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RESUMO 

 

Litígios estratégicos ambientais e justiça participativa: o caso do desmatamento nos 

projetos de assentamento de reforma agrária na Amazônia Legal 

 

Esta pesquisa caracteriza-se pela interdisciplinaridade e tem como eixo integrador o 

desmatamento em Assentamentos de Reforma Agrária na Amazônia Legal, sob 

responsabilidade do INCRA, com foco na atuação do Grupo de Trabalho Amazônia Legal – 

GTAL, do Ministério Público Federal – MPF e na percepção jurídico-ambiental dos 

assentados no Estado de Rondônia. As metodologias utilizadas foram: estudo de caso, 

pesquisa documental, análise de conteúdo, pesquisa de campo, entrevistas com questionários 

abertos e fechados e análise estatística. As principais bases teóricas utilizadas foram: 

Aplicação Seletiva dos Direitos Sociais, Princípio da Proporcinalidade, Justiça Ambiental 

Participativa, Litígio Estratégico e Voluntarismo Político. Conclui-se que as atividades do 

GTAL, do MPF, do INCRA e do Poder Judiciário, até o momento, neste caso específico, não 

envolveram os assentados, do que decorre a necessidade de maior participação desses 

stakeholders para ampliação de resultados positivos em casos difíceis ambientais, no manejo 

de litígio estratégico.  

 

Palavras-chave: Litígio estratégico, Justiça participativa, Amazônia Legal, Desmatamento, 

Assentamento 
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ABSTRACT  

 

Strategic environmental litigation and public participation: the case of deforestation in 

agrarian reform settlement projects in Legal Amazon 
 

This research is characterized by interdisciplinarity and focus the deforestation in 

Agrarian Reform Settlements, in the Legal Amazon, under the responsibility of INCRA, in 

order to examine the function of the Legal Amazon Working Group (GTAL), the Federal 

Public Prosecutor (MPF) and the legal and environmental perception of the settlers in the 

State of Rondônia. The methodologies used were: case study, documentary research, content 

analysis, field research, interviews with open and closed questionnaires and statistical 

analysis. The main theoretical bases used were: Selective Application of Social Rights, 

Principle of Proportionality, Participatory Environmental Justice, Strategic Litigation and 

Political Voluntarism. It is concluded that the activities of the GTAL, Public prosecutor, 

INCRA and the Judiciary, so far, in this specific case, did not involve the settlers, resulting in 

the need for greater participation of these stakeholders to increase positive results in difficult 

environmental cases, in litigation management strategic. 

 

Keywords: Strategic Litigation; Participatory Environmental Justice; Legal Amazon; 

Deforestation; Settlements 
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1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

A Amazônia Legal (AL)
1
, instituída em 1953, corresponde a mais da metade do 

território brasileiro, englobando os estados do Acre (AC), Amapá (AP), Amazonas (AM), 

Mato Grosso (MT), Pará (PA), Rondônia (RO), Roraima (RR), Tocantins (TO) e Maranhão 

(MA) (IPEA, 2008) e as principais políticas para sua ocupação e colonização foram 

implementadas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), nos anos 

de 1970 e 1980, com o Programa Integrado de Desenvolvimento do Noroeste do Brasil 

(POLONOROESTE) e os Projetos de Assentamento Rápido (PAR)
 
(SOUZA, PESSÔA, 

2009), que incentivaram a migração, em aparente resposta aos anseios pela 

internacionalização da Amazônia, e foram viabilizadas por instrumentos econômicos e 

legislativos do governo militar, como a “Operação Amazônia”
2
 e o “Programa de Integração 

Nacional”
3
. 

A ocupação amazônica envolveu diversos stakeholders e várias críticas foram feitas 

aos programas de ocupação, por exemplo: os fortes grupos econômicos em expansão foram 

favorecidos com o monopólio do espaço; os indígenas foram empurrados para áreas mais 

afastadas ou foram massacrados; seringueiros, garimpeiros e posseiros foram cercados por 

grandes empreendimentos; grileiros tomaram conta de parcela substancial da Amazônia 

(MIRANDA, 1987; SOUZA, PESSÔA, 2009). Apesar disso, a colonização implicou na 

efetiva ocupação do território (MIRANDA, 1987), sob a ideologia dos slogans: “integrar para 

não entregar” e “terra para homens sem terra, homens para terra sem homens”. 

