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Aos Faxinalenses que 
estiveram durante todo esse 

tempo formação sobre direito, 
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principalmente ao FBDH pelo apoio, 

sem o qual a palavra
“direitos humanos” 
não sairia do papel.
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“A essência dos Direiros Humanos 
é o direito a ter direitos”

Hannah Arendt

Finalizando, reafirmamos nossa mobilização social como Povos Faxinalenses do 

Paraná, fortalecidos pela articulação de nossa diversidade e com a certeza de que não 

mediremos esforços em nos mobilizar para garantir nossos direitos como povos e 

comunidades tradicionais, sendo que assumimos coletivamente neste 4º Encontro Estadual 

dos Povos Faxinalenses os seguintes compromissos e desafios:

Compromissos

· Defender nosso território e nossa cultura faxinalense do avanço do 

agronegócio, da contaminação dos agrotóxicos e do descaso dos poderes 

públicos.

· Continuar protegendo a natureza do faxinal de qualquer agressão.

· Lutar por um campo vivo, onde nós faxinalenses decidiremos como 

queremos viver.

Desafios

· Avançar na organização por meio da formação dos faxinalenses para a 

defesa de nossos compromissos de demandas.

· Denunciar sistematicamente e com informações contundentes todas as 

agressões aos nossos direitos e aos nossos territórios.

· Estabelecer novas alianças com organizações sociais que lutam pela 

diversidade no campo e na sociedade.

 Guarapuava, 28 de Agosto de 2011.
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Municípios de abrangência

Núcleo Turvo

Município de Turvo - Faxinal Saudade Santa Anita.

Município de Boa Ventura de São Roque - Faxinal Kruguer.

Núcleo Pinhão

Município de Pinhão - Faxinais Bom Retiro, São Roquinho e Ribeiro.

Núcleo Prudentópolis

Município de Prudentopólis - Faxinais Marcondes, 

Paraná Anta Gorda, Tijuco Preto.

Núcleo de Rebouças

Município de Rebouças – Faxinais Marmeleiro de Baixo, 

Marmeleiro de Cima, Barro Branco,

Núcleo São Mateus do Sul

Município de São Mateus do Sul - Faxinais do Emboque, 

 Lapa-Faxinal os Paio, Mato Queimado.

Município de Antonio Olinto – Faxinal Água Amarela de Cima.

Núcleo Mandirituba

Município de Mandirituba - Faxinais Espigão, Pedra Preta, Meleiro, 

Campestra dos Paulas, Mato Branco.

Município de Quitandinha – Faxinais Barro Branco, Salso
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OAB/PR 50.146

· Que o ITCG proceda a demarcação dos perímetros e memoriais descritivos dos 

faxinais do Paraná, segundo a solicitação da APF;

· Que se agilize a execução dos convênios protocolados pelas comunidades 

faxinalenses no IAP e SEMA para manutenção de cercas e colocação de placas de 

identificação nos faxinais;

· Que a Secretária de Segurança Pública no Paraná oriente suas delegacias a 

registrarem B.O's denunciados pelos faxinalenses atuando na averiguação das ameaças e 

conflitos praticados contra os faxinalenses;

· Que o IAP promova ações de formação de agentes fiscais da comunidade, para que 

atuem diariamente na fiscalização dos territórios tradicionalmente ocupados, garantindo as 

condições mínimas de trabalho e infra-estrutura.

· Garantir que os territórios tradicionalmente ocupados que geram ICMS Ecológico 

por meio de Unidades de Conservação ou Áreas de Uso Especial Regulamentado recebam 

diretamente o valor do rapasse do ICMS para a comunidade e/ou que o mesmo valor seja 

investido de forma integral nas comunidades faxinalenses por meio dos planos de uso 

sustentável;

· Que as atividades de subsistência tradicionalmente praticadas (roças, extrativismo, 

pesca, criações e outros) sejam garantidas junto com o reconhecimento do uso dos territórios.

