
CARTA ABERTA A SOCIEDADE AMAPAENSE  

A Lei Complementar 110/2018 de regularização fundiária e os riscos para a implantação de 

um modelo socialmente justo de acesso e uso das terras públicas do Amapá 

Introdução 

A presente carta tem o objetivo de convocar ao engajamento os movimentos sociais 

amapaenses e todas e todos que acreditam e defendem um modelo socialmente justo de acesso 

as terras públicas e a Reforma Agrária no Amapá, para exigirmos do Governo Estadual que 

promova um amplo debate sobre o direito a posse e a propriedade, pautado nas garantias 

individuais e coletivas de trabalhadores rurais e urbanos, tendo por princípio maior a função 

social da terra como propriedade ou posse, na cidade, no campo e na floresta. 

O Projeto de Lei Complementar No 0005/2017 foi protocolado pelo Executivo em 07 de 

novembro de 2017 e tramitou em regime de urgência, com uma única audiência pública 

realizada em Macapá. Teve sua aprovação em sessão extraordinária no dia 27 de dezembro de 

2017.  

A ausência de um grande debate sobre um tema de tamanha relevância, nos chama atenção, e 

desta forma, resolvemos nos manifestar, buscando informações e tecendo críticas. Esperamos 

que nossos questionamentos sejam respondidos pelas autoridades competentes.  

Qual a situação fundiária do Amapá? 

 A situação fundiária do Amapá, ainda se encontra em estágio primário. Uma parte significativa 

das terras ocupadas no Estado, tanto na cidade quanto no interior não são tituladas. Isso 

dificulta aos cidadãos acesso a bens comuns como o financiamento da casa própria e o acesso 

às várias linhas de crédito destinadas ao desenvolvimento das atividades agrícolas.  

Estado e Prefeituras, enfrentam dificuldades de arrecadação de tributos como o IPTU e ITR, o 

que os colocam dependentes das transferências de recursos da União para compor seus 

orçamentos, além de outras dificuldades como impossibilidade de captação de recursos federais 

para construção de obras públicas (escolas, postos de saúde, creches) pelo fato dos municípios 

não possuírem áreas urbanas regularizadas. 

A invasão da terra é um fenômeno gerador das ocupações urbanas em  todos os municípios do 

Estado, em que bairros nascem e crescem tendo por impulso a negação pelo Poder Público de 

uma forma democrática de uso e aquisição da terra para moradia, restando à população em 

estado de necessidade lançar mão da invasão. 

A grilagem de terras públicas importa na condenação do Amapá a um modelo econômico 

incapaz de agregar os modos próprios da diversidade sociocultural, expulsando a população do 

interior para as periferias urbanas e implantando no campo e nas florestas o modelo de 

exploração agrícola, mineral e florestal meramente exploratório cujas consequências já são 

conhecidas em toda a região amazônica, em que poucos são donos de muita terra e muitos nada 

possuem. 

O histórico de regularização de terras públicas no Amapá  

A problemática da regularização fundiária no Amapá não é uma questão recente.  No Brasil, a 

primeira Constituição Federal de 1889, de forma simples, transferiu praticamente o patrimônio 

fundiário da competência da República para os Estados. Estes, dominados pelas elites 



latifundiárias (República Velha) se apropriaram vorazmente destas regularizando enormes áreas 

e ampliando os latifúndios. No Amapá, ainda enquanto Pará, o caso mais emblemático foi a 

regularização das terras do antigo Coronel Jose Júlio, que, enquanto Senador e proprietário do 

cartório de imóveis de Almerim/PA regularizou em seu favor, nada menos que, 3 milhões de 

hectares na divisa entre os Estados.   

 Com a criação do Território Federal do Amapá em 1943, as terras do Amapá saíram da 

incumbência do Estado do Pará e foram anexadas ao patrimônio da União com objetivo de 

“ocupação e defesa”. Durante esse período, um parte das terras do Amapá foi cedida pelo 

governo federal a interessados em ocupá-las para desenvolver a agricultura e a pecuária, parte 

foi ocupada por grandes projetos de exploração mineral e vegetal, a exemplo do projeto Jari, 

contudo um percentual significativo permaneceu sem destinação oficial, mas  ocupadas por 

populações ribeirinhas, indígenas, quilombolas e camponesas  que historicamente habitaram  e 

constituíram suas vidas sobre esse território.  

A extinção do Território Federal e criação do Estado do Amapá por meio da Constituição de 

1988, não teve desfecho imediato de repasse das terras do âmbito federal para o Estado. Isso 

devido a exigência de estudos e levantamentos com relação as áreas já ocupadas ou de 

interesses da União, as quais deveriam ser retiradas do montante de terras a serem repassadas.  

Entre os anos 1970 e 2000, sob influência dos debates ambientais em escala mundial e do 

surgimento dos movimentos socioambientais pela conservação da natureza e garantia de 

direitos à terra para os povos originários e populações tradicionais, o Amapá destina 73% do 

território para Unidades de Conservação, Terras Indígenas  e Projetos de Assentamento  (PAs). 