Contudo, a crescente preocupação com a questão ambiental demandou a criação de 

políticas públicas diferenciadas nos anos de 1990, como o Sistema de Vigilância da Amazônia 

(SIVAM) e o Sistema de Defesa da Amazônia (SIPAM) (COELHO, MONTEIRO, 2007). 

Agrega-se a este panorama: a atuação do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 

                                                 
1
 “A Amazônia Legal é uma área que corresponde a 59% do território brasileiro e engloba a totalidade de oito 

estados (Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins) e parte do Estado do 

Maranhão (a oeste do meridiano de 44ºW), perfazendo 5,0 milhões de km². Nela residem 56% da população 

indígena brasileira. O conceito de Amazônia Legal foi instituído em 1953 e seus limites territoriais decorrem da 

necessidade de planejar o desenvolvimento econômico da região e, por isso, não se resumem ao ecossistema de 

selva úmida, que ocupa 49% do território nacional e se estende também pelo território de oito países vizinhos. 

Os limites da Amazônia Legal foram alterados várias vezes em consequência de mudanças na divisão política do 

país. O Plano Amazônia Sustentável (PAS), lançado em maio deste ano pelo governo federal, considera 

integralmente o Estado do Maranhão como parte da Amazônia Brasileira.” (IPEA, 2008, p. 1) 
2
 A Operação Amazônia define “(...) políticas de incentivos fiscais aplicados a projetos agropecuários, indústrias 

e de serviços básicos. Criação da Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), do BASA e da 

SUDAM.” (COELHO, MONTEIRO, 2007, p. 93) 
3
 O Programa de Integração Nacional, criado por meio do Decreto-lei 1.106/70, fixou “dotação financeira para, 

em sua primeira etapa, fixar a construção imediata das rodovias Transamazônica e Cuiabá-Santarém, além de 

reservar faixa de terra de até 10 (dez) quilômetros ao lado dessas rodovias para a colonização e reforma agrária”. 
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que disponibiliza taxas de desflorestamento da Amazônia Legal, do Ministério Público 

Federal (MPF), que tem impetrado várias Ações Civis Públicas (ACPs) com o objetivo de dar 

efetividade às normas de Direito Ambiental no local e as pressões preservacionistas de 

organizações não-governamentais internas e internacionais. 

A questão do uso da terra na Amazônia Legal, para além da situação fática, coloca em 

pauta a análise de várias normas jurídicas se sucederam fixando políticas públicas 

incompatíveis, informadoras de posturas e discursos diferenciados sobre o significado e os 

limites da proteção ambiental local.  

Áreas com utilização consolidada se organizaram com base na legislação 

expansionista da ditadura militar, sob a premissa de ser necessário desmatar para fixar a 

propriedade, o que permitia e incentivava o desmatamento na Amazônia Legal. Contudo, o 

modelo do Novo Código Florestal é mais preservacionista e fixa em 80% (oitenta por cento) a 

reserva legal (RL) para propriedades rurais situadas na Amazônia Legal, além das áreas de 

preservação permanente (APP). 

Em uma análise constitucional inicial, de um lado há a proteção ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e, do outro, o direito ao desenvolvimento, que estão elencados de 

forma expressa na nossa Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88) 

(BARROSO, 2011; BONAVIDES, 2006). O mesmo texto fixa o direito de todos ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, impondo o dever de defendê-lo e preservá-lo ao Poder 

Público e à coletividade, para as presentes e futuras gerações (art. 225, da CRFB/88) e as 

garantias ao desenvolvimento nacional, como objetivo da República (art. 3º, inc. II, da 

CRFB/88) e aos meios para o desenvolvimento da pequena propriedade rural (art. 5º, inc. 

XXVI, da CRFB/88). 

O caso sobre o desmatamento nos Projetos de Assentamento (PAs)
4
 sob 

responsabilidade do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrário, o INCRA, foi 

selecionado como eixo integrador para uma reflexão sobre a Amazônia Legal, de forma 

interdisciplinar, pois nele transparece o dilema entre preservação e desenvolvimento, 

permitindo o estudo de questões ambientais, sociais, econômicas, éticas e culturais que 

envolvem hard cases (DWORKIN, 2003) ambientais.  