· Que o Estado promova para os servidores públicos dos órgãos ambientais, 

conjuntamente com o Ministério Público uma formação continuada e com urgência para os 

servidores atuarem nas comunidades de faxinais, considerando a lei estadual, o POP-

Procedimento Operacional Padrão/IAP, leis municipais e demais acordos coletivos das 

comunidades.

· Que ICMBio efetive imediatamente as ordens de serviço para que os servidores do 

órgão possam desenvolver com maior agilidade os procedimentos para estudos e criação das 

RDS do Faxinal dos Marcondes (Prudentópolis), Faxinal Bom Retiro e São Roquinho 

(Pinhão), garantindo recursos, infraestrutura e diárias para as comunidades.

· Que o ICMBio estabeleça uma parceria com o INCRA e  agilize os estudos 

preliminares por meio dos termos de referencia já encaminhados.

· Que seja instituído pelo ICMBio o Grupo de Trabalho das RDS dos Faxinais, que já 

tem desenvolvido ações há pelo menos 16 meses.

· Que os governos estaduais e municipais atendam as demandas da juventude 

faxinalense, garantindo educação, geração de renda, saúde, lazer, entre outros, reconhecendo 

e valorizando a cultura e a identidade jovem, ampliando as possibilidades destes 

permanecerem na comunidade em que vivem.

· Que o INCRA assuma o papel de regularização dos territórios faxinalenses, 

segundo relatório final do GT encaminhado a instituição nacional em 2007.

· Que o IAP coordene imediatamente a criação dos conselhos gestores nos 

municípios que possuem ARESUR's.
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Introdução

“Os “povos dos faxinais” emergiram como forma política organizativa para 
garantir a defesa de seus direitos, que se encontram ameaçados. Os conflitos no interior e 
nas proximidades de suas áreas levaram à necessidade desses grupos se organizarem, sob 
pena de perderem sua constituição e seus territórios. Tal processo parece contradizer as 
interpretações a seu respeito, incluindo a jurídica que, corroborando as interpretações 
econômicas e sociais, tem também anunciado o fim do “sistema faxinal”. No âmbito dos 
estudos do direito, observa-se que as dificuldades de interpretação jurídica das situações 
empiricamente observadas referem-se à falta de procedimentos que permitiriam alcançar os 
fenômenos sociais, sem a preocupação de “enquadrá-los” às formas jurídicas, dispostas no 
sistema jurídico. Tal procedimento se encontra alicerçado no dogma da completude do 
direito. Para esse tipo de interpretação, o “compáscuo” seria a representação do “sistema 
faxinal”. Nesse sentido, a discussão jurídica mais recente, que toma como foco a primazia 
dos agentes sociais, fornece instrumentos analíticos para uma melhor compreensão das 
situações. A adoção pelo Brasil da Convenção nº 169 da OIT, que trata dos “povos 
indígenas” e “tribais”, tem contribuído com esse processo, pois além de reforçar a 
centralidade do indivíduo e do grupo ao qual pertence, relativiza o papel dos intérpretes. 
Trata-se de tentar superar as dificuldades iniciais de investigação das situações 
empiricamente observadas.” (Joaquim Shiraishi Neto - O DIREITO DOS POVOS DOS 
FAXINAIS: as interpretações e as interpretações jurídicas)

O que são Faxinais?

“Faxinais são comunidades rurais que se estabeleceram no centro-sul do Paraná e 
que se constituíram historicamente como mecanismo de autodefesa do campesinato local 
buscando assegurar sua reprodução social em conjunturas de crise econômica como a do 
tropeirismo e durante o ciclo da erva-mate, ou seja, entre meados do século XIX e a década 
de 30 do século XX.

