
                                        

 
 

Rua Gersoni Napoli, nº 04, Centro, Registro/SP; tel. (13) 38224000; email: athayama@defensoria.sp.def.br 
1 

AO JUÍZO DA __ VARA JUDICIAL DA COMARCA DE IGUAPE/SP 

 

 

EDMILSON DE LIMA PRADO, brasileiro, pescador e agricultor 

CAIÇARA, portador do RG n.º 48.615.293 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º 

339.290.778-25, convivente em união estável com KARINA FERRO OTSUKA, 

brasileira, pescadora e agricultora, portadora do RG nº 47.685.361 SSP/SP, inscrita no 

CPF sob o nº 383.761.588-05, ambos residentes e domiciliados na Comunidade 

Caiçara da Praia do Rio Verde, s/n, Iguape/SP, CEP 11920-000, através da 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, pelo Defensor Público 

signatário, com endereço funcional na Rua Gersoni Napoli, nº 04, Centro, Registro, 

com as prerrogativas de intimação pessoal e concessão de prazo em dobro nos 

termos do artigo 128, I, da Lei Complementar Federal nº 80/94 c/c Lei Complementar 

Estadual nº 988/06, e por meio do ADVOGADO PRO BONO André Luiz Ferreira da 

Silva, inscrito na OAB/SP nº 284.377, que abaixo subscreve, vêm, à presença de Vossa 

Excelência, propor  

 

AÇÃO ORDINÁRIA PARA CONCESSÃO DE DIREITO PÚBLICO 

SUBJETIVO À  MORADIA TRADICIONAL CAIÇARA, com PEDIDO DE LIMINAR 

PARA NÃO EXECUÇÃO DE ORDEM ADMINISTRATIVA DE DEMOLIÇÃO,  

 

em face do ESTADO DE SÃO PAULO, pessoa jurídica de direito 

público interno, com sede Rua Pamplona, nº 227, CEP 01405-001, São Paulo/SP; e da 

FUNDAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO E A PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE 

SÃO PAULO, situada na Avenida Professor Frederico Hermann Júnior, nº 325, Alto de 

Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05459-010, inscrita no CPF/MF sob o número 

56.825.110/0001-47, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos. 
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1. RESUMO DOS PEDIDOS DOS AUTORES  

 

Os autores ingressaram com o presente pedido para, em sede 

liminar, que se evite a execução de ordem administrativa de demolição da casa e do 

despejo da família, composta por Edmilson, morador tradicional caiçara, e por Karina, 

sua companheira, atualmente gestante.  

 

A situação é dramática, tendo em vista que a Procuradoria do Estado, 

no dia 02 de julho de 2019, determinou que a Fundação Florestal executasse a 

demolição de casas de famílias caiçaras na região do Rio Verde, com base apenas em 

Parecer da própria Procuradoria que supostamente legitimaria, no caso, o exercício 

da autotutela administrativa. O Parecer, entretanto, além de ser questionável e 

polêmico, não aborda a mesma situação fática retratada neste pedido.  

 

A execução da ordem ocorreu no dia 04 de julho de 2019, sem prévio 

aviso e sem possibilitar sequer a saída espontânea e o aproveitamento dos materiais 

das 02 casas destruídas. A Fundação Florestal não avisou previamente que realizaria 

a diligência naquela data e não possibilitou que as famílias se preparassem. Não 

houve qualquer preocupação em providenciar transporte e guarda de bens móveis e 

pertences pessoais nem de oferecer local para habitação, ainda que provisória, às 02 

famílias desalojadas.  

 

A casa de Edmilson só não foi demolida porque Karina, sua 

companheira, está grávida, e a Polícia Ambiental, que apenas acompanhava a 

diligência, desautorizou a destruição e o despejo da família caiçara pela Fundação 

Florestal. Portanto, a qualquer momento a Fundação Florestal e a Polícia Ambiental 
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poderão retornar para executar a ordem administrativa, demolindo a casa dos 

autores. 

Em seguida, os autores sustentam e demonstram que possuem 

direito à permanência e à moradia na Comunidade do Rio Verde. Edmilson como 

morador tradicional caiçara descendente direto de linhagem ancestral de moradores 

caiçaras que sempre viveram no local e, inclusive, ostentam reconhecimento oficial 

por parte do estado de São Paulo como famílias tradicionais caiçaras, recebendo 

autorização para a prática de roça e para a construção de moradias.  

 

Há farta legislação socioambiental, com destaque para a Convenção 

nº 169 da OIT, norma com força supralegal, aplicável também às Comunidades 

Tradicionais Caiçaras, que garante direitos territoriais mesmo em áreas de Unidades 

de Conservação de Proteção Integral, impondo verdadeiro dever do poder público de 

respeitar e garantir a permanência, existência e dignidade destes grupos nestes 

locais. A própria Lei Estadual nº 14.982/2013 determina a outorga de permissão de 

uso a moradores tradicionais na Estação Ecológica da Jureia-Itatins, estabelecendo 

requisitos todos preenchidos por Edmilson, titular do direito, estendido à Karina, sua 

companheira, atualmente gestante.  

 

 Os requerentes pedem, portanto, a concessão de ordem liminar 

para que a Fundação Florestal e o estado de São Paulo se abstenham de 

executar ordem administrativa de demolição de casa e despejo de família 

caiçara portadora de direitos territoriais sobre a área em que vive, bem como, 

no mérito, o reconhecimento do direito público subjetivo à concessão de uso 

para fins de moradia tradicional caiçara na Comunidade do Rio Verde, 

sobreposta por Estação Ecológica componente do Mosaico de Unidades de 

Conservação da Jureia-Itatins.  
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2. EDMILSON DE LIMA PRADO, MORADOR TRADICIONAL CAIÇARA DO RIO 

VERDE/GRAJAÚNA 

 

 

Com base no “PARECER TÉCNICO Nº 526/2017-SEAP” e suas fontes 

bibliográficas, elaborado pela Secretaria de Apoio Pericial da Procuradoria Geral da 

República, a pedido da Procuradora Regional da República da 3ª Região/SP, Maria 

Luiza Grabner, em 20 de junho de 2017, é possível afirmar, categoricamente, que, no 

caso da Jureia, as comunidades caiçaras ocupam, desde, pelo menos, meados do 

século XIX, áreas onde, posteriormente, em 1986, foi criada uma das modalidades 

mais restritivas de Unidade de Conservação: a Estação Ecológica Jureia-Itatins (EEJI), 

abrangendo uma área de, aproximadamente, 79.240 hectares, conforme Decreto 

Estadual nº 24.646, de 20 de janeiro de 1986, e Lei Estadual nº 5.649, de 28 de abril 

de 1987. 

De acordo com o Laudo entregue em 05 de julho de 2019 por equipe 

de Antropologia que acompanha a trajetória da família Prado e do próprio Autor, a 

ocupação de comunidades humanas no território da Jureia é antiga. Para além de 

estudos arqueológicos que demonstram que a região já era povoada há 05 mil anos, 

desmistificando o mito moderno da 'natureza intocada', estudos também apontam 

que houve ocupação expressiva da região entre princípios do século XIX e início do 

século XX, corroborando o que foi atestado no parecer solicitado pelo Ministério 

Público Federal, antes mencionado.  

 

O citado Laudo Antropológico, elaborado para confirmar a 

tradicionalidade caiçara de Edmilson no Rio Verde, atesta que documentos 

encontrados na Paróquia da cidade de Iguape (SP), comprovam, através de títulos de 

terras do governo imperial, escritos após a Lei de Terras de 1850, que os ancestrais 
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diretos da família Prado, ou seja, a mesma do Autor, que habita as comunidades do 

Rio Verde e do Grajaúna até os dias de hoje, já possuíam posse reconhecida da terra 

no século XIX. 

 

Destaca-se que, em um desses documentos, do ano de 1856 

(fotocópia anexa ao Laudo Antropológico que instrui o pedido), o título de terra de 

Maria Euzébia do Prado está registrado, declarando a dona sua herança nas “terras do 

Rio Verde”: 

 

 

Eu abaixo assignado sou senhora e possuidora de quatro sentas e oitenta braças de terras 

lavradias no lugar denominado Rio Verde as quais dividem do lado de sudueste pello monte 

Jureia e do lado do nordeste com terras de Gertrudes Maria da Silva. Cujas terras possuo por 

herança de meo finado sogro Antonio Pedro da Silva [...] que venho dar a manifesto em Iguape 

19 de janeiro de 1856.  

Asino a rogo de D. Maria Euzebia do Prado   

Francisco Firmino de Paula. 

 

O Laudo, que trata especificamente do caso do Autor, vai além, ao 

investigar as memórias de Dona Nancy Prado e Onésio do Prado, avós vivos de 

Edmilson e habitantes da comunidade do Grajaúna (ou Praia do Una, a depender da 

denominação), e passa a aprofundar dados relativos à ocupação da família nas “terras 

do Rio Verde”.  
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Com base na consulta de documentos oficiais em cartórios da região 

e por meio de investigação antropológica é possível comprovar que a ocupação da 

família Prado no local ora em questão remonta há, no mínimo, cinco gerações 

anteriores ao casal de idosos, o que também foi confirmado, em época recente, pelo 

Cadastro Geral de Ocupantes (CGO) (PORTARIA NORMATIVA FF/DE, Nº 076/2009), 

em que, tanto o avô como o pai de Edmilson, foram apontados como moradores 

tradicionais do Rio Verde e Praia do Una.  

 

Trata-se de fato notório e conhecido por todos/as, considerando que 

a linhagem Prado está espraiada em toda a região da Jureia, com vários núcleos 

familiares, reconhecido inclusive por Laudo Histórico e Antropológico elaborado pela 

própria Fundação Florestal, responsável pela gestão da Estação Ecológica Jureia-

Itatins, a qual insiste, entretanto, em negar, na prática, tratamento jurídico adequado 

enquanto Comunidades Tradicionais Caiçaras.  

 

De maneira pedagógica e didática, através do cruzamento entre a 

memória genealógica de Nancy e Onésio e dados constantes do Laudo Histórico e 

Antropológico, é possível traçar a profunda presença da linhagem Prado na região. 

Por exemplo, Maria Euzébia do Prado é mãe de João Batista do Prado, trisavô de 

Nancy do Prado, podendo-se concluir que Maria Euzébia é, portanto, tetravó de Nancy 

Prado, e, portanto, sexta avó (ou hexavó) de Edmilson, Marcos e Heber, afetados pela 

ação arbitrária e desproporcional da Fundação Florestal. 

  

Segue abaixo diagrama de parentesco simplificado da linhagem 

Prado retirado do Laudo Antropológico sobre Edmilson, que facilita a compreensão 

das teias e relações familiares: 
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Rico em detalhes que legitimam os membros da família do Autor 

como moradores tradicionais caiçaras, o Laudo Antropológico, subscrito por 

renomados e conceituados estudiosos da área em apreço, traz elementos importantes 

capazes de lançar luzes sobre o reconhecimento da tradicionalidade do Autor e 

avançam para a defesa da aplicação dos direitos inerentes à condição de morador 

tradicional caiçara. 

 

Especificamente sobre o Autor da presente demanda, Edmilson, 

importante consignar que seu pai, mãe e irmão, enfim, todos os membros da família, 

sempre residiram na região do Rio Verde, rio que deu nome à Comunidade Caiçara a 

que pertence.  

 

Completamente inserido no modo de vida tradicional, cresceu em 

meio aos ensinamentos tradicionais, da pesca, da roça, do manejo dos quintais, das 

ervas medicinais, das práticas religiosas próprias da região, dos ciclos da fauna e da 

flora local. 

 

Cursou o ensino fundamental na Comunidade Caiçara da Praia do 

Una, nos tempos em que ainda havia escola no local. Participou da experiência 

amplamente divulgada e exitosa da Escola Caiçara da Juréia e completou o ensino 

médio através do programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA) na Comunidade 

Caiçara da Barra do Ribeira, mantendo sempre intenso vínculo com a Comunidade 

Caiçara do Rio Verde, onde seus pais sempre moraram e continuam a morar.  

 

Hoje, na qualidade de liderança comunitária emergente e 

responsável por levar adiante os ensinamentos da cultura de seus antepassados, 

Edmilson desempenha papel fundamental em sua comunidade, uma vez que, além de 
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ter disposição física para ajudar os mais idosos nas atividades da roça de mandioca, 

atua como pescador artesanal, em equipe de pesca composta por ele e  seus primos 

Marcos e Heber (que tiveram suas casas demolidas no fatídico episódio do último dia 

04 de julho de 2019) e participa de inúmeras atividades de produção de 

conhecimento científico e de repasse de conhecimentos a outros jovens caiçaras. 

 

É ainda importante frisar que as comunidades não se eximem de suas 

responsabilidades com o território tornado recentemente Estação Ecológica. Ao 

contrário, consideram-se a parte mais interessada pela integridade socioambiental do 

território, vez que sua sobrevivência e de sua cultura dependem da integridade do 

local, sendo, portanto, os verdadeiros e legítimos guardiões do território e do 

ambiente.  

