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INTRODUÇÃO

Assegurar os direitos territoriais e fundiários de populações pobres da
Amazônia tornou-se, nas últimas décadas, o objeto de preocupações
e de luta de uma ampla gama de pessoas e instituições, seja na sociedade civil, seja dentro do aparato estatal. Apesar dos muitos esforços
e conquistas importantíssimas, o Brasil ainda não conta com regimes
de propriedade, documentação e regularização oficial das terras de
forma que possam garantir a efetividade dos direitos de populações
tradicionais ocupantes de vastas extensões do território nacional.
Em pleno século XXI, o caos fundiário é a regra na Amazônia brasileira e a luta por reconhecimento de direitos fundiários e territoriais
das comunidades locais ainda está longe de ser vencida. Ao contrário,
imperam situações de insegurança e conflitos fundiários com todos os
seus desdobramentos em termos de violência contra populações tradicionais, desmatamento e exploração predatória dos recursos naturais.
A criação das Unidades de Conservação (UCs) de uso sustentável
como as Reservas Extrativistas e as Florestas Nacionais tem sido um
marco importante nessa luta por direitos. Mas, lamentavelmente, a
criação dessas unidades territoriais não vem sendo acompanhada
por medidas efetivas de regularização fundiária, documentação e
formalização das ocupações tradicionais das comunidades que são
detentoras de direito. Como resultado, essas comunidades têm ficado
no limbo da ineficiência e da inércia estatal.
O “Fórum Diálogo Amazonas: regularização fundiária urgente!” foi
criado em 2012 por iniciativa de organizações da sociedade civil
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como o Conselho Nacional das Populações Extrativistas (CNS), a Comissão Pastoral da Terra (CPT) e o Instituto Internacional de Educação do Brasil (IEB). O objetivo do Fórum foi reunir em torno de uma
mesma mesa o conjunto de órgãos fundiários que tem a atribuição
de realizar a regularização fundiárias das UCs e negociar uma agenda de trabalho visando à regularização de treze unidades no estado
do Amazonas.
Para isso, o Ministério Público Federal (MPF) foi provocado para atuar como mediador nas negociações e no diálogo interinstitucional
tendo como meta o alcance de resultados concretos, ou seja, a regularização dos regimes de ocupação e uso dos territórios por parte das
comunidades detentoras de direito.
O Fórum deu origem a um ciclo virtuoso de busca de soluções técnicas, jurídicas e administrativas visando a regularização fundiária em
benefício das populações tradicionais do Amazonas. Em apenas dois
anos, com a mediação do MPF e a assessoria jurídica da Procuradoria
Geral do Estado do Amazonas (PGE-AM), foram construídas soluções
inovadoras que favoreceram a regularização fundiária das terras estaduais em seis UCs federais, beneficiando 1.468 famílias extrativistas.
Em 05 de junho de 2014, o governador do estado do Amazonas, Sr.
José Melo, assinava os Contratos de Concessão de Direito Real de Uso
(CCDRU) em nome de seis associações representativas de comunidades residentes em Reservas Extrativistas. O evento coroava dois anos
de intenso diálogo e negociações que exigiram o engajamento e a
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2ª reunião do Fórum Diálogo Amazonas

coordenação de esforços entre vários segmentos da burocracia estatal, rompendo a costumeira inércia dos órgãos fundiários.
O Fórum Diálogo Amazonas se revelou tanto um instrumento eficaz
quanto uma inovação metodológica, política e processual. Elevou o
patamar da interlocução entre sociedade e Estado e criou as condições para que respostas efetivas fossem dadas no sentido de assegurar
direitos territoriais que estavam sob ameaça. Embora os resultados
alcançados sejam ainda parciais, o Fórum contribuiu para gerar jurisprudência, parâmetros e ritos processuais que seriam impensáveis
até pouco tempo atrás. Constitui-se já como um caso de sucesso e
aponta caminhos que podem ser trilhados no enfrentamento do caos
fundiário que caracteriza boa parte da Amazônia brasileira.
Esta publicação traz uma sistematização da experiência do Fórum
Diálogo Amazonas. No primeiro capítulo é apresentado, de maneira geral e não exaustiva, a problemática fundiária da Amazônia. Em
seguida, no capitulo 2, é feita uma contextualização sobre a situação fundiária das Unidades de Conservação federais do estado do
Amazonas especialmente em relação à sua situação fundiária. No
capítulo 3 são relatados os esforços anteriores empreendidos pelas
organizações da sociedade civil visando, sem sucesso, a regularização fundiária das UCs federais do estado. A nova estratégia adotada
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no âmbito do Fórum Diálogo Amazonas é discutida em mais detalhe
no capítulo 4. Os resultados obtidos no âmbito do Fórum e as lições
apreendidas ao longo do processo são apresentados nos capítulos 5
e 6 respectivamente.
A publicação não pretende ser um documento acadêmico e nem um
relatório burocrático. Ao invés disso, busca registrar visões, opiniões
e análises avaliativas feitas por uma coletividade de atores que intervieram no processo em diversos momentos e que contribuíram para
o seu desfecho positivo. A metodologia utilizada para a confecção do
documento foi a da “sistematização de experiências” (Holiday, 2006)
em que se procura resgatar e registrar: i) a situação-problema inicial
que motivou o diálogo; ii) a descrição e análise crítica do processo
vivido pelos diferentes participantes no Fórum; iii) a identificação,
pelos próprios participantes, dos aprendizados gerados.
A sistematização ocorreu entre novembro de 2014 e fevereiro de 2015
e envolveu um processo de consulta, entrevistas e coleta de depoimentos. Por este motivo, embora a confecção da versão final do documento tenha ficado a cargo dos três organizadores, a sua autoria é
coletiva e reflete múltiplas e ricas colaborações durante o exercício
de reflexão sobre os significados do Fórum Diálogo Amazonas. A publicação pretende ser um meio para a difusão da experiência e um
estímulo para que as pessoas e instituições interessadas se engajem
em processos semelhantes na Amazônia e no Brasil.

Fórum Diálogo Amazonas: regularização fundiária urgente!
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1. A SITUAÇÃO FUNDIÁRIA NA AMAZÔNIA

Até meados do século XX a ocupação não indígena da região Amazônica vinha se dando, principalmente, pelo estímulo de ciclos econômicos ligados a demandas externas. A primeira grande onda migratória para a região ocorreu no final do século XIX como resultado da
demanda internacional pelo látex da seringueira (Hevea brasiliensis),
especialmente por parte dos países industrializados. Com o advento
das secas recorrentes no nordeste brasileiro, aquela região passou a
fornecer a mão-de-obra fundamental para o trabalho nos seringais
da floresta amazônica. Uma sofisticada cadeia produtiva se estruturou em toda a região cobrindo a vasta extensão territorial da Amazônia no Brasil e em países vizinhos como Peru e Bolívia.
Esse sistema produtivo tinha como base operativa a empresa seringalista muitas vezes financiadas pelas “casas aviadoras” ligadas ao capital internacional. No entanto, a ponta de lança de todo o sistema
foram as famílias de camponeses pobres que se embrenharam pelos
grandes e pequenos rios da Amazônia para estabelecer as colocações
e estradas de seringa1 com toda sorte de sacrifícios e degradações
1
“Colocação” é o termo utilizado na Amazônia para nomear o local de residência de uma ou
mais famílias de seringueiros. Normalmente se localiza na margem de um rio ou igarapé. Já as “estradas
de seringa” são trajetos ou trilhas que se ramificam a partir de uma colocação de maneira a cobrir um
território de ocorrência da árvore seringueira. Também designa o percurso diário a ser percorrido pelo
seringueiro no trabalho de extração do látex.
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sociais e humanas. Desta forma, contribuíram para o estabelecimento de um modo tradicional de ocupação e exploração dos recursos
florestais da Amazônia.
Na primeira metade do século XX, o mercado regional da borracha
passou por uma forte crise provocada, em grande medida, pela competição dos mercados asiáticos que passaram a dominar o comércio internacional do látex. Por conta desta crise, uma boa parte dos
seringais foi vendida ou abandonada e houve uma forte migração
da população para as cidades da Amazônia.A produção de borracha
se recuperou apenas durante a Segunda Guerra Mundial, quando o
governo brasileiro firmou contratos de fornecimento do produto aos
Estados Unidos. Ocorreu então a segunda grande migração em massa para a região e cerca de 55 mil trabalhadores foram enviados para
a região na condição de “soldados da borracha” (SECRETO, 2007
apud PACHECO, 2011).
Uma questão primordial dos ciclos de ocupação e exploração agroextrativista é o fato de que o interesse dos agentes econômicos não
está na apropriação e ocupação da terra em si, mas no aproveitamento dos recursos florestais onde quer que eles estejam localizados.
Assim, as frentes de penetração e de ocupação estiveram orientadas
pela localização das espécies florestais de maior interesse econômico, sendo a posse formal da terra pouco relevante.

Fórum Diálogo Amazonas: regularização fundiária urgente!
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Esta dinâmica de ocupação foi responsável pelo alargamento das
fronteiras nacionais e conformação de um regime tradicional de
ocupação da Amazônia em que a documentação das propriedades
ou posses é fator secundário. No cerne do sistema estava o regime de
exploração das florestas controlados pelos “patrões” que subjugavam
os contingentes esparsos de trabalhadores pobres e marginalizados.
Ao mesmo tempo, os sucessivos governos brasileiros negligenciaram
um dos pilares de sustentação do moderno Estado-nação: o controle
administrativo sobre o território.
A partir dos anos 1960, em meio à crise do extrativismo da seringueira, uma nova onda migratória com um sentido radicalmente diferente das precedentes iria modificar dramaticamente a forma de
ocupação da Amazônia. Por meio de incentivos governamentais delineados e colocados em prática principalmente durante o regime
militar (1964-1985), novos contingentes populacionais foram atraídos para a região. Projetos de colonização e aberturas de grandes
estradas, como a BR-230, atraíram colonos oriundos do centro-sul
e de outras regiões do país com o objetivo de ocupar e produzir na
Amazônia, com a promessa de titulação das terras ocupadas e implementação da infraestrutura de apoio à produção e aos meios de vida.
No entanto, apenas uma pequena parte das novas ocupações ou posses foi devidamente regularizada e a região tornou-se o palco de um
intenso processo de apropriação ilegal de terras públicas (grilagem).
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Nesta nova dinâmica, a posse da terra é o fator central do sistema
econômico sendo um ativo valorizado tanto como base para novas
atividades econômicas, quanto para fins especulativos. Mais recentemente, a conversão da floresta em pastagens para viabilizar a pecuária extensiva, a expansão das lavouras de grão, a exploração madeireira, a mineração (garimpo) e as grandes obras de infraestrutura têm
sido os vetores da ocupação da região.
Do confronto entre as novas formas de ocupação da Amazônia centradas na posse da terra (para produção agrícola ou especulação) e o
regime tradicional de ocupação baseado no uso da floresta (extrativismo) surgiram uma infinidade de conflitos territoriais e fundiários,
alguns dos quais com consequências dramáticas especialmente para
o elo mais frágil da cadeia: os povos indígenas e as comunidades tradicionais da região.

Foto: Francivane Fernandes

A luta pela apropriação do território da Amazônia se dava a partir de
diferentes vetores criando uma situação de “caos fundiário”. Operando por meio lícitos ou ilícitos, os agentes econômicos (pessoas físicas
ou empresas privadas) reivindicavam o domínio sobre vastas extensões de terras cobertas de florestas tradicionalmente utilizadas pelas
comunidades locais. Estas, por sua vez, demandavam o reconhecimento oficial de suas posses e modos específicos de territorialização.
Em meio às tensões sociais e políticas criadas, os governos estaduais
e o federal se mostravam incapazes de arbitrar ou mitigar os conflitos
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como também contribuíam para o seu agravamento ao incentivar as
novas frentes de ocupação.
O desdobramento dos conflitos que eclodiram a partir dos anos 1970
foi o surgimento de novos sujeitos políticos que passaram a demandar o reconhecimento e garantia dos direitos territoriais em favor
das famílias e comunidades agroextrativistas francamente ameaçadas pelas novas frentes de ocupação da Amazônia. Foi assim que nos
anos 1980, tendo como epicentro o estado do Acre, o movimento
dos seringueiros passou a cobrar e pautar as políticas territoriais e
fundiárias do governo federal até o ponto de se instituir o conceito de Reserva Extrativista (Resex): uma área protegida reconhecida
pelo governo que garantiria o acesso à terra e aos recursos em favor das populações extrativistas, que dela faziam uso. Foi a chamada
“reforma agrária” da floresta. No ano 2000, o conceito de Resex se
juntou a outras categorias de Unidades de Conservação (UCs), como,
por exemplo, as Florestas Nacionais, para formar o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) instituído pela Lei Federal
9.985/2000.
Embora as unidades de conservação como as Resex e Flonas tenham
representado um enorme avanço para o reconhecimento e a defesa
dos direitos territoriais de povos e comunidades tradicionais, a decretação dessas unidades não resolve de maneira automática o problema fundiário que aflige muitas comunidades. Sobre um território
delimitado como UC podem incidir diversos interesses e unidades
fundiárias como títulos oficiais válidos ou não, documentos cartoriais de procedências diversas, glebas municipais, estaduais e federais em diferentes estágios de arrecadação, matrícula e destinação
formal. Com a decretação das UCs surgem também os seus diferentes “donos” que reivindicam o domínio sobre porções específicas do
território e o direito a indenizações. Quase sempre essas demandas
resultam na judicialização, um processo que pode durar décadas sem
que se chegue a uma solução definitiva.
A não regularização fundiária das UCs se constitui, hoje, no maior
obstáculo à sua implementação de fato e de direito. Trata-se de um
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processo tão complexo e lento que muitas vezes parece impossível de
acontecer dado o baixo nível de governança e diversidade de agentes públicos e privados que se apresentam como parte interessada nas diversas
porções de terras que constituem uma UC. Enquanto a regularização fundiária não se processa, as famílias e comunidades tradicionais se veem
alijadas dos seus direitos mais básicos e do acesso às políticas públicas por
não possuírem um documento oficial que assegure o seu direito efetivo
sobre um território coletivo já demarcado.
A insegurança fundiária das e nas UCs limita as possibilidades de desenvolvimento das comunidades tradicionais residentes, afeta a geração de
renda e as atividades econômicas. Consequentemente, provoca o êxodo
rural e o aumento do desmatamento.

Figura 1. Mapa da Situação Fundiária no Estado do Amazonas

Fórum Diálogo Amazonas: regularização fundiária urgente!

19

2. AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (UCS)
FEDERAIS NO ESTADO DO AMAZONAS

O estado do Amazonas conta atualmente com 111 UCs, sendo 47 federais, 41 estaduais e 23 municipais, abarcando cerca de 35% do território estadual (mais de 44 milhões de hectares)2. São 18 unidades
de proteção integral e 58 de uso sustentável (Box 01). A gestão das
áreas protegidas estaduais é feita pelo Centro Estadual de Unidades
de Conservação (CEUC), enquanto que as federais tem como órgão
gestor o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
(ICMBio).
Grande parte dessas UCs do Amazonas são de uso sustentável (Flonas
e Resex) e foi criada no início dos anos 2000. No sul do estado, essas
unidades surgiram principalmente por demandas das comunidades
tradicionais, quase sempre ameaçadas pela grilagem das terras e sua
ocupação por novos agentes econômicos, a exemplo dos grandes e
médios pecuaristas. Estes são também os vetores da fronteira de desmatamento a partir de Rondônia e Mato Grosso, principalmente. Ali
se registra o conflito entre o modo tradicional de ocupação do território e os novos mecanismos de apropriação licita ou ilícita da terra
para finalidades diversas.

