Brasília, 17 de abril de 2020.
Ao Ilmo. Sr.
Exmo Presidente do INCRA
Re.: dados sobre regularização fundiária

O Instituto Democracia e Sustentabilidade, associação civil sem fins lucrativos inscrita no
CNPJ nº 11.376.024/0001-66, com sede em São Paulo no endereço Travessa Dona Paula,
01 CONJ 4 SALA B, Higienópolis, vem por meio do seu Coordenador de Projetos e
advogado André Lima (OAB-DF 17.878), com fulcro na Lei de Acesso à Informação, Lei
Federal 12.527/2011, e com base no inciso XXXIII do art. 5º e inciso II do § 3º do art. 37 da
CF/88, requerer os dados e informações abaixo descritos relativos à ocupação de áreas
públicas da União, na forma e conteúdo descritos e apresentar pedido de informações
relativos ao assunto. A saber:
1) Quantos imóveis que ocupam terras da União requereram regularização fundiária
perante o Incra, nos termos da Lei Federal nº 11.952, de 25 de junho de 2009, a partir de
26 de maio de 2012, na Amazônia e nas demais regiões do País?
2) Quantos dos imóveis referidos na questão anterior estão na categoria de até 4 módulos
fiscais, entre 4 módulos fiscais e 1500 ha e acima de 1500 ha? Segregar as informações
por estado.
3) Qual a extensão total da área acima referida considerando as categorias descritas (até 4
módulos fiscais, entre 4 módulos fiscais e 1500 ha e superiores a 1500 ha) na Amazônia e
nas demais regiões do País?
4) Informar a data a partir da qual passou-se a exigir o Cadastro Ambiental Rural do Imóvel
sob requerimento de regularização nos termos da Lei nº 11.952/2009?
5) Requeremos por fim uma lista em formato de planilha (ex. CSV ou XML) contendo a
informação de cada imóvel que tenham requerimento de regularização fundiária
protocolado entre o período da entrada em vigor do Código Florestal (26 de maio de 2012)
até 10 de dezembro de 2018 nos nove estados amazônicos. Incluir o código do Cadastro
Ambiental Rural (CAR) e o número no SIGEF.
Colocando-nos a disposição para esclarecer, no prazo legal, quaisquer dúvidas a respeito
da demanda ora formalizada, despedimo-nos cumprimentando-os.
Atenciosamente,
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