 

Edmilson e sua família vivem em local, conhecido como “tapera”, que 

serviu de moraria desde a década de 1950 para outras famílias caiçaras, tratando-se 

de espaço com menos de 01 hectare, totalmente antropizado, inclusive com presença 

de árvores frutíferas exóticas e plantas ornamentais e no qual não ocorreu qualquer 

tipo de supressão de vegetação. As “taperas” são locais que foram habitados pelos 

familiares mais velhos ou antepassados das famílias caiçaras atuais. São lugares 

indicados pelos mais velhos para moradia por serem locais seguros, sem riscos de 

inundação e desmoronamento, e por terem facilidade de acesso, de captação de água 

e terrenos produtivos.  

 

A respeito da família de Edmilson e de seu direito à moradia 

enquanto morador tradicional caiçara do Rio Verde, o Laudo Antropológico esclarece: 
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Essas considerações nos permitem afirmar que há forte necessidade social e 
cultural da presença deste morador na comunidade, bem como, o que 
identificamos recentemente, de sua proximidade ao pai que faz tratamento 
de câncer. Essa condição familiar e comunitária não pode ser confundida 
com uma coabitação com os pais. A permanência das famílias caiçaras 
envolvem a existência de boas condições de trabalho e habitação mínimas, 
para que os moradores possam constituir vínculos sociais com bem estar, 
criar seus filhos, e ter autonomia para subsistência material e cultural.  

 

 

Ao final, após a análise de documentos, informações e pesquisas, o 

Laudo Antropológico recomenda: 

 
 
 
Por fim, recomendamos que seja reconhecida legalmente a 
tradicionalidade de Edmilson de Lima Prado e efetivados seus direitos 
enquanto membro de comunidade tradicional caiçara. À luz de nossa 
experiência de pesquisa, tendo apontado concretamente que este 
morador preenche todos requisitos, para o reconhecimento da 
tradicionalidade, da Lei do Mosaico de Unidades de Conservação 
Jureia-Itatins, que atualmente abrange a região onde mora; observada 
bibliografia pertinente sobre a realidade socioambiental da Jureia; 
identificada uma vasta base documental que conecta tanto ele, como 
sua família, às práticas e conhecimentos tradicionais caiçaras; 
considerando a genealogia da família Prado, documentada à 
profundidade de pelo menos oito gerações no território tradicional, 
bem como o imenso conjunto de dados que demonstram sua vida na 
comunidade do Rio Verde e Praia do Una, nos parece exaustiva a 
quantidade de dados, evidências em pesquisas e documentos que 
permitem afirmar que há correlação fática e fundamentação 
antropológica entre a legislação concernente aos direitos de  “povos”, 
“populações” e “comunidades tradicionais” no Brasil e o caso em 
apreço. 

 

 

Tais recomendações também são reivindicadas como tutela 

jurisdicional na presente demanda! 
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3. AÇÃO AUTORITÁRIA, ARBITRÁRIA E DESPROPORCIONAL DA FUNDAÇÃO 

FLORESTAL E DA PROCURADORIA DO ESTADO CONTRA FAMÍLIAS CAIÇARAS DO 

RIO VERDE 

 

A Jureia é alvo de inúmeros conflitos socioambientais que recaem 

sobre as famílias tradicionais caiçaras ancestralmente presentes e responsáveis pela 

conservação da rica biodiversidade existente na região.  

 

Vítimas de disputas violentas por terra, na década de 1970 as 

comunidades resistiram a projeto de condomínio que previa a construção de 

moradias para 70 mil pessoas e, em seguida, a projeto do governo civil/militar de 

construir na região 02 usinas nucleares.    

 

Se por um lado a criação da Estação Ecológica da Jureia-Itatins, em 

1986, protegeu a região e, por consequência, as comunidades caiçaras, de interesses 

desenvolvimentistas, por outro iniciou conflitos socioambientais que perduram até 

hoje em função da proibição e restrição de atividades tradicionais fundamentais para 

existência digna destes grupos. 

 

A partir da sobreposição, sem consulta nem oitiva, da Estação 

Ecológica sobre vastos territórios pertencentes a comunidades tradicionais, direitos 

fundamentais foram sonegados e até mesmo a roça foi proibida por vários anos, 

provocando a expulsão de inúmeras famílias de forma indireta.   

 

A linhagem “Prado”, da qual Edmilson descende diretamente, ocupa 

toda a região da Jureia e estava presente especialmente no Rio Verde/Grajaúna. Na 

ocasião do Cadastro Geral de 1990, foram identificadas 22 famílias apenas na 
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comunidade do Rio Verde/Grajaúna/Praia do Una, hoje reduzida a 07 núcleos, em 

função da expulsão causada pela restrição brutal de atividades tradicionais, tornadas 

ilegais a partir da criação da Estação Ecológica da Jureia-Itatins, e da violação 

sistemática de direitos sociais fundamentais.  

 

Esse processo de violência gerou mobilizações que resultaram, por 

exemplo, na retomada, na década de 1990, autorizada pelo governo de São Paulo, do 

direito de exercer a agricultura itinerante tradicional na Estação Ecológica, inclusive 

na comunidade do Rio Verde/Grajaúna, o que se mantém até o presente momento, 

bem como na recategorização de duas porções da Estação Ecológica, dando-se origem 

a 02 Unidades de Conservação de Uso Sustentável para acolher comunidades caiçaras, 

por meio da Lei nº 14.982/2013.  

 

Sucede que as comunidades tradicionais estão presentes em toda a 

região da Jureia e muitas famílias continuaram sem serem contempladas pela citada 

recategorização, permanecendo, na prática, em áreas sobrepostas à Estação 

Ecológica, unidade de conservação de proteção integral, como as famílias do 

Território Tradicional do Rio Verde/Grajaúna.    

 

O mais novo episódio de arbitrariedade e abuso da Fundação 

Florestal começou no dia 18 de junho de 2019, ocasião em que, munidos de pé de 

cabra e instrumentos para demolição, realizaram diligência que ensejou autuação do 

morador tradicional caiçara Marcos Venicius de Souza Prado.  

 

Na verdade, a pretensão da Fundação Florestal era executar 

imediatamente a demolição da casa, sob o argumento de que: 1) houve supressão de 

vegetação e crime ambiental; 2) a construção é recente; 3) não há moradores no local.  
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Felizmente, Marcos estava ciente de seus direitos como morador 

caiçara da comunidade e se contrapôs à ordem administrativa de demolição e 

despejo. Mesmo assim, a Fundação Florestal persistiu na ameaça, informando que em 

72 horas retornaria para executar a ordem administrativa.  

 

Informada, a Defensoria Pública expediu, no dia 19 de junho de 2019, 

Recomendação à Fundação Florestal, sustentando que a Lei Estadual nº 14.982/2013 

garante expressamente o direito de permanência e existência digna das famílias 

tradicionais caiçaras, em qualquer área da Jureia, inclusive no Rio Verde/Grajaúna, 

impondo requisitos que, conquanto questionáveis, são todos preenchidos por Marcos, 

Heber e Edmilson, representantes das 03 famílias afetadas.  

 

Com efeito, Marcos, Heber e Edmilson nasceram na Jureia e são netos 

de Onésio do Prado, cadastrado oficialmente e reconhecido pelo governo do estado 

como morador da comunidade do Rio Verde/Grajaúna, onde ainda vive, ao lado de 

Nancy do Prado, moradora caiçara pertencente à linhagem presente no local há pelo 

menos 200 anos. As famílias em questão retomaram locais utilizados ancestralmente, 

conhecidos como taperas, sem promoverem qualquer tipo de supressão de vegetação, 

e efetivamente estão morando nas casas há meses. Vivem de atividades tradicionais 

sustentáveis, como roça e pesca, em sintonia com o ecossistema do qual cuidam e 

fazem parte. Importante consignar também que as 03 famílias caiçaras encaminham 

há anos pedidos de reconstrução de casas nestas áreas de ocupação histórica caiçara, 

negados sem justificativa idônea pela Fundação Florestal.   

 

O Ministério Público Federal, provocado pela comunidade, iniciou 

processo de diálogo com a Fundação Florestal, interrompido abruptamente, sem 

prévia fundamentação, e provocando a execução imediata, no dia 04 de julho de 2019, 
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de ordem administrativa sem garantia de defesa contra 03 famílias caiçaras. A 

consequência da ação foi a demolição completa de 02 casas, despejando as famílias 

caiçaras sem que se oferecesse qualquer alternativa habitacional a elas. 

 

A casa de Edmilson só não foi demolida porque Karina, sua 

companheira, está grávida, e a Polícia Ambiental, que apenas acompanhava a 

diligência, desautorizou a destruição e o despejo da família caiçara pela Fundação 

Florestal.    

O argumento utilizado pela Fundação Florestal, ao comunicar ao 

Ministério Público Federal o rompimento do processo de negociação, no final da tarde 

do dia 03 de julho de 2019, foi de que a Procuradoria do Estado determinara, no dia 

02 de julho de 2019, a execução administrativa imediata da demolição das casas, por 

meio de decisão do Procurador do Estado Chefe Daniel Smolentzov, tudo isso ainda 

em pleno e regular processo de diálogo até então em curso. Segundo o Procurador do 

Estado Chefe, as “Informações Técnicas EEJI nº 14/2019 (fls. 04/14) e EEJI nº 15/2019 

(fls. 15/21) demonstram, de forma inequívoca, a presença dos elementos autorizadores 

do uso da autotutela pelo Estado de São Paulo nos termos do Parecer AJG nº 193/2016, 

que trago aos autos às fls. 24/37”. Portanto, enquanto a Fundação Florestal 

participava de processo de diálogo e negociação para resolução pacífica do conflito, 

ao mesmo tempo preparava procedimento administrativo e angariava apoio da 

Procuradoria do Estado para exercício de poder de polícia e de autotutela 

administrativa contra as famílias tradicionais caiçaras.  

 

Não bastasse, a Fundação Florestal deu cabo à ordem administrativa 

de demolição de casas e despejo de famílias caiçaras na manhã do dia seguinte, de 

inopino e sem possibilitar sequer a saída espontânea e o aproveitamento dos 

materiais das 02 casas destruídas. A Fundação Florestal não avisou previamente que 
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realizaria a diligência naquela data e não possibilitou que as famílias se preparassem. 

Não houve qualquer preocupação em providenciar transporte e guarda de bens 

móveis e pertences pessoais nem de oferecer local para habitação, ainda que 

provisória, às 02 famílias desalojadas. 

 

 

4. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO (LEGAL E ADMINISTRATIVO) E DO DIREITO 

DE DEFESA DAS FAMÍLIAS TRADICIONAIS CAIÇARAS DO RIO VERDE 

 

A autorização para exercício de autotutela administrativa dominial 

não possui base legal explícita, tratando-se de desdobramento do poder de polícia e 

inspirando-se em regra prevista no Código Civil que permite o desforço imediato para 

cessar situações flagrantes de esbulho ou turbação.  

 

Todavia, não se está diante de um conflito patrimonial privado, nem 

de invasores/as de qualquer bem público. Como se desenvolverá mais 

profundamente em seguida, neste conflito está em jogo direito territorial de 

comunidades tradicionais caiçaras, inclusive reconhecidas oficialmente pela própria 

Fundação Florestal e governo do estado de São Paulo.  

 

O autor Edmilson é neto de Onesio e filho de Valdir, ambos 

moradores tradicionais caiçaras da região do Rio Verde/Grajaúna/Praia do Una no 

Cadastro Geral de 1990, expressamente adotado na Lei Estadual nº 14.982/2013, que 

cria o Mosaico de Unidades de Conservação da Jureia-Itatins. Mais que isso, Onesio e 

Valdir receberam autorizações específicas e expressas do governo do estado de São 

Paulo para permanecerem definitivamente no Rio Verde/Grajaúna porque são 

reconhecidamente moradores tradicionais caiçaras da região onde o conflito se 
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deflagrou. Além de receberem permissão oficial para permanência e moradia, há 

décadas obtêm autorização para a prática de roça de subsistência. Neste contexto, é 

justo e lícito classificar Edmilson, neto de Onesio e filho de Valdir, como invasor? 

 

A Procuradoria do Estado Chefe se vale do Parecer nº 193/16, de 10 

de maio de 2016, para supostamente fundamentar a decisão que determinou a 

demolição das casas das famílias caiçaras, o que só não se concretizou na família de 

Edmilson por intervenção e bom senso da Polícia Ambiental, considerando a gravidez 

de Karina, companheira do autor. 

 

Entretanto, o contexto no qual o Parecer foi elaborado era o de 

ocupação por estudantes de escolas estaduais durante o segundo semestre do ano de 

2015 contra a reorganização escolar. Portanto, um contexto totalmente diverso e de 

embate puramente político por melhores condições educacionais, sem qualquer 

relação com direito social de moradia e vínculo possessório entre estudantes e bem 

público. 

