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·,-esponder adequad2uner1 te c\S: q1.1.e~ té:1E's que emei-gem da i-ea 1 i.cjade 
c onc er ne n te á pc:<s:Se n a Am<="1 zon j_;:, t:? <... dos ser- inqa is, porqu e S8 
2ssenta numa concep~~o priv~tista de propriedade~ presente no 
Código Civil brasileiro. 

Ape~ar dis~or 6 apropria~ào e o uso da terra 
r ur a I p as s arn a. te\- um en toque Ji_u- id .í c o d i fen111·ri te com a adocâo do 
pi- aric ipio d e tunc ao sue: .J..,31 d,J. orop r iedade. espec ia lmen t~ n o 
Estatuto da Terra e agora também ~a Constj_tui~~o da Reoública. 

Mesmo assim. a interven~~o do Estado através 
da regulariza~~º de terras ou da colonizaiâo têm seguido aquela 
no~~o privada e unitária da posse. o que implica num desfavor aos 
·1·e~.is e efetivos posseiros,. No c on f ron t.o que se estabelece, entn2 
os que detém a posse e os p1-op1- :..2.t~.1- Lo s , pr ecf om í.n am geralmente os 
interesses destes últimos e daqueles que monopolizam o Estado 
or e s í Le í.r o . 

Os conflitos fundiários e a violéncia. 
agravados pela predomin~ncia do latifúndio, revelam que a 
n?.~. l idade f und itu- ia da Ama. zôn ia se -~:;:\-.:;i::za ::.__jJor f r ari c a 
desprote~~o aos posseiros, ineficácia e comprometimento do 
sistema administrativo e legal com interesses alheios aos 
dos efetivos ocupantes das áreas. Est~ situa~~º resulta. em 
qeral, na impunidade dos ofensores. no crescente número de 
vitimas, e ainda no desequilibrio ecológico. 

In'.3uficiente tl·-ê.\t~\mentc> se dá. no plano 
juridico,aos modos nlo-cláss1cos de apropria~~º G uso da terra, 
como aqueles que se observam nas reservas extrativistas, que 
constituem simultaneamente uma unidade de prote~~o e de maneJo, 
c u j a 1-esponsab i 1 idade de imp lan ta,.,:âo é do Governo federa 1 a través 
de procedimentos legais ~sperificos sob a forma de concess~o de 
LtSC.\ r 

A cria~~º efetiva das reservas extrativistas 
pode contribuir para alterar a realid~de de dependência e 
suJei~~o dos serinq~eiros. Por isso se mosb·a relevante 
compreendei- o s~?ntidD r~?a] d~~ oc;sse ~·::tr"'1t:l.v15ta. a sE.·r 
respeitada espec i.,_1 Irne n te sob a foi-ma. condomin i2. l ou 
c cmun í a í vüovorn ser i-espeit,.1do<,:, z,ssim. os d í.r a í t.oa de possF- do!,.; 
se,- ingue iros. 

A supera~ào dessa insufici@ncia do sistema 
;uriciico antes descrito. exige mais do que somente o 
ap~imoramento formal de conceitos juridicos. Tais conceitos 
nào s~o dGtados de eficácia própria e necessitam,nas rela~~es 
soe l.i::\ i<.::- ti-av~das, que sr.? l hi'.?s l.iT1p1- ima o c ar á ter de ins t.r uman tos 
Ci=.p::1.-;:es ti-:;,.nsfo1-mar a ;-ea lid2cle. 
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POSSEIROS E SERINGUEIROS ASPECTOS JURIDICOS 
<16. 

O sistema juridico brasileiro responde mal, 

dí,j modo incompleto e 2quivocado, à realidade da posse e dos 

isso, o exame critico desse sistema 

juridico ao qual se submete a realidade em análise, pode 

para melhor revelar as peculiaridades da posse e dos 

·:oer ingals na regiào amazônica, bem como as 

con ti- ,;.d 1r;tles e:: is tente':: . 

De inicio. a quest~o de posse. 

