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Em outubro de 2019 foi colocada em pauta pelo Secretário de Assuntos Fundiários, Nabhan

Garcia, a necessidade de acelerar os processos de regularização fundiária, com intenção

inicial de criar uma medida que possibilitasse a autodeclaração do ocupante, e o Estado

deveria verificar a declaração em casos de suspeita ou de conflitos [1]. Tão logo a declaração

foi feita, diferentes atores da sociedade civil e acadêmicos se manifestaram pelo perigo que tal

medida poderia trazer, acendendo e ampliando a discussão pública [2].

A repercussão resultou em um recuo por parte do executivo na sua proposta, que retirou

qualquer menção à ‘autodeclaração’ [3]. De fato, o texto assinado pelo executivo em dezembro

de 2019 não continha o termo expresso, mas alterava o marco temporal para regularização das

ocupações de 2008 (ou até 2012 pela Lei 13.465 de 2017) para dezembro de 2018, facilitando a

legitimação de imóveis até 2500 hectares em áreas públicas, o que reforçou as reações

negativas pelos representantes da sociedade civil [4], gerando novos desgastes para o

executivo.

Tentando reverter o mal-estar gerado pela proposta, o então relator Irajá (PSD-TO) se propôs

a ouvir as reivindicações colocadas por representantes da sociedade civil ao ponto de elaborar

dois relatórios em março de 2020 com mudanças significativas, mas ainda indigestas para

parte do movimento contrário à MP. A crítica no momento ressaltou que A MP 910/2019

amplia o benefício da autodeclaração para até 15 MF, uma mudança que beneficia somente 13

mil imóveis (11% adicionais), mas facilita a concessão de 9,7 Mha, um aumento de 264% em

relação à lei vigente, além do que, não ampliaria a facilidade para a grande maioria dos imóveis

pendentes de regularização, aqueles menores que 4 MF [5].
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Ainda sem acordo, o texto mudou de relator para o Deputado Zé Silva (Solidariedade - MG)

que tentou adequar o texto às reivindicações e apresentá-lo à Câmara ainda em tempo, antes

que a medida provisória caducasse. No entanto, o esforço de conciliação às críticas da época

não foi o suficiente para avançar a pauta na agenda da câmara, cujos trabalhos estavam

voltados à prioridade do combate à pandemia. Findo o prazo legal de vigência da MP sem a

aprovação do congresso, o texto foi integralmente convertido em um Projeto de Lei (PL) que

seria votado quando o congresso voltasse ao normal.

Assim, nasce o PL 2.633 de 2020, com um novo relator, o Deputado Marcelo Ramos (PL – AM),

que ponderou o que havia sido discutido até o momento e chegou a emitir dois pareceres,

sendo a última proposta mais perto de um ‘acordo conciliatório’ entre os diferentes atores que

participaram dessa discussão [6]. De maneira geral, a proposta ainda ampliava o grupo de

beneficiários que poderiam ter o processo de regularização fundiária facilitado, mas respeitou

a maior parte da estrutura legal anterior e até avançou em alguns aspectos ambientais, com a

definição de salvaguardas pré e pós titulação nesse sentido. 

Porém, dada a dificuldade de avançar com o tema, os efeitos da pandemia no país e a alteração

das presidências da câmara e do senado, a discussão política sobre o PL 2.633/2020 foi

colocada de escanteio pelo resto do segundo semestre de 2020. Foi justamente após o

resultado das eleições do senado e do congresso que essa agenda ganhou uma sobrevida. Tão

logo foi concluída a eleição, o Senador Irajá volta à discussão inicial, apresentando em

fevereiro o PL 510 de 2021 [7] que, de certa forma, retrocede e apresenta um texto sem muitos

dos avanços políticos conquistados pelos outros relatores, Zé Silva e Marcelo Ramos. 