2
Para ilustrar melhor o tamanho dessa área costuma-se associar 1 hectare (10.000 m2) ao tamanho aproximado de um estádio de futebol. Podemos comparar também com territórios de alguns
países: a área composta por UCs no estado do Amazonas equivale a um pouco menos que o território
da Espanha, com seus 504.645 km².
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Unidades de Conservação (UCs) de ‘Proteção
Integral’ e ‘Uso Sustentável’
Unidades de proteção integral: são áreas criadas pelo governo para PRESERVAR a natureza, onde não se explora
diretamente. Isso significa que não é permitida a coleta, o
consumo e o uso dos recursos. Na maioria dos casos, o governo autoriza apenas visitação e pesquisa, ou seja, não se
podem retirar recursos naturais, apenas conhecer e olhar.
É o que chamamos de uso indireto. As formas de uso indireto dependem do tipo de Unidade de Conservação. Fazem
parte dessa categoria: Estações Ecológicas (ESEC); Parques
Nacionais (PARNA); Reservas Biológicas (REBIO); Monumentos Naturais (MONAT); Refúgios de Vida Silvestre (RFV).
Unidades de uso sustentável: são as áreas criadas para
CONSERVAR a natureza, ou seja, para explorar os recursos
naturais de forma controlada e sustentável, onde é permitida a moradia por populações humanas. Fazem parte dessa categoria: Áreas de Proteção Ambiental (APA); Áreas de
Relevante Interesse Ecológico (ARIE); Reservas Particulares
do Patrimônio Natural (RPPN); Reservas de Fauna (REF);
Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS); Reservas
Extrativistas (RESEX); Florestas Nacionais (FLONA).
Fonte: adaptado de Oliveira, 2010 e BRASIL, 2000
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“

A UC tem essa vantagem: serve para
proteger o meio ambiente e as comunidades tradicionais que vivem
ali, debaixo da ameaça do patrão,
com risco de perder suas terras pros fazendeiros, como acontece aqui em Boca
do Acre (sul do Amazonas). Então uma UC
tem esse negócio: é resultado da luta dos
trabalhadores que pressionam o governo
para conservar aquela floresta, mas também para garantir às populações tradicionais aquela terra.

”

(Luzia Santos Silva, CNS Boca do Acre)

“

A região de Tefé (Médio Solimões)
não tem grandes conflitos fundiários.
Na região da Resex Médio Juruá – a
primeira do Amazonas – apesar da influência do Acre, do movimento dos
seringueiros, teve um caráter da exploração
econômica. (...) Se imaginava que estando
dentro das UCs o acesso a políticas públicas
viria naturalmente.

”

(Adevaldo Dias, diretor do CNS)
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Tabela 01. Flonas e Resex do Estado do Amazonas
Unidade de Conservação
(Flonas e Resex)
Flona Amazonas

Flona Balata-Tufari

Data de
Criação
1989

1998

Flona Iquiri

2008

Flona Jatuarana

2002

Flona Pau-Rosa
Flona Purus
Flona Tefé
Resex Arapixi
Resex Auati-Paraná

1.573.100 Barcelos e
Santa Isabel do
Rio Negro

2005
1.077.859
Tapauá e
(ampliada
Canutama
em 2008)

Flona Humaitá

Flona Mapiá-Inauini

Área (ha) Município(s)

1989
2001
1988
1989
2006
2001

468.790

Humaitá

1.476.073 Lábrea
837.100

Apuí

311.000

Boca do Acre e
Pauini

827.877

Maués e Nova
Olinda do Norte

256.000

Pauini

1.020.000 Alvarães, Tefé,
Carauari, Juruá
133.637

Boca do Acre

146.950

Fonte Boa e
Japurá

Resex Baixo Juruá

2001

187.982

Juruá e Uarini

Resex Ituxi

2008

776.940

Lábrea

Resex Lago do Capanã
Grande

2004

Resex Médio Juruá

1997

Resex Médio Purus

2008

304.146

Manicoré

253.226

Carauari

604.209

Lábrea, Pauini e
Tapauá

Resex Rio Jutaí

2002

275.532

Jutaí

Resex Rio Unini

2006

833.352

Barcelos

Fonte: MPF/AM, 2012. Inquérito Civil Público
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Figura 2. Mapa do Amazonas com as UCs Federais

Já no norte do estado, região do médio e baixo Juruá e Solimões, as motivações para a criação
das UCs foram principalmente a disputa conflituosa pelos recursos florestais. Ali o movimento
pela criação das UCs teve como foco central assegurar os direitos de exploração econômica
das florestas àquelas comunidades que ocupavam tradicionalmente o território e, ao mesmo
tempo, libertá-las do julgo dos “patrões”. Tratou-se, portanto, de uma reconfiguração do sistema econômico e do lugar das comunidades neste mesmo sistema.
Em ambas as regiões, as comunidades residentes nas UCs se viram afetadas pela falta da regularização fundiária das unidades recém criadas. Após a luta pela decretação das áreas as
comunidades se viram obrigadas a investir numa nova fase de mobilizações e reivindicações
na busca de soluções para problemas fundiários tão complexos que ameaçavam a própria
viabilidade social e econômica das UCs.
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Reservas Extrativistas (Resex)
Reserva Extrativista (Resex) é uma modalidade de unidade
de conservação de uso sustentável, como a RDS e a Flona,
que pode ser criada pelo governo federal ou pelo governo
estadual. Nas terras federais, sua criação é responsabilidade
do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. Nas terras estaduais do Amazonas, a responsabilidade de regularização é do ITEAM, em parceria com
o Centro Estadual de Unidades de Conservação (CEUC), da
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável (SDS). Os CEUC/SDS realizam os estudos necessários, tanto para criação como para a gestão da Resex. As
Resex são criadas para as comunidades tradicionais que já
moram na área há muito tempo e tiram da floresta, dos rios
e lagos o seu sustento principal. Os proprietários particulares que estiverem dentro da área DEVERÃO SAIR, podendo
receber indenização do governo.
Para regularizar a terra, o governo faz um CONTRATO DE
CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO (CCDRU) com a
associação representativa das famílias da Resex e a associação dá uma Autorização de Uso para cada família. Como é
coletiva, os técnicos do governo não fazem a demarcação
dos limites da área de cada família dentro da Resex. Os técnicos vão demarcar somente os limites da reserva com os
vizinhos de fora. Por isso, a demarcação é mais rápida do
que nas modalidades individuais. Dentro da Resex, a divisão
de terras deve ser feita de acordo com a posse tradicional
das terras. Quem diz onde ficam os limites de respeito e as
áreas de uso coletivo são os moradores, junto com a associação. Não se pode vender a terra, mas é possível vender
as benfeitorias para outra família extrativista ou ribeirinha,
conforme o contrato.
Fonte: Adaptado de Carvalheiro et al., 2013
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Florestas Nacionais (Flona)
Uma Floresta Nacional (Flona) pode ser criada em terras da União, administrada pelo ICMBio, ou em terras do Estado (Floresta Estadual – FLORESTA, no caso
do Estado do Amazonas) pelo órgão ambiental estadual. Assim como a Resex e a
RDS, a Flona é uma unidade de uso sustentável. É criada em terras que possuam
muita floresta e com comunidades tradicionais vivendo nelas. Porém, diferentemente das Resex e RDS, na Flona as lideranças e organizações das comunidades
tradicionais tem menos poder político uma vez que seu conselho gestor é apenas
consultivo. No passado, as Flonas foram criadas para dar concessões florestais para
grandes madeireiros, com casos até de expulsões de moradores. Hoje em dia isso
mudou e os moradores tradicionais têm seus direitos garantidos, embora tenham
menos poder no conselho gestor da unidade.
Os proprietários particulares de terra que se localizarem nestas áreas DEVEM SAIR,
podendo ser indenizados pelo governo. A Flona é uma modalidade coletiva que
deve incluir toda a área que as famílias moram, cultivam e fazem extrativismo,
sem precisar ter o limite de tamanho por família. Para regularizar a terra, como
na Resex, o governo faz um Contrato de CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO
(CDRU) com a associação representativa das famílias residentes e esta associação
dá uma Autorização de Uso para cada família.
O governo também separa uma outra área de floresta, onde ele vai administrar a
concessão florestal. As madeiras existentes na Flona podem ser comercializadas
através da aprovação de Plano de Manejo Florestal e da concessão florestal, desde
que seja aprovado no Plano de Manejo da Unidade. Empresas madeireiras ou comunidades organizadas podem receber permissão do governo para usar a madeira
através da Concessão Florestal, na área onde as famílias não moram e não usam
os recursos naturais.
Somente as FLORESTAS QUE NÃO SÃO UTILIZADAS PELOS COMUNITÁRIOS da
região é que podem ser utilizadas na CONCESSÃO FLORESTAL. O Serviço Florestal Brasileiro (SFB) é quem organiza essas Concessões, após escutar o Conselho Consultivo da Flona. As concessões devem estar previstas no Plano Anual de
Outorga Florestal (PAOF) elaborado pelo SFB, depois de uma ampla consulta às
comunidades locais.
Fonte: Adaptado de Carvalheiro et al., 2013
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Para se ter uma ideia da gravidade da situação, um estudo divulgado
em 2014 mostra que do total das “312 Unidades de Conservação federais no país, que ocupam uma área de 75,1 milhões de hectares (10%
do território nacional), 16,9 milhões de hectares estariam ocupados
irregularmente por propriedades privadas”3.
No caso das UCs do Amazonas, existem parcelas de um mesmo território pertencente a diferentes “donos”: governo do estado, Secretaria
de Patrimônio da União (SPU), Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (INCRA), Programa Terra Legal, governos municipais e agentes privados, o que configura um quadro de enorme complexidade fundiária.
Para ilustrar esta situação, a Resex Médio Purus, localizada nos municípios de Lábrea e Pauini, possui mais de 600 mil hectares, e em
seu perímetro encontra-se todo tipo de situação fundiária: terras da
União não arrecadadas, propriedades privadas, terras de várzea, do
INCRA e terras do governo estadual. O Quadro 01, a seguir, exemplifica a situação dominial dos imóveis que incidem na área da Resex
Arapixi, em Boca do Acre.

Quadro 01: Situação fundiária dos imóveis encontrados
na Resex Arapixi
Situação dominial

Área (ha) UC %

Imóveis

Títulos cancelados

58.251

43,5

Maracaju I, Maracaju II, São
José e Fazenda Araçoiaba

Áreas privada com títulos
definitivos

46.083

34,5

Porto Alegre, S. Liége 1,
S. Liége 2, S. Arapixi,
F. Sto. Onofre

Imóveis com presunção de
domínio

13.305

10,0

Rio Branco, Manithã,
República, Auto D’ouro e
outros

Glebas federais não
repassadas ao MMA/ICBMbio

22.643

Terras devolutas

5.382

4,0

Fonte: MPF/AM. Inquérito Civil Público 1.13.000.001287/2012-23; ICMBio Nov /2014

3

http://www.oeco.org.br/noticias/27033-regularizacao-fundiaria-reduz-desmatamento-em-ucs
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O fato das UCs não serem regularizadas, dificulta sua consolidação:
os supostos proprietários de terras não respeitam os planos de manejo das Unidades, cometendo crimes ambientais e impossibilitando a
gestão territorial.
No caso dos detentores públicos de parcelas do território dentro da
mesma UC, o principal instrumento para assegurar os direitos territoriais e fundiários das comunidades tradicionais é o CONTRATO DE
CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO (CCDRU), chamado popularmente pelos ribeirinhos de “título”. Este instrumento está previsto
na lei do SNUC como o principal mecanismo de regularização de
UCs como Resex e Flonas.
Porém, até 2012, apenas a Resex Lago do Capanã Grande, em Manicoré, tinha a CDRU emitida pelo ICMBio em nome da associação
comunitária representativa dos moradores. Na ausência desse instrumento, os extrativistas residentes nas demais unidades se viam privados do acesso a diversas políticas públicas essenciais para a manutenção do seu modo de vida.
Em que pese a gravidade da situação e o seu impacto negativo sobre as comunidades de famílias das UCs, tanto o governo estadual
quanto o federal têm postergado sistematicamente a resolução dos
problemas. Os órgãos fundiários têm sido praticamente inoperantes
em relação ao tema e não têm conseguido implementar ações efetivas visando a regularização fundiária em benefício do seu próprio
patrimônio territorial.
Embora a falta de recursos seja um argumento frequentemente utilizado para justificar a falta da regularização fundiária, os maiores obstáculos são de ordem política. O Estado brasileiro vem sendo historicamente colonizado pelos interesses das elites políticas e raramente
prioriza a solução dos problemas que afetam as parcelas pobres da
população. Some-se a isso as dificuldades de ordem burocrática, legal e procedimental e cria-se uma situação de inércia.
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Concessão de Direito Real de Uso (CDRU)
É o documento com regras definidas em Contrato - pode também ser
chamado de Contrato de Concessão de Direito Real de Uso (CCDRU)
- emitido para terras FEDERAIS (projetos de assentamento, unidades
de conservação e terrenos marginais e várzea) e ESTADUAIS (unidades de conservação). É direito REAL e RESOLÚVEL de uso, quer
dizer, possui o DOMÍNIO ÚTIL da terra, onde é assegura a posse, e
qualquer outra pessoa que quiser violar esse direito estará sujeita a
ações da justiça. A CDRU tem plena força e validade de um TÍTULO
e, por isso, deverá ser registrada em cartório de registro de imóveis.
O Contrato de CDRU é assinado entre o governo e a família ou pessoa, ou entre o governo e a associação que representa as famílias.
A validade será definida no contrato, e pode ser de alguns anos ou
pode ter validade indeterminada, quer dizer, para sempre. Depende
do contrato. O contrato sempre explica as condições para sua renovação ou cancelamento.
Fonte: adaptado Carvalheiro et al., 2013

Conforme demonstram as informações sistematizadas pelo Ministério Público Federal (MPF), mesmo com a disponibilidade de recursos para a regularização fundiária de UCs federais estas ações não
acontecem como o esperado. Conforme mostra o quadro 02 a seguir,
do total de recursos disponíveis para regularização fundiária de UCs
entre 2008 e 2010, apenas 38% foi executado. De uma meta de regularização de 5.000.000 de ha pelo ICMBio, no ano de 2010, apenas
1.777 ha haviam sido efetivamente regularizados, o que corresponde
a 0,04% da meta proposta (MPF/AM, 2012).
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Quadro 02: Execução orçamentária do Programa
“Regularização Fundiária das Unidades de
Conservação Federais” (2008-2011)
Exercício

Dotação
inicial

Autorizado

Empenhado

Liquidado

Pago

2008

295.000

7.015.000

2.356.736

2.356.736

1.012.054

2009

1.483.792

1.483.792

218.305

218.305

217.941

2010

3.383.792

153.383.792

50.949.794

50.949.794

50.944.002

2011

3.600.000

105.600.000

52.091.533

52.091.533

49.506.002

Total

8762.584

297.482.584

105.616.368

105.606.368 101.680.791

Fonte: MPF/AM. Inquérito Civil Público 1.13.000.001287/2012-23

Entre 2012 e 2013, o Tribunal de Contas da União realizou uma auditoria sobre a governança das Unidades de Conservação e a relação
entre os insumos (recursos aplicados) e os resultados, considerando
a relevâncias dos territórios enquanto patrimônio público nacional.
O relatório da auditoria faz uma análise contundente sobre a baixa
efetividade da gestão das UCs e lembra que “o passivo identificado
de regularização fundiária impacta diretamente na gestão das UCs,
haja vista a indefinição quanto a posse e a propriedade dessas terras”.
Partindo de um órgão do próprio Estado, o documento não deixa dúvidas quanto à necessidade de se investir pesados esforços para que
as UCs cumpram o papel para o qual foram criadas.
No tocante à questão fundiária, a baixa efetividade da implementação e gestão das UCs gera uma situação no mínimo contraditória:
ao mesmo tempo em que a criação de uma UC deveria garantir os
direitos territoriais e a segurança fundiária para as populações tradicionais, a falta de regularização fundiária por parte do Estado as
mantém numa situação de “congelamento”. Esta gritante ineficiência
e a não priorização desta problemática reflete uma sistemática discriminação do Estado em relação às parcelas mais pobres da população
da Amazônia e do país.
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A não resolução do problema provoca e/ou agrava as situações de
conflito e o uso da violência por parte de supostos proprietários privados. Ao mesmo tempo, a não implementação das políticas públicas
para a consolidação das UCs acaba perpetuando os ciclos de pobreza, violência e exclusão social. Entre as políticas que não estão sendo implementadas nas UCs em decorrência da falta de regularização
fundiária estão os programas de crédito agrícola como o Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) e os
programas de habitação rural como o Minha Casa, Minha Vida Rural.
Na busca de soluções para este problema estrutural, as organizações
da sociedade civil como as associações comunitárias e ONGs de
apoio se engajaram durante anos a fio em processos de negociação
com os órgãos públicos com resultados frustrantes. A mais recente
iniciativa nesse sentido foi o Fórum Diálogo Amazonas, cuja gênese,
processo de mobilização e composição institucional é discutido na
próxima sessão.

