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RESUMO: O presente trabalho propõe demonstrar, a partir da análise de processos judiciais 
da comarca de Ariquemes-Rondônia, situado na Amazônia Ocidental brasileira, o problema 
referente aos conflitos agrários na região catalogados pelo Instituto de Colonização e Reforma 
Agrária (Incra). Nesse contexto tem-se a necessidade de descrever a formação do estado de 
Rondônia, entre as décadas de 1950-1980, a fim de identificar a repetição da colonização 
exploratória, dizimista de povos tradicionais e patrimonialista realizada no Brasil, desde 1500. 
O histórico parte da história da Amazônia categorizada, primeiro pelos colonizadores, como 
terra sem homens, para em seguida ser retratada pelo Governo como vasto “quintal”para 
subsidiar grandes empreendimentos, desde seringais até usinas hidrelétricas, favorecendo assim 
o capitalismo e transformando a terra, dantes sem valor monetário, em capital expulsando os 
autóctones de seus territórios. Merece ainda descrever as ocorrências desde o regime ditatorial 
civil-militar à colonização de Rondônia, incentivada visando minar movimentos por reforma 
agrária no sul e sudeste, tendo sido prometidos assentamentos agrários a quem se dispusesse a 
enfrentar a floresta; milhares de pessoas, sem qualquer planejamento, atenderam ao chamado, 
não lhes sendo, porém, garantidos os títulos de domínio. Ainda, os posseiros que lutam pelo 
direito à terra têm sido massacrados, inclusive, judicialmente sendo-lhes vedado o direito à 
conciliação prévia e, em muitos casos, à própria ampla defesa ao mesmo tempo em que aos 
grandes fazendeiros, ao postularem à posse, sequer lhes é exigida a comprovação da 
dominialidade, bastando sua palavra para o deferimento de ordens de evicção forçada sem 
observância da dignidade da pessoa humana. Assim, importante e justificável para os estudos a 
menção sobre os olvidados povos tradicionais e camponeses que já possuíam a terra tendo-a 
não como capital, mas sim, como modo de vida, como território. Nesse caso, o espólio dos 
projetos de colonização, além de milhares de sem terras, é um enorme déficit de regularização 
fundiária e a existência de muitas terras públicas griladas por fazendeiros. Resultado: 
latifúndios aos empresários e a perpetuação da luta pela terra pelos camponeses, notadamente, 
os colonos e os povos tradicionais, que até hoje reivindicam a posse de suas terras sendo 
expulsos violentamente e pelas liminares concedidas em ações de reintegração de posse, 
ajuizadas pelos latifundiários. O papel do sistema de justiça é fundamental para conter esta 
repetição permanente de injustiça, sendo necessário que seus integrantes compreendam a 
história de Rondônia para então compreender a luta pela terra em sua real concepção, que é a 
luta pelo direito fundamental à sobrevivência digna. Para o alcance da proposta, a metodologia 
tem como abordagem a pesquisa qualitativa, através de levantamento documental e 
bibliográfico sobre os conflitos agrários catalogados pelo Incra, através do método dedutivo-
indutivo. Ao final, sugere-se seja, ao menos, em tais ações reivindicatórias de posse, contra 
coletivos em luta pelo direito à terra, que antes do deferimento de liminares, seja exigida a prova 
da dominialidade e audiência de justificação/conciliatória visando reequilibrar a balança e 
permitir a produção de elementos que indiquem maior segurança jurídica e fática para solução 
destes conflitos, ao menos na esfera judicial. 
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