                                                 
4
 “Basicamente, o assentamento rural é um conjunto de unidades agrícolas independentes entre si, instaladas pelo 

INCRA onde originalmente existia um imóvel rural que pertencia a um único proprietário. Cada uma dessas 

unidades, chamadas de parcelas, lotes ou glebas é entregue pelo INCRA a uma família sem condições 

econômicas para adquirir e manter um imóvel rural por outras vias. A quantidade de glebas num assentamento 

depende da capacidade da terra de comportar e sustentar as famílias assentadas. O tamanho e a localização de 

cada lote é determinado pela geografia do terreno e pelas condições produtivas que o local oferece. Saiba mais 

sobre as características dos assentamentos” (INCRA, 2015). 
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A opção pelo objeto da pesquisa se justifica por constituir questão que se estabelece no 

limite da interdisciplinaridade, considerando que os argumentos do Direito, do Ambiente e da 

Sociedade sobrepõe-se na relevância e possibilidade de compreensão e análise. 

Busca-se, com base no caso concreto, uma integração dos saberes, a fim de uma 

análise complexa, pois “o parcelamento e a compartimentação dos saberes impedem 

‘apreender o que está tecido junto’” (MORIN, 2000, p. 45). Para isso, análises diferenciadas 

serão feitas e contrapostas, pois eventuais soluções devem considerar a complexidade para o 

resgate de estratégias e possibilidades políticas, legislativas e judiciais para a resolução de 

hard cases da mesma natureza. 

Neste panorama, o MPF impetrou ACPs contra o INCRA em 7 (sete) estados 

brasileiros, objetivando sua condenação pelos danos ambientais em PAs sob sua gestão: 

1. Processo n° 7109-04.2012.4.01.3000 – 2ª Vara Federal de Rio Branco/AC; 

2. Processo n° 0011363-02.2012.4.01.3200 – 7ª Vara Federal em Manaus/AM; 

3. Processo n° 9744-98.2012.4.01.3600 – 3ª Vara Federal de Cuiabá/MT; 

4. Processo n° 0017840-75.2012.4.01.3900 – 9ª Vara Federal de Belém/PA; 

5. Processo n° 0006451-75.2012.4.01.4100 – 5ª Vara Federal em Porto Velho/R0; 

6. Processo n° 0004570-54.2012.4.01.4200 – 1ª Vara Federal de Boa Vista/RR; 

7. Processo n° 0009418-95.2013.4.01.3700 – 8ª Vara Federal de São Luís/MA.  

Durante o andamento das ACPs, MPF e INCRA realizaram um acordo para a 

resolução do conflito, denominado “Termo de Compromisso que firmam o Ministério Público 

Federal e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária válido para toda Amazônia 

Legal” (TC) englobando o objeto dessas ações judiciais. 

O TC tem por objetivo, por um lado, o ajustamento da conduta do INCRA, no que 

tange à gestão dos assentamentos com passivo ambiental, localizados na Amazônia Legal, por 

meio de várias obrigações, com metas percentuais anuais de cumprimento, notificações ao 

MPF e incentivos a técnicos contratados, gestores e assentamentos, e por outro, a extinção dos 

processos, com o julgamento de mérito das ACPs.  

A importância da análise fática sobre o desmatamento em assentamentos geridos pelo 

INCRA, descrito e debatido nas ACPs, se destaca, vez que o processo de subsunção do 

Direito ao caso concreto passa necessariamente por uma avaliação da realidade. Quanto mais 

complexo o caso concreto, mais difícil a aplicação do direito, pois é necessário selecionar os 

fatos sobre os quais trabalhar e as nuances interpretativas da própria apreensão da realidade.  

Além disso, as obrigações direcionadas ao INCRA no Termo de Compromisso 

firmado se estendem até 2020 e devem ser realizadas de forma paulatina, havendo, em 
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primeira análise, a negação da aplicação imediata das normas jurídicas que regulariam a 

situação, ou de uma decisão definitiva, como se dá normalmente dentro de um processo 

judicial clássico, sendo criado um inquérito administrativo, sob responsabilidade do MPF para 

o acompanhamento do referido TC.  

Realiza-se, inicialmente, uma breve apresentação da metodologia e das bases teóricas 

a serem consideradas para a discussão do caso, para após serem descritas e analisadas as 

ACPs impetradas pelo MPF, as contestações do INCRA, as decisões proferidas pela 

Magistratura e o Termo de Compromisso assinado entre as partes. Após, uma pesquisa 

documental acurada foi realizada para a seleção dos argumentos dos órgãos estatais sobre 

proteção ambiental e desenvolvimento, para a verificação da proporcionalidade do TC 

instituído e se este se trata de ferramenta hábil a atender as peculiaridades de conflitos 

ambientais complexos, principalmente pela sua abrangência espacial e temporal. 