Curiosamente, no referido Parecer, é possível identificar certa dúvida 

e até posições contrárias à da autotutela dominial mesmo para bens públicos de uso 

especial. José Cretella Júnior, autoridade citada no estudo (fl. 08), defende que para 

“que a auto-tutela dominial ocorra é preciso, antes de tudo, que seja incontrastável a 

natureza jurídica pública do bem tutelado, afastados, pois, quaisquer direitos de quem 

dê origem à atividade administrativa protetora.”  

 

Edmilson, não custa repetir, é caiçara de linhagem presente na Jureia 

há pelo menos 200 anos, muito antes da criação da Unidade de Conservação. Além 

disso, descende de família proveniente do Rio Verde. Seus pais, ambos caiçaras da 

Jureia, continuam residindo no Rio Verde e, antes de residirem onde hoje estão, 
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Edmilson e Karina moravam com eles. Deste modo, Edmilson e, por extensão, Karina, 

possuem direito de permanência no Rio Verde, por força inclusive da própria Lei que 

cria o Mosaico da Jureia, ao estabelecer requisitos para outorga de termo de 

permissão de uso a caiçaras provenientes da Estação Ecológica da Jureia-Itatins.     

 

Ainda no Parecer, em abono à tese da autotutela, a Procuradoria se 

vale de precedente do Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1246443/PR, cujo item 3 

diz expressamente que mesmo “que a Lei n. 9.605/98 autorize a demolição de obra 

como sanção às infrações administrativas de cunho ambiental, a verdade é que existe 

forte controvérsia acerca de sua auto-executoriedade (da demolição de obra).”  

 

O estudo da Procuradoria também acrescenta que há posições 

respeitáveis, como a do consagrado Carlos Ari Sundfeld, no sentido que a autotutela 

só seria válida se expressamente prevista em lei, o que não é o caso da situação de 

demolição de casas de famílias caiçaras em seus territórios tradicionais sobrepostos a 

Unidades de Conservação:  

 
52. Há quem pretenda que a auto-executoriedade das sanções 
administrativas deva ser consagrada expressamente em lei, como é o caso 
de CARLOS ARI SUNDFELD, ponto de vista esse que foi por ele amplamente 
exposto no Parecer PA-3 n° 113/97, em que se examinou, precisamente, a 
efetivação de ordem de demolição expedida pela Secretaria do Meio 
Ambiente em área de proteção aos mananciais. 53. Não se me afigura ser 
essa a melhor doutrina, pois, como já foi dito, decorre do próprio regime 
jurídico aplicável à Administração Pública (e derrogatório do direito 
comum) a desnecessidade desta ingressar em juízo para assegurar a 
aplicação e execução de penalidades administrativas, sendo, pois, a auto-
executoriedade da pena de demolição de obra ou edificação ínsita à previsão 
legal dessa modalidade de sanção associada ao exercício da polícia 
urbanística e ambiental. Esse o caminho trilhado pelo então Procurador 
Geral do Estado, ao fixar a orientação dissonante do entendimento 
preconizado no Parecer PA-3 n° 113/97. Destarte, prevalece na PGE, por 
força do despacho aditivo a esse parecer, proferido pelo comando 
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institucional, a diretriz segundo a qual ‘existe, na lei, autorização implícita 
para que a Administração execute a penalidade de demolição’.1 

 

 

É possível extrair 04 conclusões: 1) o Parecer nº 193/16, da 

Procuradoria do Estado, se debruça sobre contexto fático radicalmente diverso 

do objeto deste pedido; 2) a Procuradoria do Estado reconhece abertamente 

que a autotutela para retomada à força de bens públicos, sem ordem judicial, 

não está prevista em lei; 3) há dúvidas, inclusive no seio da própria 

Procuradoria do Estado, ainda mais intensas no âmbito do Poder Judiciário, 

sobre a possibilidade de autotutela para retomada à força de bens públicos, 

sem ordem judicial; 4) a autotutela administrativa para demolição, sem ordem 

judicial, de construções, algo que não foi objeto de avaliação no Parecer, é 

questão ainda mais polêmica e controversa, conforme precedente citado no 

próprio estudo da Procuradoria do Estado.   

 

Portanto, além de promover medida de força, com risco de conflito 

físico e com demolição de casa de moradores caiçaras em território tradicional, a 

Fundação Florestal, acatando ordem da Procuradoria do Estado, adotou Parecer que 

não se aplica à situação retratada neste processo, tratando-se, assim, de ação 

desprovida de qualquer fundamento legal ou mesmo administrativo!  

 

Mais grave ainda, a despeito de processo de diálogo e negociação 

entre as partes em curso, a Fundação Florestal escolheu um dia de chuva e de 

extremo frio, sem prévio aviso e sem possibilitar cumprimento espontâneo de 

retirada, para demolir casas de famílias caiçaras, somente não concretizando a 

                                                           
1 Parecer nº 193/2016, da Procuradoria Geral do Estado, fls. 19-20. 

mailto:athayama@defensoria.sp.def.br


                                        

 
 

Rua Gersoni Napoli, nº 04, Centro, Registro/SP; tel. (13) 38224000; email: athayama@defensoria.sp.def.br 
19 

derrubada da casa da família do Edmilson em razão da intervenção da Polícia 

Ambiental, sensibilizada pela condição de Karina, que está grávida.    

 

O exercício irregular do poder de polícia já foi objeto de apreciação e 

censura por parte do Poder Judiciário paulista:  

 
Constatado o direito da autora, verifica-se, quanto à demolição do imóvel 
que ocupava, irregular exercício do poder de polícia pelo ente municipal, 
prerrogativa que a despeito do atributo da autoexecutoriedade, depende da 
observância do devido processo legal em âmbito administrativo. Foi ela 
intimada a se retirar em 11/08/10 (f. 25), quando já preenchidos os 
requisitos para a concessão de uso especial, e recorreu à Defensoria Pública, 
que oficiou o Secretário Municipal de Habitação, formulando pedido 
administrativo de concessão de uso especial para fins de moradia em 16 de 
agosto de 2010 (f. 30), com resposta em 28/10/2010 (f. 34), no sentido de 
que a ocupação se dava, desde 1988, em área destinada a recompor um 
parque denominado parque Darcy Silva. Posteriormente, pendente de 
solução o requerimento efetuado, o ente municipal demoliu o imóvel em 
04/05/2011, com fundamento nos decretos nº 15.086/78 (art. 3º) e 
48.832/07 (art. 2º, I), à revelia da Medida Provisória nº 2.220/01. (Apelação 
nº 0018237-40.2011.8.26.0053 Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo 
Apelado: Maria Giseuda dos Santos Rufino Comarca: São Paulo Voto nº 
12863)  

 

O precedente acima se aplica perfeitamente à situação deste 

processo, na medida em que a Defensoria Pública, provocada pela comunidade 

após a autuação do morador caiçara Marcos, primo de Edmilson e também neto 

de Onesio e Nancy, expediu rapidamente e protocolou na Diretoria Executiva da 

Fundação Florestal, no dia 19 de junho de 2019, a Recomendação nº 02/2019, 

solenemente ignorada pela instituição, em claro desrespeito ao devido 

processo no âmbito do processo administrativo: 

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO RECOMENDA: Ao Excelentíssimo 
Senhor Diretor Executivo da Fundação Florestal Rodrigo Levkovicz: 1) que a 
Fundação Florestal não realize a remoção forçada de comunidades ou 
moradores tradicionais caiçaras sem ordem judicial, resguardando-se, 
assim, as garantias fundamentais inerentes ao devido processo legal; 2) a 
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abertura de espaço oficial de diálogo com o morador tradicional e a 
comunidade caiçara afetada, assessorados pela Defensoria Pública, para 
tentativa de composição; 3) a análise da concessão de Termo de Uso, por 
preencher o morador tradicional caiçara Marcos Venicius de Souza Prado 
todos os requisitos estabelecidos nos artigos 6º e 7º da Lei Estadual nº 
14.982, de 08 de abril de 2013; 4) o cumprimento, pela Fundação Florestal e 
pelo governo do estado de São Paulo, dos artigos 13 e 14 da Lei Estadual nº 
14.982, de 08 de abril de 2013, para o devido reconhecimento dos direitos 
das comunidades tradicionais caiçaras em todo o Mosaico Jureia-Itatins e a 
resolução definitiva das questões fundiárias. 

 

Não há dúvidas de que, além de violar diretamente o devido 

processo legal, subtraindo do Poder Judiciário a análise dos direitos envolvidos 

neste conflito e inviabilizando o direito de defesa das famílias caiçaras, a 

Fundação Florestal e a Procuradoria do Estado desrespeitaram até mesmo o 

devido processo administrativo, ignorando petição da Defensoria Pública, 

protocolada na Diretoria Executiva da Fundação Florestal no dia 19 de junho de 

2019, que requer a apreciação de outorga de Termo de Permissão de Uso antes 

da tomada de qualquer medida de força.   

 

Portanto, não houve instauração de processo administrativo, não 

ocorreu previsão e informação a respeito de rito a ser seguido, não se oportunizou 

qualquer condição de defesa, reduzindo-se as garantias processuais a um mero e 

isolado ato administrativo arbitrário. A ofensa ao contraditório e à ampla defesa em 

âmbito administrativo enseja controle judicial: 

 

MANDADO SEGURANÇA - REEXAME NECESSÁRIO -PROFESSOR ESTADUAL 
- ANULAÇÃO DO ATO DE REMOÇÃO - AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO - VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO 
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - NULIDADE - SENTENÇA 
CONFIRMADA. - Conquanto conferido à Administração Pública o poder-
dever de rever o ato administrativo aparentemente eivado de ilegalidade, é 
imperioso, por expressa determinação constitucional, a instauração de 
prévio processo administrativo. - Independentemente da análise da 
existência de vagas para fins de remoção, a nulidade do ato administrativo 
advém da ausência de prévio procedimento administrativo, em confronto ao 
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ditame inserto no art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal. - Segurança 
concedida. Sentença confirmada no reexame necessário. (TJ-MG - REEX: 
10358110019850001 MG, Relator: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 
19/08/2014, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 
01/09/2014). 
 

 

Provavelmente a Fundação Florestal decidiu agir por conta própria, 

desprezando o devido processo legal e o Poder Judiciário, em razão do precedente 

existente no caso do caiçara Gilson do Prado Carneiro, primo de Edmilson. O caiçara 

Gilson do Prado Carneiro foi citado no processo nº 1000901-05.2017.8.26.0244, com 

trâmite na Comarca de Iguape, proposto pelo Estado de São Paulo no dia 22 de junho 

de 2017, o qual pretendia a demolição e expulsão da família em função de suposta 

degradação ambiental promovida por invasores. 

 

Gilson, morador caiçara tradicional da Jureia, ocupou casa que era do 

seu tio, morador tradicional do local. Não promoveu nenhum tipo de supressão e só 

realizou atividades de manutenção da moradia. Também neto de Onesio e Nancy, sua 

mãe é caiçara da região do Grajaúna e seu pai caiçara da região do Rio das Pedras.  

 

Em contestação, a Defensoria Pública realiza defesa de mérito 

argumentando que não se trata de invasor, mas de morador caiçara descendente de 

famílias reconhecidas oficialmente como tradicionais. Sustenta, ainda, que a Lei 

Estadual nº 14.982/2013 outorga termo de permissão de uso a moradores 

tradicionais que estejam em Unidades de Conservação de Proteção Integral e que 

Gilson preenchia estes requisitos. Pontuou que a Fundação Florestal e o governo do 

estado de São Paulo não respeitam a obrigação, decorrente da criação do Mosaico de 

Unidades de Conservação da Jureia-Itatins, de realizar a regularização fundiária da 

área, deixando de promover levantamento de moradias e identificação das 

comunidades tradicionais, de outorgar termos de permissão de uso etc. e 
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estimulando, assim, o acirramento de conflitos socioambientais. O Conselho 

Consultivo foi criado muito recentemente, após anos de desídia, e o Plano de Manejo, 

que deveria ser concluído após 02 anos a partir da criação do Mosaico, ainda não 

existe.  

Simultaneamente, o Ministério Público Federal peticionou nos 

mesmos autos posicionando-se em favor de Gilson e sustentando a competência da 

Justiça Federal para tratar do assunto, tendo em vista a sobreposição de Unidade de 

Conservação Federal (Decreto nº 90.347/1984) e de área de praia marítima, bem da 

União. Apresentou também Parecer Técnico da Antropóloga Kênia Gonçalves 

Itacaramby, produzido em maio de 2017, que conclui ser Gilson do Prado Carneiro 

membro de Comunidade Tradicional Caiçara da Jureia. No mesmo passo, a 

Informação Técnica produzida pela Engenheira Agrônoma Adriana Perez Felipim, no 

dia 22 de junho de 2017, no bojo do Inquérito Civil Público nº 

14.0704.0000217/2016-1 instaurado pelo Ministério Público do Estado, sugere como 

encaminhamento a “regularização” da situação do requerido, reconhecendo que se 

trata de morador tradicional caiçara da Jureia. 