“

Sem a regularização você tem
uma insegurança jurídica, que
é um solo fértil para conflitos,
para grileiros, para garimpeiros,
que tensionam a vida das pessoas. O
papel do Estado é dar uma segurança
jurídica para elas.

”

(Dr. Daniel Viegas/PGE)
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3. ENFRENTANDO UM ANTIGO PROBLEMA:
A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE UCs

Até o ano 2012 as tentativas das lideranças e organizações extrativistas do Amazonas no sentido de obter a regularização fundiária de
seus territórios vinham resultando em um acúmulo de frustrações.
O desconhecimento da real situação fundiária das unidades representava um obstáculo praticamente intransponível e limitava não
apenas a atuação das lideranças quanto dos próprios órgãos públicos responsáveis.
A ausência de uma base de informações georreferenciadas que unificasse os dados cartográficos das unidades territoriais (glebas federais,
estaduais e municipais, áreas privadas, terras devolutas, etc.) que incidem sobre as UCs impedia qualquer movimentação no sentido da
regularização. A falta da clareza sobre a configuração fundiária das
UCs levava as lideranças a demandar de órgãos federais a regularização fundiária de glebas de terras estaduais e vice-versa. As demandas
dos extrativistas que chegavam aos órgãos fundiários eram frequentemente remetidas para outras instâncias sem que respostas plausíveis fossem dadas no sentido de resolver o problema.
Portanto, durante vários anos, os extrativistas estiveram pressionando e reivindicando a regularização fundiária, num movimento que
não tinha o reconhecimento por partes dos órgãos fundiários. Estes
sempre alegavam o quanto era “complicada” a questão e que, por
mais empenhados que estivessem, não conseguiam resultados.
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No interior do aparato estatal, as iniciativas de alguns servidores bem
intencionados naufragavam na inércia burocrática, na falta de vontade política e de instrumentos jurídicos e operacionais capazes de
oferecer soluções em tempo hábil. Isso ocorria, por exemplo, no âmbito do ICMBio, órgão gestor das UCs federais e com atribuições para
conduzir os processos de regularização fundiária.

“

Em agosto de 2011, eu e o Coordenador Regional do ICMBIO fizemos uma reunião com o
ITEAM para discutir a regularização fundiária
das reservas extrativistas do Amazonas. Como
havia uma liderança do movimento de ribeirinhos
de Tefé assessorando o presidente do ITEAM, achamos que haveria uma recepção muito grande. Mas
para a nossa surpresa isso não aconteceu. (...) Me
lembro que na reunião havíamos ficado de propor
um termo de cooperação entre ICMBIO e ITEAM.
Preparamos a minuta, enviamos para lá e nunca
recebemos uma resposta. (...) Esse diálogo só foi
acontecer de fato no âmbito do [Fórum] Diálogo
Amazonas, pela estrutura que envolvia a participação das comunidades e pela participação de outros
atores como o Ministério Publico.
(Leonardo Pacheco/ICMBio)

”

Demandas pela regularização fundiária e resolução de conflitos territoriais também chegavam ao Ministério Público Estadual e Federal,
porém de forma pulverizada e sem a correta caracterização e qualificação técnica, o que limitava o escopo de atuação dos procuradores.
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“

Acho que estávamos fuçando
de um lado para outro, indo a
Manaus e Brasília, indo até as
instituições de forma isolada. A
gente deveria ter começado isso (negociação da demanda agregada) antes, teríamos ganhado tempo.

”

(Zé Maria, Resex Médio Purus)

No âmbito da sociedade civil, organizações como a Comissão Pastoral da Terra, o Conselho Nacional das Populações Extrativistas e
associações comunitárias realizaram nos últimos anos um ciclo de
mobilizações, eventos e debates públicos a fim de atacar o problema fundiário das UCs. Em 2011, em Lábrea, as associações das Resex
Médio Purus e Ituxi encaravam a urgência de enfrentar o problema
como relata o então recém chegado gestor Leonardo Pacheco:

“

Durante a oficina de planejamento anual da RESEX
Ituxi, ouvi os parceiros de outras instituições falando
sobre a situação fundiária das reservas extrativistas
como se isso fosse algo que já havia sido resolvido
no ato de criação das UCs. Aí caiu a minha ficha de que as
pessoas não sabiam muito bem como se dava o processo
de regularização fundiária de uma UC. Quando expliquei,
todos ficaram surpresos e contrariados. Então, decidimos
por incluir no planejamento,ações para trabalhar a questão da regularização fundiária da RESEX. Dentro do GT
(Grupo de Trabalho de Regularização Fundiária) começa-
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mos a fazer reuniões: o ICMBio, a CPT, o IEB e as associações das duas Resex – ATAMP e APADRIT - e decidimos
fazer um seminário para discutir a situação fundiária em
todo o município de Lábrea: reservas extrativistas, assentamentos, áreas do sul de Lábrea e outras áreas que não
estivessem com a situação fundiária já resolvida, etc. (...)
Já que por cima não estávamos conseguindo articular
nada, pensamos que a partir de Lábrea poderíamos puxar
a discussão sobre regularização fundiária porque lá é um
lugar onde o movimento é estruturado e forte.

”

(Leonardo Pacheco/ICMBio, ex-gestor da Resex do Rio Ituxi)
Em nível de Amazônia, o CNS organizou na Ilha de Marajó em 2011 o
“I Chamado dos Povos da Floresta”, que pôs em pauta para os representantes do governo presentes, várias reivindicações dos extrativistas, sendo que a mais urgente e debatida foi a regularização fundiária
das UCs federais, como condição de acesso às políticas públicas.
O “II Chamado dos Povos da Floresta” foi realizado em 2013, as
mesmas reivindicações foram para a mesa de debate, novas cobranças foram feitas, sem efetivo retorno por parte das autoridades governamentais.
Também em 2011 o “Fórum de Desenvolvimento Sustentável de
Boca do Acre” realizou, com apoio do IEB, o “I Seminário de Regularização Fundiária de Boca do Acre”. Entre várias situações e
conflitos fundiários discutidos no evento, chamava a atenção a situação das UCs do município, a exemplo dos títulos privados que
incidiam sobre o território da Resex Arapixi. O seminário também
inaugurava uma metodologia de trabalho que incluía a realização
de um diagnóstico da situação fundiária pelas próprias lideranças e
a realização e uma “mesa redonda” com representantes dos diversos órgãos fundiários e construção de uma agenda de compromissos e encaminhamentos práticos.
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Foto: Acervo IEB

I seminário de Boca do Acre (2011)

Em 2012 aconteceu um importante evento regional, o “I Encontro
Regional de Conselheiros das Unidades de Conservação do Médio e
Alto Solimões” com presença de lideranças do sul do Amazonas”. Os
contextos eram diferentes, mas havia naquele momento uma preocupação que unia as comunidades das UCs: desde 2005, uma resolução do Tribunal de Contas da União (TCU) pressionava o INCRA para
não liberar os créditos da reforma agrária aos quais as comunidades
tinham direito, sem a devida regularização fundiária das UCs. Isso fez
com que o tema passasse a ser um desafio para todos, mesmo naquelas UCs onde não havia problemas fundiários.
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“

A regularização fundiária não era o tema principal
do evento [em Tefé], mas o pessoal de Lábrea puxou
uma reunião com os presidentes de todas as associações de moradores das RESEXs que estavam presentes no encontro. O assunto foi a condição imposta pelo
INCRA para liberação do crédito para as famílias das RESEXs. Depois de muito debate, eles chegaram a conclusão
de que a questão central para as reservas extrativistas do
Amazonas era a regularização fundiária. Sei disso porque,
em um certo momento, fui chamado para fazer uma explanação sobre a situação fundiária das unidades de conservação do estado. Ao final da reunião, eles fizeram uma
carta ao ITEAM solicitando que o órgão assumisse uma
postura de diálogo para resolver o problema da regularização fundiária das RESEXs do Amazonas. Os presidentes de
todas as associações assinaram. Quando o Zé Maria voltou
pra Lábrea, ele começou a fazer articulação com todas as
associações das RESEXs para criar um movimento maior e
com o Josi (Josinaldo Aleixo), que levou a ideia pra dentro
do IEB.

”

(Leonardo Pacheco/ICMBio)
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Foto: Acervo IEB

I seminário de Lábrea (2012)

Em seguida, o “Seminário sobre Regularização Fundiária de Lábrea”,
ocorrido nos dias 05 a 07 de maio de 2012, como parte das atividades
do GT de regularização fundiária, organizado pelas instituições locais, com o apoio do IEB, provocou as instituições governamentais a
firmar agendas de compromissos com as comunidades. Reuniram-se,
no evento, representantes de oito regiões dos municípios de Lábrea,
Canutama e Tapauá, com o objetivo de identificar e propor soluções
para áreas de conflitos fundiários na região de Lábrea e organizar
propostas de ações para as instituições governamentais presentes:
SPU, FUNAI, ICMBio, Terra Legal/MDA, INCRA e ITEAM.
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No caso do Sul do Amazonas, um divisor de águas no debate sobre a
regularização fundiária de UCs foi o envolvimento contundente do
IEB nesta agenda. Já em 2011, a organização havia mobilizado a consultora Katia Carvalheiro para assessorar o “I Seminário de Regularização Fundiária de Boca do Acre”.
Com base na publicação “Trilhas da regularização fundiária para
Comunidades nas Florestas Amazônicas” (Carvalheiro et al., 2013),
a equipe do IEB orientava as lideranças locais na realização de um
diagnóstico fundiário do município com base nas informações
então disponíveis. Uma parceria com a Giz, por meio dos peritos
Heliandro Maia e Taiguara Alencar favoreceu a sistematização e
apresentação e discussão das informações oficiais sobre a situação
fundiária local e regional.
Este exercício favorecia não apenas a constatação dos problemas e
conflitos mas, principalmente, a identificação do caminho a seguir.
Assim, permitia identificar com mais clareza qual era o órgão diretamente responsável por resolver cada situação específica. Isso visava
evitar que as lideranças perdessem tempo e recursos demandando
de órgãos fundiários federais ações que eram atribuições do governo
estadual e vice-versa. Além disso, fomentava a negociação com os
órgãos fundiários com base em informações levantadas e sistematizadas previamente, de forma a qualificar tecnicamente as demandas.

“

No seminário vieram representantes de vários órgãos fundiários mas não ficou uma resposta
clara de como íamos resolver o
problema. Cada órgão ficou no seu
quadrado.

”

(Zé Maria, ex-presidente da ATAMP)
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“

Em Boca do Acre são mais de trinta anos de
luta pela reforma agrária, mas de fato a gente
não sabia direito como fazer, nosso papel era
reivindicativo e isso é muito importante: conscientizar o trabalhador para que ele lute pelos seus
direitos, entende? Mas a partir de que o IEB começou a trabalhar com a questão fundiária na região, o
movimento social começou a conhecer as políticas
públicas e a botar o governo para trabalhar. Não foi
fácil para nós por causa da desconfiança de que o
governo ia beneficiar os fazendeiros como sempre
fez. Mas, pela primeira vez, o movimento viu ribeirinhos, trabalhadores, recebendo seus títulos.
(Cosme Capistano, CPT, Boca do Acre)

A metodologia testada em Boca do Acre foi replicada no “Seminário sobre Regularização Fundiária de Lábrea”, em 2012. Na ocasião
foi criado do Grupo de Trabalho de Regularização Fundiária com a
responsabilidade de receber, sistematizar e encaminhar as demandas
das organizações e comunidades locais.
Desta forma, o IEB centrou sua estratégia metodológica na criação
de espaços públicos multisetoriais para a negociação de demandas
agregadas junto aos órgãos fundiários. Ao fazer isso, a instituição procurou internalizar e difundir as experiências de regularização fundiária promovidas por organizações da sociedade civil no Estado do
Pará desde o final dos anos 1990 (Santos et al, 2006; Carvalheiro et al,
2013).
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”

Ao longo de dez anos de atuação no sul do Amazonas, o IEB adquiriu experiência na construção destes espaços de negociação em ambientes de extrema complexidade e em meio a conflitos de diversas
ordens. Fóruns, grupos de trabalho e redes são considerados pelo IEB
como instrumentos de fortalecimento político das organizações da
base da sociedade civil nos territórios da Amazônia onde acontece
a luta social protagonizada por indígenas, ribeirinhos e agricultores
familiares num processo contínuo e sempre inconcluso, mas necessário e imprescindível.
Os intensos aprendizados obtidos nos eventos locais e regionais e a
crescente mobilização das organizações extrativistas em torno da regularização fundiária das UCs culminaram com a definição de uma
estratégia inovadora para o contexto do Amazonas: a viabilização de
um fórum de âmbito estadual no qual as demandas dos extrativistas
pudessem ser tratadas de maneira agregada e os diversos órgãos fundiários deveriam ter assento.
Depois de algumas reuniões e tratativas preliminares, as organizações
IEB, CPT e CNS decidiram lançar a proposta do “Fórum Diálogo Amazonas: regularização fundiária urgente!” como uma nova estratégia
para o enfrentamento de um velho problema.
Devido à conhecida ineficiência dos órgãos fundiários – muitos dos
quais já estavam, há tempos, a par dos conflitos e demandas envolvidas - um dos encaminhamentos discutidos nos fóruns locais e regionais foi o de estender os convites dos próximos eventos aos Ministérios
Públicos Federal (MPF) e Estadual (MPE). Esta decisão nascia da frustração com as negociações iniciadas anteriormente e apontavam para
uma possível judicialização coletiva da questão fundiária das UCs.
Na próxima seção será discutida a natureza e o significado deste fórum, tanto em relação ao processo quanto aos seus resultados práticos.
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4. UMA NOVA ESTRATÉGIA: O FÓRUM
DIÁLOGO AMAZONAS