Em 2004, o Governo do Estado do Amapá -GEA questiona a União quanto ao processo de 

transferência de terras, exigindo a imediata transferência de todas as terras conforme 

estabelecido pela Constituição Federal de 1989 que criou o Estado do Amapá. O GEA ganha ação 

judicial na 1ª e 2ª instâncias. A Advocacia Geral da União -AGU recorre ao Supremo Tribunal 

Federal-STF e o Ministro Gilmar Mendes decide pela suspensão do processo e remete a 

discussão a uma Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF). Em 2013 

a CCAF encerra seus trabalhos, porém sem ter conseguido chegar a um acordo. 

Com a chegada da fronteira agrícola, a produção de grãos passa a ocupar terras públicas do 

Cerrado amapaense. Produtores de outras regiões do país, compram posses de agricultores 

familiares, populações tradicionais e quilombolas, e passam a pressionar os governos estadual 

e federal pela resolução dos “entraves” fundiários, para poder ter acesso a crédito e 

licenciamento ambiental da propriedade rural. Isso fez com que as terras, que praticamente não 

possuíam preço considerável no mercado, passassem a ser negociadas por valores jamais vistos.   

Disso resultou a pressão do GEA, de vários parlamentares, e das organizações ligadas ao 

agronegócio para agilizar o repasse das terras, que culminou na assinatura do Decreto n. 

8713/2016 pela Presidente Dilma Roussef, num ato de barganha política, na véspera da votação 

do seu afastamento, em sessão fechada às 18h de uma sexta-feira. 

O Decreto estipula prazo de dois anos para o georreferenciamento (demarcação em campo) e 

exclusão dos territórios quilombolas já delimitados e aqueles a serem delimitados, repassando 

o restante das áreas públicas para o Estado do Amapá. Essa condicionante não foi cumprida até 

o momento. 



Embora não tenha cumprido os requisitos essenciais para a transferência das terras,  o Governo 

do Estado aproveitou a criação da Lei Federal nº 13.465/2017, que facilita a regularização 

fundiária na Amazônia Legal, para aprovar a Lei Complementar nº 110/2018, sobre a qual iremos 

aqui realizar alguns destaques importantes para a compreensão do cidadão amapaense.   

Quais são os pontos críticos?   

Primeiramente é importante salientar que a Lei Complementar No110/2018 do Estado do Amapá 

tem como principal base legal a Lei Federal No 13. 465/17. Essa última lei que teve origem na 

Medida Provisória No. 759/16, tem sido alvo várias críticas e ações de inconstitucionalidade1, 

dentre essas críticas citamos:  

 De um modo geral a nova legislação facilita a concentração fundiária, a grilagem de 

terras e extingue os critérios que asseguravam a função social da propriedade e 

promove a financeirização da terra urbana e rural; 

 Fragilidade jurídica, à medida que a lei altera mais 28 legislações ligadas a regularização 

fundiária rural e urbana, sem os devidos cuidados legais; 

 A atual legislação afronta a autonomia municipal em termos de política urbana. 

Sobre a Lei Complementar No 010/2018 temos os seguintes pontos a acrescentar: 

 O aumento da quantidade de terras passiveis de serem regularizadas por proprietário, 

que passa a ser 2500 hectares, promovendo ainda mais a concentração fundiária no 

Amapá;  

 Dá poder ao Imap para alienar terras públicas através de licitações, garantindo a grileiros 

- ocupantes que não comprovarem os requisitos estabelecidos para a 

regularização fundiária - prioridade de lance. Estabelecendo valores ínfimos – entre 

10 e 50 % do valor mínimo da pauta de valores da terra nua. Usando como referência 

avaliações preferencialmente (não exclusivamente!) de entidades públicas; 

 A regularização de terras “gerenciadas, de fato e de direito, por terceiros”, inclusive 

empresas, abre a possibilidade para a legalização de terras em nome de “laranjas”, ou 

seja, a regularização de áreas por pessoas que não possuem qualquer vínculo efetivo 

com as terras;  

 A facilidade na compra e regularização de terras públicas tende a aquecer o mercado de 

terras em várias regiões, valorizando mais a terra como mercadoria do que como local 

de produção de alimentos;  

 Suspende cláusulas resolutivas dos títulos de domínio do imóvel após pagamento 

integral e (somente!) 3 anos do recebimento do título. 

 

 

 

                                                           
1 São três as ações de inconstitucionalidade em tramitação no Supremo Tribunal Federal (STF) com o objetivo 

de derrubar diversos artigos da nova lei 13.465/2017: ADI 5.883 – protocolada pelo Instituto de Arquitetos do 

Brasil; a ADI 5.771 protocolada pelo então Procurador-Geral da República Rodrigo Janot; e a ADI 

5.787,protocolada pelo Partido dos Trabalhadores (PT). 