 

Após as manifestações da Defensoria Pública e do Ministério Público 

Federal, o Juízo de Iguape revogou a decisão liminar que autorizaria a expulsão da 

família caiçara e a demolição do imóvel e remeteu os autos à Justiça Federal, 

determinando, na prática, a permanência de Gilson na região do Costão da Jureia, 

Parque Estadual do Prelado, na casa que foi cedida por seu tio, também morador 

tradicional caiçara.      

 

O ingresso com ação judicial, pelo estado de São Paulo, neste caso, 

acabou oportunizando à comunidade, naqueles autos, exercer devidamente seu 

direito de defesa e esclarecer a situação posta, e, em razão disso, se evitou a 
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concretização de uma injustiça contra morador tradicional caiçara. Assim, como, no 

devido contraditório, a pretensão do estado de São Paulo, naquela sede, se viu 

frustrada, é aparentemente por isso que, nesse novo caso, recorreu ele à autotutela 

contra as famílias caiçaras do Rio Verde/Grajaúna, escapando do Poder Judiciário, de 

modo a não se submeter ao ordenamento jurídico e não ter de observar os direitos 

dos integrantes dessas comunidades.    

 

5. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO À MORADIA TRADICIONAL CAIÇARA NA 

COMUNIDADE DO RIO VERDE 

 

5.1. Direitos Socioambientais das Comunidades Tradicionais Caiçaras 

 

De proêmio, importante relembrar que Edmilson é morador 

tradicional pertencente à comunidade caiçara presente em toda a região da Jureia há 

séculos, como já se discorreu profundamente no curso desta ação. Apesar da redução 

drástica de famílias na região do Rio Verde/Grajaúna/Praia do Una, em função de 

concepção ultrapassada de preservação ambiental sem a participação de 

comunidades que foram decisivas para a integridade dos ecossistemas existentes, o 

autor sempre morou no Rio Verde com seus pais e nunca perdeu vínculo com o local, 

saindo temporariamente apenas para estudar.  

 

Para a plena compreensão do conflito e dos direitos em jogo, 

fundamental pontuar a legislação socioambiental produzida a partir da Constituição 

Federal, que operou significativa transformação nas coordenadas dos direitos 

culturais no Brasil, reconhecendo e tutelando, nos artigos 215 e 216, o patrimônio 

material e imaterial construído e praticado pelos diversos grupos que compõem o 

Estado pluriétnico brasileiro.  
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A Lei nº 9.985/2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC), reconhece a existência de comunidades tradicionais e assegura 

a tutela territorial destes grupos, criando espaços próprios ao desenvolvimento 

sustentável destas coletividades e compatibilizando-se “a presença das populações 

tradicionais residentes com os objetivos da unidade, sem prejuízo dos modos de vida, 

das fontes de subsistência e dos locais de moradia destas populações”. 

 

A Lei nº 11.428/2006, conhecida como Lei da Mata Atlântica, trata de 

forma especial as populações tradicionais, permitindo corte, supressão e exploração 

de vegetação e a coleta eventual de espécies de flora nativa para consumo próprio, 

bem como simplificando procedimentos para concessão de autorizações ambientais. 

 

O Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas (PNAP), 

regulamentado pelo Decreto nº 5.758/2006, inclui os territórios indígenas e 

quilombolas entre as áreas protegidas e determina que os povos e comunidades 

tradicionais deverão participar de sua implementação. Como princípio, incorpora o 

“reconhecimento das áreas protegidas como um dos instrumentos eficazes para a 

conservação da diversidade biológica e sociocultural” e, nos seus objetivos, dispõe 

“reconhecer e respeitar os direitos dos povos indígenas, comunidades quilombolas e 

locais no âmbito do SNUC” e “estabelecer mecanismos para o compartilhamento 

equitativo dos custos e benefícios resultantes da criação e gestão de unidades de 

conservação”. 

 

Merece destaque a Política Nacional dos Povos e das Comunidades 

Tradicionais, desenvolvida no Decreto nº 6.040/2007, tratando-se de documento 

jurídico que conforma e sistematiza um universo abrangente de direitos 

fundamentais pertencentes aos grupos etnicamente diferenciados. No referido 
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Decreto, povos e comunidades tradicionais são conceituados como “grupos 

culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas 

próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como 

condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, 

utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição”, 

definição com a qual as Comunidades Caiçaras da Jureia se identificam. 

 

O Plano Nacional de Cultura, instituído pela Lei nº 12.342/2010, 

acolhe, como objetivos, a “valorização da diversidade cultural, étnica e regional 

brasileira”, o “estímulo à sustentabilidade socioambiental” e o reconhecimento dos 

“saberes, conhecimentos e expressões tradicionais e os direitos de seus detentores”. 

 

A Lei nº 12.651/2012, o Código Florestal atual, também regulamenta 

de modo diferenciado a situação das comunidades tradicionais, classificando 

atividades de exploração agroflorestal sustentável como de interesse social e 

autorizando, de forma expressa, no artigo 38, o uso de fogo na agricultura de 

subsistência exercida por populações tradicionais. 

 

Por fim, o Decreto nº 8.750/2016 regulamenta o Conselho Nacional 

dos Povos e Comunidades Tradicionais, assegurando expressamente ao segmento 

caiçara representatividade neste novo espaço. 

 

Na dimensão internacional, a Convenção sobre Diversidade 

Biológica, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 02/1994, no artigo 8º (j), determina 

que sejam respeitados e considerados o “conhecimento, inovações e práticas das 

comunidades locais e populações indígenas com estilo de vida tradicionais relevantes à 

conservação e à utilização sustentável da diversidade biológica.” 
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Específica e abrangente, a Convenção nº 169/89 da Organização 

Internacional do Trabalho sobre Povos Indígenas e Tribais, com status supralegal, 

produz um significativo rol de direitos fundamentais destinados a grupos 

etnicamente diferenciados, como os caiçaras, posicionando o direito das comunidades 

de consulta livre, prévia, informada como espinha dorsal. 

 

Embora a questão da incidência da Convenção nº 169 da OIT às 

comunidades tradicionais não indígenas não tenha sido objeto de apreciação por 

parte do Supremo Tribunal Federal, anota Fernando Prioste que, com relação a 

comunidades quilombolas, “a jurisprudência dos tribunais regionais federais tem se 

firmado no sentido de reconhecer a aplicação (...)”.2 

 

Felício Pontes informa que coube “ao Poder Judiciário reconhecer a 

aplicabilidade da Convenção n. 169 às comunidades quilombolas”, afirmando que “hoje 

há relativo consenso quanto à aplicabilidade da Convenção n. 169 às comunidades 

quilombolas”.3 Atualmente, o Poder Executivo reconhece expressa e oficialmente que 

as comunidades quilombolas e, por extensão, as demais comunidades tradicionais, 

estariam no âmbito de incidência da Convenção nº 169 da OIT: 

 

Mais recentemente, o Poder Executivo passou a reconhecer as comunidades 
quilombolas como sujeitos da Convenção n. 169. Prova disso é a inclusão da 

                                                           
2 PRIOSTE, Fernando G. V. Quilombos no Supremo Tribunal Federal: Decreto 4887/03 e a efetividade 
da Constituição. In: PRIOSTE, Fernando Gallardo Vieira; ARAUJO, Eduardo Fernandes de 
(organizadores). Direito Constitucional Quilombola: análises sobre a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 3239. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015, p. 39. Outras decisões confirmando a 
aplicação da Convenção nº 169 da OIT a comunidades quilombolas podem ser encontradas no sítio da 
COMISSÃO PRÓ-ÍNDIO DE SÃO 
PAULO.https://direitosquilombolas.wordpress.com/2016/07/19/convencao-169-da-oit-na-protecao-
juridica-das-comunidades-quilombolas/. Acesso em 08 de janeiro de 2017.  
3 PONTES JUNIOR, Felício; OLIVEIRA, Rodrigo. Audiência Pública, oitiva constitucional e consulta 
prévia: limites e aproximações. In: DUPRAT, Deborah (organizadora). Convenção n. 169 da OIT e os 
Estados Nacionais. Brasília: ESMPU, 2015, p. 102-103. 
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situação das comunidades quilombolas nos relatórios enviados à OIT a 
partir de 2008. (...) Em fevereiro de 2013, ao editar a Portaria 
Interministerial n. 9 – que altera a Portaria Interministerial n. 35, a qual 
instituiu Grupo de Trabalho para regulamentar o direito à consulta prévia –, 
o Poder Executivo sinalizou que iria aplicar a Convenção n. 169 às 
comunidades tradicionais, pois o artigo 2º do ato normativo afirma que o 
Grupo de Trabalho dialogará constantemente com representantes das 
comunidades tradicionais, a fim de regulamentar o direito à consulta prévia. 
É possível concluir que, segundo o Estado brasileiro, povos indígenas, 
comunidades quilombolas e comunidades tradicionais são os sujeitos da 
Convenção n. 169 e, consequentemente, possuem direito subjetivo à 
consulta prévia.4 

 

O Ministério Público Federal, por meio da 6ª Câmara de Coordenação 

e Revisão (Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais) sustenta que os povos 

e as comunidades que se identificam como tradicionais merecem o abrigo da 

Convenção nº 169 da OIT, como fica evidente na Nota Técnica sobre a Medida 

Provisória nº 665/2014, elaborada em defesa de pescadores artesanais. Neste 

documento, Deborah Duprat, à época Coordenadora da 6ª CCR, advoga que a 

definição de povos indígenas e tribais estampada na Convenção nº 169 da OIT 

contempla todos os povos e comunidades tradicionais brasileiros, inclusive os 

pescadores artesanais, grupo considerado na Nota Técnica.  

 

No artigo 1º, item 2, da Convenção nº 169 da OIT, adota-se como 

critério definidor da identidade tradicional o autorreconhecimento: “A consciência de 

sua identidade indígena ou tribal deverá ser considerada como critério fundamental 

para determinar os grupos aos que se aplicam as disposições da presente Convenção.” 

 

Especificamente sobre direitos territoriais, a Convenção dispõe, no 

artigo 14: 

 

                                                           
4 Ibidem, p. 103-104. 
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1. Dever-se-á reconhecer aos povos interessados os direitos de 
propriedade e de posse sobre as terras que tradicionalmente ocupam. 
Além disso, nos casos apropriados, deverão ser adotadas medidas para 
salvaguardar o direito dos povos interessados de utilizar terras que não 
estejam exclusivamente ocupadas por eles, mas às quais, 
tradicionalmente, tenham tido acesso para suas atividades tradicionais 
e de subsistência. Nesse particular, deverá ser dada especial atenção à 
situação dos povos nômades e dos agricultores itinerantes. 
2. Os governos deverão adotar as medidas que sejam necessárias para 
determinar as terras que os povos interessados ocupam 
tradicionalmente e garantir a proteção efetiva dos seus direitos de 
propriedade e posse. 
3. Deverão ser instituídos procedimentos adequados no âmbito do 
sistema jurídico nacional para solucionar as reivindicações de terras 
formuladas pelos povos interessados. 

 

A Convenção nº 169 da OIT foi incorporada ao ordenamento jurídico 

pátrio por meio do Decreto nº 5.051/2004 e, por dispor sobre direitos humanos, 

possui caráter de norma supralegal, conforme posição atual do Supremo Tribunal 

Federal, não podendo, em razão da hierarquia normativa, ser contrariada por textos 

normativos ordinários. 

 

No âmbito do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, a 

despeito da inexistência de um instrumento tão específico quanto a Convenção nº 169 

da OIT, à Corte Interamericana de Direitos Humanos tem sido submetida uma série de 

conflitos relacionados à posse e à propriedade coletiva da terra de povos indígenas e 

tribais. A jurisprudência da Corte mostra-se extremamente relevante para o 

reconhecimento e interpretação dos direitos assegurados na Convenção Americana 

de Direitos Humanos.5 

                                                           
5 Sobre o tema, a obra de referência de MOREIRA, Eliane Cristina Pinto. Justiça Socioambiental e 
Direitos Humanos: uma análise a partir dos direitos territoriais de povos e comunidades tradicionais. 
Lúmen Juris, 2017. 
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Vale menção o precedente paradigmático dos Moiwana6, cujos 

ascendentes haviam sido levados forçadamente da África para o Suriname no século 

XVII, com o fim de serem explorados nas plantações, à semelhança do que aconteceu 

no Brasil no período escravocrata, sendo que, alguns grupos, do mesmo modo, 

resistindo à opressão e enfrentando o sistema, conquistaram a libertação forjando 

comunidades novas e autônomas, fundando aldeias no final do século XIX. Os 

Moiwana, posteriormente, em virtude de conflitos com o regime militar imposto por 

volta de 1980, foram deslocados das terras que ocupavam para cidades do interior de 

Suriname. Mais que isso, no ano de 1986 os membros da comunidade foram vítimas 

de ataque que deixou 39 mortos, incluindo crianças, idosos e mulheres. A operação 

militar também queimou casas e expulsou moradores, que sequer puderam enterrar 

seus parentes mortos. Não bastasse, os que sobreviveram foram abandonados em 

situação de penúria e sem condições de exercerem seu modo de vida.  