Tais comunidades possuem formas peculiares de apropriação do território 

tradicional, baseadas no uso comunal das áreas de criadouros de animais, recursos florestais 

e hídricos e no uso privado das áreas de lavoura, onde é praticada a policultura alimentar de 

subsistência com venda de pequeno excedente. Baseados em normas de conduta e de uso 

ambiental próprias, sobretudo na combinação de uso comum e privado dos recursos 

naturais, os faxinais são considerados uma forma de organização camponesa diferenciada 

no sul do país.” (Roberto de Souza Martins - Terra e Território Faxinalense no Paraná: 

notas sobre a busca de reconhecimento)

Identidade Faxinalense:

Segundo a Lei 15.673, de 13/11/2007, entende-se por identidade faxinalense a 
manifestação consciente de grupos sociais pela sua condição de existência, caracterizada 
pelo seu modo de viver, que se dá pelo uso comum das terras tradicionalmente ocupadas, 
conciliando as atividades agrossilvipastoris com a conservação ambiental, segundo suas 
práticas sociais tradicionais, visando a manutenção de sua reprodução física, social e 
cultural.

sacrifício dos suínos criados à solta imposto pelo MAPA e pela SEAB, por meio da 

Vigilância Sanitária, nos faxinais de Água Amarela (Antônio Olinto), Ribeiros (Pinhão), 

Paraná Anta Gorda (Prudentópolis) e Emboque (São Matheus do Sul) em função de 

informações coletadas incorretamente; 4) falta de fiscalização e omissão do IAP e Força 

Verde frente aos acordos comunitários e termos de ajuste de conduta nos conflitos 

denunciados de desmatamento e contaminação das águas no Faxinal dos Kruger (Boa 

Ventura de São Roque), Marmeleiro de Cima (Rebouças), Água Amarela de Cima (Antonio 

Olinto), MatoPreto/Paiol (Lapa), Bom Retiro e Ribeiro (Pinhão), Paraná Anta Gorda 

(Prudentópolis), Salso (Quitandinha) e no Faxinal Saudade Santa Anita (Turvo).

Diante de um avanço do capital que não respeita a sociobiodiversidade dos territórios 

faxinalenses, expandindo as monoculturas, envenenando a terra e esvaziando o campo; 

diante da passividade de um Estado que não garante os direitos, nem acompanha as 

demandas das comunidades faxinalenses, mas promove com agilidade e recursos fartos a 

expansão do agronegócio; e diante do nosso processo de organização como povos 

faxinalenses, que vêm se fortalecendo desde 2005 e não admitem continuar sendo tratados 

como resquícios sociais, como se não merecêssemos ser reconhecidos na nossa organização 

e nas nossas reivindicações, colocamos mais uma vez nossas demandas, esperando uma 

ação urgente, articulada e eficaz do Estado.

Demandas

· Criação de um Grupo Intersecretarial de encontro bimestral para efetivação das 

demandas dos faxinalenses.

· Que o IAP faça o enquadramento como ARESUR dos faxinais já solicitados pelas 

comunidades e pautado pela APF;

· Que o Governo do Estado regulamente a Lei Estadual 15.673;

· Realização por parte do IAP e ITCG de laudos ambientais, antropológicos, 

sociais, econômicos, fitoterápicos e fundiários visando a defesa coletiva das identidades 

dos faxinalenses;

· Criação de portarias do IAP para destinação de servidores com papel exclusivo de 

acompanhar as demandas das comunidades de faxinais, com recursos e infraestrutura 

necessários para trabalhar junto com as comunidades faxinalenses.

· Que o Governo Estadual apóie a busca de reconhecimento das identidades 

coletivas instituindo a Política Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais e efetive 

maior eficácia na operacionalização das políticas públicas já existentes.

· Que a Força Verde desempenhe ações enérgicas contra os crimes ambientais 

causados nos territórios dos faxinais;

· Que a Secretaria de Estado da Educação incorpore nos currículos escolares a 

educação faxinalense, garantindo que os saberes tradicionais façam parte dos processos 

educativos das crianças, jovens, adultos e idosos de modo a contribuir no fortalecimento das 

lutas, da cultura e da identidade dos povos faxinalenses;
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Anexo 3 – Carta

CARTA FAXINALENSE

        Nós, 103 lideranças faxinalenses entre crianças, jovens, mulheres e homens 

organizados no movimento social da Articulação Puxirão dos Povos de Faxinalenses-APF 

estivemos reunidos nos dias 26, 27 e 28 de Agosto de 2011, em Guarapuava, para o 4º 

Encontro Estadual dos Povos Faxinalenses, no qual também participaram aproximadamente 

45 pessoas entre autoridades, grupos de apoio e convidados. Mais uma vez, afirmamos quem 

somos, onde estamos, como vivemos e quantos somos, frente à invisibilidade que opera 

sobre a existência dos povos faxinalenses enquanto sujeitos de direitos como comunidades 

tradicionais com territorialidade específica no Sul do Brasil.

