas reações, expressas ou silenciosas, não são de somenos 

importância para compreensão das diversas facetas do processo de dominação, que é, antes de tudo, 

uma relação de sujeitos sociais, mediados pela experiência, pelas vivências práticas no mundo. Ainda 

que possamos identificar um direito por prescrição e um direito costumeiro que podem ser instrumental 

para tornar posseiros estranhos em sua própria terra (THOMPSON, 1998, p. 149), esse processo não se 

dá sem contradições, sem o estabelecimento de limites à própria dominação. 

 Por que interessa essa leitura para compreensão das disputas dos trabalhadores rurais dos 

fundos e fechos de pasto no Judiciário? A perspectiva thompsoniana colabora para resgatarmos o papel 

dos agentes em disputa no processo, que não se encontram, simplesmente, ao sabor das leis e das 



decisões institucionais contrárias a seus interesses. Nesses processos judiciais as comunidades disputam 

sua visão para tentar fazer prevalecer seus argumentos e sua interpretação em torno da lei. 

 

4 CONCLUSÕES 

 A investigação é capaz de revelar que a decisão judicial, como instrumento de decisão sobre a 

permanência das comunidades nas terras ocupadas (não exatamente decisivo), torna-se um importante 

referencial do direito e manifesta-se fundamentalmente pelo que fazem seus sujeitos, 

independentemente da retórica da impessoalidade, da decisão justa e mesmo do que está legislado. Por 

outro lado, mesmo essa ampla margem interpretativa à disposição dos magistrados é de certa forma 

contida pelo espaço protetivo garantido pela lei. Com isso, mesmo os magistrados que não estavam 

convencidos da legitimidade do direito à posse da terra tradicional, não puderam ignorar a 

argumentação de que os pretensos proprietários das áreas não dispunham de um título legal e 

reconhecido para terem a sua posse legitimada.  

Isso nos remete ao pensamento thompsoniano de que as leis podem “mascarar injustiças 

inconfessas” (THOMPSON, 1997, p. 358), mas, para tanto, é necessário também que imponham 

restrições ao poder dos dominantes. Por esse motivo, as leis não podem ser encaradas como meras 

imposturas de uma classe sobre a outra. Na perspectiva thompsoniana, os padrões de igualdade e 

universalidade não podem ser meras retóricas e colaboram com a percepção de que as leis e as decisões 

judiciais não podem ser arbitrárias, sob pena de serem denunciadas e apontadas como injustas, 

inclusive, através da desobediência aos seus comandos.  

 Por tudo isso, nas estratégias de luta das comunidades de fundos e fechos de pasto da Bahia, no 

âmbito do Judiciário, precisamos considerar as condições pelas quais as comunidades se mobilizaram 

para garantirem a posse da terra coletiva, mesmo sob circunstâncias muito adversas. Com isso, a nosso 

ver, os próprios termos da lei formal garantida pelo Estado representou um grande potencial agregador 

e de fortalecimento da resistência, a exemplo, da irresignação diante de uma decisão judicial que, na 

avaliação das comunidades, legitimaram uma forma ilegal de ocupação da terra, a grilagem.  

 Assim, para reconhecer o potencial dessas disputas, não se pode perder de vista que mesmo 

sendo o Estado um terreno estratégico para o exercício da dominação de uma classe, esse processo é 

permeado por fraturas, e é justamente no seio das contradições dessa estrutura que as classes 

subalternas inscrevem suas lutas na institucionalidade estatal (POULANTZAS, 1977). Por esse caráter 

relacional, o exercício do poder estatal é também a expressão das forças sociais em disputa. Nesse 

processo, o Judiciário e as decisões judiciais - ainda que tentem transparecer imparcialidade, coerência 

e afastamento dos conflitos que regula - não estão à margem dos processos de dominação e hegemonia, 



que implicam na sua natureza contraditória.  
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