 

A Corte Interamericana, levando em conta o direito humano de 

propriedade coletiva dos Moiwana, decidiu que foram vulnerados pelo Estado por 

não estabelecer as condições nem prover os meios que permitiriam aos membros 

retornarem ao seu território com segurança. A Corte chegou a tal conclusão mesmo 

diante de um ordenamento jurídico interno, como o do Suriname à época, que não 

reconhecia tais comunidades como entidades jurídicas nem assegurava direitos 

territoriais coletivos. 

 

                                                           
6 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso de La Comunidad Moiwana Vs. Surinam. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 15 de junio de 2005. Serie C. Nº 
124.   
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Imprimindo interpretação extensiva e ampla do artigo 21 da CADH, a 

Corte, em sintonia com o disposto na Convenção nº 169 da OIT,7 garante, no caso das 

comunidades etnicamente diferenciadas que ocuparam suas terras tradicionais de 

acordo com suas práticas consuetudinárias, mas que carecem de título de 

propriedade, que a posse da terra deve bastar para que obtenham o reconhecimento 

oficial da propriedade e o consequente registro. De modo coerente, a Corte vem 

reforçando direitos de povos tribais, como se pode observar nos casos Saramaka x 

Suriname (sentença de 28 de novembro de 2007); Comunidades de la Cuenca del Río 

Cacarica X Colombia (sentença de 20 de novembro de 2013); Garífuna X Honduras 

(sentença de 08 de outubro de 2015).     

 

O documento “Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus 

tierras ancestrales y recursos naturales: normas y jurisprudencia del sistema 

interamericano de derechos humanos” compila e organiza, com base na jurisprudência 

da Corte produzida até a publicação do material, a posição do Tribunal a respeito das 

demandas envolvendo povos indígenas e tribais, constituindo fonte rica de 

informações e reflexões. Num esforço de síntese, extraem-se lições marcantes deste 

trabalho de fôlego: 1) equiparação entre direitos de povos indígenas e de povos 

tribais, categoria em que se inserem as comunidades tradicionais; 2) assunção de 

conceito amplo de território, contemplando formas comunais e coletivas de 

organização societária, reconhecido como fator determinante para a existência de 

                                                           
7 FUNDAÇÃO PARA O DEVIDO PROCESSO. Manual para defender os direitos dos povos indígenas.  
Ano de publicação não informado, p. 04: “Note-se que as disposições da Convenção nº 169 exerceram 
uma influência importante em países que ainda não a ratificaram, tanto na formulação de políticas 
públicas, como na expedição de legislações nacionais e, ainda, sobre decisões judiciais em âmbito 
nacional e internacional. Nacionalmente, de maneira crescente, os tribunais constitucionais e os 
supremos tribunais de vários países incorporam a Convenção em suas decisões. Da mesma forma, os 
tribunais internacionais de direitos humanos, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos, têm 
invocado em sua jurisprudência a Convenção nº 169, como parte do corpus iuris ou do conjunto de 
normas de proteção internacional dos direitos dos povos indígenas”. 
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povos indígenas e tribais; 3) interpretação e aplicação da Convenção Americana em 

consonância com outros instrumentos normativos nacionais e internacionais mais 

avançados e específicos, especialmente a Convenção nº 169 da OIT; 4) estímulo à 

incorporação, pelos Estados Americanos, de instrumentos internacionais de tutela 

dos povos indígenas e tribais, como a Convenção nº 169 da OIT; 5) tutela de direitos 

territoriais com fundamento no princípio da igualdade, da não discriminação e da 

efetividade; 6) caráter declaratório do direito ao território, protegido mesmo que não 

reconhecido oficialmente e formalmente pelo Estado.8 

 

5.2. A garantia de direitos territoriais como salvaguarda dos direitos culturais 

de Comunidades Tradicionais Caiçaras 

 

Inegável que a terra e o espaço constituem dimensões integrantes do 

ser humano, em que desenvolve cultura, modos de existência; estabelece relações 

com os outros e com o meio ambiente; e de onde retira alimento, subsistência, força e 

vida. A despeito da inquestionável relevância destas dimensões para a existência 

humana, a questão territorial e espacial, para as comunidades tradicionais, assume 

ares dramáticos, de luta por sobrevivência.  

 

Daniel Sarmento salienta que a terra adquire significado especial, 

condição para a existência étnica, sem a qual “o grupo tende a se dispersar e a 

desaparecer, tragado pela sociedade envolvente”, afirmando, ao tratar de comunidades 

quilombolas, que quando se retira a terra, “não se está apenas violando o direito à 

                                                           
8 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Derechos de los pueblos indígenas y 
tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales: normas y jurisprudencia del sistema 
interamericano de derechos humanos. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 56/09. 

mailto:athayama@defensoria.sp.def.br


                                        

 
 

Rua Gersoni Napoli, nº 04, Centro, Registro/SP; tel. (13) 38224000; email: athayama@defensoria.sp.def.br 
32 

moradia dos seus membros. Muito mais que isso, se está cometendo um verdadeiro 

etnocídio”.9 

A terra, para as comunidades tradicionais, sobre ser instrumento de 

trabalho e alimento para a vida, também contém forte conteúdo simbólico. Resta 

evidente que não se trata de instituto com caráter meramente patrimonial, ao gosto 

da tradição civilista. A discussão vai muitíssimo além do direito individual de 

propriedade, ou mesmo do direito social à moradia, mas tem conotação imaterial e 

indisponível, pois envolve direito fundamental de manutenção da cultura, das 

tradições, dos costumes, dos modos de ser, da existência étnica. 

 

Marco jurídico fundamental, a Constituição brasileira de 1988 

incorporou conquistas civilizatórias que redesenharem e refundaram o pacto social, 

doravante, ao menos no plano normativo, pluriétnico e garantidor de direitos 

fundamentais de comunidades etnicamente diferenciadas. A orientação 

socioambiental influencia todo o tecido constitucional, que cuida da tutela ambiental 

sem descurar a proteção de direitos territoriais e culturais de comunidades 

tradicionais. A propriedade privada é repensada à luz de sua função socioambiental.    

 
O socioambientalismo que permeia a Constituição brasileira privilegia e 
valoriza as dimensões materiais e imateriais (tangíveis ou intangíveis) dos 
bens e direitos socioambientais, a transversalidade das políticas públicas 
socioambientais, a função socioambiental da propriedade e a consolidação 
de processos democráticos de participação social na gestão ambiental. O 
casamento socioambiental orienta e fundamenta toda a legislação 
infraconstitucional brasileira aprovada após a Constituição de 1988, dando-
lhe coerência e unidade axiológico-normativa.10 
 

 

                                                           
9 SARMENTO, Daniel. A garantia do direito à posse dos remanescentes de quilombos antes da 
desapropriação. Disponível em: file:///C:/Users/mac54/Downloads/Dr_Daniel_Sarmento.pdf.Rio de 
Janeiro, 2006, p. 04-05. Acesso em: 05 de janeiro de 2017. 
10 SANTILLI, Juliana. Socioambientalismo e Novos Direitos: proteção jurídica à diversidade biológica 
e cultural. São Paulo: Peirópolis, 2005, p. 92-93. 
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A instituição do marco legal do patrimônio cultural imaterial 

brasileiro percorreu um longo trajeto até a aprovação do Decreto nº 3551/2000, que 

disponibilizou instrumentos jurídicos para salvaguarda destes direitos. 

 

A Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, 

celebrada pela UNESCO em Paris, no dia 17 de outubro de 2003, foi ratificada pelo 

governo brasileiro por meio do Decreto nº 5.753/2006, em que se define patrimônio 

cultural imaterial “como as práticas, representações, expressões, conhecimentos e 

técnicas – junto com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são 

associados - que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos 

reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural”.  

 

Cabe destacar, outrossim, a proteção internacional à cultura 

imaterial, tradicional e popular assegurada pela Recomendação sobre a Salvaguarda 

da Cultura Tradicional e Popular, de 1989;11 pela Proclamação das 19 Obras-Primas 

do Patrimônio Oral e Imaterial da Humanidade, de 2001; pela Declaração Universal 

sobre a Diversidade Cultural, também de 2001; pela Convenção sobre a Proteção e 

Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, assinada em Paris, em 20 de 

outubro de 2005, e promulgada pelo Decreto nº 6177/2007.  

 

A Constituição do Estado de São Paulo repete o comando 

constitucional em seu artigo 260. Ainda que tardiamente, o Estado de São Paulo, por 

                                                           
11 Tal documento define a cultura tradicional e popular como “conjunto de criações que emanam de uma 
comunidade cultural fundadas na tradição, expressas por um grupo ou por indivíduos e que 
reconhecidamente respondem às expectativas da comunidade enquanto expressão de sua identidade 
cultural e social; as normas e os valores se transmitem oralmente, por imitação e de outras maneiras. 
Suas formas compreendem, entre outras, a língua, a literatura, a música, a dança, os jogos, a mitologia, os 
rituais, os costumes, o artesanato, a arquitetura e outras artes”.  
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meio do Decreto nº 57439/2011, passou a proteger seu patrimônio cultural imaterial, 

instituindo ferramentas jurídicas para salvaguarda destes bens.    

 

A salvaguarda do patrimônio em risco na Comunidade Tradicional do 

Rio Verde/Grajaúna reclama a possibilidade de permanência e continuidade neste 

território pelas famílias caiçaras, bem como postura ativa no sentido de garantir 

segurança jurídica por meio de concessão de uso para moradia. 

 

Francimário Vito dos Santos, neste passo, argumenta que os 

mecanismos de salvaguarda são dinâmicos, porque dependem da situação concreta e 

exigem a participação da população interessada.  

 
Na verdade, tal fato é essencial para a institucionalização do objeto jurídico 
que definirá as normas, os instrumentos, as metodologias e as ações 
políticas de preservação do patrimônio imaterial com características 
peculiares e dinâmicas. Pode-se perceber que a construção do conceito de 
preservação do patrimônio cultural é social, uma vez que incorpora a 
população como parceira do Estado e como protagonista frente aos valores 
culturais que estão enraizados em seu cotidiano. A política de salvaguarda 
tem a função de proporcionar sustentabilidade à preservação e perpetuação 
de determinado bem cultural que seja reconhecido pela própria 
população.12 

 

 

De fato, só é possível proteger a cultura caiçara, a exemplo do 

fandango, reconhecido como patrimônio cultural nacional em 2012,13 se o território 

tradicional for adequadamente garantido. Sem território, não há cultura, porque não 

há mais comunidade, tratando-se, assim, a tutela do território, condição para o 

exercício dos demais direitos no caso dos caiçaras.  

                                                           
12 SANTOS, Francimário Vito dos. Trajetória, descentralização e aproximação: as políticas de 
preservação do patrimônio cultural imaterial no âmbito do plano de ação para as cidades históricas – 
PAC/CH. In: www.casaruibarbosa.gov.br. Acesso em 01 de dezembro de 2014. 
13 http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/83. Acesso em 08 de julho de 2019. 
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A família Prado, da qual o autor faz parte, continua tendo papel 

central na organização das manifestações culturais na Jureia. Neste âmbito, destacam-

se o protagonismo de Heber, Marcos e Edmilson no registro do fandango caiçara 

como patrimônio da cultura imaterial do Brasil junto ao Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional. 

 

Além do fandango, a presença caiçara nas taperas também é 

relevante para a tradição católico-cristã, dado que a Trilha do Imperador, assim 

intitulada por ter sido traçada pelo governo Imperial no século XIX, teria sido o 

caminho por onde foi levada a estátua do Bom Jesus de Iguape, encontrada no século 

XVI por indígenas que habitavam a Jureia. Até hoje, na tradicional Romaria do Bom 

Jesus de Iguape, realizada em agosto pela Igreja Católica, as famílias caiçaras que 

residem próximas à Trilha do Imperador acolhem anualmente romeiros de todo país 

em suas casas.  

Isso demonstra a importância das comunidades caiçaras para a 

cultura religiosa da região. Os romeiros percorrem um longo percurso pela Trilha e, 

para isso, contam com as casas das famílias caiçaras na comunidade do Grajaúna e Rio 

Verde como pontos de apoio, onde são recebidos com café, pão e peixe com farinha. A 

parada no Rio Verde envolve também o apoio do Edmilson, seu irmão e seus pais, que, 

além da hospedaria costumeira, também auxiliam os romeiros na necessária travessia 

de barco a remo pelo rio. De lá, eles seguem pela Trilha, para atravessar o morro da 

Jureia. No caminho, param para orar e beber água na Cachoeira do Senhor, onde a 

tradição diz que foi lavada a estátua do Bom Jesus de Iguape. As histórias de milagre 

feitas pelo Bom Jesus de Iguape atraem esses romeiros, aproxima-os de uma região 

preservada na qual há séculos vivem as comunidades tradicionais caiçaras, cuja 

proteção divina também é lembrada pelos padres em uma das missas realizadas na 

Praia do Una.  
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À esquerda, Onésio do Prado e Nancy do Prado, avós do autor Edmilson, com romeiros na cozinha 
de sua casa, situada na Estação Ecológica da Jureia, no Grajaúna; à direita, romeiros descansam na 
área da casa de Onésio do Prado e Nancy do Prado (fotos do ano de 2017 cedidas pela Comunidade 
do Rio Verde/Grajaúna) 

 

 

 
Padre rezando missa para Romeiros no Cemitério da Praia do Una (fotos cedidas pela 
Comunidade Caiçara do Rio Verde/Grajaúna) 
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5.3. Comunidades Tradicionais Caiçaras e direitos territoriais em Unidades de 

Conservação de Proteção Integral 

 

A nova conjuntura jurídica repercutiu na produção normativa 

infraconstitucional e a legislação paulatinamente tem reconhecido direitos de 

comunidades tradicionais e a importância histórica e hodierna que ostentam na tutela 

da biodiversidade. 