           A afirmação de nosso modo de vida faxinalense e a preservação da cultura 

dos faxinais marcaram os vários momentos do Encontro. Destacamos que a nossa existência 

está diretamente vinculada às milhares de práticas e conhecimentos tradicionais existentes 

nas comunidades, entre as quais o uso comum que fazemos dos recursos naturais, os quais 

assumimos como parte de nossa cultura transmitida de geração em geração há pelo menos 

300 anos, como reafirmamos no lema “Na Defesa da Sociobiodiversidade”.

           Porém, hoje operamos ações coletivas no movimento social da APF para 

defesa dos faxinais, por meio do reconhecimento dos sujeitos faxinalenses e do território que 

envolve nossa existência, vistos os vários ataques que temos sofrido em cada uma das mais 

de 227 comunidades de faxinais existentes no Paraná, pelos mais de 40.000 faxinalenses que 

moram nelas, como os desmatamentos, envenenamentos, fechamento de áreas de uso 

comum (fechos), venda de áreas dos “criadores comunitários”, ameaças de lideranças, a não 

efetivação das resoluções judiciárias ganhas pelos faxinalenses gerando um clima de 

impunidade nas comunidades, ofensiva dos poderes públicos municipais em extinguir os 

faxinais, não aplicação/repasse dos recursos provenientes do ICMS Ecológico nas 

comunidades, ataques ao patrimônio coletivo dos faxinais (cercas, mataburros, portões, 

locais sagrados, olhos d´água, placas de identificação, etc.), avanços do monocultivo de 

pinus, eucalipto, fumo e soja, redução dos territórios faxinalenses pela construção de obras 

de infraestrutura (PCH´s, barragens, estradas, etc.).

Esses ataques podem ser exemplificados com situações concretas vividas por 

comunidades faxinalenses: 1) a anulação pela SEMA dos decretos 080 e 081 de 2010 que 

reconheciam as comunidades Faxinal do Meleiro, Espigão das Antas, Pedra Preta, 

Campestre dos Paulas (Mandirituba) como Áreas Especiais de Uso Regulamentado-

ARESUR, ameaçando o direito de autodefinição das comunidades faxinalenses e 

favorecendo a parcialidade e a intransigência do poder público local; 2) a morosidade do 

ICMBio em encaminhar efetivamente os procedimentos técnicos, dos estudos prévios à 

criação, das RDS´s (Reservas de Desenvolvimento Sustentável) solicitadas pelas 

comunidades do Faxinal do Marcondes (Prudentópolis), Faxinal do Bom Retiro e Faxinal 

São Roquinho (Pinhão), que desde 2008 esperam a implementação; 3) notificação para o 
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Acordos Comunitários:

Práticas do direito consuetudinário ou costumeiro, consensuadas pelo grupo 

social faxinalense a fim de garantir o modo de uso comum dos recursos naturais e sua 

conservação. 

Legislações

A Constituição Federal em seu artigo 216 prevê a proteção das comunidades, 

assegurando-lhes:

“Art.216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material 

e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 

identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos 

quais se incluem:

(...) II – os modos de criar, fazer e viver; (...)”

O Estado do Paraná em 1997, criou um sistema de proteção, chamado ARESUR 

(Área Especial de Uso Regulamentado), reconhecendo a forma como se vive e o modo de 

manejo da terra diferenciado, conforme Decreto Estadual nº 3.446/97. 