A concepção inicial e as articulações para se viabilizar o Fórum Diálogo Amazonas estiveram baseadas na constatação de que órgãos
fundiários responsáveis pela regularização fundiária das UCs não respondiam adequadamente às demandas das organizações e lideranças
comunitárias e tampouco colaboravam entre si para tentar resolver
os problemas. Ao contrário, acabavam “empurrando” os problemas
uns para os outros gerando uma situação de paralisia geral da agenda de regularização fundiária.
Nesse contexto, o Conselho Nacional das Populações Extrativistas
(CNS), a Comissão Pastoral da Terra (CPT) e o Instituto Internacional
de Educação do Brasil (IEB) se reuniram e se alinharam em torno
da problemática. Uma primeira e representativa reunião foi realizada
na sede do CNS em Manaus, em agosto de 2012. Nessa ocasião, foi
concebida a ideia de organizar um evento com o objetivo de construir uma agenda de trabalho com os órgãos fundiários para a regularização fundiária das Resex e Flonas do estado do Amazonas. Esta
articulação foi então batizada como “Diálogo Amazonas”, um espaço
de concertação, diálogo, construção de agendas de trabalho e resolução dos problemas fundiários das Ucs.
A estratégia envolvia um cálculo político: era necessário colocar em
volta da mesma mesa, no espaço público, os órgãos e as organizações
da sociedade civil de modo que uma agenda de trabalho fosse pactuada e implementada. Havia, no entanto, um impasse nessa estratégia:
o fato de que as organizações já vinham discutindo há vários anos
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em seminários, encontros, palestras e caravanas com pouca efetividade ou com soluções que não eram palpáveis e concretas para as
populações tradicionais.
Diante do desafio da efetividade, no sentido de garantir concretamente a regularização fundiária para as UCs, decidiu-se realizar uma
provocação ao Ministério Público Federal (MPF) na certeza de que
esta instituição teria poder de persuasão e de pressão capaz de movimentar os órgãos fundiários para a solução dos problemas das UCs.
Desta forma, pretendia-se evitar as costumeiras manobras protelatórias e desculpas esfarrapadas quase sempre contaminadas por interesses políticos.
Para discutir a problemática, o Diálogo Amazonas deveria envolver
todos os diferentes órgãos fundiários dos governos estadual e federal
como SPU, INCRA, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Programa Terra Legal e Instituto de Terras do
Estado do Amazonas (ITEAM). Também deveria garantir a participação qualificada de entidades da sociedade civil como as Associações
comunitárias das UCs mobilizadas pela CPT, CNS e IEB.
No planejamento para realização da primeira reunião do Fórum, CNS,
CPT e IEB dividiram entre si o trabalho de mobilização das lideranças
das diferentes UCs do Estado. As unidades da região do médio Rio Solimões e baixo Rio Negro foram mobilizadas pelo CNS, organização
com forte ação política naquelas regiões. A CPT e o IEB investiram na
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mobilização das organizações do médio Rio Purus e médio Rio Madeira, no sul do estado. Também ficou decidido que algumas lideranças de
UCs estaduais seriam convidadas para participar como observadoras.
O estado de impaciência das organizações da sociedade civil é ilustrado por uma fala de Manoel Cunha, diretor do CNS, para quem a
expectativa com a realização do Fórum Diálogo Amazonas era de:

“

Só sair dessa reunião com um trato, ser uma reunião
de negociação, mas de trabalho também, sair com um
“como” e um “quando”.Só sair com uma solução.
(Manoel Cunha/CNS)

4.1 A fase de preparação

”

Para que o Diálogo Amazonas tivesse êxito havia um problema básico a ser solucionado que era o de saber de quem eram as terras
onde estavam estas UCs e, consequentemente, de quem era a responsabilidade pela emissão do CCDRU. Para isso, contou-se com a
valiosa ajuda da GIZ, através do coordenador Heliandro Maia e do
assessor técnico Taiguara Alencar, na confecção de mapas. Grande
contribuição também foi a dos analistas do ICMBio, articulados por
Leonardo Pacheco, na compilação da situação fundiária das UCs. Foi
um trabalho grande em um curto espaço de tempo, mas realizado
em equipe, resultando em poderosas ferramentas para dialogar com
as instituições convidadas.
Paralelamente, as instituições articuladoras do Diálogo Amazonas
entregaram-se a um intenso trabalho de articulação das associações,
envolvendo as bases do CNS na região do médio Solimões assim
como as associações com as quais a CPT e o IEB trabalhavam na
região sul do Amazonas. Ao final, havia diversas organizações na dinâmica do processo, representando todas as Resex e quase todas as
Flonas do estado do Amazonas.
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Por parte das lideranças comunitárias havia um clima de descrença por conta das inúmeras vezes em que o tema foi discutido, sem
nenhum resultado prático. Assim, ocorreu um trabalho de convencimento de modo que elas investissem na ideia. Em primeiro lugar,
foi discutido se a presença do MPF com seu compromisso geraria
resultados concretos. Também havia a certeza de que a CPT, o CNS,
e o IEB estariam monitorando as ações e socializando informações.
Também seria garantida a presença das lideranças das associações
para momentos de discussão e deliberação sobre os encaminhamentos propostos num esquema de mobilização permanente. Estes foram fatores preponderantes para conferir legitimidade ao processo e
ganhar a confiança das lideranças.

Figura 3. mapa da situação fundiária elaborado para o evento
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Dois momentos anteriores ao evento foram importantes: a articulação com o MPF/AM e a reunião preparatória com as comunidades.
O primeiro era uma novidade para a sociedade civil envolvida no
Diálogo. Com efeito, não se tinha experiência no trato com aquela
instituição, tratando-se de um ator reconhecidamente importante
mas sem presença marcante nas lutas sociais emprenhadas até então.
Portanto, era um ator sobre o qual havia incerteza quanto a profundidade de seu envolvimento no processo do Diálogo Amazonas.
Após uma primeira sondagem feita ao MPF, nas pessoas dos Drs. Leonardo Andrade, Felipe Augusto e Julio Araujo, surgiram perspectivas
promissoras de envolvimento dos procuradores como mediadores da
negociação. Buscou-se compreender como o MPF poderia auxiliar
na empreitada, além de fornecer informações aos procuradores, para
que pudessem entender o problema e atuar de maneira mais efetiva.
Consoante com o espírito proposto pelas três entidades articuladoras,
o MPF se propôs a evitar ao máximo a judicialização da questão como
recurso primeiro, mantendo sempre a atitude de negociação para resolução dos problemas. Um dossiê, com a informações levantadas pela
GIZ e ICMBio, foi elaborado para o evento e entregue ao MPF.
No dia 13 de setembro de 2012, ocorreu uma reunião preparatória do
Fórum Diálogo Amazonas, prática esta que se repetiu antes de todos
os eventos onde houvesse um número elevado de participantes. O
objetivo desses momentos preparatórios era permitir que as lideranças expressassem os problemas fundiários de suas UCs, reforçando
o espírito de luta pela regularização fundiária. Além disso, alinhar
os discursos perante o Estado, entregando aos órgãos fundiários demandas agregadas e de forma clara e objetiva.
A reunião foi coordenada por Manoel Cunha,personagem experiente
do movimento extrativista, que interagiu com as lideranças potencializando os acúmulos e aprendizados das lutas por regularização fundiária travadas pelo CNS. O MPF marcou presença também nesses
momentos e enriquecendo-os com uma visão mais profunda sobre
a problemática e domínio dos instrumentos jurídicos, fator preponderante para as propostas de encaminhamentos no dia da primeira
reunião do Diálogo Amazonas.
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Ministério Público (MPF)
O Ministério Público Federal (MPF) é um dos ramos do Ministério
Público da União (MPU) e tem como missão “promover a realização da justiça, a bem da sociedade e em defesa do estado democrático de direito.”
O MPF atua nos casos federais, regulamentados pela Constituição e
pelas leis federais, sempre que a questão envolver interesse público.
Defende os direitos sociais e individuais indisponíveis (direito à vida,
dignidade, liberdade, etc.) dos cidadãos perante o Supremo Tribunal
Federal (STF), o Superior Tribunal de Justiça (STJ), os tribunais regionais federais, os juízes federais e juízes eleitorais. Também cabe ao
MPF fiscalizar o cumprimento das leis editadas no país e daquelas
decorrentes de tratados internacionais assinados pelo Brasil. Além
disso, o Ministério Público Federal atua como guardião da democracia, assegurando o respeito aos princípios e normas que garantem a
participação popular.
Dentro da estrutura do Estado Brasileiro, o MPF possui autonomia
em relação aos três poderes (executivo, legislativo e judiciário). Por
isso, os seus procuradores e promotores podem tanto defender os
cidadãos contra abusos e omissões do poder público quanto defender o patrimônio público contra eventuais ataques provocados por
interesses particulares.
A atuação do MPF é organizada em áreas temáticas, cada uma delas
sob coordenação de um órgão setorial da instituição: i) direitos sociais e fiscalização de atos administrativos em geral; ii) criminal; iii)
consumidor e ordem pública; iv) meio ambiente e patrimônio cultural; v) combate à corrupção; vi) populações indígenas e comunidades tradicionais; vii) controle externo da atividade policial e sistema
prisional; viii) direitos do cidadão e eleitoral. A instituição conta ainda com canais específicos para promover o diálogo com a sociedade
e garantir transparência à sua atuação.
Fonte: Portal do MPF e Wikipedia, 2015
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4.2 O primeiro Fórum Diálogo Amazonas
Estiveram presentes no Parque do Mindu em Manaus, no dia 14 de
setembro de 2012, representantes do ITEAM, INCRA, SPU, ICMBio,
CEUC, Terra Legal; além do MPF, das organizações promotoras do
evento e lideranças das regiões do Baixo Rio Negro, Médio Solimões,
e Sul do Amazonas: Florestas Nacionais Purus, Tefé e Mapiá-Inauini, e Reservas Extrativistas Arapixi, Médio Purus, Ituxi, Auati-Paraná,
Juruá, Médio Juruá, Rio Unini e Capanã Grande. Participaram também o GREENPEACE, o IPÊ, a FVA, organizações que trabalham com
o tema das UCs no Amazonas.
A dinâmica do evento era simples: apresentação das informações pelos representantes das comunidades, seguida de apresentação dos órgãos público sem resposta aos primeiros, e construção de uma agenda positiva.A maior parte das apresentações seguiu a mesma linha:
explicações sobre a função de cada um dos órgãos, alguns resultados
já alcançados no tema da regularização fundiária e os planos de ação
já construídos para os períodos subsequentes.
A falta de recursos humanos e financeiros esteve presente em quase
todas as falas. Além disso, o ITEAM justificou a sua inação ao fato
de que nunca tinha recebido nenhuma solicitação de titulação por
parte de nenhuma UC - ainda que tivesse sido entregue o documento assinado pelas lideranças durante o Encontro de Conselheiros em
Tefé, e fosse este um problema já muito conhecido.
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Foto: Maria Emília Coelho

Participantes do primeiro Fórum Diálogo Amazonas

Figura 4. Trecho do convite do evento feito às
organizações governamentais
Para
Exmo. Sr.
Presidente do INCRA, Carlos Guedes
Presidente do ITEAM, Wagner Santana
Presidente do ICMBio, Roberto Vizentin
De Conselho Nacional das Populações Extrativistas - CNS
[...] Convidamos V. Sa para participar do DIÁLOGO AMAZONAS: REGULARIZAÇÃO
FUNDIÁRIA URGENTE!, que tem como objetivo fazer uma agenda de trabalho pela regularização fundiária das RESEX e FLONAS do estado do Amazonas.
Não se trata de um evento grandioso mas de uma reunião de trabalho, constituindo-se num
dialogo cara-a-cara entre V. Sas e com as organizações das UCs com mediação do CNS para
chegarmos a um começo de solução concreta para o problema.
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Nenhum dos representantes dos órgãos mostrou alguma saída ou fez
proposta na direção de possíveis soluções. O que mais se aproximou
disso foram as falas do presidente do ITEAM, Wagner Santana, sobre
um termo de cooperação em andamento com o ICMBio; e outra do
Diretor de Ações Socioambientais e Consolidação Territorial do ICMBio, João Arnaldo, complementada pela superintendente do INCRA,
Maria do Socorro Feitosa, nas quais propuseram a elaboração de um
Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) como encaminhamento.
Segundo Socorro, este instrumento serviria também de “anteparo e
segurança” à instituição.
Nada disso, porém, seria suficiente. Henyo Barretto, diretor do IEB,
chegou a comentar que as instituições não haviam saído da sua “zona
de conforto”, tendo sido “escorregadias”, o que comprometia o objetivo do encontro.
Quando tudo indicava que aquele seria apenas mais um evento,
como tantos outros, o MPF assumiu o protagonismo. Com base nas
informações fornecidas pelas lideranças comunitárias na fase de preparação, o MPF trouxe à plenária a proposta de uma agenda realista
e efetiva para ação dos órgãos públicos. Tal agenda tinha quatro pontos e propunha o encaminhamento dos seguintes problemas fundiário das UCs federais:
(1) as UCs decretadas sobre terras do governo do estado do
Amazonas;
(2) as áreas de várzea (domínio da União) das UCs;
(3) as propriedades particulares existentes no interior das UCs;
(4) e, finalmente, a discussão de uma linha de crédito específica
para UCs.
O MPF propôs ainda a priorização de pontos nesta agenda tendo em
vista sua amplitude e alcance. Para encaminhar o diálogo constante
e cumprir esta pauta, propôs a criação de um Grupo de Trabalho (GT)
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para trabalhar com prazos e responsabilidades garantindo a concretude das soluções ali pactuadas. Assim, finalmente, e depois de um
dia cansativo, todos saíram do Parque do Mindu com compromisso
marcado: a primeira reunião do GT, no dia 10 de outubro de 2012.
O caráter de “Fórum” conferido ao processo tomou parte nos argumentos das organizações do movimento social: Luzia Silva, do CNS
de Boca do Acre, conclamou as organizações participantes a se comporem como um Fórum para acompanhamento do GT, discutindo
seus encaminhamentos, organizando o trabalho na base e validando
ou não suas deliberações.
No dia seguinte, os representantes das UCs e respectivas associações
fizeram uma avaliação do evento. Ponderaram que as coisas nem
sempre ocorriam como planejado, mas que o evento havia sido interessante e promissor. A participação dos procuradores do MPF tinha
sido primorosa e trazê-los ao debate era uma vitória do movimento
social. Além disso, a qualidade de intervenção do grupo tinha sido
excelente, trazendo informações que foram bem aproveitadas.