De maneira geral, a crítica ao PL 510/2021 se deu pelo fato dele desconsiderar toda a

discussão que havia sido feita até o momento e por retroceder ao estágio do primeiro parecer

do próprio Senador Irajá. Além disso, a proposta volta a beneficiar médios e grandes posseiros

e especuladores de terras públicas, pois: permite a regularização fundiária por quem já é

proprietário de outro imóvel rural; permite a regularização fundiária de requerente que já

tenha sido beneficiado por programa de reforma agrária ou regularização fundiária; e permite

que o beneficiário que transferir ou negociar por qualquer meio o título obtido nos termos da

lei, possa ser novamente beneficiado por programas de reforma agrária ou regularização

fundiária [8].

É nesse novo contexto que nos encontramos hoje, sendo que há clara intenção do executivo

em avançar com essa agenda de regularização fundiária com um congresso e senado

possivelmente mais alinhados sobre o tema, o que coloca a sociedade civil em alerta, não só

pela possibilidade de ter suas conquistas revertidas, mas também pelo fato da regularização

fundiária representar mais ameaças (especialmente ambientais) sem apresentar soluções para

problemas antigos e conhecidos, como grilagem de terras, desmatamento ilegal, conflitos no

campo e etc. Se houve um esforço político na construção da PL 2.633 que, mesmo sem

consenso claro, considerou muitas das opiniões públicas e críticas, hoje uma nova proposta é

empurrada e retoma retrocessos pela expectativa de uma arena política mais favorável.



combate ao desmatamento [3/4]. A partir

deste cadastro, os donos de imóveis rurais

teriam um prazo para realizar o registro de

suas propriedades [5]. O problema, no

entanto, é que este prazo sofreu diversas

alterações desde 2012, o que

consequentemente vem comprometendo a

verificação dos dados. A Lei n° 13.887, de 17

de outubro de 2019 [6], por exemplo,

permitiu que a inscrição no CAR passasse a

ser permanente, ou seja, poderá ser feito a

qualquer momento para todas as

propriedades e posses rurais. 

Outras mudanças que podem vir a impactar

o marco regulatório de 2012 foram listadas

pela pesquisa realizada pela Climate Policy

Iniciative (CPI), a qual apresentou que

atualmente há 56 Projetos de Lei em

tramitação com o objetivo de modificar o

NCF. No documento “Projetos de Lei

ameaçam Código Florestal” [7], a CPI desta-

A dimensão territorial brasileira, com seis

biomas, fauna e flora riquíssima e uma costa

gigantesca, coloca o país no centro do

debate sobre desenvolvimento sustentável.

Neste sentido, o Novo Código Florestal

Brasileiro (NCF), instituído pela Lei n° 12.651

[1], de 25 de maio de 2012 é um marco

regulatório chave, na medida em que

incorpora as normas de uso e exploração

das florestas [2]. Trata-se de um

instrumento para regularização ambiental

de imóveis rurais com condições de

aumentar a produção de alimentos, sem

prejudicar a conservação das florestas e as

outras formas de vegetação nativa. 

O principal instrumento criado pelo NCF foi

o Cadastro Ambiental Rural (CAR). O CAR é

um registro público eletrônico nacional,

cujo propósito era criar uma base de dados

que promovesse o controle, monitoramento,

planejamento ambiental e econômico e 

O Novo Código Florestal e as ameaças do

desenvolvimento sustentável
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cou sete PL com conotações mais agressivas para o NCF [8]:
1. O PL 6330, de 11 de setembro de 2013 trata das mudanças de recomposição de áreas consolidadas

em APP, as quais, caso este seja aprovado, poderão ser regularizadas, independente da região do país

e do tamanho da APP. 

2. O PL 4508, de 23 de fevereiro de 2016, possibilita o pastoreio em áreas de Reserva Legal (RL) de

qualquer bioma;

3. O PL 551, de 7 de fevereiro de 2019, diz respeito da possibilidade de diminuir o percentual de RL

obrigatória na Amazônia Legal;

4. O PL 3511, de 12 de junho de 2019 desobriga o proprietário a fazer o cálculo do percentual de RL

sob a área total do imóvel rural para ser feito sobre a vegetação nativa existente à época. Caso seja

aprovado, este vai anistiar grandes áreas, reduzindo consideravelmente a recomposição ou

compensação da RL;

5. O PL 1426, de 1 de abril de 2020, propõe a diminuição de áreas de RL nos estados de Roraima e

Amapá. Mesmo que se trate apenas de dois estados, este PL, sua possível aprovação pode levar a

flexibilização das normas referentes à RL para toda a Amazônia;

6. O PL 2374, de 4 de maio de 2020, adiciona modifica o marco temporal de regularização ambiental

de áreas consolidadas em RL. 