 

O conflito decorrente da sobreposição de unidades de conservação 

em territórios tradicionais é fruto de um grande e longo mal entendido. Não há, na 

prática, incompatibilidade entre a presença de comunidades tradicionais e a tutela da 

biodiversidade; não há conflito entre o direito de reconhecimento 

étnico/cultural/territorial e a preservação ambiental. Não se trata de mera 

casualidade ou coincidência, apontará Boaventura de Souza Santos, que 80% da 

biodiversidade estejam nas mãos e nos territórios de comunidades tradicionais e 

camponesas.14 

 

A natureza, para estas comunidades, não é recurso, mas faz parte da 

existência. As populações tradicionais não só admiram ou convivem com a 

biodiversidade, mas são parte integrante deste universo, composto, dirá Antonio 

Carlos Diegues, por “conjunto de seres vivos que tem um valor de uso e um valor 

simbólico, integrado numa complexa cosmologia.”15 

 

                                                           
14 SANTOS, Boaventura de Souza. Renovar a teoria crítica e reinventar a emancipação social. 
Tradução: Mouzar Benedito. São Paulo: Boitempo, 2007, p. 33. 
15 DIEGUES, Antonio Carlos. Etnoconservação da Natureza: enfoques alternativos. In: DIEGUES, 
Antonio Carlos Sant´Ana (Org.). Etnoconservação: novos rumos para a proteção da natureza nos 
trópicos. 2ª ed. São Paulo: Hucitec, 2000, p. 31. 
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Juliana Santilli afirmará que as populações tradicionais se 

caracterizam por “ligação de relativa simbiose com a natureza, pelo conhecimento 

aprofundado da natureza e de seus ciclos e pela noção de território ou espaço onde se 

reproduzem econômica e socialmente.”16 Tais populações desenvolveram, por 

inúmeros fatores, modos de vida peculiares, com técnicas, cosmovisão e modos de 

fazer e produzir próprios, e um outro tipo de relação com a natureza, diferente da 

relação que as sociedades urbano-industriais estabeleceram.  

 

A despeito das críticas que poderiam ser lançadas, o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), acaba, de fato, por contemplar direitos 

e garantias da população residente, mormente das comunidades tradicionais 

presentes nas áreas.17 

 

É justo perceber avanços na legislação, ao considerar reivindicações 

de movimentos socioambientais. Aliás, estudo do NUPAUB/USP revela que após a 

aprovação do SNUC diminuíram os casos de remoção de população tradicional e as 

Unidades de Uso Sustentável foram utilizadas de forma mais intensa, alcançando hoje 

cerca de 24% do total das UCs do país, mas a Mata Atlântica é o bioma onde ocorrem 

mais casos de conflitos.18 

 

Trágica, todavia, é a possibilidade de remoção de moradores 

tradicionais, como parece sugerir o artigo 42 do SNUC, tratando-se de dispositivo, se 

interpretado literalmente, manifestamente inconstitucional, ainda que previstas 
                                                           
16 SANTILLI, Juliana. Socioambientalismo e Novos Direitos: proteção jurídica à diversidade biológica 
e cultural. São Paulo: Peirópolis, 2005, p. 129. 
17 BRASIL. Lei nº 9.985/2000. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9985.htm. 
Acesso em: 10 de outubro de 2015. 
18 NÚCLEO DE APOIO À PESQUISA SOBRE POPULAÇÕES HUMANAS E ÁREAS ÚMIDAS BRASILEIRAS. 
Povos/Comunidades Tradicionais e Áreas Protegidas no Brasil: conflitos e direitos. Série 
Documentos e Relatórios de Pesquisa. Pró-Reitoria de Pesquisa USP. São Paulo, 2011, p. 05. 
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medidas compensatórias, porque nada seria capaz de reparar a expulsão de 

comunidade tradicional de seu território ancestral, constituindo tal medida ato 

etnocida.  

Por essa razão, o Decreto nº 6.040/2007, que instituiu a Política 

Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, 

impõe, no artigo 3º, inciso II, como objetivo, “solucionar e/ou minimizar os conflitos 

gerados pela implantação de Unidades de Conservação Integral em territórios 

tradicionais.” 

Os conflitos entre comunidades tradicionais e UCs são recorrentes no 

Estado de São Paulo. Embora se desconheça sistematização completa da situação em 

todo o estado de São Paulo, inúmeras demandas que têm como pano de fundo a 

sobreposição entre território tradicional (quilombola, caboclo e caiçara) e unidade de 

conservação estadual aportam na Defensoria Pública do Estado na região do Vale do 

Ribeira.19 

A Jureia, como Território Tradicional Caiçara, existe pelo menos 

desde meados do século XIX, apurou a Antropóloga do Ministério Público Federal 

Kênia Gonçalves Itacaramby, em Parecer específico sobre o conflito socioambiental 

na região: 

 

As comunidades caiçaras ocupam e/ou ocupavam, desde, pelo menos, 
meados do século XIX, áreas que foram englobadas, primeiramente, pela 
Área de Proteção Ambiental (APA) de Cananéia, Iguape e Peruíbe (UC 
Federal de Uso Sustentável) e onde, posteriormente, em 1986, foi criada 
também uma das mais restritivas UCs de Proteção Integral: a Estação 
Ecológica Juréia-Itatins (EEJI), abrangendo uma área de, aproximadamente, 
79.240 hectares. 

 

                                                           
19 Sobre o assunto, conferir HAYAMA, Andrew Toshio. Unidades de Conservação em Territórios 
Quilombolas: conflitos socioambientais e atuação da Defensoria Pública. Belo Horizonte: Letramento, 
2018. 
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A criação, na Jureia, na década de 1980, de espaços ambientalmente 

protegidos, não levou em consideração a presença de comunidades tradicionais em 

seu interior, como relembra a Antropóloga Kênia: 

 
De todo modo, portanto, não houve consideração pela presença histórica 
das comunidades tradicionais locais na decisão sobre a categoria de manejo 
mais adequada para a UC em tela, nesta região da Juréia, conhecida pela 
riqueza de sua sociobiodiversidade. Não houve participação das 
comunidades residentes na área eleita para a criação da UC, nem estudo, no 
sentido de caracterizar o modo de vida local e a natureza da relação 
socioeconômica e cultural com o meio ambiente a ser protegido, para – a 
partir deste conhecimento - fundamentar a definição da categoria da UC. 

 

Apesar de a Lei Estadual nº 14.982, de 08 de abril de 2013, ter 

reduzido o conflito ao recategorizar a Estação Ecológica, dando-se origem a 02 

Unidades de Conservação de Uso Sustentável na Jureia, não o resolveu por completo, 

deixando de contemplar a situação de várias comunidades e famílias, como as do Rio 

Verde/Grajaúna/Praia do Una, todas reconhecidas por meio de cadastros realizados 

desde 1990, por força do Decreto nº 32.412, de 01 de outubro de 1990, e instaurando 

contexto de precarização e intensa insegurança jurídica, como o emblemático caso do 

caiçara Edmilson ilustra. 

 

Não obstante, a sobreposição não pode engendrar empecilhos ao 

processo de reconhecimento étnico e territorial, resolvendo-se o impasse em favor 

das comunidades tradicionais, em virtude de inexistir qualquer fundamento jurídico 

que impeça a permanência caiçara em áreas de interesse ambiental. Como argumenta 

Girolamo Treccani, ao analisar a condição quilombola, os Decretos de criação de 

Unidade de Conservação em confronto com direitos quilombolas, anteriores à 

Constituição Federal de 1988, devem ser considerados não recepcionados, enquanto 
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os posteriores deverão ser considerados inconstitucionais, extirpando-se todos do 

ordenamento jurídico.20 

 

Neste sentido, ainda no âmbito dos direitos territoriais quilombolas, 

já é possível colher decisão judicial, em sede de controle difuso, que se posiciona pela 

inconstitucionalidade do artigo 42 do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. 

O precedente, datado de 18 de maio de 2015, é de autoria do Juízo da Subseção de 

Oiapoque/AP, nos autos da Ação Civil Pública nº 0000005-38.2015.4.01.3102, 

proposta pelo MPF em favor da Comunidade Quilombola do Cunani e em face do 

INCRA, do ICMBio e da União: 

 
Analisando os autos, observa-se que há aparente incompatibilidade entre a 
existência de uma comunidade de remanescentes de quilombolas em uma 
área integrante de um parque nacional, uma vez que os regimes jurídicos 
aplicados são diametralmente opostos porque ambas se assentam na 
exclusividade da propriedade. (...) Assim, pelos relatos acima, vislumbra-se 
possível a coexistência entre o resguardo da comunidade tradicional e a 
preservação ambiental, desde que efetivamente regulamentadas as duas 
“áreas”, sendo absurda a previsão do art. 42, caput, Lei 9.985/2000, em que 
prevista a possibilidade de remoção de populações tradicionais, dentre elas 
os remanescentes de quilombolas, em claro confronto à disciplina 
constitucional sobre o tema (art. 68, ADCT, acima mencionado) e às 
disposições internacionais, em especial a Convenção da OIT nº 169, em que 
se dispõe a salvaguarda de seus direitos de propriedade e expõe a 
excepcionalidade na medida de remoção de comunidades tradicionais. 
Dessa forma, há de ser afastada a aplicação do art. 42, caput, da Lei 
9.985/2000, seja por sua incompatibilidade com o texto constitucional 
(inconstitucionalidade) seja pelo que se vem denominando, controle de 
convencionalidade, ante seu descompasso com a Convenção nº 169, OIT, 
permitindo-se, pois, a manutenção de uma população tradicional em área de 
unidade de conservação em que, em tese, sua permanência não fosse 
permitida, como sói acontecer em parques nacionais (UC de proteção 
integral). 
 

 

                                                           
20 TRECCANI, Girolamo Domenico. Terras de Quilombo: caminhos e entraves do processo de 
titulação. Belém: Secretaria Executiva da Justiça; Programa Raízes, 2006.  
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No tocante às sobreposições já existentes entre UCs de Proteção 

Integral e Territórios de Comunidades Tradicionais, são viáveis as seguintes 

soluções,21 respeitando, sempre, o desejo da comunidade afetada: a) 

preferencialmente, a busca pela desafetação da unidade de conservação 

superposta ao território, por via legislativa ou judicial; b) se inviável ou se a 

desafetação não for desejada pela comunidade, a recategorização para outro 

tipo de unidade de conservação que autorize a presença de comunidades 

tradicionais em seu interior, por via legislativa ou judicial; c) por fim e na 

impossibilidade de alteração da unidade de conservação, ou como arranjo 

emergencial e provisório, o reconhecimento da tese da dupla afetação, 

conciliando-se interesses ambientais e étnico-culturais sob regime de gestão 

compartilhada entre comunidade tradicional e poder público responsável, sem 

prejuízo da adoção, em todas as hipóteses já citadas, se for do interesse da 

comunidade, de instrumentos emergenciais e provisórios de convivência, como 

Termo de Compromisso, Plano de Uso Tradicional etc.22 

                                                           
21 Conferir MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Territórios de Povos e Comunidades Tradicionais e as 
Unidades de Conservação de Proteção Integral: alternativas para o asseguramento de direitos 
socioambientais. 6ª Câmara de Coordenação e Revisão. Coordenação Maria Luiza Grabner; Redação 
Eliane Simões e Deborah Stucchi. Brasília: MPF, 2014.   
22 Trata-se da tese conhecida como “dupla afetação”, alternativa suscitada por estudiosos do tema para 
a resolução dos conflitos decorrentes da sobreposição e encampada no famoso julgamento da 
demarcação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol. A partir do julgamento da PET 3388/RR é possível 
extrair algumas conclusões acerca do pensamento do Supremo Tribunal Federal no que se refere ao 
conflito ocasionado pela sobreposição de unidades de conservação ambiental em terras ocupadas por 
populações indígenas. Apesar da especificidade indígena e das peculiaridades do caso sub judice, é 
intuitivo que as considerações também se aplicam às áreas ocupadas por populações tradicionais de 
modo geral. A PET 3388/RR consiste em Ação Popular que contestou a validade do procedimento 
demarcatório da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, no Estado de Roraima. Dentre as diversas 
questões levantadas no bojo da Ação, destaca-se a que questionou a inclusão do Parque Nacional do 
Monte Roraima nos limites da área identificada como de ocupação tradicional indígena. Das discussões 
travadas pelos Ministros durante o julgamento da Ação e posteriormente dos Embargos de Declaração 
identificam-se abordagens reveladoras dos pressupostos de fato e de direito que fundamentam a 
orientação seguida pela Suprema Corte para a resolução de conflitos dessa natureza. O Ministro 
Relator Carlos Ayres Britto, em seu voto, aduziu não haver qualquer incompatibilidade entre as áreas 
de conservação ou preservação ambiental e as terras indígenas, pois que, no seu entender, a própria 
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De todo modo, não se poderá admitir a expulsão ou mesmo o 

reassentamento de comunidades tradicionais de seu território ancestral, a não 

ser nas seguintes hipóteses: a) em caso de decisão consciente e livre da própria 

comunidade, de acordo com as condições estabelecidas por ela mesma; b) em 

caso de situação de emergência que signifique comprovado risco insuportável à 

integridade da comunidade, assegurando-se, se viável, direito de retorno, tudo 

nos termos do que determina a Convenção nº 169 da OIT.  