4.3 O processo de negociação
Ainda em setembro, o Ministério Público Federal (MPF) instaurou o
Inquérito Civil Público 002/2012-CÍVEL 5/PR/AM, com o objetivo de
“acompanhar a regularização fundiária de unidades de conservação
federais de uso sustentável no Estado do Amazonas”. Isso demonstra
que, desde o início, a ideia foi sempre evitar a judicialização do processo e caminhar através do diálogo no sentido da criação de consensos entre os atores envolvidos.
O que se seguiu foi basicamente uma série de reuniões para negociações entre as partes, no âmbito do GT, liderado pelo MPF na pessoa
do procurador Dr. Julio Araújo, e as reuniões plenárias do Fórum Diálogo amazonas.
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“

Três coisas interessantes podem ser observadas:
a primeira é que o MPF colocou todo o processo sob supervisão do Fórum; a segunda é que ele
apontava para um TAC, o que poderia colocar os
órgãos fundiários numa situação sujeita a sanções no
caso de descumprimento dos acordos celebrados; a
terceira é que três setores do MPF se juntaram na resolução do problema: o 5º Ofício Cível que trata de
populações tradicionais e indígenas, o 1º Ofício Cível,
que trata de direitos dos cidadãos e o 2º Ofício Cível,
que trata de meio ambiente. Isso reforçou o entendimento de que a regularização fundiária é uma ação
estruturante, variável da qual depende uma série de
políticas públicas para o desenvolvimento sustentável
daquelas UCs.

”

(Josinaldo Aleixo, consultor do IEB)

Inquérito Civil Público
O inquérito civil foi criado em 1985, pelos artigos 8º e 9º da Lei da
Ação Civil Pública (Lei federal nº 7.347, de 1985), e se encontra hoje
consagrado no art. 129, III, da Constituição Federal de 1988. É um
procedimento administrativo investigatório, de caráter inquisitivo,
instaurado, presidido e, se for o caso, arquivado pelo próprio Ministério Público (e não a pedido do Ministério Público formulado ao
juiz, como ocorre no inquérito policial). Seu objetivo consiste, basicamente, em coletar elementos de convicção para as atuações processuais ou extraprocessuais a cargo desta instituição, notadamente
a propositura da ação civil pública em defesa de interesses difusos,
interesses coletivos ou interesses individuais homogêneos, que são
os chamados interesses transindividuais ou metaindividuais, como o
meio ambiente, o consumidor, os bens e valores artísticos, estéticos,
turísticos, paisagísticos, históricos etc.
Fonte: Wikipedia, 2015
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4.4 Atores envolvidos
Se lembrarmos da complexidade da situação fundiária exposta no
primeiro capítulo podemos ter uma ideia da pluralidade de instituições governamentais envolvidas com o tema. No entanto, a primeira
reunião do GT se orientou pelo pragmatismo: chegou-se à conclusão
de que as reuniões deveriam ter um número reduzido de participantes e instituições, para que as questões técnicas fossem mais rapidamente elucidadas. Além disso, houve o consenso de que a discussão
deveria ter ênfase em aspectos claramente delimitados, para facilitar
os encaminhamentos junto aos órgãos responsáveis.
No momento de estruturação deste GT, os movimentos sociais não ficaram satisfeitos por terem ficado de fora do mesmo – havia o anseio
de uma participação mais direta das associações. Porém, por ter sido
uma proposta encaminhada pelo MPF, as lideranças confiaram que
não seriam alijadas do processo.
Foi decidido que os quatro pontos propostos na agenda do Diálogo
Amazonas seriam tratados como fases, onde cada uma seria trabalhada separadamente, de forma a garantir a eficiência do processo e
obter resultados concretos.

“

Não tínhamos um desenho de como as coisas seriam.
Conversamos com os procuradores para afunilar qual
seria o tema prioritário a abordar primeiro. Vimos que
tinha uma maior resistência em relação ao governo
estadual, inclusive por causa da legislação, os prazos da
CDRUs, as definições de papéis do detentor, da concedente,
etc. Tinha muita coisa que não nos agradava e pensamos
em ‘atacar’ primeiramente as glebas estaduais.
(Zé Maria, Resex Médio Purus)

”
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“

As reuniões eram muito grandes e
os órgãos empurravam as coisas um
pro outro. Naquele momento foi
crucial elencar as prioridades, por
isso apresentamos a tratativa das terras
estaduais. Procuramos sentir se, de fato,
existia a disposição dos órgãos para fazer.
No começo fazíamos reunião, gastávamos energia e não saíamos do lugar. Por
isso foi importante a estratégia.
(Dr. Julio Araújo/ MPF)

”

Dessa forma, na primeira fase do Diálogo Amazonas, investiu-se sobre a questão das UCs federais decretadas sobre terras estaduais e as
áreas de várzea ali existentes. Por isso, foram três as principais instituições envolvidas: o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio); o Instituto de Terras do Estado do Amazonas
(ITEAM); e a Secretaria de Patrimônio da União (SPU).

Secretaria de Patrimônio da União (SPU)
É ligada ao Ministério de Orçamento, Planejamento e Gestão (MPOG)
e REGULARIZA e ADMINISTRA as ILHAS e VÁRZEAS federais, as terras que estão nas margens dos RIOS que estão sob a influência das
marés e os terrenos nas margens dos rios navegáveis. A SPU possui
Termos de Cooperação com o INCRA, ICMBio, ITEAM e com o CEUC/
SDS, e a ação de regularização dessas áreas é feita em conjunto, conforme a normalidade. O escritório da SPU em cada estado se chama
Superintendência Estadual do Patrimônio da União (antigo GRPU).
Fonte: Adaptado de Carvalheiro et al., 2013
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Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade (ICMBio)
Está ligado ao Ministério do Meio Ambiente (MMA) e foi criado em
2007, quando houve a divisão do IBAMA. É responsável pelas UCs federais. O trabalho do ICMBio é receber os documentos para a solicitação da criação da unidade de conservação, realizar os estudos necessários na área e encaminhar todos os documentos para a casa civil,
para que o Presidente do Brasil assine o Decreto de Criação. Depois
que a UC é decretada, o ICMBio passa a ter responsabilidade de apoiar
a associação na administração e promoção do desenvolvimento sustentável da Unidade de Conservação. O ICMBio é também responsável pelas atividades de comando, controle e monitoramento das UCs.
O Contrato de Concessão de Direito Real de Uso (CDRU) é assinado
entre o ICMBio e a Associação que representa todos os moradores.
Fonte: Adaptado de Carvalheiro et al., 2013
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Instituto de Terras do Estado do Amazonas (ITEAM)
Cada estado do Brasil tem suas leis que dizem como será feita a titulação ou concessão das suas terras e os institutos responsáveis por essas atividades. No Estado do Amazonas, o ITEAM é o RESPONSÁVEL
PELA DOCUMENTAÇÃO DE TODAS AS TERRAS ESTADUAIS, inclusive as Unidades de Conservação. A lei permite doação por regularização fundiária, venda e concessão das terras públicas estaduais.
Fonte: Adaptado de Carvalheiro et al., 2013

Procuradoria Geral do Estado (PGE)
A Procuradoria Geral do Estado (PGE) é uma instituição permanente vinculada exclusiva e diretamente ao Chefe do Poder Executivo,
como órgão superior do Sistema de Apoio Jurídico da Administração
Estadual. Como parte da sua competência, a PGE realizada a representação judicial e extrajudicial do Estado nos assuntos jurídicos de
seu interesse, em qualquer juízo ou instância. Procura desenvolver a
advocacia preventiva tendente a evitar demandas judiciais e contribuir para o aprimoramento institucional da Administração Pública.
A PGE também pode promover ações civis públicas para a proteção
do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos, ou a intervenção do Estado em ações dessa natureza.
Deve opinar previamente em todos os processos e expedientes que
tenham por objeto os bens imóveis e direitos que integram ou possam vir a integrar o patrimônio do Estado. Também deve promover
a regularização dos títulos de propriedade do Estado, à vista de elementos fornecidos pelos serviços competentes.
Fonte: website da PGE-AM: http://www.pge.am.gov.br
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4.5 Situações-problema enfrentadas
A situação fundiária das terras estaduais reflete uma problemática muito
comum encontrada nas UCs: a decretação da unidade por um ente federativo (estado ou União) em terras que não lhe pertencem. No estado do
Amazonas há situações tanto de UCs federais criadas em terras estaduais,
quanto de UCs estaduais criadas sobre terras federais. Essa situação faz
com que os órgãos responsáveis tanto pela regularização da terra quanto
pela gestão da área tenham que se coordenar para garantir os direitos das
populações tradicionais que nela vivem. Nesse contexto, muita conversa
foi feita nas reuniões do GT, mas as discussões aconteceram em torno de
cinco problemas principais.
a) O problema da sessão das áreas: o governo estadual pode ceder
terras para a União para fins de regularização fundiária?
Para se resolver o problema de UCs federais decretadas sobre terras do governo estadual, a proposta que estava em voga na fase anterior ao Fórum
Diálogo Amazonas era a da permuta de terras entre estado e União, debate
este que tomou um grande espaço nas negociações no âmbito do Diálogo
Amazonas.

“

O princípio da conversa (do ICMBio)
com o ITEAM era fazer uma troca de
terras, para que cada um administrasse
a CDRU nas respectivas unidades. Teria
que se fazer uma conta de todas as terras no
estado e fazer esse contrabalanceamento,
mas era uma demanda muito grande, muito
difícil de resolver.

”

(Sérgio Sá, ex-coordenador da CR-2,
ICMBio)
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Logo no primeiro encontro do Fórum Diálogo Amazonas os representantes do ITEAM rechaçaram a proposta da permuta de terras. A
ideia do estado do Amazonas repassar suas terras para a União (MMA/
ICMBio), para que este emitisse os CCDRUS em nome das comunidades, não chegou nem a gerar discussão uma vez que os representantes do ITEAM afirmaram categoricamente que essa possibilidade
estava fora de cogitação.
O motivo alegado pelo órgão era de que o governo não poderia alienar o patrimônio (terras) do estado ao transferi-lo para outro ente federativo. O ITEAM poderia somente emitir os CCDRUs de suas terras
diretamente em nome dos beneficiários da área.
Havia também outro impasse: segundo a Constituição Federal brasileira, o repasse de áreas maiores do que 2.500 ha devem passar pela
análise do poder legislativo. Isso significa que, caso o repasse de terras fosse um consenso no Diálogo, haveria ainda uma batalha para se
vencer na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALEAM): a
de convencer a maioria dos deputados a votarem a favor dessa ação;
tarefa que exigiria muito poder de persuasão, tempo e dinheiro. Não
havia outra saída além de se pensar numa forma de regularização
por meio de uma parceria entre o governo estadual e a União.

“

A doação não se justificaria, porque quando você faz
uma doação você diminui o seu patrimônio. Da forma
como fizemos não houve redução do patrimônio do estado do Amazonas. Ao mesmo tempo, o estado não ia
dar outra destinação para essas terras, porque nunca deu; essas famílias deram destinação, elas deram uma função social
para a terra. Acho que essa estratégia (de doação de terras) ia
ser muito difícil de superar até politicamente.
(Dr. Daniel Viegas/PGE)
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”

Nesse sentido, a União já tinha conseguido um avanço que demonstrava que essa parceria era possível, como no caso das áreas de várzea. Em um esforço conjunto da SPU,do ICMBio da Casa Civil da Presidência da República, entre os anos de 2009 e 2010, cerca de metade
das áreas da União em UCs foram cedidas para a gestão do ICMBio.

“

Não precisava de lei, não precisava inventar nada,
era apenas questão de conseguirmos coordenar os
procedimentos de quem era a gestão da terra (SPU)
e de quem era a gestão do uso ou da disciplina ambiental para as UCs (ICMBio/MMA) com as suas respectivas
competências. A gente fez uma portaria interministerial
entre o MPOG/SPU e o MMA/ICMBio, que definiu a forma
da regularização fundiária nas UCs.

”

(Patrícia Cardoso/Ex-coordenadora de Regularização Fundiária da Amazônia Legal-SPU)

Portaria Interministerial nº 436, de 2 de dezembro 		
de 2009
Art. 1º O Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão - MP, através da Secretaria do Patrimônio da União - SPU, efetuará a entrega
ao Ministério do Meio Ambiente - MMA, nos termos do art. 79 do
Decreto-Lei nº 9.760, de 1946, das áreas de domínio da União, ainda
que não incorporadas ao seu patrimônio, localizadas em Unidades
de Conservação Federais de posse e domínio públicos integrantes do
Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC, conforme
Lei nº 9.985, de 2000.
[...]
Art. 3º O Ministério do Meio Ambiente - MMA fica autorizado a promover a cessão das áreas recebidas em razão desta Portaria ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio para
a consecução dos objetivos previstos no artigo anterior.
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Seguindo no mesmo caminho, a solução encontrada foi que o ITEAM
deveria emitir diretamente o contrato de CDRU em favor dos moradores das UCs e tendo o ICMBio como interveniente. A primeira
coisa a ser feita, por ser uma reivindicação do órgão,era um acordo
de cooperação técnica (ACT)entre o ITEAM e o ICMBio - algo que já
tinha sido negociado anteriormente mas que ficou parado devido ao
impasse em relação à cessão das terras.
Sendo o ACT um documento “técnico” e de estabelecimento de acordos apenas entre os dois órgãos, ficou a cargo de ambos elaborá-lo.
Em teoria, ele seria também um passo mais simples e rápido, mas na
prática ele tomou grande parte do tempo. A cada reunião do GT uma
nova página da elaboração da CDRU era virada, mas o ACT continuava sem assinatura.
Este primeiro consenso foi importante nesta fase do Diálogo Amazonas, mas, para se chegar até lá, um ator foi fundamental: a Procuradoria Geral do Estado do Amazonas, por meio do procurador-chefe
para a área fundiária Dr. Julio Assad e do procurador Dr. Daniel Viegas.
Conjuntamente com o MPF, a PGE chegou à conclusão de que não
havia obstáculos jurídicos na legislação estadual que impedisse que
esta solução fosse implementada. Sem nenhum inconveniente neste sentido, o ITEAM, através de seu presidente Wagner Santana, colocou-se aberto a esta solução, na certeza de não estar cometendo
nenhuma ilegalidade que pudesse causar problemas posteriores. O
ACT entre ICMBio e ITEAM foi finalmente assinado em 2013, abrindo
caminho para a emissão dos CCDRUS pelo ITEAM.
b) O problema do prazo de validade da CCDRU: por quanto
tempo vale um direito?
Durante as reuniões do Fórum Diálogo Amazonas se constatou que o
governo do estado, por meio do ITEAM, já havia avançado no processo de regularização fundiária das UCs estaduais e liberado CCDRUS
para 15 associações-mãe daquelas Unidades. Os CCDRUs estaduais,
no entanto,tinham um prazo de validade de 5 anos, ao final do qual
a associação concessionária deveria pedir a renovação do contrato

60

junto ao estado. Este era um formato muito diferente daquelas em
relação às concessões feitas pelo governo federal.
Esse foi o segundo grande embate entre as partes, pois esses termos
não agradavam aos representantes das comunidades participantes
do Diálogo Amazonas. Para eles, um prazo de 5 anos não era coerente com a lógica do tempo em que viviam as comunidades. Dessa
forma, a primeira proposta girou em torno de replicar um modelo já
existente na esfera federal: a validade passaria a 30 anos, como nos
CCDRUs concedidos pelo ICMBio. Esse ponto encontrou resistência
por parte do ITEAM que alegava impedimento jurídico para expedição de CCDRU por tempo maior que cinco anos.
Nesse momento, foi fundamental a troca de conhecimento entre os
que dominavam a legislação e os que dominavam a realidade. Com a
participação das lideranças nas reuniões específicas do GT e na PGE,
os procuradores que trabalhavam na elaboração do contrato entendiam cada vez mais as razões pelas quais os prazos não satisfaziam os
anseios das comunidades.