7. O PL 2429, de 6 de maio de 2020, expande a anistia concedida aos proprietários rurais que

descumprirem o NCF, como também gera um grande impacto nas áreas de RL, possibilitando que

todos os passivos sejam regularizados por meio de leis mais flexíveis. 

Observamos neste conjunto de mudanças legislativas que nenhuma delas veio para fortalecer o

principal instrumento criado pelo NCF, o CAR. Na medida em que tal mecanismo não se

transformou em meio de controle e monitoramento, visto os múltiplos gargalos deixados por

sua regulamentação e pela falta de fiscalização das autodeclarações realizadas pelos

proprietários de terras, o Cadastro Ambiental Rural tornou-se instrumento de grilagem de

terras, desmatamento, facilitando que os pecuaristas driblassem a legislação brasileira. Sobre

tramitações neste sentido, o estudo “Filé no supermercado, floresta no chão” [9] descreve:
A declaração particionada de fazendas no Cadastro Ambiental Rural (CAR), que ajuda a driblar restrições para a

comercialização de gado, é hoje realidade disseminada em várias regiões da Amazônia Legal. Além da JBS (ver caso

anterior), a prática afeta também a cadeia de fornecimento de outros frigoríficos comprometidos em bloquear

compras de propriedades com desmatamento ilegal. Mas um detalhe chama a atenção. (...) De acordo com

informações apresentadas pelo próprio fazendeiro no Cadastro Ambiental Rural (CAR), a Fazenda 4 Irmãos possui

“apenas” 100 hectares, dos quais uma boa parte – aproximadamente 30% – ainda está coberta por mata nativa

preservada. Isso significa que a quantidade de animais vendidos ao Mercúrio Alimentos parece ser incompatível

com a área disponível para o pastoreio do gado. A situação gera suspeitas de que os animais podem, na verdade,

ter origem em outro lugar.

Em outras palavras, diante de tantas alterações propostas para o Código Florestal, nenhuma

delas trouxe melhorias progressivas ao principal instrumento criado pela política ambiental de

2012, na qual claramente há peças soltas para sua real efetividade. Sendo assim, questiona-se

qual é o propósito dessas mudanças? A quem elas favorecem? E até que ponto o CAR foi um

instrumento de regularização ambiental? Em 2021, quando os índices de desmatamento estão

exorbitantes, chama-se a atenção para a necessidade da sociedade tomar para si a

responsabilidade perante as ações que afetam o meio ambiente. As propostas e marcos

regulatórios aqui apresentados impactam diretamente os recursos hídricos, a biodiversidade e

a vida das florestas brasileiras [10]. 



A querela sobre a regulação da compra de terras por estrangeiros no Brasil é um assunto

delicado e que volta à discussão de tempos em tempos, dado que não foi resolvida até o

momento. A lei 5.709 de 1971 especifica que os estrangeiros não podem adquirir imóveis com

área superior a 50 módulos de exploração indefinida - MEI (100 módulos para pessoas

jurídicas), seja em área contínua ou não. Além disso, a lei estabelece limites percentuais:

estrangeiros devem ser limitados a ¼ da área territorial do município e os de mesma

nacionalidade não podem adquirir, conjuntamente, mais do que 40% desta fração. Ainda mais,

esta mesma lei entende como empresa estrangeira a pessoa jurídica que, embora constituída

no Brasil, possui a maioria do seu capital social nas mãos de estrangeiros (pessoas jurídicas ou

físicas), residentes no exterior.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 171, estabelece o entendimento de empresa

brasileira de capital nacional, onde a maior parte do controle acionário pertence a entidades

brasileiras. Este artigo gerou controvérsia em relação à recepção da antiga lei 5.709 de 1971

pela Constituição Federal de 1988 em relação à diferenciação entre empresa brasileira e

empresa brasileira de capital nacional. A resposta a isto se deu através do Parecer nº AGU/LA-