Para compreender o fenOmRno possessório. é 

3pontar aloumas das caracteristicas fundamentai:õ do 

s1st,2ma ju.1- id ico brasileiro. a come~ar pela sua origem que e 

basicamente estranha ao conjunto de valores e principias daquela 

realidade. A regula~~º Juridica da posse está calcada numa forte 
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concep~~o individualista como proje~~o do direito de propriedade. 

Isso revela porque as rela~bes ~ue 

esse 5istema 1uridico est~o fundamentalmente na órbita do direito 
.J· . 

....•. 
i::11:Js +r a tamei, te, d .i zer- "' sào -va lP- e 

a um juizo de valor, ~o ~ue sjqn1f1ca que ·1- . .::, l 

concep~~o juridica tem como pos5uidor normalmente o µropr1otár10, 

dE· um E essa apropr ia~~o befTl •• 

atos e:-,: ter ior es ou 

se trata apenas de um con~eito jurid1co que foi. por 

vez, cooptado para servir aos interesses do Estado qus n~o 

como fundamental a liga~âo real, calcada na necessidade, entre o 

homem e a ten-a. ._.- _15 
-J.· 

jur id .í c o , c::IS'.'3 im po st.o 

de um conjunto de normas de das re lac;l'::les 

pi- ivadas que é o Código Civil. moss t.r a acentuada. í n t l urrnc ii:, das 

1.de ia.s .:--:i q L.\ Í.:.' o primado da vontade r n d Lv i.du a ) que 

consagraram o direito absoluto de propriedade. 

Assim se vê clararn~nt~ na lei, quando 

ao mesmo tempo em que define, ainda que modo implicito, o direito 

rnenc Lon an d o pcderes os 20 

sei~m: 

o Código Civil~ art. 52~>. defJne também o 

como '.;;endc; aquel2 que tem o ~xercicio de ~lcum 

artigo 485 de Código r .. , 
\... .l v' .1. J ) . 

,..., ...., 

1 
j 
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A posse tem. 2m suma, um conceito subordinado 

e um sentido de complementariedade em rela;~o ao direito abstrato 
'* 

de i.nd iscu ttVÊ' J propriedade,, :ts·::;o • tem ê.-i. 

Lmpor t~nc ia na mundos dos fatos, pelas básicas 

necessidades de sobrevivência. mas sofre um desvalor no plano 

jui- id ico. ·,i-'"I 

A despeito d~ aolic~G~º geral desse sistema, 

é po s s ãve 1 enfoque mesmo de um 

diferenciando dessa matéria ~o êmb1to da propriedade da terra 

Isso é perceptiv8l n a história leq is la tiva 

recente do Pais. 

Com o Estatuto da Terra <Lei 4.!:iOl-1 de 30 df: 

novembro de 19641 e a Emenda Constitucional no. 10, as relaij~es 

dos sujeitos de direitos com a terra rural come~aram a merecer, 

embora apenas formalmente.um +r a t amen t.o juridico de caráter 

soe ia 1. 

privatist2. a Constitui~~º Federal vigonte consagrou a concep~~o 

da fun;~o social da propriedade. Lsso, contudo, n~o ~ suficiente 

par3 atender os imperativo~ d~ real1dacie brasileira, até 

se mantém intacta~ ess~nci~ do sistema. 

, 
' l 



conceitos rnoJdados sob 
~ 

o choque que se 

•• 
uma iispira~~o 

E i nev .i táve l 

bas 1.c;~men te 

pr1vat1sta do sistErna. ainda centrado nas velhas regras do Código 

• 
o desenho fático das rela~~es sociais que Civil. à 

ma1-c;1em ou fora desse sistema.como se vê nas formas 
. -- de uso da. 

terra na Amazôni~. 

Entre a possibilidade de superar esse 

e a capacidade de sobrevida desses mesmos • L. c oric e i. ._os. 

sucumbe êt poss ib i 1 ida.de de sua suµei-ac;~o, ficando a 1-ea l idade sob 

as desse si.s tem,:1 anc iâo, pela. 