Dessa análise, foi possível a constatação de que o caso se trata de modelo de litígio 

estratégico, que pretende ampliar, através de ação ou ações judiciais, a força de uma 

determinada ação política, para a desestabilização de práticas ilegais reiteradas, com vistas ao 

aprimoramento de processos de controle, transparência e participação em relação a um 

determinado problema.. Contudo, não foram identificadas oportunidades de diálogo com os 

assentados, ou mesmo requerimento do MPF ou determinação judicial para sua oitiva ou de 

representantes das associações dos assentamentos, apesar de as vozes de outros stakeholders 

terem sido consideradas (INPE, IMAZON e IBAMA) e de um dos principais componentes 

positivos desse tipo de litígio ser dar voz para os grupos marginalizados. 

A postura ideológica do MPF denominada Voluntarismo Político também foi 

verificada, vez que a falta de diálogo com a sociedade civil indica uma avaliação pessimista 

de sua capacidade de defesa, aliada a uma concepção idealizada no Ministério Público como o 

melhor ente para solucionar problemas e fazer cumprir a lei. 

Neste contexto, optou-se pela realização de pesquisa de campo com o objetivo de 

verificar o conhecimento dos assentados em Projetos de Reforma Agrária de Rondônia sobre 

legislação ambiental, sobre as ACPs impetradas pelo MPF e o TC firmado.  

A pretensão inicial era realizar um debate sobre as formas de participação dos 

assentados no debate e na construção de soluções, além da verificação das dimensões de 

Justiça participativa alcançadas na construção do TC, considerando itens como: informar, 

consultar, envolver, colaborar e empoderar a população marginalizada. Contudo, a timidez 

dessa análise decorre do afastamento dos assentados do processo de debate e resolução do 

problema. 
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Apesar disso, a pesquisa de campo permitiu um importante debate sobre o 

conhecimento de legislação ambiental e sustentabilidade e as formas de viver nos PAs, assim 

como a apreensão de um discurso peculiar dos assentados. A calibragem de linguagem e 

conceitos foi primordial para a seriedade da análise, pois permitiu o entendimento das 

premissas utilizadas pelos assentados no debate sobre sustentabilidade, no sentido de 

entenderem o assentamento como espaço de desenvolvimento com autonomia, o que deve ser 

considerado para implementação de políticas públicas de sucesso.  

As dificuldades em delimitar o papel dos assentados e do Estado na proteção 

ambiental cria um vazio de significado que dificulta a confecção de soluções. Situação 

potencializada pela falta de diálogo que dificulta tanto ações para desenvolvimento dos PAs, 

como para a gestão do INCRA.  

Conclui-se que, neste caso específico, apesar da aplicação seletiva do direito, não 

ocorreu uma efetiva participação dos assentados no debate, delineamento e cumprimento do 

TC e de outras ações estatais de proteção ao meio ambiente, considerada fator imprescindível 

para a sucesso de políticas públicas ambientais. Disso decorre que a ampliação da 

participação dos stakeholders marginalizados e próximos espacialmente da situação de 

interesse, no sentido de informar comprometer e empoderar, é necessária para ampliação de 

resultados positivos em casos complexos ambientais e para o aumento da efetividade das 

políticas públicas e a consecução da dimensão participativa da Justiça Ambiental. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Questões ambientais tencionam o espaço político e criam debate sobre os princípios 

que devem permear uma governança ambiental de sucesso, demonstra a necessidade de 

clareza da legislação ambiental e criação de novos espaços e formatos para a construção da 

Política Ambiental, vez que a lei claramente não tem sido capaz de alterar comportamentos 

sociais e políticos consolidados. 

No caso concreto, não há debate dentro da lide sobre os princípios, principalmente 

constitucionais adequados ao caso, além de não haver dúvidas importantes sobre a legislação 

específica a ser cumprida dentro dos PAs. Portanto, a problemática se direciona à política, à 

gestão do INCRA e à possibilidade fática de implementação de mecanismos para o aumento 

de sustentabilidade dentro de assentamentos com violação de normas ambientais. 

