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Introdução 

A presente pesquisa originou-se das vivências realizadas pelo projeto Direitos em 

Movimento: Territórios e Comunidades, que é parte do Núcleo de Estudos Constitucionais do 

Departamento de Direito da PUC-Rio. Organizadas desde 2011, chegando a 2015 em sua 4ª 

edição, as vivências no Projeto de Assentamento (PA) Roseli Nunes já se mostraram muito 

enriquecedoras, tanto academicamente, com a identificação de inúmeros campos de estudo, 

quanto socialmente, com a aproximação entre as pessoas e instituições. 

Desde 2014 começou-se a delinear uma possibilidade de engajamento efetivo da 

equipe da PUC-Rio junto ao Assentamento, especialmente na área do Direito Ambiental, 

quando constatamos na vivência daquele ano um interesse dos assentados no conhecimento 

das normas aplicáveis ao seu território, especialmente as constantes no Código Florestal (atual 

Lei 12.651/2012). Neste mesmo ano começamos a levantar o material para esta análise, a 

partir das demandas apresentadas pelos assentados.  

 

Metodologia 

A pesquisa utilizou-se de técnicas mistas, seguindo tanto a linha da pesquisa-

participante, com atividades de campo, contato direto com a comunidade e com as pessoas 

envolvidas, mas também se propunha a metodologia da pesquisa-ação, onde seria definido um 

projeto a se concretizar pelo mútuo esforço dos envolvidos, portanto não só produção de 

conhecimento inerte, mas engajado na produção social, para além da finalidade acadêmica 

somente. Por isto, a pesquisa se baseia amplamente no trabalho de campo, no diálogo 

institucional, e na troca de experiências, de modo a identificar as necessidades concretas dos 

assentados e em que medida estas podem ser amparadas pelos direitos a eles garantidos. 

 

Objetivos 

O objetivo da presente pesquisa é o levantamento de informações necessárias à 

apresentação de um panorama da atual situação do PA Roseli Nunes frente às novas 

normatividades instituídas pelo Código Florestal de 2012 e, para além disso, observar e 

apontar as inconsistências e possíveis irregularidades detectadas nestes documentos e pensar 

em alternativas para retificá-las, inclusive no sentido de efetivação dos direitos dos assentados 

e reiteração dos deveres legais do poder público frente a estes, tais como a prestação 

suficiente de informações necessárias à formação do entendimento das próprias situações 

institucionais às quais os assentados estão submetidos, com as quais é possível maior 
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autonomia e segurança para a produção além de transparência e ingerência dos assentados na 

formulação dos regimes jurídicos e condições contratuais aos quais estarão submetidos 

 

Conclusões 

O que observamos primeiramente é o desconhecimento dos assentados com relação à 

própria realidade institucional, sem informações precisas e atualizadas sobre seus lotes e suas 

peculiaridades como áreas de preservação permanente (APP), ou onde começam e terminam 

suas reservas legais (RL’s), nem informação sobre quais as formas de exploração da RL, que 

acabaram considerando como um ônus. 

Foi observado o aumento galopante da reserva legal do PA Roseli Nunes nos últimos 

documentos que estabelecem sua configuração normativa, desde o Ordenamento Territorial1, 

cuja RL total prevista é de aproximadamente 497,9 hectares, até o Cadastro Ambiental Rural 

(CAR).  Na declaração feita pelo INCRA no Cadastro (novamente, sem participação dos 

assentados nem mesmo os titulares, pela qual, entretanto estes ficam obrigados e 

responsáveis) o acréscimo foi de praticamente 200 hectares (atingindo área igual a 

aproximadamente 691 ha, ou 66,5% da área total do imóvel de 1038ha), ultrapassando em 

muito as exigências legais de 20% (art. 12, I, ´c´, Lei 12.651/2012) ou da previsão legal 

específica para assentamentos (art. 54, I, Instrução Normativa MMA 02/14). No recibo 

emitido da mencionada declaração, que data do dia 04 de maio de 2015, consta que o valor 

apontado como área remanescente de vegetação nativa (aprox.691,5ha) é idêntico ao apontado 

como Reserva Legal o que aponta para descuido neste procedimento, uma vez que ignora as 

estipulações anteriores sendo ainda insensível às realidades locais do assentamento  