04/94, onde se determinou que o §1º do art. 1º da Lei nº 5.709/71 não teria sido recepcionado

pela Constituição Federal brasileira de 1988 (não haveria diferença entre pessoas jurídicas

brasileiras, mesmo que controladas majoritariamente por capital estrangeiro). Desta discussão

resultou a revogação do Art. 171 da Constituição Federal de 1988, através da Emenda

Constitucional n. 6, de 1995. Alguns anos depois a AGU, por meio do Parecer AGU/LA-01/97,

aprovado pelo Presidente da República em dezembro de 1998, reforçou o mesmo

entendimento.

Regulação da compra de terras por estrangeiros,

financeirização e governança de terras
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A partir de 2008, a convergência da alta internacional dos preços de commodities agrícolas, da

crise financeira mundial e o movimento de intensificação da compra de terras por

estrangeiros levou a rediscussão da regulação da compra de terras por estrangeiros no Brasil.

Isto culmina no Parecer CGU/AGU N. 01/2008-RVJ (aprovado em 2010), apontando para o fato

de que, a partir de 1994, o Estado brasileiro perdeu as condições objetivas de proceder a

controle efetivo sobre a aquisição e arrendamento de terras realizadas por empresas

brasileiras cujo controle acionário e de gestão se encontravam nas mãos de estrangeiros não-

residentes no território nacional. O efeito prático deste parecer é o de reverter os pareceres

anteriores e de atestar a recepção do §1º, do art. 1º da lei 5.709/1971: a pessoa jurídica

brasileira com maioria do capital social estrangeiro deve ser tratada como se estrangeira fosse

[1].

Nos últimos anos, entretanto, há uma movimentação em direção à flexibilização das

regulações, materializada no Projeto de Lei 2.963 de 2019, que foi aprovado no Senado, vetado

pelo Presidente e, no momento, retornou à Câmara dos Deputados. Este projeto, de autoria do

Senador Irajá, defende a facilitação do acesso dos estrangeiros à terra (ampliação do limite

para 15 módulos, sem necessitar autorização do INCRA ou apresentação de projeto de

exploração, excetuando áreas da Amazônia Legal).

O debate gira em torno da definição do que é considerado nacional ou estrangeiro e em torno

dos limites para estas pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras. Se usarmos o conceito de

financeirização para analisar este problema, percebemos primeiro que esta separação é

complicada: por exemplo, existem diversas estratégias utilizadas desde 2010, quando empresas

e fundos estrangeiros alteraram a composição de capital ou criaram holdings com o intuito de

contornar as restrições [2]. O capital financeiro, cada vez mais presente e interessado na

compra de terras - seja para produção, para especulação ou como hedge - tem uma mobilidade

e flexibilidade que é incapaz de ser regulada com base num instrumento criado na década de

1970. 

O recente interesse de atores como fundos de investimentos por investimentos em terras

agrícolas tende a amplificar as pressões já existentes no Brasil de expansão da fronteira

agrícola (especialmente no MATOPIBA e Amazônia Legal) e, portanto, estamos falando do

movimento que inclui e incentiva a apropriação de terras públicas para disponibilizar para

este mercado [3]. Com isso, podemos concluir que sem uma adequada capacidade de gestão e

organização do território nacional, sem um efetivo cadastro e uma instituição que coordene

esta gestão de forma articulada, sem a cobrança de um imposto progressista sobre a terra que

beneficie atividades produtivas, mas que iniba a especulação com terras improdutivas - ou

seja, sem uma adequada governança de terras -, o problema da falta de controle (seja de

estrangeiros ou de agentes nacionais) não vai ser resolvido através da simples alteração ou

flexibilização de leis.
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