A atuação do MPF se trata de litígio estratégico, portanto se vincula a uma tese 

construída por um grupo de trabalho, com uso do sistema judicial e da mídia para aumentar 

custos políticos da manutenção de violações ao ambiente nos PAs e tem como pretensão 

aprimorar processos de controle, transparência e participação do INCRA. A confirmação da 

hipótese é reforçada pelas ações repetitivas realizarem pedidos milionários de indenização, 

para evidenciar a gravidade da situação. 

Contudo, verificou-se a ausência de diálogo com os assentados tanto na análise 

documental como na pesquisa de campo, apesar de um dos principais requisitos do litígio 

estratégico ser dar voz aos stakeholders envolvidos nas instâncias estatais formais de 

discussão. Esse fato dificulta significativamente o sucesso do litígio estratégico e a realização 

da justiça participativa. Situação que não foi remediada na atuação da Magistratura, que 

demonstrou dificuldade importante de atuação homogênea e coerente.  

Assim, a estratégia não atingiu os requisitos teóricos para sua efetividade, pois: não 

dá voz aos grupos marginalizados durante o manejo da ACP e confecção do TC; o Judiciário 

não deu respostas efetivas e coerentes às contendas; as autoridades, apesar de se 

comprometerem quando da confecção do TC, criaram resolução infraconstitucional posterior 

que alterou o significado do termo licenciamentos para os assentamentos, indicando mais uma 

vez relutância quanto ao cumprimento de normas ambientais e ao comprometimento do 

INCRA com a sustentabilidade dos PAs; os grupos marginalizados não foram incluídos no 

debate mesmo em fases posteriores à assinatura do TC; e, a par os planejamentos e projetos 

para cumprimento de determinados aspectos do TC, não foram verificadas mudanças 
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sistêmicas e efetivas na política pública nos PAS, o que é reforçado pelos novos 

levantamentos que concluíram pelo aumento do desmatamento em PAs localizados na 

Amazônia Legal, nos anos de 2015 e 2016. 

As dificuldades se ampliam vez que os assentados e ocupantes não entendem o dano 

ambiental como violação de seus direitos (ao meio ambiente saudável, ao acesso a terra e à 

assistência técnica necessária para alcançar seu direito ao desenvolvimento), apesar de 

entenderem o INCRA como corresponsável pelo dano ambiental. A desconfiança e o medo do 

sistema judicial também são sentidos, pois os assentados percebem o dano em seu lote ou no 

seu PA, afirmando situação individual de ilegalidade, justificando-a principalmente pela 

subsistência e existência de ações pontuais, o que confirma a alta capacidade punitiva e baixa 

capacidade protetiva do sistema judicial em relação a este grupo marginalizado. 

A falha se direciona a falta de capacidade associativa estatal (apesar do 

comprometimento e planejamento do MPF) definitivamente sem ênfase na interação com a 

população marginalizada, o que impossibilita: alterações na natureza do discurso e efeitos 

políticos independentes das ACPs, o que se soma a dificuldade de supervisão do TC delegada 

ao órgão, que dela se incumbe através de Inquérito Civil.  

Ao Judiciário, pelas diferentes decisões postas, falta uniformidade na interpretação 

sobre a aplicabilidade e eficácia dos Direitos em disputa, inclusive com indeferimento e 

afirmativas que a solução não seria viável através da atuação do Poder Judiciário, vez que 

depende de dotação orçamentária. E a ADI interposta e em trâmite no STF se insere em um 

movimento de morosidade, vez que o Tribunal é assoberbado pelo alargamento de sua 

competência e grande quantidade de processos pendentes de julgamento. 

Foi possível constatar que a pontuação teórica sobre os problemas no manejo do litígio 

estratégico no Brasil, que conta com organização judiciária federativa e repartição de 

competência determinada por Estado membro, foi confirmada para este caso. As diferentes 

decisões e percepções, tanto descritas pontualmente nas ACPS como nas decisões judiciais 

impedem homogeneidade e coerência na construção de uma solução para um problema 

compartilhado, havendo importante comprometimento da segurança jurídica. 