Ln ap í.r ac ào conservadora que domina o Est-"ti~~i~-~de. _ _r.prisequ.éncia 

o processo legislativo. Na prática, o conflito revela SUõ:1 face 

mais dur3 na violência contra os posseiros~ no ambito teórico, o 

choque se mostra na diversidade de concepc;~es sobre a apropria~ào 

da terra rural e as regras do sistema legal. 

TaJ e::emplo, estt,. 

nos dispositivos legais que tratam da reguiari~a~~o 

E :-:e-JTl p lo, Lei no. t,383/76 da 

discrimina~~º de dev'O lutas) .. E Espantoso ( em bor' ,:i até 

o granrl~ ndm8ro de regras lega J_s que p ,- o e u 1- a rn 

da poss:e e da agrária, s ob urns, o ti c a 

Note-·se q UE? e~istem, apenas para ou 

e:;plic.it.a1- e, Est21tuto da Ten·-.,, mais clE mil d í.s.po s x t í.voa 

nas e OLt ti-os o t.o s 

n or ma tivos ass:emelhados, c~iando um verdadeiro cipoal lega 1 de 



~ .....•.•. ,,... . • '•' .:,, _., •,~..,. -<~...::.. ..•. ~.· ..•..••.• --~ •.. . • ,· .. ,. : •• ', '. 

poucas se", i.das e mui tas en t1-acj<=1::; toi- tuosE1s;. o que passa e\ 

e::cec;;bes 

como o condom :1 n .i o r ur a l E o compáscuo ~ ...,.,_ 

mesmo, n~o represent~m nenhuma ruptura com"G sist8ma. 

essa ó t í.c a , que • assim 

Tudo demonstr-a o 

inferiorizado que vem sendo dado pelo leg :i;; l ador' à quest~o 

~ 
agrária. de um modo geral, e à pGs~e, em p~rticular. O descaso e 

a confusâo legal propositalmente elaborada para manter uma visâo 

el 1 tista e e :-:eludente d.:aque les que, eorno OS e 

n~o detém o comando do Estado, 5~0 os traços 

dominantes da produ~âG legisl~tiva br~sil2ira. Por is·;:;o mes:.mo • 

.o. i-ati +und iá.r io 

consegue resguardar seus interesses no planD politico do Estado. 

F·ara esse "status qu.o 11 do sistema 

jui- id .í co , pi- incipio de 

sociais, bra~;i l e a.rc engendrou mecanismos, 

tanto pai-a precaver --s:,e das consequéncias sociais do apossamento 

espontâneo:, qua·,1 to Lima 

disciplina legal relativamente estável, isto é. sob cont~ole do 

E:s +ado , ~,!ote?--se que d a da violência 

contra os posseiros é propositadamente deferido a um 

sistema judiciário ineficaz, porque a impunidade 3tende mais aos 

e on tu.ma ;:es ofensoi-es rnu i te, menos :aqueles qLle dese _iarr, 

crimes e grilagens de terr~s. Para punir 

praticada 

despeJar trabalhadores~ é célere e fica;:. 
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modo, .:.-e. i m c::.1:1 c orn p•~ e""" ,. oc::, 'mo .• ~ .:~ -· . _ :_ . 1 1 _1 Ot:" !f 1, 1 1 r= ::, _. ·- ~ o 

sistema: o legislado,-, por: rn a í s 
4 
que receba o máximo d~ 

socic,.is p ar a ~ o sistema. chega, quando mui to, a.o 

ponto de formular regras legais que embora com certa 
~ 

pela primeira 

novidade· 

-como é o caso dE, 

Con s t í tu í.c ão a idéia de fun~ào social da terra- , encontram su~ 

eficácia tolhida por outras, que entre si, ent~o se anulam. 

oc or r e , p,;:i.i-;; citar um e:-:emplo, ca~ a pr o Lb í.c ão constitucional dE· 

ditas "produtivas 11 de 

Reforma Agrária. 