 

 

5.4. Termo de Compromisso/Termo de Permissão de Uso e Direito Público 

Subjetivo à Moradia Tradicional na Comunidade do Rio Verde 

 

Dentre as soluções viáveis acima apontadas, é certo que, desde logo, 

uma delas deve, sem prejuízo de providências paralelas a serem adotadas por outros 

atores, ser reconhecida por esse Juízo: a concessão de autorização de uso, pelos 

autores, da área que hoje ocupam. Registre-se que o autor Edmilson (e, por extensão, 

sua companheira Karina) possui direito público subjetivo à moradia na Comunidade 

Caiçara do Rio Verde, região onde nasceu, cresceu e vive, e, por consequência, o poder 

público competente tem o dever correspondente de assegurar a permanência das 

comunidades tradicionais em seus territórios ancestrais. 

 

Trata-se de direito que decorre da Constituição Federal (proteção à 

cultura por meio da garantia do território) e dos artigos 13 e 14 da Convenção nº 169 

                                                                                                                                                                                
Constituição Federal supõe íntima relação entre índios e meio ambiente, qualificada pelo Ministro 
como de “unha e carne”. Mencionou, “mais que uma simples relação de compatibilidade, o vínculo 
entre o meio ambiente e demarcação de terras indígenas é de ortodoxa pertinência” (p. 312). E nesse 
viés afirmou que o decreto homologatório da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, ao incluir o Parque 
Nacional do Monte Roraima, conferiu à área “dupla afetação”. 
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da OIT, norma de hierarquia supralegal e que ostenta mais força que o SNUC e a Lei 

Estadual 14.982/2013. 

 

Concretamente, o SNUC garante, em caso de sobreposição entre 

território tradicional e Unidade de Conservação de Proteção Integral, a concessão de 

termo de compromisso às comunidades tradicionais, com estabelecimento de 

“normas e ações específicas destinadas a compatibilizar a presença das populações 

tradicionais residentes com os objetivos da unidade, sem prejuízo dos modos de vida, 

das fontes de subsistência e dos locais de moradia destas populações, assegurando-se a 

sua participação na elaboração das referidas normas e ações.”    

 

O artigo 39 do Decreto nº 4.340/2002 estabelece a necessidade de 

regulação da permanência de comunidades tradicionais em Unidades de Conservação 

de Proteção Integral por meio de Termo de Compromisso, assegurando-se “o acesso 

das populações às suas fontes de subsistência e a conservação dos seus modos de vida.” 

O referido Decreto ainda determina que o Termo de Compromisso será assinado no 

prazo máximo de 01 ano após a criação da unidade de conservação e, no caso de 

unidade já criada, no prazo máximo de 02 anos contado da publicação do Decreto.  

 

A legislação impõe, portanto, um verdadeiro dever ao poder 

público, gerando um direito público subjetivo aos/às moradores/as 

tradicionais, algo que tem sido sistematicamente desrespeitado pela Fundação 

Florestal no caso do Mosaico de Unidades de Conservação da Jureia-Itatins.    

 

No mesmo sentido, a Resolução SMA nº 29, de 30 de março de 2010, 

prevê, no artigo 2º, “até que seja elaborado o Plano de Manejo, todas as atividades e 

obras desenvolvidas nas unidades de conservação de proteção integral devem se limitar 
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àquelas destinadas a garantir a integridade dos recursos que a unidade objetiva 

proteger, assegurando-se às populações tradicionais e de pequenos produtores, 

porventura residentes na área, as condições e os meios necessários para a satisfação de 

suas necessidades materiais, sociais e culturais.”  

 

A Lei Estadual 14.982/2013, que cria o Mosaico de Unidades de 

Conservação da Jureia-Itatins, reconhece a existência de comunidades tradicionais na 

Estação Ecológica da Jureia, o que explica a redação do artigo 6º: 

 

Artigo 6º - Às comunidades tradicionais da Estação Ecológica da Jureia--
Itatins e dos Parques Estaduais do Itinguçu e do Prelado, a Fazenda Pública 
Estadual outorgará Termo de Permissão de Uso, de acordo com Plano de 
Manejo e Termo de Compromisso e Responsabilidade a ser firmado entre 
essas comunidades tradicionais e o Órgão Gestor da Unidade. 
Parágrafo único – Será considerada comunidade tradicional a população que 
viva em estreita relação com o ambiente natural, dependendo de seus 
recursos naturais para a sua reprodução sociocultural, por meio de 
atividades de baixo impacto ambiental. 

 

Como já robustamente demonstrado, Edmilson é filho de pai e mãe 

caiçaras da Jureia, inclusive com genitor nascido no Rio Verde e morador, ainda hoje, 

do Rio Verde. De se notar que documentos da própria Fundação Florestal confirmam 

que o estado de São Paulo reconhece o pai do autor como morador tradicional do Rio 

Verde, conforme autorizações para execução de plantio de cultura de subsistência 

fornecidas por Gestores da Estação Ecológica da Jureia-Itatins sucessivamente por 

vários anos.  

O Instituto Florestal, à época a entidade que administrava a Estação 

Ecológica, autorizou, entre 2005 e 2007, Valdir do Prado, pai de Edmilson, a construir 

nova moradia no Rio Verde, em razão de riscos que a construção anterior, também no 

Rio Verde, estava apresentando, não deixando qualquer dúvida de que sempre 

reconheceu o pai de Edmilson como morador tradicional do Rio Verde.  
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Os avós de Edmilson, Onésio do Prado e Nancy do Prado, também são 

moradores tradicionais caiçaras da região do Rio Verde/Grajaúna (Praia do Una, na 

linguagem do cadastro oficial) e até hoje vivem no local. Tanto Onésio do Prado 

quanto Valdir do Prado estão presentes no Cadastro Geral de 1990 e em todas as suas 

atualizações.  

Assim, quando o estado de São Paulo nega a Edmilson, 

descendente direto dessas pessoas, o mesmo direito tradicional que já lhes foi 

reconhecido, mutila, na prática, a continuidade temporal dessa comunidade, 

impedindo que ela se perpetue no tempo, segundo seus modos tradicionais e 

em seu território tradicionalmente ocupado.   

 

A Lei Estadual 14.982/2013 prevê, de fato, os seguintes requisitos 

para compor o referido cadastro: 

 
Artigo 7º - Para efeito do disposto no artigo anterior desta lei, os Termos de 
Permissão de Uso não excederão a área de 10 ha (dez hectares), e seus 
ocupantes deverão preencher os seguintes requisitos mínimos: 
I – estarem incluídos no cadastro de moradores previsto no artigo 1º do 
Decreto nº 32.412, de 1º de outubro de 1990, ou serem deles descendentes; 
II – terem morada habitual na área, ou nela manterem ocupação efetiva; 
III – dedicarem-se à cultura de subsistência, prestação de serviços ou outras 
atividades previstas no Plano de Manejo da respectiva unidade de 
conservação. 
§ 2º -  Os Termos de Permissão de Uso referidos no artigo 6º desta lei 
deverão conter as seguintes cláusulas obrigatórias, sob condição resolutiva: 
1 – de proibição de transferência a qualquer título, no todo ou em parte, da 
posse da área, exceto a ascendentes, descendentes, cônjuges ou 
companheiros, na vigência de união estável, observado o disposto nos 
incisos II e III deste artigo; 
2 – observância das restrições da Lei Federal n° 12.651, de 25 de maio de 
2012  “Código Florestal”, e demais legislações federais e estaduais relativas 
ao meio ambiente, bem como as normas do Plano de Manejo da unidade de 
conservação. 
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Ora, da leitura fica patente que Edmilson preenche todos os 

requisitos previstos nos artigos 6º e 7º da Lei Estadual 14.982/2013, e isso é 

atestado, inclusive, pelo Laudo Antropológico produzido por equipe formada por 

consagrados/as antropólogos/as, que já acompanham as Comunidades Caiçaras da 

Jureia há bastante tempo, a exemplo da Professora Manuela Carneiro da Cunha, que 

também o subscreve. 

 

De fato, Edmilson nasceu e cresceu no Rio Verde, saindo do local 

apenas para estudar e retornando depois para a casa dos pais após completar o 

ensino médio. Desde então, desenvolve atividades tradicionais sustentáveis, como a 

prática de roça e pesca artesanal. 

 

O autor morou com sua companheira, a autora Karina, por 02 anos, 

na casa de seus pais, enquanto realizava pedidos de reconstrução de moradia negados 

e ignorados pela Fundação Florestal. Agora, há 04 meses reocupa a tapera de antigos 

parentes caiçaras, sua moradia atual no Rio Verde, para acomodar dignamente sua 

família e o/a futuro/a filho/a.  

 

O local utilizado pelo autor não sofreu nenhum tipo de corte ou 

supressão de vegetação, porque se tratava de moradia ancestral, em área antropizada 

desde a década de 1950, contando com espécies ornamentais e árvores frutíferas 

exóticas, como abacateiro, laranja e jambo, que indicam a presença sucessiva de 

moradores tradicionais. A área total, considerando construção e quintal, é de apenas 

0,0885 hectare, ou seja, menos de 01 hectare, quando a lei permite tamanho de até 10 

hectares para uso de morador/a tradicional. Como as fotos ilustram, trata-se de área 

ínfima, com construção de madeira e rodeada por árvores frutíferas, que atestam 

antiga e permanente presença humana. 
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Aspecto geral da casa dos autores e do quintal à volta 

                              

                                     Hibisco                                                                                                 Abacateiro 
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Cica                                                                                                  Limoeiro 

 

 

A legislação é generosa e assegura o direito de permanência e de 

moradia de comunidades tradicionais em seus territórios ancestrais, ainda que 

sobrepostos por Unidades de Conservação de Proteção Integral, como a Estação 

Ecológica. E não se trata de legislação vaga, mas de normas que garantem de forma 

concreta o direito de existência, dignidade e permanência de comunidades 

tradicionais em áreas de Unidade de Conservação, constituindo um verdadeiro direito 

público subjetivo aos titulares desse direito e gerando um dever correspondente do 

poder público de conceder essa autorização.  

 

Em que pese o SNUC utilizar a figura do Termo de Compromisso e a 

Lei Estadual nº 14.982/2013 dispor apenas da outorga de Termo de Permissão de 
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Uso, que poderia ser equivocadamente qualificado como ato precário e unilateral, o 

correto, diante da proteção ao patrimônio cultural presente na Constituição Federal e 

dos direitos territoriais assegurados na Convenção nº 169 da OIT e no Decreto que 

estabelece a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e 

Comunidades Tradicionais, o certo é classificar esse direito como autêntico e 

clássico direito público subjetivo, ou seja, ato administrativo vinculado, com 

conteúdo declaratório, impondo dever por parte do poder público de observá-

lo, não se inserindo no âmbito de discricionariedade do ente responsável.  

 

As características de discricionariedade ou precariedade não 

podem caracterizar o direito de permanência e moradia de comunidades 

tradicionais em seus territórios ancestrais. Muito ao contrário: cuida-se de 

direito subjetivo, portanto, ato vinculado, e permanente, não se extinguindo 

com a simples requisição pelo poder público. Reconhecida a existência de seus 

elementos, a administração é obrigada a atuar no sentido de conceder o direito 

subjetivo em questão, e se não o fizer poderá o prejudicado se valer da tutela 

jurisdicional, especialmente quando se trata de pleitear proteção em face do 

próprio Estado. A lesão a direito público subjetivo se apresenta imediatamente, 

e pode, de pronto, ser apreciada, não se justificando seja conferido à 

administração prazo para decidir sobre o reconhecimento ou não da concessão 

de uso, já que se trata de ato administrativo plenamente vinculado. 

