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CARTA ABERTA À SOCIEDADE SOBRE O COMBATE AO DESMATAMENTO E À GRILAGEM NA AMAZÔNIA
 
 

 
Os signatários vêm, por meio da presente carta aberta à sociedade,
 
Considerando o processo histórico de ocupação da Amazônia no século XX, no qual o desmatamento foi fortemente estimulado a

partir de uma visão desenvolvimentista já ultrapassada;
 
Considerando que a questão fundiária amazônica é extremamente frágil, sendo pouco documentada e acompanhada pelas

autoridades competentes, gerando um limbo cartográfico;
 
Considerando que a ausência histórica do Estado nas regiões amazônicas cria as condições para o avanço da grilagem;
 
Considerando que os índices de desmatamento na Amazônia têm crescido e apresentado recordes sucessivos nos últimos anos,

resultando no aumento de 56,6% do desmatamento anual no período de 2019 a 2021, quando comparado com o período entre 2016 e 2018[1];
 
Considerando que o desmatamento amazônico causa a perda da resiliência da floresta e aproxima o bioma de um ponto de não

retorno[2];
 
Considerando que a Amazônia atua como um amortecimento às mudanças climáticas por meio da absorção de carbono, da

produção de chuva e da redução das temperaturas e o seu desmatamento acelera o processo de estresse climático[3];
 
Considerando que o Cadastro Ambiental Rural (CAR) ainda não foi adequadamente executado no país, havendo a declaração de

informações incorretas, desatualizadas e não validadas pelos órgãos ambientais competentes no respectivo sistema, que facilitam e estimulam a
grilagem de terras;

 
Considerando que o CAR ainda é pouco e mal utilizado para o controle, monitoramento, planejamento e combate ao

desmatamento[4];
 
Considerando que há, ainda, mais de 55 milhões de hectares de florestas públicas não destinadas localizadas na Amazônia [5],

nas quais se concentra parte relevante do desmatamento do bioma[6];
 
Considerando que mais de 60% do desmatamento da Amazônia decorre de práticas de grilagem associadas à utilização

inadequada e criminosa do CAR[7], que conta com mais de 18 milhões de hectares declarados de forma sobreposta a florestas públicas não
destinadas, Unidades de Conservação e Terras Indígenas[8];

 
Considerando a alteração do perfil da criminalidade ambiental nos estados amazônicos, com o incremento da atuação das

facções criminosas organizadas, que contam com a participação e anuência de múltiplos atores sociais, inclusive para o desenvolvimento ilícito
de atividades econômicas, como da extração de madeira, mineração, agricultura e pecuária, gerando uma rede complexa de infrações ambientais
e não ambientais que movimenta recursos milionários;

 
Considerando que a precariedade do controle e rastreabilidade das cadeias produtivas no Brasil impede que se evite a

exportação de produtos de origem ilegal relacionados ao desmatamento e à grilagem na região amazônica;
 
Considerando que os produtos ilegais decorrentes da grilagem de terras são eventualmente inseridos no mercado consumidor a

preços consideravelmente mais baixos do que aqueles decorrentes da produção legal, criando um estímulo econômico inaceitável à continuidade
da ilegalidade e prejudicando a indústria e o mercado lícitos, bem como a economia nacional;

 
Considerando que as tecnologias de georreferenciamento e as imagens de satélite ainda são subutilizadas para o combate ao

desmatamento;
 
Considerando que ainda há falhas graves na disponibilização de dados ambientais e na transparência ativa, em violação à

legislação de acesso à informação em vigor, em prejuízo do monitoramento e controle do desmatamento;
 
Considerando que o aumento da prática da grilagem e, por conseguinte, do desmatamento causa impactos negativos de enorme

monta para o meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito fundamental previsto no artigo 225 da Constituição Federal, para a
biodiversidade e para o clima estável;

 
Considerando que o artigo 170, VI, da Constituição Federal impõe que o desenvolvimento econômico se sujeite à proteção do

meio ambiente ecologicamente equilibrado, prevendo a necessidade de desenvolvimento sustentável, verificando-se, na prática, que o
desmatamento não implica maior desenvolvimento socioeconômico;

 
Considerando que nos encontramos, atualmente, em um cenário de emergência climática, diante do qual é necessário que sejam

adotadas medidas adequadas para a redução das emissões de gases de efeito estufa (GEE) e contenção do aquecimento global;
 
Considerando que o Brasil assumiu compromissos nacionais e internacionais de redução das suas emissões de GEE por meio da
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Política Nacional sobre Mudança do Clima e do Acordo de Paris;
 
Considerando que o Ministério Público e a sociedade possuem responsabilidades constitucionais de defesa do meio ambiente

ecologicamente equilibrado e, portanto, do clima estável;
 