E o conflito desagua no 

Jud ic iái- 10, SE':'mpi-e h~. uma hermenêutica conservadora de pr-on t í.dão 

um resultado contra qualquer avan~o soe ia 1. Os 

que dominam a produ~~o da lei s~o os mesmos que 

governam sua aplicaçlo. 

dUêlS a t.i t.ud2s, somadas à om 1.s:â:o 

pr opo s .i. tal e o comprometimento do com 

latifundiários. d~o os contornos de um sistema juridico techo:i.do, 

c ornpo a lo form3l~Ente congruentes s j_ , r o«, 

de modc, 

quase absoluto, e fazendo com qu8 todas as questões, no tad amen te 

o.s mr,·smo na ór b 1. to. pu b l icos, 

sob .:;.~;,,-,se ei:'.c:i fundamental. 
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. . . . . .. '. ~ ..........•. ~ , •.. _. ... ,.~ .... ,. ,._, . - ' 

Isso se mestra, por el-:emr-, lo, com nit.id2z 

n s interven~~o do Estarlo na malha fundiária. (Juando ê:t tua 

e ;-:ecL\ tc1ndo regulariza~~º fundiária em pub l ic2.s 

devolutas, de •• mec<âl.n .1.smos como 

administrativa ou 

{oficial ou particular), fa~ emergir um con f r o n to 

-~ 
entre o qu~ vém posto a titulo de principies das a~bes do Est~do 

e as reais formas de ocup~~~o da terra. 

O sistema jLJridico posto provoca, f st o .. 

um 1ndiscutivel choque de concep~~es, e por isso, c onsta tui 

quando menos riurna v 10 lénc: ia cu 1 tu1-a l . -:-~ -~ -~ .- 

Por óbvio, essa atua~~º uniformizadora do 

Estada busca redu~ir a conceitos únicos as ocupa~~es de 

sobress2indo-se desse aparato legal uma concep;~o unitária do 

fenômeno da posse, o que é francamente incompativel com ~ 

diversidade brasileira. de um modo geral, e c6m a diversidade 

de um modo especial. Mesmo admitindo o s1st~ma 

formas n~o ronvencionais de ocupaç~o, como o compáscuoC art. 646 

do Código Civil brasileiro) e o condominio(art. 3o. do Est~tuto 

da Terra e art. 623 do Código Civil brssi1Eiro), tais modalidades 

s~o regidas por arcaicos principios de direito pr~vado, 

volta.dos orjvada d~ acesso, 

apropria~~º e uso da terra rural. 

Mesmo no ambito das aijbes dis~r1rn~nató~ias, 
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destinadas~ regul&ri~~r a po~s~ em terras devolutas. a e::-~ ),:ecuc;~o 

dos procedimentos. n~o raro eivados de vicies e deformidades, se 

amoldc:i mais =10S in tert:=:sse:,:; aos e 

donde 
~ . 

S8 originam cons~derável parcela dr.::• conflitos 

+und iár ios . 

-- 
O sistema juri~ico institui, assim. 

que imp~e seus canceltos. Esse modelo se inspira na necessidada 

de imprimir terra Llma noc;~o de objeto, que sejc1 ,enfim, 

Euscetivel de apreens~o nos rnold~s clássicos de direito 

como a compr2 2 venda. tendo dai circulac;~o no mercado.E a e':":-SC"':' 

~ 

delimitar espa~cs e formas de ocupa~~º impostas. Dai porque est~o 

dogmático e s is temê!. 

ma.r-çiem consaqr--.::1das pelo uso comum .. 

f'Jer:,se Jur ir:! Lc o , ass~=--n tado 

perspec t.Lv a , a concep;ao legal da posse, além de h is t.or ic amen tE' 

Ll I t.r e:~ p.::1• ssa.d-=t , sociais 

c:tque }a.s que cons-, idE:'·,-a., sob sua. ótica, jui- id ica.rnen te n:? levantes .. 