“

A gente só consegue dizer sim quando começa a ouvir a comunidade, quando começa a entender o que
acontece na vida deles e ver que as soluções que temos, que trazemos na nossa bagagem jurídica não
vão resolver. Quando o Manoel Cunha esteve aqui na PGE,
conversou com a gente, explicou como funcionava uma
Resex. Isso é um mal também da nossa formação jurídica.
Você fazer um processo desse sem nunca ter ido a uma Resex é extremamente difícil e exigiu muita boa vontade de
todo mundo para tentar entender o que acontecia.
(Dr. Daniel Viegas/PGE)

”

Cinco anos era um número escolhido aleatoriamente pelo órgão
estadual. Esse era o tempo mínimo necessário que uma família deveria estar na terra para o governo dar início ao processo de regularização fundiária, e teria sentido se o debate fosse sobre tempo
passado e não futuro.
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Para as comunidades tradicionais esse tempo significava um período de tempo muito curto para colher os frutos do trabalho com o
extrativismo, principal fonte de renda nas comunidades. Uma castanheira – apenas para citar um exemplo – pode demorar mais de uma
década para começar a dar frutos. É um período curto também para
a implementação de planos de manejo madeireiro, cujos ciclos de
corte são de no mínimo 30 anos.
Em resumo, as principais atividades de geração de renda não estariam garantidas por uma CDRU de 5 anos, mantendo as comunidades na situação de insegurança fundiária, além de impedir
o acesso ao crédito para atividades produtivas de ciclos médio e
longo. Além disso, com todas as dificuldades de recursos, comunicação e deslocamento – num estado em que o tempo entre um
município e outro é contado em dias de viagem – a renovação do
contrato a cada cinco anos se tornava um esforço extremamente
grande para as associações.
Com base na prática de concessão do CCDRU por parte do ICMBio,
a sociedade civil saiu com a proposta de que este tivesse a validade
de trinta anos, e a PGE chegou a dar um parecer favorável aos 30
anos com base nas regras do Programa Nacional de Agricultura Familiar (PRONAF)4.

4
O PRONAF é um programa de crédito que se destina a estimular a geração de renda e melhorar o uso da mão de obra familiar, por meio do financiamento de atividades e serviços rurais agropecuários e não agropecuários desenvolvidos em estabelecimento rural ou em áreas comunitárias próximas.
(Fonte: BCB, 2015)
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“

Tivemos três ou mais encontros para definir a questão do
prazo. Saímos de 5 e fomos pra 20; o ITEAM tentou jogar
para 12; e nessa discussão eu encabecei falando que se fosse pra ser de 12 não era de nosso interesse. Ficaram várias
propostas rodando, e uma coisa que foi difícil é que precisavam
ter elementos concretos para embasar os procuradores de que
havia condições de alterar o prazo para maior. Falamos do financiamento do crédito, da produção de castanha, da seringa
e diversos outros produtos extrativistas que tem seu ciclo de
produção demorado. Essa foi a parte mais difícil, mas veio uma
resposta que pouca gente esperava que foi o tempo indeterminado da concessão.

”

(Zé Maria, Resex Médio Purus)
A SPU, por meio da sua Coordenadora de Regularização Fundiária da
Amazônia Legal, Patrícia Cardoso, fez uma provocação ao MPF questionando a concessão por prazo determinado. Isso porque a própria
SPU realizava a regularização com prazo indeterminado.

“

Não tinha cabimento legal, era um
equívoco. Conforme aprovado pela
CONJUR do MPOG, quando você
tem uma unidade de conservação,
de uso sustentável - que é uma espécie de
reforma agrária - você vai garantir direitos fundamentais, como moradia. Não há
como dar prazo para direitos fundamentais.

”

(Patrícia Cardoso/SPU)
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“

Havia um aparente conflito entre o que o MPF queria, o que o estado do Amazonas queria e o que as
comunidades queriam. As comunidades reivindicavam o prazo de 50 anos, junto com o MPF, o estado
pressionava para ser um prazo de 5 anos e em um determinado momento começou-se a negociar um prazo de 15
anos. Desde o início aquilo nunca fez muito sentido pra
mim. Se você tem comunidades que estão lá há mais de
cem anos, não tem sentido o Estado chegar e, para mantê-las na terra, dar um prazo de 5 anos.
(Daniel Viegas/PGE/AM)

”

A PGE se debruçou sobre a questão e depois de uma análise cuidadosa, concluiu pela defesa dos CCDRUS com prazo indeterminado,
não encontrando na legislação estadual nenhuma limitação para tal.
Mais um consenso havia sido pactuado.
c) O problema da modalidade de concessão: coletiva ou
individual?
Uma vez definido que as concessões seriam emitidas pelo ITEAM
uma terceira questão foi objeto de acalorado debate nas reuniões
do Fórum Diálogo Amazonas: o caráter coletivo ou individual dos
CCDRUS. As organizações queriam que a concessão fosse coletiva
em nome da associação-mãe da UC, mas o ITEAM insistia na concessão individual.
Segundo o ITEAM, a modalidade individual garantiria a segurança
da pessoa que recebesse a concessão porque, sendo ela detentora
do “título” teria mais apreço e ligação com seu pedaço de terra do
que na modalidade coletiva. Além disso, isso facilitaria a punição de
ilícitos ambientais porque o detentor do documento poderia perder
a concessão sob a constatação desse tipo de práticas. O raciocínio
era o de que o morador receberia o CCDRU do perímetro de sua
moradia com as áreas de uso livres para o uso tradicional. Além
disso, o órgão alegava que só poderia conceder nesta modalidade.
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Concessão Coletiva ou Individual
A principal diferença entre a regularização individual e coletiva é que
quando é individual o governo dá um documento para cada família.
Quando a regularização é coletiva, o governo dá um só documento
para a associação que representa todas as famílias cadastradas pelo
governo, e a associação dá outro documento para cada família, o
que acaba sendo mais rápido e com menos custos para o governo.
A principal vantagem do sistema coletivo é que PRESERVA O TERRITÓRIO das comunidades tradicionais, como ribeirinhos, seringueiros, extrativistas, quilombolas. Isso porque TODAS AS ÁREAS
utilizadas pelas famílias nas atividades de produção, criação e de
extrativismo, e que tenham importância cultural FAZEM PARTE
DOS SEUS DIREITOS na regularização. Devem considerar as florestas onde caçam, retiram frutos, cipós, madeira e qualquer produto
da floresta. Podem incluir também as nascentes de rios e lagos que
sejam importantes para a sobrevivência das famílias. Por essa importância do território como um todo, NÃO TEM A REGRA DE TAMANHO MÁXIMO DA TERRA.
Fonte: adaptado Carvalheiro et al., 2013
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“

A emissão de CDRU coletiva por parte do ITEAM em
nome da associação-mãe fortalece politicamente
essa última na sua relação com o ICMBio, pois separa o domínio fundiário da gestão. Implica na repartição de poder e não na sua concentração em um único órgão com poderes de comando e controle. Nesse quadro,
o ICMBio teria que renegociar os termos da gestão com a
entidade detentora do direito de uso numa situação em
que os planos de manejo das UCs estão muito atrasados.
Para as associações isso representaria um atalho enorme:
não precisar esperar pelos custosos e demorados estudos
e aprovação do plano de manejo das UCs para ter o seu
direito de uso assegurado, reduzindo assim o poder de tutela do ICMBio.

”

(Josinaldo Aleixo, consultor do IEB)
Para as lideranças, a titulação individual era contrária ao espírito
com que foram criadas as UCs no tocante à manutenção do modo de
vida das populações tradicionais, cuja apropriação do espaço é coletiva, respeitados os limites de costume das áreas manejadas por cada
família. Além disso, como argumentado pelo CNS, eles não queriam
correr o risco de ver suas UCs na mesma situação que muitos assentamentos do INCRA,onde os lotes individuais são vendidos para dar
lugar a grilagem e desmatamento.Com sua argumentação, Manoel
Cunha convenceu a PGE e seus procuradores de que a modalidade
do CCDRU individual tinha o potencial de fazer regredir os avanços
das lutas sociais das populações tradicionais.
A argumentação de impossibilidade jurídica da modalidade do
CCDRU coletivo foi, uma vez mais, quebrada pela PGE e pelo MPF,
que demonstraram que, do ponto de vista da legislação estadual,
não havia impedimento à concessão coletiva. Diante da não objeção jurídica, ficou acordado que a modalidade seria coletiva em
nome da associação-mãe.
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Parecer da Procuradoria Geral do Estado (PGE)
(...) Regularização fundiária em Unidades de Conservação Ambiental Federais, criadas sobre imóveis de propriedade do estado do Amazonas.
• As Unidades de Conservação RESEX e FLONA admitem a manutenção da presença humana caracterizada pela tradicionalidade do modo de ocupação;
• A Concessão do Direito Real de Uso é o instrumento jurídico adequado para a
regularização fundiária de Comunidades Tradicionais em Unidades de Conservação, já que atende aos requisitos legais para sua implantação;
• O Interesse Social, exigido por lei, decorre do processo histórico de constituição
das comunidades tradicionais e da necessidade do estado do Amazonas contribuir com o processo de regularização fundiária dessas famílias para solucionar
conflitos agrários e permitir o seu desenvolvimento econômico;
• A Concessão do Direito Real de Uso Coletiva não é um novo instrumento jurídico
de concessão de terras públicas, mas apenas um modo diferente de conceder o
direito de uso sobre bens públicos às famílias rurais, que atende às características
dos imóveis e das comunidades que o utilizarão;
• A Concessão do Direito Real de Uso deve ser realizada em favor e para uso exclusivo das famílias que compõem as comunidades tradicionais, através de suas
associações, podendo ser feita conjuntamente pelo estado do Amazonas e pela
União, nas áreas de seus respectivos domínios;
• Desnecessidade de autorização do Congresso Nacional para realização da Concessão de Direito Real de Uso em áreas superiores a 2.500 hectares, como prevê
o art. 188, §1º da Constituição Federal, em razão do pronunciamento do próprio
Poder Legislativo;
• Desnecessidade também de autorização da Assembleia Legislativa para a Concessão do Direito Real de Uso para famílias pertencentes às comunidades tradicionais, posto que não haverá a concessão de área superior a 1.000 hectares por
família, ante o limite de 4 módulos fiscais exigidos para acessar o Pronaf Floresta;
• A concessão deverá ser feita gratuitamente, por prazo indeterminado, que é o
mais adequado às necessidades da Política de Regularização Fundiária e de desenvolvimento das comunidades tradicionais.
Fonte: Parecer nº 47/2013 – PPIF/PGE (com as alterações da Promoção nº 40/2014
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Convenção 169 da OIT: direitos fundamentais dos povos
indígenas e tribais
A Convenção 169 sobre Povos Indígenas e Tribais em Países Independentes da Organização Internacional do Trabalho (OIT) aprovada
em 1989, durante sua 76ª Conferência, é o instrumento internacional vinculante mais antigo que trata especificamente dos direitos dos
povos indígenas e tribais no mundo. Depois de quase 20 anos de sua
aprovação, a OIT vem acumulando experiências na implementação
dos direitos reconhecidos a esses povos sobre as mais diversas matérias, tais como direito de autonomia e controle de suas próprias instituições, formas de vida e desenvolvimento econômico, propriedade
da terra e de recursos naturais, tratamento penal e assédio sexual.
Fonte: Instituto Socioambiental, 2015

“

A titulação coletiva foi uma grande vitória e a comunidade insistir nisso foi muito importante. A grande
vantagem não é só porque facilita tecnicamente a
implementação; é porque coloca em prática a previsão da Convenção 169, que é tão difícil de ser cumprida:
que as comunidades organizem o seu território e estabeleçam suas próprias regras. Me ressinto porque acho que
poderíamos ter aproveitado mais a Convenção 169, que
não participou dos debates como fundamento jurídico,
embora conste referência no meu parecer.
(Dr. Daniel Viegas, PGE/AM)
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”

d) O problema das áreas de várzea: como assegurar a regularização das áreas de várzea no contrato da CCDRU?
No processo de negociação, Patrícia Cardoso (SPU), propôs que a
SPU assinasse a CDRU conjuntamente com o ITEAM e o ICMBio para
assegurar que as áreas de várzea que são domínio da SPU fossem
automaticamente pelo contrato. Essas áreas eram consideradas estratégicas, pois nelas se localizam a maior parte das comunidades
extrativistas. A produção familiar de subsistência depende do uso das
áreas inundáveis de várzea, especialmente dos rios de água barrenta,
que possibilitam uma maior fertilidade dos solos. Além disso, existem
muitos títulos de terras que foram emitidos pelo governo do estado
ao longo dos anos, geralmente em nome de grandes proprietários.
Esta ação é considerada inconstitucional uma vez que as áreas de
várzea dos rios federais são, indubitavelmente, domínio da União.
No entanto, o desfecho dessa proposta foi inesperado: a SPU, que
havia conseguido regularizar áreas enormes em UCs nos anos anteriores, ficou fora da negociação. A Consultoria Jurídica do órgão
(CONJUR) entendeu que, por ser ano de eleições, o órgão não poderia fazer a cessão de terras e, consequentemente, não participaria
como intervenientes no CCDRU elaborado.

“

A interpretação da CONJUR foi: como não havia uma
lei especifica sobre a regularização fundiária das áreas da União para esse tipo de finalidade, então estava vedada a transferência, a doação, a concessão
gratuita de terras federais em ano eleitoral, considerado
o uso político/eleitoral que poderia ser feito disso. (...) foi
vedada qualquer entrega de TAUS, mesmo em situações
de grave conflito, bem como a assinatura de CCDRUs. Então, houve uma concordância no mérito, mas neste ano
eleitoral foi vedada porque poderia se ter um benefício
eleitoral da situação.