 
Declarar o seu compromisso com o combate ao desmatamento e à grilagem na Amazônia, por meio do empenho de esforços

para a concretização das seguintes iniciativas:
 
 

I . Atuar junto ao Poder Público para fomentar a destinação das florestas públicas não destinadas, com prioridade para Terras Indígenas,
populações tradicionais e Unidades de Conservação;
 
II. Atuar junto aos órgãos ambientais para o cancelamento dos CAR sobrepostos a Unidades de Conservação de Proteção Integral e Terras
Indígenas e para a suspensão dos CAR em imóveis rurais onde houve a verificação de ilícitos ambientais;
 
III. Atuar contra projetos de lei federais e estaduais que flexibilizem marcos temporais para a regularização fundiária, entre outros que promovam
retrocessos socioambientais;
 
IV. Buscar medidas que assegurem a efetividade da cessação dos ilícitos, com embargo de áreas ilegalmente desmatadas, e a devida
responsabilização dos infratores (indivíduos e empresas) nas esferas administrativa, cível e criminal, de forma proporcional e suficiente para a
repressão dos ilícitos, inclusive com a destruição de maquinário e outros instrumentos utilizados para o seu cometimento;
 
V . Atuar em prol da responsabilização não apenas dos próprios grileiros e desmatadores, mas também dos financiadores e compradores,
inclusive por meio da realização de comunicações internacionais com os órgãos responsáveis nos países consumidores;
 
VI. Atuar em prol da integração dos sistemas fundiários e ambientais de todos os níveis federativos, de forma a impossibilitar o cadastramento de
áreas e a concessão de autorizações e certificados referentes a áreas ocupadas irregularmente;
 
VII. Adotar estratégias conjuntas e coordenadas, de forma cooperativa, com as diversas instituições competentes para atuar no ilícito, como
Ministério Público, Polícias, órgãos ambientais e outras entidades, como forma de atuação interinstitucional e de coordenação estratégica;
 
VIII. Criar grupos de trabalho regionais interinstitucionais com a finalidade de reconhecer os gargalos existentes e promover a atuação conjunta e
coordenada das instituições competentes;
 
I X . Tratar a criminalidade ambiental sob o prisma da legislação que trata das organizações criminosas, quando cabível; contemplar a
possibilidade de caracterização de múltiplos crimes em concurso com o desmatamento e avaliar a possibilidade de utilização de medidas
assecuratórias e cautelares criminais, a fim de assegurar a repressão e de impedir a perpetuação de crimes ambientais;
 
X. Utilizar imagens de satélite como prova para o combate efetivo e célere ao desmatamento ilegal, inclusive atuando para ampliar a segurança
jurídica desse tipo de recurso probatório junto aos Tribunais;
 
XI. Avaliar a utilização de coordenadas geográficas do imóvel como critério para o ajuizamento de Ação Civil Pública em caso de réu incerto, com
foco na recuperação ambiental da área, considerando-se a natureza propter rem do dano ambiental;
 
XII . Ampliar espaços de interlocução entre a sociedade e os órgãos de controle e proteção ambiental para uma atuação democrática,
transparente e plural;
 
XIII. Criar parcerias entre Ministério Público, centros de pesquisa e sociedade civil para a elaboração de estudos e obtenção de informações
científicas e tecnologia necessárias para a atuação ministerial, inclusive estudos para quantificar e dimensionar as cadeias de efeitos
socioambientais, econômicos e de proteção dos direitos fundamentais decorrentes da grilagem e do desmatamento;
 
XIV. Atuar, seja como parte, seja como terceiro interessado, para o fortalecimento da jurisprudência que contribua para o combate ao
desmatamento e à grilagem, defendendo teses estratégicas de natureza cível e criminal, criando uma rede de mútuo apoio entre instituições
atuantes no tema;
 
XV. Investir em medidas de inteligência, tecnologia, rastreabilidade e a transparência de processos de Autorização de Supressão de Vegetação
Nativa e emissão de Documentos de Origem Florestal e Guias de Transporte Animal, com o fim de coibir a produção ilegal em áreas griladas e
desmatadas;
 
XVI. Potencializar esforços integrados para o combate ao desmatamento e a incêndios florestais nas regiões consideradas prioritárias de acordo
com o sistema de inteligência do INPE, considerando novos hotspots de desmatamento;
 
XVII. Promover a publicidade ativa da atuação do Ministério Público, das infrações ambientais e demais ilícitos, e das consequências da grilagem
de terras públicas, desmatamento, queimadas e circulação de bens obtidos de modo ilegal.
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Brasília, 07 de dezembro de 2022.
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