Por isso, p~oliferam no universo da 

c o n f 1 i t.o s Ern dos reais e efetivos 

ocupantes, das recui-sos r,,;:-, +u r a is e das popu] ac;ôes n s tivas. ..ç.. E)n, 1 m , 

dos povos da floresta. 
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Es=.es conf l 1. to:;. pos!'.;c-?ssói- .1.os, quanrl0 postos á 

1,_, z desse sistema, 1-ecebem um equ~cionamento que n~o 

DS ris Ee f ~ t .. i vos; ocupan tGs das 

tE,-cas" d ea pr ov idos que est~o das vantaqon~ que o sistema atribui ~ .. ,, 

àque]r:?s íl,:?S rela~bes sociais, até mr.:?smo em 
,('_ 

rjesconhecem o ordorraman to jur id lco inc: l ussí ,1e no poucD que podei- ia 

I hf:~S S e1- 1) 't i I OU tê:.<. Vtll- á \/8 1 • F'rn- a .1. Sf? 8 ,., [~ j H~ ".\ "<-º t?IT1 pc:ff te , e orno Se 

e se mantém a grilagem como instrumento d8 incorpora~~º~ de 

vis ta o 

fato de que para a Amazônia se ~irigiu a coloniza~~º 

c ori temp01-~r,ea .• o que explica a produ~âo legiferante dos L'.1 l timos 

tempos volta.da a 

concentra~~º fundiária geraram resultados nefastos nesse processo 

de e~pans~o da fronteira agricola. Vivendo ao sabar de grandes 

coJoniza~~o revelou-se desastrosa pi-ocesso de 

eco lóg a.c o , Em crón í.c oa 

ce>n f li +os de de t.r .i.rnen t.o homem simples, 

~·:pulso p.av a vi ver em cond ii:;;ôes precái- ias fo,-a do c amp o , 

atividade e~trativista ba s :i.c amE-?n b? 

deSSE'::'_; modo 

d~ r2l~G~o com os bens desse t1po de produ~~o, e, por isso mesmo. 

~gravados no embate com esse sistema Jurid1co. 
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seguem os aspectos da 

quest~o dos seringueiros. 

A melhor compreens~o da atividadG extrativa 
~ 

no êmbito jas atividades agrárias, foi afastancio,desdE l oo o ~ 

idéia tradicional de qu8 se trata de uma atividade 
-~ 

pr odu ti V<='\ 

uma especial particularmente de 

que atEnt8 para suas peculiaridades. 

--~- 

Essa forma na's 

2tividades dos seringueii-os autônomos. onde menore~ sâo as 

de dependência e nas quais nâa se 

emp1-eend J_rnen to produtiva como qua lquei- outra atividade a.g1- ico la. 

Sob dois ~ngulos diferentes, mas unidos entr~ 

si, essa questào há de ser juridicamente explicitada: de um l2do, 

.:;i. reserva e:{trativista, urna unidade ele ot;de se 

su~ d1mens~o ecológica; de outro, a posse extrativista, 

um.a unid2tde de ma.nejo, USC• 

preservacionista da f lares t.cl .• O respeito à natur2za 

sentido de imperativo da própria sobrevivência. 

A ligaç~o de sobrevivência estabelecida entre 
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o s~ringueiro e su~s árvores. se mostra,assim,sob dois pl<:\nos~o 

pr ocíu t.a vo ou econômico e o ambiental ou ecológico. Como VÊ) 1 

nessa que 

•• d i f'\r·(,m te~. ,-eve lando 

supor ta 

:_1ma 

'· 
da dogm,1 t.a c s qua v a l or a a 

acessórios do solo. 
~ 

No sering~l, a árvore assume o dE? 

bem pr' inc ipa 1. -- 
A base rln sistEma juridico brasileiro, com as 

3nteriorrnente descritas~ é incapaz de 

esse tipo de apropr13~âo e uso. 