”

(Patrícia Cardoso/SPU)
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Este passo era importante porque representaria a solução integral
para diversas UCs com áreas de várzea. Se ela tivesse sido implementada, as UCs que receberam o CCDRU do governo do estado do Amazonas estariam cem por cento regularizadas. Infelizmente, após dois
anos de negociações e estabelecimento de inúmeros e inimagináveis
consensos, as áreas de várzea ficaram momentaneamente desprotegidas. Uma batalha perdida, mas que teria sua luta resgatada no ano
seguinte, no período após as eleições.
e) O problema da gestão: como o ICMBio pode fazer a gestão de
um CCDRU emitido pelo governo estadual?
Os quatro pontos relatados acima foram os mais importantes nos
debates realizados durante o processo do Diálogo Amazonas e nos
seus desdobramentos. No entanto, um quinto aspecto relacionado à
gestão das UCs esteve sempre presente. A questão era: com a emissão
dos CCDRUS sendo feita pelo governo estadual, qual seria o papel do
ICMBio na gestão deste instrumento e da própria UC?
A insistência anterior do ICMBio para que ocorresse a cessão de terras
por parte do governo estadual refletia um temor de perda do poder
de gestão, num raciocínio simples segundo o qual “o dono da casa
manda na casa”. Segundo esta percepção, o CCDRU estadual poderia
subtrair o poder de gestão do órgão federal.
Diante deste impasse, algumas salvaguardas para a gestão das UCs
foram contempladas nos termos do CCDRU:
• Garantia da responsabilidade conjunta da gestão da UC pelo
ICMBio e Conselhos Deliberativos/Consultivos;
• Prevalência do plano de manejo aprovado como documento
central para a gestão da Unidade como garantia de que o contrato não seria desvirtuado pelo concessionário (associação);
• Não interposição de qualquer outro órgão à gestão da UC, entre
outros.
Desta forma, o CCDRU, mantinha a integridade da gestão das UCs tal
qual já vinha sendo realizada pelo ICMBio.
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Foto: Acervo IEB
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Consolidado o instrumento do CCDRU com a participação dos
interessados
Apaziguar os receios do poder público, contudo, não seria suficiente
para garantir o êxito do processo. Era necessário também a legitimidade do movimento social, ou seja, a participação daqueles que
representavam os interesses das comunidades extrativistas, razão primeira de toda essa articulação.
As conversas realizadas no GT coordenado pelo MPF foram pautadas
pelas associações-mães das UCs envolvidas, mobilizadas periodicamente em reuniões do Fórum Diálogo Amazonas. No total, foram
realizadas três plenárias do Fórum em Manaus onde as organizações
discutiram parágrafo por parágrafo as versões do contrato de CDRU
encaminhadas das reuniões do GT.
Na primeira, as associações expressaram seu ponto de vista acerca
dos elementos centrais da versão inicial do CCDRU, tal como descrito
nos capítulos anteriores. A segunda foi realizada meses depois com
seus pontos de vista já incorporados ao documento, sendo, porém,
rematados, rediscutidos a fim de aprovar uma versão aperfeiçoada
em relação à anterior.
A terceira reunião, finalmente, foi realizada com os órgãos públicos para validar a versão final do documento que, a partir daí,
passou pelo arredondamento da PGE e do MPF, sendo encaminhado para os trâmites burocráticos para posterior assinatura do
governador em exercício.
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É importante ressaltar que o coletivo de organizações não foi referendário dos termos discutidos no GT. Ao contrário, foi esta instância
que, com compromisso e conhecimento técnico, transformou as elaborações políticas e o desejo das organizações comprometidas com
a luta pela regularização fundiária em um documento jurídico, cristalizando no CCDRU sua visão acerca dos objetivos de uma UC e da
garantia de direitos fundamentais às populações tradicionais.
A sociedade civil, que havia articulado um espaço multifacetado
como o Diálogo Amazonas, chamou a si a politização do processo na
medida em que fez valer seus interesses num ambiente árido e muitas
vezes hostil aos grupos populares, como costuma ser o meio jurídico
e a burocracia estatal.
Em 05 de junho de 2014, o governador em exercício do estado do
Amazonas, José Melo, assinou os CCDRUS de seis das treze unidades
de conservação federais que demandavam regularização fundiária no
espaço do Fórum Diálogo Amazonas. A homologação dos CCDRUS
representou uma decisão inédita e que coroou um processo de dois
anos de trabalho e intensas negociações. Serviu também para consolidar o instrumento jurídico que hoje está disponível para a regularização das demais UCs demandantes.
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08 e 09 de
Fevereiro
de 2011
20 a 22
de abril
de 2012
05 a 07
de maio
de 2012
05 a 07
de maio
de 2012

Reunião entre IEB, CNS e ICMBio em Lábrea.

Realização do “Seminário sobre Regularização Fundiária em Lábrea” pelo GT Fundiário de Lábrea (CPT,
CNS, IEB, ICMBIO e STTR).
Primeiro contato com o Ministério Público Federal do Amazonas (MPF/AM): reunião com assessores
Walter Coutinho e Luciana.

Fato relevante da experiência

Janeiro
a Abril
de 2012

Encontro de Conselheiros de Tefé.

Novembro
de 2011

Reuniões do GT Regularização Fundiária.

Reunião de Planejamento da Resex do Rio Ituxi.

11 de
Dezembro
de 2010

IEB realiza o segundo “Seminário sobre Políticas de Uso das Áreas de Várzea em Terras da União”
em Manicoré/AM, estreitando os laços com a Secretária de Patrimônio da União (SPU).

14 de
abril de
2010

IEB e Diocese de Humaitá realizam o primeiro evento sobre regularização fundiária, o
“Seminário sobre Políticas de Uso das Áreas de Várzea em Terras da União”, em Humaitá/AM,
inaugurando sua atuação com o tema.

02 de
Dezembro
de 2009

Publicação da Portaria 089/2010 – Disciplina a utilização e o aproveitamento dos imóveis da
União-Sustentável (Termo de Autorização de Uso Sustentável – TAUS).

2009

Publicação da Portaria Interministerial no 436 - MMA e MPOG - Entrega de áreas da
união em UC ao MMA.

Operação Arco Verde (OAV) em Lábrea cria Grupos de Trabalho (GTs) dentre os quais o GT Fundiário.

Criação das Resex Médio Purus e Ituxi, em Lábrea/AM.

2008

03 de
fevereiro
de 2014
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Entrega dos Contratos de Cessão de Direito Real de Uso (CCDRUs)
a 06 associações-mães de UCs federais.

10 de
outubro
de 2013

6ª reunião do GT Regularização Fundiária do Diálogo Amazonas no MPF/AM.

04 de julho
de 2013

5ª reunião do GT Regularização Fundiária do Diálogo Amazonas no MPF/AM.

04 de
abril de
2013

4ª reunião do GT Regularização Fundiária do Diálogo Amazonas no MPF/AM.

Reunião ampliada do GT Regularização Fundiária, para “finalização da minuta do CDRU e elaboração
de um cronograma de para a conclusão do processo de regularização”, em Manaus/AM.

30 de
janeiro
de 2013

Reunião ampliada do GT Regularização Fundiária, em Manaus/AM.

10 de
outubro
de 2012

3ª reunião do GT Regularização Fundiária do Diálogo Amazonas no MPF/AM.

2ª reunião do GT Regularização Fundiária do Diálogo Amazonas no MPF/AM.

18 de
setembro
de 2012

1ª reunião do GT Regularização Fundiária do Diálogo Amazonas no MPF/AM.

Instauração do Inquérito Civil Público 002/2012-CÍVEL5/PR/AM) com o objetivo
de “acompanhar a regularização fundiária de unidades de conservação federais de
uso sustentável no estado do Amazonas”.

I Fórum Diálogo Amazonas, em Manaus/AM.

13 e 14 de
setembro
de 2012
16
de maio
de 2014
05 de
junho
de 2014

Fato relevante da conjuntura
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5. RESULTADOS

Não resta dúvidas de que o grande ganho do processo foi das famílias
moradoras das UCs. Com a homologação dos CCDRUs de seis unidades de conservação (RESEX Médio Juruá, Baixo Juruá, Auati-Paraná,
Rio Jutaí, Rio Unini e Médio Purus) pelo governo do Estado, 1.468
famílias foram beneficiadas.
A área objeto dos contratos corresponde a aproximadamente
2.301.254,00 ha (dois milhões, trezentos e um mil e duzentos e cinquenta e quatro hectares), com abrangência em nove municípios do
estado do Amazonas (Carauari, Juruá, Uarini, Fonte Boa, Jutaí, Barcelos, Lábrea, Pauini e Tapauá). Isto significa segurança fundiária, acesso a políticas públicas e a consolidação destas Unidades com ganhos
evidentes para a conservação da biodiversidade e a cidadania das
populações tradicionais.

“

Somos agentes do processo histórico, não temos a
governabilidade sobre isso. Nosso papel é contribuir
ao máximo para que ele culmine com o benefício do
agricultor à sua terra, com os títulos de concessão
de uso do estado sendo entregues, pela primeira vez, em
massa, na história. Acho que não existem processos perfeitos, nada idealizado.
(Patrícia Cardoso/SPU)
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”

“

Através do Dialogo Amazonas, nós conseguimos garantir a concessão de direito real de uso em sessenta
por cento das Resex do Amazonas. Há dois anos apenas os moradores da Resex Lago do Capanã Grande
tinham CCDRU. Isso dá cerca de trezentos mil hectares.
Hoje, temos cerca de um milhão e oitocentos mil hectares
concedidos às comunidades. Inclusive para os números
do país, isso representa um impacto muito grande e observe que ainda temos cerca de um milhão e oitocentos
mil hectares em discussão no fórum.
(Leonardo Pacheco, ICMBio)

”

Ainda que os números impressionem podemos computar outros resultados desta experiência. Resultados indiretos, muitas vezes intangíveis num primeiro momento, mas que significam muito para aqueles que há anos vem tentando garantir seus meios de sobrevivência e
sua dignidade através da segurança fundiária.
O Diálogo Amazonas colocou no espaço público os diversos órgãos
incidentes sobre a questão da regularização fundiária e obrigou-os a
se coordenar e complementar suas ações superando a fragmentação
interna da atuação governamental. O resultado foi a construção de
uma agenda comum, focada e estruturante, permitindo a melhoria
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das condições de vida de muitas famílias e dando passos importante
para o desenvolvimento sustentável. Isto reforça que os espaços públicos socioambientais possuem a potencialidade de pactuar soluções,
direcionar a ação do Estado, através da coordenação entre diferentes
atores onde isso é possível.

“

O mais importante é, que, no caso concreto, existiu
uma articulação de forças capazes de gerar resultados concretos, cada um no seu papel. Nesse sentido,
acho que o esforço cumpriu seu objetivo. Poderíamos ter uma instância que apenas promovesse o diálogo.
[...] acho que realmente esse processo do diálogo no Amazonas é uma referência de processo de exigibilidade de
direitos e de fortalecimento das políticas públicas.
(Patrícia Cardoso/SPU)

”

Além disso, esse processo apontou para um novo paradigma na ação
de regularização fundiária. Abrangendo um tema complexo, o Fórum Diálogo Amazonas ousou “legislar” onde ninguém se atrevia, até
então, a fazê-lo. Isso foi possível pela vontade política pacífica ou
pressionada de todos os envolvidos e pela abertura mesmo quando,
politicamente, alguns atores viam suas posições, até então inarredáveis, sendo vencidas.

“
78

[...] Acho que houve um esforço muito grande. [...] seria fácil dizer que foi sorte, mas não foi. Essas comunidades tem um histórico de violações e luta.

”

(Dr. Daniel Viegas, procurador da Procuradoria Geral do Estado do Amazonas – PGE/AM)

“

Na verdade essa iniciativa do Diálogo
Amazonas foi que permitiu a construção coletiva que era necessária. Não
existia uma solução que pudesse ser
feita por uma só mão. Eram várias instituições envolvidas. Tanto que as concessões,
mesmo sendo um ato do governador, precisam ser assinadas por várias instituições
por conta das particularidades das categorias das unidades, perfil das comunidades e
posse coletiva.

”

(João Arnaldo Novaes – Diretor ICMBio)

A observação de um representante governamental no momento da
assinatura dos CCDRUS pelo governador do Amazonas reflete bem a
ousadia e o caráter de inovação que esteve presente durante todo o
processo: “o que nos disseram durante 30 anos que não seria possível, nós mostramos que é possível”.

“

Aprendemos a entender melhor as amarras do Poder
Público e as possibilidades de superá-las. Conseguimos, durante todo o processo, fazer a autocrítica das
nossas atribuições e dar sempre um passo adiante,
de forma a garantir que os direitos fossem concretizados.
Assim, o ITEAM e a PGE foram dia após dia melhorando seus entendimentos; o MPF foi aprendendo a dialogar
com os órgãos e a não valer-se de nenhum instrumental
diferenciado, como a recomendação e a ação civil pública. As comunidades e os movimentos sociais aprenderam
a melhor ocupar os órgãos públicos e a qualificar os seus
discursos no campo jurídico, garantindo efetividade em
suas mobilizações.

”

(Dr. Julio Araújo, MPF)
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6. LIÇÕES APREENDIDAS

O Diálogo Amazonas não é um processo perfeito nem o ápice da luta
social, tampouco a solução dos problemas de regularização fundiária
nas UCs do Amazonas. Trata-se de uma estratégia diferenciada com
foco na efetividade, no debate no espaço público e parte de um processo de luta social numa determinada conjuntura.
Seu diferencial foi a sua abordagem metodológica, naquilo que o IEB
vem chamando de construção de “espaços públicos socioambientais” (EPSAs). Nesta concepção, o espaço público passa a existir a partir do momento em que vários atores sociais, com interesses diversos,
aceitam que o enfrentamento dos problemas socioambientais que os
afetam deve ser feito por meio do debate coletivo e da busca de soluções socialmente construídas. Com isso, os atores aderem a um espaço de negociação e discussão deixando de privilegiar as soluções
individuais (Santos et al, 2005).
Porém, não se pode cair na ingenuidade de achar que a participação
neste espaço público socioambiental se dá em condições de igualdade entre todos os atores. Ao contrário, nele frequentemente se confrontam atores superempoderados e também aqueles mais excluídos
da sociedade amazônica. Daí a necessidade de fortalecimento das
organizações representativas das populações tradicionais e indígenas
como condição para uma participação qualificada destes últimos.
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“

É uma documentação excessiva. Duvido que o ITEAM e o ICMBio vão usar aquelas informações, mas
tivemos que mandar. Acho que aquilo não está nem
documentado em nenhum lugar. Porque preciso de
uma certidão negativa de tributos federais para conseguir
a CCDRU?

”

(Adevaldo Dias, CNS)

6.1 Cultivando vitórias
Os CCDRU emitidos resolveram quase que integralmente a questão
fundiária das UCs situadas em áreas de várzea de rios federais como o
Purus e o Juruá, por exemplo. Mas, para isso, esses contratos precisam
ter a anuência da SPU, o que não foi feito na época da sua assinatura
e está sendo negociado na agenda do Fórum Diálogo Amazonas para
o ano de 2015.
Infelizmente, apenas seis das quatorze UCs federais conseguiram reunir a documentação necessária para receber a CDRU em 2014. A lista
de documentos exigida pelo ITEAM foi grande: plano de utilização da
UC ou algum documento que regulamentasse o uso; lista de beneficiários do INCRA e do Bolsa Verde; documentos de associados; CNPJ
da associação; ata de fundação; ata de eleição da diretoria; estatuto
atualizado; certidões negativas, entre outros.
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“

Discutimos a política [de regularização], mas na
hora da implementação tivemos a fragilidade de
apresentar tudo nos prazos e requisitos estipulados.
[...] algumas associações não conseguiram atender
aos requisitos. Teve associação que teve sua documentação corrigida, mas houve confusão de informações sobre
como proceder com a entrega.
(Zé Maria, Resex Médio Purus)

”

As Resex Arapixi e Ituxi, e a Flona de Tefé – UCs também possuidoras de terras estaduais em seu interior - estão preparando sua documentação para, ainda em 2015, conseguirem a emissão do CCDRU.
Na Resex Médio Purus, as terras estaduais estão localizadas em terra
firme, distante das comunidades e representavam apenas uma pequena parte do problema. Nela, a maior parte das comunidades está
em áreas de várzea sobre títulos particulares geradores de conflitos
mesmo sendo, em teoria, nulos.

“

Olhando de um ponto de vista mais técnico e em
longo prazo foi um grande avanço, pois se pensarmos nas questões de produção (manejo florestal,
castanha, etc.), já temos subsídios suficientes por ter
a concessão que já ampara os projetos.
(Zé Maria, Resex Médio Purus)

”

Neste sentido, é importante saber cultivar as “pequenas vitórias”, na
visão do Dr. Julio Araújo, e continuar o trabalho, embora a conquista
dos CCDRUS seja considerada uma grande vitória.
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6.2 Se faz caminho ao caminhar5
Como vimos, a regularização fundiária nas UCs federais do Amazonas não é um campo fechado; nele, há muito tempo, já vem sendo
abertos e trilhados alguns caminhos. Contudo sempre houve uma
grande dificuldade em se dar passos que levassem a algum lugar. Sobre eles, o Diálogo Amazonas forjou o seu próprio caminho, mas ninguém sabia onde ele ia dar.