Esse aumento a partir da declaração fornecida pelo INCRA, além de hipertrofiar a 

reserva legal, onerando os assentados com uma responsabilidade desproporcional de 

conservação, restringe a exploração desta área, considerando a já observada ausência de um 

plano de manejo, cuja elaboração dependeria de aprovação comum de todos os responsáveis 

pela RL constantes no recibo do CAR,  Somando-se isto à falta de assistência técnica 

especializada em práticas agroflorestais e etnobotânicas, a exploração da RL encontra-se 

muito restrita, cabendo aos assentados somente protegê-la sem a possibilidade de exploração 

sustentável que poderia decorrer da aprovação de um plano de manejo.  Esta destinação 

“florestal” que se está dando a um imóvel destinado à reforma agrária, que tem como objetivo 

ser produtivo, abrigar mais famílias, e com isso, inclusive, baratear o preço a ser pago por 

cada lote, leva a problematização do cumprimento da função socioambiental do imóvel neste 

quesito2, pois mantém a floresta em pé sem dialogar com a comunidade por ela responsável. 

Ainda se elevam dúvidas quanto à destinação dada pelo INCRA a essas RL’s, uma vez que 

estas ganham forte conotação financeira com o instituto da Cota de Reserva Ambiental (CRA) 

previsto no artigo 44 da Lei 12.651/12 ou mesmo do arrendamento (artigo 66, §5º, inciso II). 

                                                             
1 Documento que oficialmente estabelece o fracionamento e tamanho dos lotes, áreas comunais, RL etc, 

realizado com base no Projeto de Desenvolvimento do Assentamento (PDA), sem entretanto garantir precisão 

em quesitos de sensoriamento remoto.  Também chamado de parcelamento. 
2 É importante frisar neste ponto que o número estipulado no Ordenamento Territorial para o assentamento 

Roseli Nunes, de 39 famílias, já sofreu alteração do número original de 45 famílias previsto nos Contratos de 

Concessão de Uso, tornando-o desatualizado, uma vez que, reduzido o número de famílias, seria esperada 

alteração nas condições contratuais, alterando seu sinalagma anterior. 
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Para além das inconsistências institucionais verificadas em relação à reserva legal, há 

também a incerteza de cada assentado em relação ao CAR. De acordo com o §1º do artigo 12 

da Lei 12.651/12, foi realizada a declaração do CAR para a área total do imóvel antes do 

fracionamento, declaração esta da qual os assentados não participaram e tem amplo 

desconhecimento de seu conteúdo, apesar de estarem obrigados por ela formalmente. 

Ademais, o direito à inscrição dos lotes individuais no CAR previsto no caput do artigo 53 e 

seus parágrafos, que deveria ser feita com colaboração do INCRA parece distante de se 

efetivar3.  Isto demonstra a necessidade, atualmente não correspondida, de políticas 

participativas e transparentes para efetivação dos instrumentos institucionais da reforma 

agrária. 
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3 Um fator que contribui para isto é a postergação sistemática e reiterada do prazo das inscrições no CAR, sendo 

a última determinada pela Medida Provisória 724/ 2016, para pequena propriedade ou posse rural familiar, o que 

somada à falta de recursos impede que o INEA, que seria o responsável pela fiscalização das declarações 

prestadas ao CAR no Estado do Rio de Janeiro, realize uma fiscalização efetiva, primeiramente dos dados 

relativos à área do imóvel antes do fracionamento, para então proceder à inscrição de cada lote individual, sendo 

a primeira determinante da segunda. 