Até pouco tEmpo 

desse assunto na brasileira. 

liga~Oes juridicas do homem rural sempre foram postas tendo 

em vista o recurso terra,dividindo-se ai a pessoa e o ambiente em 

oue se vive. Nesse contexto, a 'Jel .. dàde ir· a. comp1-eens~o dessa 

quest~o padecia num verdadeiro vácuo juridico. 

dessa lacuna juridica 

dos equivocas dela decorrentes, come~ou com a cria~~º juridica das 

resei-vas e>{trativistas" r,1urr1 Dec-Cf-'ti::i ~no., 98 .8S'7) de '3(' de janEii-o 

como 

-::.:·spaçr:)s 

consE-r\iuc;~o íré\ tu.1- a .i S popul<:'lç~o 

lo.). Esses espa~os ten- i tor i:::t.is s .1 tL•am-· se 

pai- "'J27 'I ir, te·1·E·sse ecü J.óg ico e ;;;oc: 1.a l , e: orno 

1 2 
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previsto na nova Constitui~~º Feder~! <art. 225, par. lo .. inc1so 

que sem 

Segundo essa disc~plina Juridica, as reservas 

cabEmdo 1 qu ando for- C! i::c.,sr:.. a dC?<:.(i.:,propr l<='c;\.~o das áreas. Isso 
I" 

significa que as reservas recairâo em terras públicas:devolutas 

ou desapropriadas, neste caso afetadas a um fim especifico(art. 

30.). Em qualquer un.a das au t.o-: 

sus ten t.t.ve 1 

titulo qra tu í t.o , uma concess~o de uso, instituto já e:,istente no 

d Lr e i to 
-~ -.,, : ~- - - 

br es i leira desde ] 9l-,7 ( Der:n?. to·:· r.;'.:! i ··no; ·-271-~ de 28 de 

1967) • 

de uma concess~o sob cond ic;~o 

is to é, resolve-se caEG ocorram danos ao meio 

ambiente ou a transfe~~nc1~ d0 conc~ss~o entre particul~res, isto 

tal conces'.=:~o é iritr·,:rn~.ferivel por ato v í.vo s 11 
~ 

admiti ndo+s.e , en t~:o .. legais do 

benef ic 12.1- io u 

8Gb essa ~istomáti~2 legal, aJquns decretos 

for3m assinados, 

e xornp í.o t DE:creto no. c r .i,;.ndD 

99. 166. de 13 .03 .. 90, 
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Decn=lto 

de 12.03.90~ criando a Reserva Extrativista ChicG 

Mer,des 

del1mita-se D 

~ 
p~rimetro de um~ e~ten3~D de terra determinada, que passa dai por 

diante a vincular-se a essa destina;~o especifica. -- 
Embar~ essa ~tividade auto-sustentável n~o se 

enca.i:-:e na. conr.:epc;.:2:1:o ti- 0.d i.c a on a. 1 de assentamentG, vem 

esbrn;c:1.ndo, no plano juridico e a~ministrativo do Poder F'úb l ic:o 

Federal,a regula~=º Juridica dE assentamentos extra tivistas 

(consoante se vê na Portaria no. 627. d~~~ .J~l_, =. _ Insti tu te 
~!1--............ - --- 

Agrária), facultando-se a Nacional de Coloni2a~~o e Refo~ma 

decis~o das comunidades sobre a forma comunial ou condominial da 

concessâ:CJ de u.so, como ali.-f\s o Estatuto da 

O número de assentamentos, para quR tenl-,am 

efetiva representatividade~ deve crescer substancialmente, com Q 

cuidado de n~o gerar djstor~bes 2 ~acrificar os 

o f~~o d2 oue os ~eringais ;;e s .1. 1-.uem <=Jm 

públi~as, ou em áreas sem titula~~º regular, ou ainda em 

áreas de conflito fundiário, n~o deve nem pode ob3tar 

regulariza~~º dessas áro~s e sua imediata transforma~~º em 

reservas extrativistas. Nas pub .L ic :3.S ~ notadamente as 
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devolutas, o procedimento é formalmente simples e rápido. 

privadas, com dom in io :i n-eç,u l e r ou cem f J 1 tos fund :i.c1i.r .í.o s , 

com pGdido de imissào provisóri~ posse, 

constituindo, desde logo. a reserva. 
.J?,, 

Pruoosta a desapropria~ão ' \: . . e 

obtida a imiss~o na posse da área~ tem o Poder Público o dever de 

de-fendê·- la contra quem quer co loc:iue ob s t~.cu los à insti tuic;ão 

efetiva da reserva. 