Além disso, prevê a Convenção OIT (Organização Internacional do Trabalho), 

recepcionada pelo Governo Brasileiro, a proteção aos povos e aos seus costumes, 

estabelecendo algumas normas internacionais que devem ser obedecidas em todos os países 

que assinaram a Convenção e o Brasil é um deles. Vejamos:

“Art. 8º

1.  Ao aplicar a legislação nacional aos povos interessados deverão ser levados em 

consideração seus costumes ou seu direito consuetudinário.

2. Esses povos deverão ter o direito de observar seus costumes e instituições 

próprias, desde que eles não sejam incompatíveis com os direitos fundamentais definidos 

pelo sistema jurídico nacional nem com os direitos humanos internacionalmente 

reconhecidos. Sempre que for necessário, deverão ser estabelecidos procedimentos para 

solucionar os conflitos que possam surgir na aplicação deste princípio. (...)”

“Art. 15

1. Os direitos dos povos interessados aos recursos naturais existentes nas suas 

terras  deverão ser especialmente protegidos. Esses direitos abrangem o direito desses 

povos a participarem da utilização, administração e conservação dos recursos 

mencionados.”

Temos ainda, o Decreto Federal nº 10.884/06, que instituiu a Comissão de 

Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Tradicionais para formular políticas 

públicas específicas para essas comunidades, o que também está sendo criado no estado do 

Paraná (Comissão Estadual), através de Decreto.

Através da criação da Comissão Nacional foi promulgada a Política Nacional dos 

Povos e Comunidades Tradicionais – Decreto nº 6.040/2007. (reconhecendo a organização 

e os direitos dos povos e comunidades tradicionais, especificando o direito já concedido no 

artigo 216 da CF).
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Além disso, o Estado do Paraná promulgou a Lei nº 15.673/2007, reconhecendo a 

identidade dos faxinalenses mediante auto-declaração, bem como seus acordos 

comunitários. E, para complementar a Lei Estadual, foi criado em conjunto com o Instituto 

Ambiental do Paraná - IAP, Força Verde e Coordenação Faxinalense, o Procedimento 

Operacional Padrão – POP, para que a fiscalização e a aplicação da legislação dentro dos 

faxinais se torne efetiva, garantindo o direito da comunidade em continuar suas tradições.

Perguntas:

1. Como fazer cumprir os acordos?

Os acordos devem ser cumpridos por todos os residentes ou que frequentam o 

Faxinal. Aqueles que não souberem dos acordos devem ser avisados e advertidos pelos 

faxinalenses para que os acordos sejam cumpridos, se continuarem a desrespeitar, deve ser 

feito uma denúncia aos órgãos responsáveis. 

2. Se os acordos não forem cumpridos, onde fazer a denúncia?

O fato ocorrido deve ser registrado. Para isso, deve ser realizado um B.O. 

(Boletim de Ocorrência), que é um o instrumento que documenta ou materializa um fato 

que pode ter consequência jurídica. Além disso, por ser um acordo feito por toda 

comunidade, isto quer dizer, de interesse coletivo, a denúncia deve ser feita também ao 

Ministério Público da Comarca, sendo uma de suas funções institucionais. Conforme prevê 

o art. 129, inciso III da Constituição Federal, ou seja, promover o inquérito civil e a ação 

civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 

interesses difusos e coletivos.

3. Se houver conflitos dentro do faxinal, onde fazer denúncias?

O procedimento é o mesmo do descumprimento dos acordos. Deve ser registrado 

o fato, através do Boletim de Ocorrência e ser encaminhada a denúncia ao Ministério 

Público da Comarca.

Referências

Joaquim Shiraishi Neto

Roberto de Souza Martins

       comum que deverá ser preservado através do Estado, com a cooperação 
da comunidade.