O Termo de Compromisso, direcionado à descrição da localização dos PAs e 

cumprimento da legislação, com prazos e instrumentos de prestação de contas e controle, 

reflete a aplicação seletiva do direito e foi considerado proporcional, portanto: adequado, por 

permitir o paulatino cumprimento da legislação aplicável aos PAs; necessário, em razão da 

quantidade de PAs e extensão dos danos; e proporcional em sentido estrito, pois otimiza os 

princípios ao atrelar o cumprimento da legislação ambiental ao auxílio ao PA. Há relação 
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entre o meio de intervenção (planejamento e prazos para o cumprimento da legislação 

aplicável) e o fim perseguido pela intervenção (aumentar a sustentabilidade nos PAs e a 

responsabilidade socioambiental do INCRA), porém apesar da proporcionalidade alcançada, a 

efetividade do TC depende de vários fatores externos como participação popular, vontade 

política e verbas públicas. 

Na pesquisa de campo verificou-se que tanto o diálogo com o INCRA, como o 

acompanhamento contínuo e direcionado dos assentamentos são muito difíceis de ocorrer, o 

INCRA não acompanha a ocupação e utilização dos lotes; não regulariza as transferências, 

divisões e fusões dos lotes, nem reconhece a existência de uma imensa população que vive 

nos PAs de sua responsabilidade (ocupantes), o que agrega dificuldade a criação de soluções.  

Os assentados sabem o que significa a RL do seu lote e a APP de seu PA, mas 

verbalizam a dificuldade de cumprir a legislação, principalmente em casos de 

comprometimento de subsistência. A fala do assentado é pautada por três elementos 

essenciais: ausência estatal, dificuldade de cumprimento da legislação e necessidade de 

subsistência.  

O ideário coletivo expressa descontentamento com o Estado (INCRA) e com o 

formato da Reforma Agrária, apesar de programas estatais como: “Luz para todos”, Programa 

de Aquisição de Alimentos (PAA) e “Mais Médicos” serem considerados importante. 

O conceito de ambiente compartilhado pelos assentados está vinculado a duas ideias: 

“lugar para se viver” (no sentido de pertencimento a um determinado local, de morada) e 

“natureza” (a ser preservado, pois dele depende a boa vida) com apropriação, desvinculada de 

função social, compartilhada pela maioria da sociedade. Essa percepção somada a ingerência 

estatal sem diálogo, que determina políticas impositivas, faz com que o acesso a direitos seja 

comemorado e a imposição de deveres seja rechaçada, o que cria enormes dificuldades para 

qualquer tipo de relação PA/Estado. 

Conclui-se que a desconsideração da percepção dos assentados sobre ambiente deve 

ser considerada no remodelamento das atividades vinculadas aos PAs, por meio da construção 

do conhecimento contextualmente significante e resgate de valores e know-how tradicionais, 

pois a diferença marcante entre os conceitos de ambiente, assentamento e Estado percebidos 

pelos assentados e pelos agentes estatais, assim como a incompreensão dos papéis de cada um 

desses elementos e agentes na construção de diálogo e de ações impede a construção e 

concretização de soluções factíveis. 

As conclusões acerca das análises documentais e qualitativas foram corroboradas pela 

análise quantitativa, especificamente no que tange a ausência de diálogo com os assentados. 
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Apenas um entrevistado tem conhecimento das ACPs e do TC, em razão de fazer parte da 

Associação de um dos PA e ter participado de uma reunião na sede do INCRA em que o 

assunto foi tratado, portanto sem participação, apenas comunicação da existência das ACPs e 

do TC, após a sua assinatura. Não parece existir um mecanismo para se esconder informações 

dos assentados, contudo, a ineficiência dos meios faz com que, ao final, haja uma clara 

omissão e desinteresse estatal para com esse grupo.  

Dessa forma, a ausência de transparência, de participação dos envolvidos e de 

comprometimento com o aperfeiçoamento da participação somadas à naturalização das 

violações ao Direito Ambiental, à falta de resposta da Justiça e à dificuldade dos juízes em 

proferirem decisões em casos de alta complexidade levam a ineficiência da estratégia. 

Sobre Justiça Participativa conclui-se que o item “informar” foi prejudicado, assim 

como: “consultar”, “envolver”, “colaborar” e “empoderar”, e que as dimensões de 

participação foram consideradas extremamente baixas, principalmente em razão de os agentes 

de tomada de decisão ou não atuarem para o envolvimento dos assentados, ou atuarem de 

forma extremamente tímida, sem influência na tomada de decisão ou empoderamento. 