“

Quando eu entrei no processo eu percebi que havia
um interesse comum, só que havia dúvidas jurídicas
que nenhum dos procuradores – cada um tem a sua
origem, cada um teve seus estudos - tinha a resposta. A gente sabia que as respostas mais fáceis, que a gente
tinha, não resolviam o problema.
(Dr. Daniel Viegas, PGE/AM)

“

”

A gente poderia ter simplesmente aplicado a portaria 436 neste caso também, mas o ICMBio tinha suas
limitações. Só que a regra geral é uma coisa, a história é outra. Naquele momento histórico seria impossível passar aquela área delimitada para o ICMBio para
ele titular com o ITEAM. Então, a possibilidade da União
e estado fazerem a cessão direto para as associações foi
importante.

”

(Patrícia Cardoso/SPU)

5
Antonio Machado, poeta espanhol, em “Proverbios y cantares XXIX en Campos de Castilla”
(1910): “Caminante, son tus huellas el camino y nada más; Caminante, no hay camino, se hace camino
al andar. Al andar se hace el camino, y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a
pisar. Caminante no hay camino sino estelas en la mar.”
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As soluções encontradas para os impasses nem sempre foram as planejadas ou aquelas que já se encontravam prontas. Cada instituição
tinha as suas limitações, e para cada nova situação eram necessárias também novas estratégias e negociações. Daí a importância da
comunicação e reuniões constantes, bem como a atitude aberta de
todas as instituições envolvidas. Os atores envolvidos tinham a certeza de que ninguém tinha a solução perfeita, de que a solução não
constava nos manuais: ela deveria ser construída em conjunto.

6.3 A sociedade civil como ator principal
Diante da inatividade do Estado, as comunidades reagiram e conseguiram articular as forças que estavam atuando por dentro do processo a seu favor. Um Estado efetivo é aquele que melhora a vida das
pessoas, que consegue cumprir suas atribuições legais e capilarizar
políticas públicas. Tal efetividade ocorreu pelo protagonismo das
lideranças comunitárias e das organizações da sociedade civil que
atuaram no Fórum Diálogo Amazonas. Em aliança com o MPF, estas
lideranças puseram o Estado para funcionar e se movimentar para
encontrar a solução do problema.

“

Além das enormes incongruências observadas no
trato do tema da regularização fundiária pelos diversos órgãos, fica evidente que o Estado maneja os
instrumentos jurídicos e administrativos de forma a
preservar e ampliar seu poder e não no sentido de prestar
serviços públicos aos que deveriam ser seus beneficiários
finais. Em um GT com perfil mais técnico, os representantes da sociedade civil correm sério risco de serem levados
a reboque de acordos e acertos de contas internos ao Estado.

”

(Josinaldo Aleixo/IEB)
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“

A pressão das comunidades foi essencial. Ainda que
o MPF tenha o seu papel, se não tiver esses atores na
linha de frente, além de o diálogo ficar menos produtivo, existe uma dificuldade maior em se aproximar, porque quem está na ponta são eles.

”

(Dr. Julio Araújo/MPF)

“

Pesou muito o empenho do IEB na parte de suporte
técnico e financeiro (para colocar as lideranças frente a frente e dar o apoio todo). E o CNS foi quem
chamou as discussões e representou as populações
tradicionais.

”

(Zé Maria/Resex Médio Purus)

“

”

O protagonismo das comunidades, foi fundamental.
Todo o resto é instrumento.
(Dr. Daniel Viegas, PGE/AM)

“

Foi um marco na história da regularização
fundiária dentro dessas unidades de conservação. As pessoas lutando há anos para
que essa regularização acontecesse e ela
está acontecendo aos poucos. A gente vê isso
como positivo principalmente pelo protagonismo das comunidades, que se envolveram na discussão. Foi uma coisa inédita dentro do governo
a abertura desse diálogo para ouvir as comunidades e para que elas dessem suas sugestões.
Este foi o ponto forte e avalio positivamente o
que está acontecendo.

”

(Queops Silva de Melo, CPT)
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Neste sentido, a sociedade civil contribuiu para colocar nos trilhos
certos, órgãos que não somente eram desarticulados mas alguns fortemente informados por outros interesses políticos. Num Estado e num
país onde a vontade e os interesses dos mais ricos e empoderados da
sociedade influenciam as decisões públicas, o Fórum Diálogo Amazonas proporcionou uma reversão do quadro neste tema específico.

6.4 Alguém tem que ceder
Como em toda negociação, algum lado sempre tem que ceder. No
caso do Diálogo Amazonas, não houve a cessão de terras do estado para a União. Mas houve algo maior do que isso: a cumplicidade
de todas as instituições participantes do GT que, em algum momento, cederam em algum ponto. Isso apenas foi possível porque todos
aquelas pessoas estavam trabalhando para um objetivo comum.

“

O mais interessante no processo foi a abertura da
maioria dos atores para criar soluções, preocupados
em atender aos anseios das comunidades. Houve
uma humildade por parte de todos em aprender e
neutralizar qualquer tipo de obstrução. [...] Todo mundo
se sentiu parte do processo, foi algo único.
(Dr. Julio Araújo/MPF)

”

Embora pressionado, o ITEAM não se furtou ao diálogo e, na hora
certa, o governador do estado José Melo, fechou compromisso diante
do MPF e de representantes da sociedade civil, referendando as soluções pactuadas no Fórum Diálogo Amazonas mediante o parecer da
PGE. Diante disso, os CCDRU foram assinados pelo governador em
cerimônia pública, ocasião na qual ele explicitou que em seu governo as demais concessões estaduais para população tradicional seguiriam o mesmo modelo:
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“

Eu sei exatamente o significado (do
CCDRU) para mais de 2000 irmãos
nossos que vivem nessas reservas.
Significa para eles poder agora ter
o documento que lhes permita, com o
seu trabalho, dar a todos eles a tranquilidade (fundiária).

”

(Governador José Melo)

Da mesma forma, o ICMBio teve participação determinante no Fórum
Diálogo Amazonas sendo representado pela Coordenação Regional
(CR-1). As dúvidas acerca da abertura do órgão ao que era ali discutido foram sendo redimidas à medida que as negociações avançavam.
A CR-1 mantinha informada a direção do órgão em Brasília e também
os seus pares atuando na região, a exemplo da CR-2, com sede em
Porto Velho-RO. Assim, houve um intenso trabalho junto ao ICMBio
para que o órgão se abrisse à solução apresentada e nisso a sensibilidade da direção foi determinante para resolução do problema.

6.5 A importância do MPF e da PGE
O papel do MPF, cuja missão é garantir os direitos da sociedade, foi
fundamental no processo por “colocar as comunidades em pé de
igualdade” com os órgãos fundiários, como enfatizado pelo procurador Julio Araújo. Dotado de um poder de pressão sobre o Estado,
trouxe ao Fórum Diálogo Amazonas o conjunto de atores chave e a
capacidade de colocá-los em movimento.
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O envolvimento de Ofícios Cíveis do MPF no processo de negociação e construção das alternativas jurídicas foi extremamente acertada tendo em vista a complexidade do problema fundiário e passivo
existente em relação ao tema. Isso também foi uma demonstração de
compromisso na busca de soluções e pela garantia de direitos.

“

”

Acho até bonito os convites do MPF, que começam
‘De ORDEM do Ministério Público’ (...)
(Zé Maria, Resex Médio Purus)

Mas a importância da presença do MPF na experiência não
se resume ao “peso da caneta”, sendo fundamental também a sua
proatividade e a estratégia escolhida: o diálogo.

“

Escolhemos o diálogo e tentamos o convencimento
sempre. Isso permitiu que os órgãos se envolvessem e
desarmassem suas resistências. (...) Os cronogramas não
eram rigorosamente cumpridos, mas tínhamos uma
perspectiva de andamento. Esse foi o papel do MPF.
(Dr. Julio Araújo/MPF)

”

Os diferentes graus de comprometimento e a instabilidade política
dos órgãos públicos poderiam ter sido um problema, mas o MPF teve
a capacidade de segurar o processo com firmeza e todos confiaram
em sua condução. A PGE, por sua vez, foi importante devido ao seu
domínio da legislação estadual, além da sua capacidade de articulação para dentro do governo do estado, sempre dialogando com as
organizações da sociedade civil.

“
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A Procuradoria Geral do Estado não é um órgão que
tem uma demanda tão grande e eu acho que a gente
tem um papel significativo para responder, mas não
somos provocados. A gente precisa ser provocado

para institucionalizar esses interesses, das comunidades.
Elas precisam vir para dizer ‘olha, o papel da PGE é defender o interesse do estado e eu sou parte desse estado’ –
embora seja uma parte excluída, minoritária, que não tem
voz, não tem participação nas decisões.
(Dr. Daniel Viegas/PGE/AM)

”

Trabalhando em conjunto, ambos desmistificaram o “discurso competente” e o festival de desculpas, calcados em argumentos pseudojurídicos, usados pelos órgãos para protelar a solução do problema
ou justificar sua inação. Sem estes atores seria impossível o avanço
obtido no processo do Fórum Diálogo Amazonas.

6.6 Próximos passos
Sendo apenas a primeira fase de um processo maior, ou uma “incubadora”, como sugere o Dr. Daniel Viegas, o Diálogo Amazonas ainda
tem muito caminho a trilhar. O primeiro passo é concluir o processo
no ano de 2015: i) garantir a regularização das áreas de várzea, através do comprometimento da SPU; ii) emitir as CDRUs para as UCs
que ainda não assinaram os contratos; e iii) estender os resultados às
UCs estaduais, modificando os termos dos CCDRUs já emitidos para
abarcarem os ganhos do Diálogo Amazonas – compromisso assumido publicamente pelo governador do estado. Em seguida, discutir as
próximas fases: a regularização fundiária de áreas da União e a questão das áreas particulares dentro do perímetro das UCs.

“

O desafio é institucionalizar mais o processo, ter garantida a participação de Brasília desde o começo. Não
perder de vista que a gente pode construir a solução
melhor aqui, mas amarrar melhor o processo.
(Dr. Julio Araújo/MPF)

”
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“
“

Se a SPU entrar de fato na próxima etapa um monte
dos títulos das áreas de várzea deixarão de existir, e
ficarão poucas coisas a resolver.
(Zé Maria/Resex Médio Purus)

”

Temos que aprofundar o Diálogo Amazonas para garantir o direito territorial dessas comunidades para
além das Unidades de Conservação, no sentido de que
não, necessariamente, eu preciso da Unidade de Conservação para reconhecer o direito de uma determinada
comunidade àquele território.
(Dr. Daniel Viegas/PGE/AM)

”

Para que o trabalho se estenda, outro passo importante é trabalhar
a implementação de políticas públicas. Com o documento fundiário
em mãos, as associações comunitárias estarão aptas a correr atrás de
outros direitos como benefícios sociais – aposentadoria, auxílio-maternidade, além de obter financiamentos e projetos para trabalhar a
produção agroextrativista. Além disso, os recursos da reforma agrária
aos quais as comunidades teriam direito e que não foram implementados pelo INCRA, segundo recomendação da Controladoria Geral
da União (CGU), pela falta de regularização fundiária, poderão ser
agora “destravados”.
Após a concessão dos CCDRU, no dia 05 de junho de 2014, o Fórum
Diálogo Amazonas tornou a se reunir nos meses de novembro e dezembro. Na primeira reunião de novembro, as lideranças das associações estiveram em Manaus para debater os caminhos e o futuro do
Fórum. Ali, com auxílio de mapas e presença de assessores técnicos
do IEB e do ICMBio, tiraram uma pauta com problemas prioritários a
serem enfrentados no ano de 2015. Em dezembro, agregou-se ao Fórum os órgãos fundiários. A pauta elaborada na reunião anterior foi
debatida e compromissos foram firmados. Atualmente, as instituições
têm se reunido mensalmente no MPF em Manaus e vários pontos da
agenda têm sido encaminhados, nesta, que pode já ser considerada
uma nova fase do Diálogo Amazonas.
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Tabela 02. Demandas das UCs participantes do Fórum Diálogo Amazonas
– Dezembro de 2014
Demandas das UCs

UCs
PRIORIDADE A

Solicitação da emissão de CCDRU das glebas estaduais que estão dentro das UCs do governo Federal

FLONA Balata-Tufari, FLONA Mapiá-Inauini,
FLONA Tefé, RESEX Arapixi

Atualização e emissão de CDRU por tempo indeterminado nas UCs estaduais

RDS Juma, RDS Madeira, RDS Rio Amapá, RESEX
Estadual Canutama

Retificação do CDRU de algumas unidades es-

RDS Rio Amapá, RESEX Estadual Canutama

SPU deve retomar a agenda para emissão de TAUS
e aderir ao CCDRU já emitido pelo ITEAM

RDS Juma, RDS Madeira, RDS Rio Amapá, RESEX
Arapixi, RESEX Auati-Paraná, RESEX Rio Jutaí,
RESEX Estadual Canutama, FES Canutama

Acelerar o processo de cessão das glebas federais

FLONA Balata-Tufari, FLONA de Humaitá, FLONA
do Iquiri, FLONA Purus, RESEX Ituxi, RESEX Médio
Purus

taduais

do SPU ao ICMBio, visando a emissão posterior de CCDRU

PRIORIDADE B
Anulação dos títulos privados em área de várzea
por parte do SPU e fazer o repasse dessas áreas para
o ICMBio

RESEX Médio Purus (Trabalho escravo e assassinato)

Anulação de títulos emitidos pelo ITEAM a moradores depois do decreto de criação.

RESEX Ituxi

Fazer a caracterização fundiária das Unidades
(identificar de quem são as terras: da União, Federal, Estadual e/ou Particular).

FLONA Tefé, FLONA Purus, RESEX Auati-Paraná,
RESEX Ituxi, RESEX Rio Jutaí

Cobrar do ICMBio o lançamento da chamada publica para busca cartorial, visando avaliar a validade de títulos de particulares nas UCs federais.

FLONA Balata-Tufari, FLONA Mapiá-Inauini,
FLONA Tefé (+ de 400 títulos), RESEX Arapixi,
RESEX Ituxi (títulos particulares em nome de empresas, TIVOLI), RESEX Médio Purus (vários títulos
na área de várzea)

Realização de busca cartorial para verificar a real
validade dos títulos existentes nas UCs estaduais

RDS Juma, RDS Madeira, RDS Rio Amapá,
FES Canutama, RESEX Canutama.

PRIORIDADE C
Entendimento comum entre SPU/ITEAM/ ICMBio
em relação às áreas de várzea – a validade do CCDRU emitido pelo governo estadual

Todas as UCs

Posicionamento do CEUC (UCs estaduais), ICMBio
(UC Federais) e Funai acerca de conflitos entre ribeirinhos e indígenas

FLONA Tefé, FLONA Purus, RDS Rio Amapá,
RESEX Arapixi, RESEX Auati-Paraná, RESEX Baixo
Juruá, RESEX Médio Purus, RESEX Rio Jutaí.
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