 

O direito debatido nesta ação, portanto, tem natureza de 

verdadeira concessão de uso para fins de moradia, que segue neste caso regime 

diferenciado e especial, previsto na legislação socioambiental abordada, por se 

tratar de titulares caiçaras:  
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Outro aspecto digno de nota reside em que a lei, ao garantir ao possuidor o 
direito à concessão especial de uso, desde que tenha observado os requisitos 
nela fixados, não deixou a administração qualquer margem de flexibilidade 
no que toca à aferição dos critérios de conveniência e oportunidade como 
base para a prática do ato. Não há qualquer indício de discricionariedade na 
conduta do administrador. Sendo assim, ou estará obrigado a outorgar a 
concessão ao possuidor, se observados os requisitos da lei, ou, se não 
observados, estará obrigado a denegá-la. Tudo isso demonstra que a 
concessão de uso especial é formalizada por ato administrativo vinculado. 
Averbe-se, por último, que a lei instituiu um direito subjetivo em favor do 
possuidor que tenha cumprido as suas exigências. Por via de consequência, 
consumado o suporte fático previsto na lei, o possuidor tem direito 
subjetivo à expedição do ato de concessão de uso pela administração.23 

 

Em pesquisa jurisprudencial, encontram-se decisões que garantem 

direito à moradia ou à alternativa habitacional mesmo a moradores não tradicionais 

presentes em Unidades de Conservação de Proteção Integral: 

 

AÇÃO AMBIENTAL. Ubatuba. Núcleo Picinguaba. Área integrada no Parque 
Estadual da Serra do Mar. Supressão de vegetação e construção de 
edificações. Dano ambiental. Desocupação e demolição.  1. Parque Estadual 
da Serra do Mar. Prova. Os documentos que instruem os autos comprovam 
que a área ocupada pelo réu está inserida no Parque Estadual da Serra do 
Mar e que a construção foi iniciada em meados de 2006, sem as devidas 
licenças. Ocupação irregular.  2. Ocupação. Morador tradicional. As normas 
que criaram o Parque Estadual e o tombamento da Serra do Mar permitem a 
continuidade da ocupação dos moradores tradicionais e preveem a 
desapropriação das áreas particulares que o Estado quiser incorporar ao 
Parque Estadual; até então, é permitida a ocupação preexistente com as 
restrições contidas na lei e no regulamento. O réu não é morador tradicional 
e não faz jus à proteção prevista na lei; mas não se lhe pode impedir a 
ocupação e o uso da área adquirida, removidas as acessões e construções 
feitas depois. Procedência. Recurso do réu provido em parte para restringir 
a condenação. (Relator(a): Torres de Carvalho; Comarca: Ubatuba; Órgão 
julgador: 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Data do julgamento: 
17/10/2013; Data de registro: 29/10/2013). 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação demolitória - Decisão que indeferiu 
liminar – Construção na praia de Picinguaba, dentro do Parque da Serra do 
Mar - Ocupação por moradores tradicionais, turistas e por pessoas que para 
lá se deslocaram após a criação do Parque - Afirmação de que o requerido 

                                                           
23 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Comentários do Estatuto da Cidade. 2ª ed. São Paulo: Lúmen 
Juris, p. 371. 
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estaria poluindo o local com o despejo de esgoto e água servida, se 
verdadeira, aplica-se, em princípio, a todos os moradores, inclusive ao 
próprio autor - Falta de outra solução, posto que embora inúmeras as 
proteções legais existentes sobre a área, pouco ou quase nada foi feito de 
concreto pela administração, seja Federal, Estadual ou Municipal, para, 
senão impedir, pelo menos minimizar os impactos negativos sobre o meio 
ambiente. Impossibilidade de demolição das benfeitorias, insuficiência das 
provas – Ocupação que não ocorreu em data recente - Impossibilidade de 
alterar-se o statu quo, ainda mais em sede de liminar - Recomendação ao 
Magistrado para que ouça a União, para saber se tem interesse na questão - 
Recurso desprovido com observação. (Relator(a): Samuel Júnior; Comarca: 
Ubatuba; Data do julgamento: 17/04/2008; Data de registro: 
28/04/2008; Outros números: 6683325500). 

 

 

6. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E DE EVIDÊNCIA   

 

No curso do feito os autores demonstraram que possuem direitos 

territoriais na Comunidade do Rio Verde, da qual fazem parte, e onde vivem e 

constituíram família. Edmilson, como morador tradicional caiçara, neto e filho de 

caiçaras da Comunidade do Rio Verde/Grajaúna/Praia do Una, estes reconhecidos 

oficialmente e cadastrados como moradores tradicionais pela própria Fundação 

Florestal; Karina, por ser companheira do titular do direito e com ele constituir 

família, gestando filho/a comum.  

 

O direito em questão corre iminente risco de perecer se o Poder 

Judiciário não interferir imediatamente, considerando que já há ordem 

administrativa, determinada pela Procuradoria do Estado, para que a Fundação 

Florestal execute, a qualquer momento, sem ordem judicial e sem garantir 

defesa em processo administrativo, a demolição e despejo da família caiçara 

que ingressa com o pedido. 

 

mailto:athayama@defensoria.sp.def.br


                                        

 
 

Rua Gersoni Napoli, nº 04, Centro, Registro/SP; tel. (13) 38224000; email: athayama@defensoria.sp.def.br 
53 

A propósito, a Fundação Florestal efetivamente demoliu e despejou 

02 famílias caiçaras, parentes de Edmilson, no dia 04 de julho de 2019, somente não 

concretizando o ato com relação aos autores em virtude de Karina estar grávida, o 

que despertou o bom senso da Polícia Ambiental, que apenas acompanhava a 

diligência e impediu que a ação prosseguisse.  

 

Com relação à remoção de mulheres, a Relatoria Especial para o 

Direito à Moradia Adequada da ONU24 se pronuncia no sentido de que “processos de 

despejos forçados feitos pelo Estado impactam as mulheres de maneira violenta, 

trazendo estresse psicológico e desestabilização do ambiente familiar”. Acrescenta que, 

durante o despejo, “além da destruição da casa e dos bens, podem ocorrer abusos 

verbais e espancamentos, estupros e até assassinatos.”   

 

Ainda, as remoções forçadas e a falta de moradia têm efeitos 

particulares sobre as mulheres gestantes, comprometendo o desenvolvimento de 

uma gestação saudável. O acesso ao pré-natal, o direito à alimentação e ao repouso, 

quando necessários, podem ser seriamente prejudicados se à gestante não é 

garantido endereço fixo.  

 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde25 as experiências 

positivas das mulheres durante os cuidados pré-natais e o parto constituem a base de 

uma maternidade saudável.  Portanto, ao reconhecer que a experiência das mulheres 

é fundamental para transformar os cuidados pré-natais e para criar famílias e 

comunidades prósperas, a OMS clama aos Estados que adotem formas de agir que 

                                                           
24 http://www.direitoamoradia.fau.usp.br/wp-content/uploads/2012/01/guia-mulheres-PT.pdf. 
Acesso em 08/07/2019. 
25 https://apps.who.int/iris/bitstream/10665/250800/2/WHO-RHR-16.12-por.pdf. Acesso em 
08/07/2019. 
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garantam práticas positivas para as mulheres gestantes e que não violem seus 

direitos.  

A plausibilidade do direito está retratada na argumentação 

desenvolvida no curso desta ação, devidamente lastreada em documentos e materiais 

que instruem e comprovam a veracidade do presente pedido.  

 

Neste aspecto, importante frisar que há inúmeros documentos 

oficiais que confirmam a tradicionalidade de Edmilson como descendente 

direto de caiçaras reconhecidos pelo governo do estado de São Paulo como 

moradores tradicionais, os quais receberam autorização para permanência, 

para construção de moradias e práticas de atividades tradicionais na região do 

Rio Verde/Grajaúna. No Cadastro Geral de 1990 e em suas atualizações, o pai e 

o avô de Edmilson estão cadastrados como moradores tradicionais de Praia do 

Una (que abrange, no Cadastro Geral, a regiões do Rio Verde/Grajaúna, onde 

efetivamente sempre moraram). Os órgãos ambientais sempre concederam 

autorização para o pai e o avô do Edmilson praticarem roça e o pai de Edmilson 

recebeu, entre 2005 e 2007, autorização de construção de moradia no Rio 

Verde. Todos esses documentos foram anexados à ação. 

 

Relevante também sublinhar a qualidade técnica dos Laudos, 

Pareceres e Relatórios anexados: 1) O Relatório do Historiador e Arqueólogo 

Professor Doutor Plácido Cali, sobre a trajetória da linhagem Prado na Jureia; 2) 

Parecer Técnico do setor de Antropologia do Ministério Público Federal, produzido 

em 2017, sobre os conflitos socioambientais na Jureia e os direitos violados das 

Comunidades Tradicionais Caiçaras; 3) O Laudo Antropológico de Reconhecimento da 

Tradicionalidade de Edmilson de Lima Prado, Morador da Comunidade Tradicional 

do Rio Verde e Praia do Una (Iguape). 
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O Laudo Antropológico sobre a tradicionalidade de Edmilson, 

elaborado por Antropólogos de grande prestígio, assim conclui e recomenda: 

 

Por fim, recomendamos que seja reconhecida legalmente a tradicionalidade 
de Edmilson de Lima Prado e efetivados seus direitos enquanto membro de 
comunidade tradicional caiçara. À luz de nossa experiência de pesquisa, 
tendo apontado concretamente que este morador preenche todos 
requisitos, para o reconhecimento da tradicionalidade, da Lei do Mosaico de 
Unidades de Conservação Jureia-Itatins, que atualmente abrange a região 
onde mora; observada bibliografia pertinente sobre a realidade 
socioambiental da Jureia; identificada uma vasta base documental que 
conecta tanto ele, como sua família, às práticas e conhecimentos tradicionais 
caiçaras; considerando a genealogia da família Prado, documentada à 
profundidade de pelo menos oito gerações no território tradicional, bem 
como o imenso conjunto de dados que demonstram sua vida na comunidade 
do Rio Verde e Praia do Una, nos parece exaustiva a quantidade de dados, 
evidências em pesquisas e documentos que permitem afirmar que há 
correlação fática e fundamentação antropológica entre a legislação 
concernente aos direitos de “povos”, “populações” e “comunidades 
tradicionais” no Brasil e o caso em apreço. 

 

 

7. DOS PEDIDOS 

 

Deste modo, requer-se de Vossa Excelência: 

 

a) O reconhecimento do direito público subjetivo à assistência 

jurídica promovida pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo; 

 

b) A concessão de tutela provisória, em sede de liminar, sem 

oitiva dos requeridos neste momento, para que Fundação Florestal e o estado 

de São Paulo se abstenham de executar ordem administrativa de demolição da 

casa e de desocupação dos autores; 
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c) A intimação dos requeridos para audiência de tentativa de 

conciliação, após o deferimento do pedido de liminar, e a citação dos requeridos para 

que apresentem contestação, sob pena de revelia; 

 

d) No mérito, o reconhecimento do direito público subjetivo à 

concessão de uso para fins de moradia tradicional caiçara na Comunidade do 

Rio Verde aos autores, direito que tem como titular Edmilson de Lima Prado, 

estendido à Karina Ferro Otsuka, sua companheira; 

 

e) A observância das prerrogativas legais da Defensoria de prazo 

dobrado e intimação pessoal (por carta, por correio eletrônico ou com abertura de 

vista, se necessário). 

 

Pretende-se provar o alegado por todos os meios de prova em direito 

admitidos, como perícias, documentos e testemunhas. 

 

Atribui-se à causa o valor de R$ 20.000,00. 

 

De Registro a Iguape, 10 de julho de 2019. 

 
ANDREW TOSHIO HAYAMA 
Defensor Público do Estado 
Centro de Tutela Coletiva 
Regional Vale do Ribeira 
 
ANDRÉ LUIZ FERREIRA DA SILVA 
Advogado 
OAB/SP nº 284.377 
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Lista de documentos anexados ao pedido, na ordem que segue: 
 
Documento 1: Declaração de hipossuficiência  
 
Documento 2: Procuração advocacia pro bono 
 
Documento 3: Documento pessoal do autor  
 
Documento 4: Documento pessoal da autora 
 
Documento 5: Comprovante de gravidez da autora  
 
Documento 6: Pedidos de reconstrução de moradia Edmilson 
 
Documento 7: Autorização para reconstrução de moradia Valdir 
 
Documento 8: Laudo Antropológico Edmilson  
 
Documento 9: Parecer Antropológico do MPF sobre a Jureia 
 
Documento 10: Relatório Histórico sobre a linhagem Prado na Jureia 
 
Documento 11: Lei Estadual nº 14.982/2013 
 
Documento 12: Decreto Estadual Cadastro Geral de 1990 
 
Documento 13: Portaria da Fundação Florestal atualização do Cadastro de 1990 
 
Documento 14: Recomendação nº 02/19 da Defensoria Pública 
 
Documento 15: Ordem de autotutela administrativa para demolição de casas 
caiçaras 
 
Documento 16: Parecer autotutela administrativa Procuradoria do Estado 
 
Documento 17: Titulação Fandango Caiçara 
 
Documento 18: Carta de Apoio da Comissão Dom Paulo Evaristo Arns 
 
Documento 19: Matérias na imprensa sobre o caso  
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