A ideologia do Voluntarismo Político permeou a atuação do MPF, o que se evidencia 

pelo pessimismo quanto à capacidade da sociedade civil e dos assentados em defenderem-se 

por si próprios, pela representação política e outras instituições serem tomadas como 

corruptas ou ineficazes no cumprimento de seus objetivos; pela idealização do MPF como o 

melhor representante de uma sociedade incapaz face uma administração inepta que falha na 

determinação do cumprimento da lei. 

É inegável os benefícios sociais decorrentes da atuação do Ministério Público, mas sua 

ação em casos complexos descolada de participação traz destaque às críticas ao seu 

protagonismo (determinado pela legislação) em detrimento de outros atores, como: a ausência 

de mecanismos de prestação de contas à sociedade, de diálogo e absoluta liberdade de escolha 

de demandas, inclusive com a opção de não agir. 

Portanto, apesar de existir algum conhecimento dos assentados sobre legislação 

ambiental, principalmente no que tange o PA no qual se localiza seu lote, a impossibilidade de 

participação os aliena tanto da percepção da dimensão do problema ambiental como violação 

de seus direitos, quanto da construção da solução, isso em um ambiente de ausência do 

Estado, que desconhece as necessidades e a realidade dos PAs e dos assentados, e cria um 

debate interestatal (entre MPF e INCRA), que ao final pretende implementar ações que devem 

ser cumpridas pelos assentados. Dessa forma, apesar de o Direito Social implicar em 

desigualdades, há uma socialização das benesses da preservação e direcionamento de seus 
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riscos e perdas sociais. 

Ressalta-se que a problemática de concretização de soluções para o aumento de 

sustentabilidade dos PAs se estende tanto para o passado como para o futuro. Os acórdãos de 

2007 e 2008 do TCU já descreveram e notificaram o INCRA do problema, sem que ações 

efetivas para o aumento da sustentabilidade nos PAs fossem realizadas; e a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 5547, de 2016, visa a inconstitucionalidade da Resolução 458 do 

CONAMA, que facilita o licenciamento dos PAs, alterando de forma significativa obrigação 

constante do TC. 

Assim, a confecção das ACPs, o debate e assinatura do TC, a promulgação da 

Resolução e a ADI, acabam por permitir que o Estado aguarde o desenrolar da questão 

perante o judiciário, o que sublinha problemas como falta de resposta da Justiça, dificuldade 

dos juízes em proferirem decisões em casos de alta complexidade e morosidade judicial e leva 

a ineficiência da política geral de proteção ambiental em si, permitindo a conclusão de que 

soluções sobre problemas de políticas públicas necessitam, ao lado de instrumentos 

processuais (ACPs, TC etc) e interpretativos (aplicação seletiva do direito), de diálogo social 

e vontade política para a perseguição dos objetivos pretendidos. 

Nesse sentido, se espera que o Estado realize prestações positivas fáticas (políticas 

públicas) e normativas (regulação infraconstitucional comprometida com o desenvolvimento 

sustentável dos PAs), afastando-se de regulações que desvinculem seus órgãos (INCRA) 

gestão e atuação efetiva (como a Resolução CONAMA 458). 

Importante ressaltar que os problemas ambientais são sentidos de forma diferenciada 

pelas populações, pois grupos como os assentados devem suportar efeitos importantes da 

distribuição desigual de riscos ambientais, e as política preservacionistas desvinculadas de 

assistência técnica e alternativas de subsistência modificam de forma salutar seu modo de 

vida. 

Pontualmente, conclui-se por: 

1. falta de participação dos assentados e dos ocupantes dos PAs; 

2. reiterada resistência do INCRA no cumprimento da legislação ambiental; 

3. interesse do MPF nos problemas da Amazônia Legal e tentativa de influenciar as políticas 

públicas ambientais, aliada ao desinteresse na participação dos cidadãos; 

4. atuação formal e tecnicamente descomprometida com o litígio estratégico da Magistratura; 

5. fragilidade e manipulação da legislação ambiental; 

6. dupla função do TC: como promessa de efetividade do direito com base em sua aplicação 

seletiva, com diferimento de cumprimento de regras expressas no tempo e no espaço, e como 
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instrumento protelatório com vistas ao afastamento de sanções jurídicas aplicáveis a 

determinados casos concretos que envolvem instituições públicas; 

7. descomprometimento estatal com a eficácia social de normas ambientais na AL. 
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