Parágrafo único. Cabe ao Poder Público manter, a nível estadual e 
municipal, órgão ou serviço de gestão, preservação e pesquisa relativo ao 
patrimônio cultural paranaense, através da comunidade ou em seu nome. 
(grifos nossos)

Por fim, há ainda a lei estadual 15.673 de 2007 que, em seu artigo 4º, que fala da 
importância dos acordos comunitários produzidos pela comunidade e da necessidade de 
serem observados por todos, considerando-os como patrimônio cultural imaterial do 
Estado, nos mesmos moldes do que dispõe a Constituição Estadual e a Federal:

      Art. 4º As práticas sociais tradicionais e acordos comunitários 
produzidos pelos grupos faxinalenses deverão ser preservados como 
patrimônio cultural imaterial do Estado, sendo, para isso, adotadas 
todas as medidas que se fizerem necessárias. (grifos nossos)

Assim, as arbitrariedades aqui mencionadas, fechamento de áreas fora do acordo 
comunitário e o uso de agrotóxicos dentro do faxinal, rompem com os acordos comunitários 
produzidos pelas comunidades e protegidos pela Lei estadual n.º 15.673 de 2007, em seu 
artigo 4º, pela Constituição Estadual do Paraná em seus artigos 190 e 191, e a Constituição 
Federal nos artigos 215 e 215, dispositivos que reconhecem as práticas culturais e de viver, 
fazer e criar como patrimônio cultural estadual (Lei 15. 673 e Constituição Estadual do 
Paraná) e como patrimônio cultural brasileiro (Constituição Federal).

Pelo exposto, requer-se:

a. Que seja recebida e processada a presente 

denúncia;

b. Que de forma imediata, sejam responsabilizados 

pelos seus atos os denunciados, cabendo aos mesmos retirarem 

os fechos e reporem os danos provocados pelo uso de 

agrotóxicos;

c. Que os denunciados sejam responsabilizados se 

por ventura, no faxinal, aja novos atos de destruição ou de 

descumprimento dos acordos comunitários; 

d. Que seja reconhecido o direito da comunidade 

tradicional do Faxinal ..........., cujo objetivo é a garantia 

constitucional de manter-se enquanto comunidade tradicional, 

para isso, garantindo a manutenção do Faxinal adotado há mais 

de 100 (cem) anos.

Comissão do Faxinal ...........
ARTICULÇÃO PUXIRÃO DOS POVOS FAXINALENSES
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Anexo 1 – Legislação

Convenção - OIT 169

Decreto Estadual nº 3.446/97

Decreto nº 6.040/2007

Lei Estadual nº 15.673/2007

Procedimento Operacional Padrão – POP

Convenção da Diversidade Biológica

Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial
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A Convenção, além de reconhecer a existência social de povos e grupos sociais 

distintos no interior da sociedade brasileira, impõe a necessidade protegê-los, sobretudo 

porque esses direitos são direitos fundamentais.

O Faxinal Marmeleiro de Baixo dispõe de um abaixo assinado, colhido em abril de 

1991, com mais de 120 (cento e vinte) assinaturas de membros do grupo social, auto-

identificando-se como faxinalenses e registrada m cartório.

A descoberta da importância das comunidades tradicionais para o 

desenvolvimento da região e do seu país se deu, sobretudo, a partir de 2004, quando o 

governo federal por meio de um Decreto deste mesmo ano criou a Comissão de 

Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Tradicionais para formular uma política 

específica a esses grupos sociais, cujo representante das comunidades dos faxinais na 

Comissão são os Srs. Hamilton José da Silva (faxinalense do Faxinal dos Ribeiro – Pinhão) e 

Ismael Kloster (faxinalense do Faxinal Kruger – Boa Ventura do São Roque).

Além disso, as práticas culturais dessas comunidades, tais como seus modos próprios de criar 

e lidar com a natureza, somam-se à identidade faxinalense enquanto comunidade tradicional. 

Desse modo, o direito de permanecerem a exercer seu modo próprio de vida, está respaldado 

na fundamentação constitucional no Artigo 215 da Constitucional Federal: 

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos 

direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e 

incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.

§ 1º - O Estado protegerá as manifestações das culturas 

populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos 

participantes do processo civilizatório nacional. (grifos nossos).