 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1553435&filename=PLV+12/2017+MPV75916+%3D%3E+MPV+759/2016


 Quem ganha com a nova lei estadual?   

 Quem ganha são aqueles que buscam a “simplificação” do processo de titulação de 

terras públicas para agentes privados, ligados ao agronegócio. Que necessita da 

concentração fundiária para a viabilidade econômica de seus empreendimentos; 

 Também aqueles que apostam na especulação fundiária como uma forma de 

enriquecimento de curto prazo; 

Quem perde com a nova lei estadual? 

 Quem perde são os pequenos agricultores e comunidades tradicionais e quilombolas 

que estão sendo pressionadas a vender suas posses para o agronegócio, migrando para 

as periferias das cidades e vivendo em condições precárias; 

 Perde a sociedade amapaense como um todo que vê o patrimônio público sendo 

ofertado pelo menor valor de terra nua da Amazônia, para forasteiros. Que terá cada 

vez menos acesso a alimentos saudáveis produzidos pelos produtores rurais daqui. E 

cujos rios estão sob risco da contaminação pelo agrotóxico advindo das monoculturas 

que estão sendo implementadas em larga escala no Estado. 

Qual o posicionamento do Facade?  

1. As terras devem exercer primordialmente sua função social como prevê o Estatuto 
da Terra, Lei n. 4504/64, em seu artigo 2º. Desta forma, somos contra a privatização 
em massa de bens públicos (regularização de lotes até 2500 ha) e o aumento da 
concentração fundiária, e a favor de um projeto de reforma agrária que privilegie a 
agricultura familiar e propriedades com até 4 módulos fiscais;  

2. A nova lei não distingue claramente regularização fundiária de interesse social (baixa 

renda) e regularização fundiária de interesse específico (média e alta renda). 
Necessitamos de mecanismos de proteção das populações tradicionais do avanço de 
grileiros e grandes investidores e garantir a infraestrutura básica como requisito para as 
titulações na cidade e no campo. Para isso, exigimos a criação de mecanismos de 
transparência e acesso as informações fundiárias do Estado e mecanismos para o 
controle social do processo de transferência das terras da União para o Estado; 

3. Exigimos amplo debate e transparência da Assembleia Legislativa quanto a discussão 

do PL que deu origem a LC 110/2018, pois entendemos que foi feito de forma  

intempestiva (votação em sessão extraordinária no dia 27/12/17), sem a necessária 

consulta pública as entidades diretamente afetadas (órgão representativos da 

sociedade civil organizada ligados aos movimentos quilombolas, indígenas, agricultores 

familiares, extrativistas e movimentos urbanos ligados a habitação) nas diferentes 

regiões do Estado;  

4. Solicitamos aos Ministérios Públicos Federal e Estadual que os efeitos desta Lei 

Complementar n. 110/2018 sejam suspensos até que sejam cumpridas as exigências 

previstas no Decreto Federal n. 8713/2016 em relação a demarcação, titulação e 

exclusão das terras quilombolas, e até que sejam realizadas audiências públicas nas 

regiões sul, centro oeste e norte do estado; 

5. Exigimos a reestruturação técnica e política do IMAP para que cumpra com a função 

social da terra, uma vez que dirigentes respondem a ações judiciais decorrentes de 

omissão e fraudes nos processos de regularização fundiária e ambiental; 

 

 



Quem somos:   

 O Facade, Fórum de Acompanhamento de Conflitos Agrários e Desenvolvimento do Amapá 

nasceu em 2012 com a missão de elevar o debate sobre a reforma agrária, dinâmicas 

socioambientais e formas de desenvolvimento. É uma entidade civil formada por instituições e 

colaboradores que individualmente são sensíveis a causa e por meio deste fórum, encontram 

um espaço livre para expor, aprender e construir um lugar e uma sociedade mais justa para 

viver. 

Movimentos e Organizações que assinam esta Carta 

Comissão Pastoral da Terra - CPT 

Movimento dos Atingidos por Barragens – MAB 

Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura do Estado do Amapá - 

FETTAGRAP 

Conselho Nacional das Populações Extrativistas - CNS 

Associação dos Atingidos por Barragens de Ferreira Gomes – ATIMBA 

Greenpeace 

Instituto Internacional de Educação do Brasil - IEB 

Instituto de Pesquisa e Formação Indígena - Iepé 

Sindicato dos Servidores Públicos Federais Civis do Amapá  - SindSep-AP 

Conselho dos Cacique dos Povos Indígenas Oiapoque – CCPIO 

Central Única dos Trabalhadores - CUT 

Equipe de Conservação da Amazônia - ECAM 

Colônia de Pesca de Calçoene 

Conselho Indigenista Missionário – CIMI Norte 2 

Associação Desenvolvimento Comunitário de Santa Luzia do Pacui-ACOSAL 

 

A sua entidade deseja assinar a carta? 

Envie um e-mail para facadeamapap@gmail.com com a sigla, nome e localização (UF ou BR) 

 

mailto:facadeamapap@gmail.com