O f uno amen tal de•ve SE:.'l .. r::Jê•ran t í.r o direi to de 

posse dos sobre ·:=;ua.s colocac;ôes e na 

imp lan ta.c;~o das as comunidades locais 

A desapropria~~c. 
__ : ,:: ,,,·4- 

en'·'t~:'et.an to. n~o deve se 

em benef te io ind :Jxe to do pro pi- ie tár io 

o que pode f aci.Irne n t.e , com o:l. 

u til izac;âo da via pouco r ec omesnd áve l da "desapn::ipr iar:;ão amigável" 

DLI "negociada". 

desapropr iai;âo, constltucionalmente E 

legislaç~o ordinária, abre-se um hor1zonte considerável 

dar efetividade ao intento de cria~~º d~s reservas extrativistas, 

que deve atentar pa~a os reais interesses dos seringueiros. 

ria do estado de 

·.:::.uje ic;~o 

peia med icl ,:\ P.rn ef i.c:ác ia 

, ,:;- 
J _J 



-------- --- 

para dirlmir os conf1Jtos e~istentes, contrapondo-se ao poder de 

grandes grupos empresariais e a omiss~o governamental que 

resultam, Gm regra~ na e~plorai~º dos seringueiros e na extin~~o 

gradativa da floresta. 

Essa e~t1n~~o se revela no desmate,que ~lém -- ilegal" pod~ se revestir em modo de retirar 

compulsoriamente a base de sustento dos seringueiros. Com <>t 

teoricamente maio, as e mais dificeis de serem 

u l trap-::lssc1.dos. 

--~-,,_ •.. ._ 
::: .••. ~.li~ ·-:-.f': . 

.i" . ~ 

A verd~deira compreens~o do conceito de posse 

extrativista, como espécie de posse ag1-á1-ia, em sua. pecu.li<J.ridade 

am b ier, ta. l 2 econr,m .í.ca , r e qu er ainda ma is apuro e evo) uç~o cio 

da dimens~o da posse e~trati,ista, suscetivel de mensura~~º que 

3tenda á~ caracteristi~~s próprias das estradas de seringa e das 

colocac;:e3es. í'.=i posse extrativista é um conceito au t.õrromo , 

merece resp8ito na legisla~~º e ncl implantaij~O das rese~v~s, 

devendo~ .1.S::D. uma me l hrn- d isc .i p 1 in.::, 

especial. M~s. isso nâo é tudo. 
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Ninguém ousaria at1rmar ~ue a ew1sténcia t~o 

só. de um rn-den,:1.men to JLU- ir:I .rc o ideal ,. i:d)s ti- ,;:d:.am0n tE~ considerado, 

seja suficiente para a garanti~ efetiva dos dir8itos por ele 

Os c on c o í. tc:JS juridicos n~o sâo dotados de 
·<? 

2f r.c ac ia pró pi- ia e necess i. tum de que nas 1-e lac;tles soct-c, is 

trava.d:?.s se lhes imprimam o caráter de mec~nismos dirigidos a 

pa.ssos d a s tintos e impor tan tes·~-;:;t,e uma c am in h"'1da que há de ser 

f e i t.a , 

Luiz Edson Fachin* 

«Procurador do Est~da do Paraná; Professor ciP Direito Civ1l da 
Pontificia Universidade Catoltca do Par~ná e da Faculdade de 
Direito de Curitiba; ex-Procurado1- Geral do Instituto Nacional de 
Coloniz3~~0 e Reforma AgráriaCINCRA}. 

Endere~o: 
!lo.andar, 

Avenida Candido de 
conjunto ll10, B2 .. 5:~0, 

Tor;-(;;:· 
B1-as:,::i l. 
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