Ainda, a Constituição do Estado do Paraná, em seus artigos 190 e 191, dispõe sobre 

a proteção do Estado dos bens materiais e imateriais caracterizadores da cultura de uma 

comunidade:

Art. 190. A cultura, direito de todos e manifestação da 

espiritualidade humana, deve ser estimulada, valorizada, defendida 

e preservada pelos Poderes Públicos estadual e municipal, com a 

participação de todos os segmentos sociais, visando à realização dos 

valores essenciais da pessoa.

Parágrafo único. Fica assegurada pelo Estado a liberdade de 

expressão, criação e produção no campo artístico e cultural e 

garantidos, nos limites de sua competência, o acesso aos espaços de 

difusão e o direito à fruição dos bens culturais.

Art. 191. Os bens materiais e imateriais referentes às características da cultura, no 

Paraná, constituem patrimônio 

12
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Anexo 2 – Modelos

MODELO - ACORDO COMUNITÁRIO DOS FAXINAIS......, no município 
de ....../PR.

ATA da Assembléia Geral Extraordinária dos Faxinais 

No dia ..... do mês de ...... de dois mil e .... , reuniram-se os moradores em 
assembleia geral extraordinária na ........ localidade de ............., às ...... horas com presença 
de ...........  (00) moradores abaixo assinados para elaborar acordos de convivência em 
comunidade, em conformidade com o modo tradicional de vida faxinalense, constituindo o 
presente Acordo Comunitário, amparado pela lei Estadual n°. 15.673, artigo 4°, tendo-se em 
conta a preocupação da continuidade e fortalecimento da cultura faxinalense com suas 
praticas sociais tradicionais no uso comum da terra para sua reprodução física social e 
cultural, existente a mais de 200 (duzentos) anos nas localidades auto-denominadas e 
reconhecidas como “Faxinal .............”, “Faxinal ...........”, ficou acordado por todos as 
disposições abaixo:

Título I – Do Conceito e Organização dos Faxinais.

Capítulo I – Disposições Preliminares

Art. 1° - Considera-se Faxinal, para os termos do presente acordo comunitário, o 
território tradicionalmente ocupado pelo grupo social autodenominado faxinalense.

Art. 2° - Os faxinais .............., localizados na região ............., no município de 
............, reger-se-ão pelo contido no presente Acordo Comunitário, elaborado, assinado e 
aprovado pelos cidadãos que moram nessas localidades, independentemente de se 
autoidentificarem faxinalenses.

Art. 3° - Para os termos do presente Acordo Comunitário deve ser considerado o 
modo de vida tradicional que a mais de duzentos anos rege os costumes das populações que 
tradicionalmente ocupam esses espaços. Que as regras aqui dispostas são fruto dos costumes 
que já vigoram e se adaptam nestas regiões desde a sua remota organização. Bem como que a 
disposição escrita dessas regras vem apenas reafirmar o que costumeiramente já é lei nos 
territórios faxinalenses.

Art. 4° - São divisas dos faxinais:

a. As cercas;

b. As valas; e 

c. Os Rios.

Título II - Das Regras de Convivência nos Territórios Faxinalenses.

Capítulo I – Das Regras para Cercas e Fechos nas áreas de Faxinal.

Art. 5° - Admite-se, em área de faxinal, a construção de fecho (cerca que delimita 
determinada propriedade) respeitando o limite de 20% do lote, sendo que essa medida nunca 
poderá ultrapassar 2.000 (dois mil) metros. 

Parágrafo Único – Nos lotes em que o fecho supera os limites estabelecidos acima, 
mas que já estiverem constituídos em data anterior à entrada em vigor do presente acordo 
não haverá alteração, ficando desde já vedado aumentar o fecho.

Art. 6° - Todas as cercas construídas em área de faxinal, internas ou confrontantes, 
obedecerão as seguintes especificações:

organização do Faxinal. Tal atitude compromete a vida de 200 (duzentas) famílias 

que se utilizam desta modalidade de apropriação comum de recursos básicos, os quais são 

necessários para a reprodução física e social das comunidades. 

O fechamento das áreas acarreta enorme prejuízo ao modo tradicional de vida da 

comunidade, pois torna impeditivas as práticas tradicionais dos faxinalenses constituídas ao 

longo de mais de 120 (cento e vinte) anos.

Os delitos cometidos pelos denunciados, fechamento de áreas fora do acordo 

comunitário estabelecido pela comunidade faxinalense,  e, também, o uso de agrotóxicos 

dentro do faxinal, está implica em prejuízos e danos econômicos, sociais, culturais e 

ambientais para a comunidade.  

A comunidade tentou por várias vezes uma conciliação com os denunciados, com 

relação aos fechos e o uso de agrotóxicos, inclusive junto ao Ministério Público, onde foram 

realizados Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, os quais foram 

descumpridos pelos mesmos, e continuam se recusando a encontrar uma solução mediada e 

continuam promovendo violações ao modo de vida desta comunidade tradicional.

 

1. Fundamentação Jurídica

Essa forma própria de se produzir, manejando adequadamente a terra e os recursos 

naturais, fez com que o próprio Estado do Paraná criasse um sistema de proteção apropriado 

para essas situações, que são denominadas localmente de Sistema Faxinal e designadas 

como Área Especial de Uso Regulamentado (ARESUR), inscrita no Cadastro Estadual de 

Unidades de Conservação, conforme determinação do Decreto Estadual 3.446/97.

Mais, além do reconhecimento jurídico na categoria de ARESUR, a 

comunidade de FAXINAL .......... é considerada como uma comunidade tradicional 

independentemente do Decreto supracitado, sem querer com isso retirar a importância deste 

instrumento.

Há, ainda, a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, 

dispositivo jurídico que trata dos povos indígenas e tribais, estes últimos considerados pelo 

Brasil enquanto comunidades tradicionais. Aquela Convenção foi recepcionada pelo Brasil 

por meio do Decreto n. 5.501, de 19 de abril de 2004. 

11

 “Art. 1º O Estado do Paraná reconhece os Faxinais e sua territorialidade específica, peculiar do estado do Paraná, que tem como traço 
marcante o uso comum da terra para produção animal e a conservação dos recursos naturais. Fundamenta-se na integração de 
características próprias, tais como:
a) produção animal à solta, em terras de uso comum;
b) produção agrícola de base familiar, policultura alimentar de subsistência, para consumo e comercialização;
c) extrativismo florestal de baixo impacto aliado à conservação da biodiversidade;
d) cultura própria, laços de solidariedade comunitária e preservação de suas tradições e práticas sociais”. (grifos nossos). Lei 
15.673/2007.
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a. Tela com arame de 12 mm, ou cerca com arame farpado com quinze fios, em 
ambos os casos com mureta de concreto na base;

b. É proibida a utilização de cerca elétrica;

c. O Faxinal não se compromete por danos causados se as cercas estiverem fora dos 
padrões estabelecidos;

d. O ônus de manter as cercas em condições mínimas de eficácia é de quem optou 
por elas, sabendo-se que no sistema de faxinal tradicionalmente não há separação das 
propriedades; 

e. Aquele que não cumprir os padrões estabelecidos para o fecho/cerca, ou não fizer 
as necessárias manutenções que assegurem o correto funcionamento das mesmas não terá 
legitimidade para reclamar por eventuais danos que venha a sofrer. 

Art. 7° - Todas as cercas, a partir da entrada em vigor do presente acordo comunitário, 
respeitarão a distância de, no mínimo, 5 (cinco) metros de cada lado das estradas.

Art. 8° - Cumpre à Comissão Local fiscalizar a regularidade das cercas e fechos nas áreas 
de faxinal, podendo, para isso, adentrar nas propriedades onde se fizer necessário.

Parágrafo Único – O proprietário que se negar à entrada da Comissão Local terá contra ele 
a presunção de descumprimento das normas estabelecidas neste Acordo Comunitário.

Capítulo II – Das Regras para a Criação

Art. 9° - Nos faxinais é tradicional a criação solta, 

Art. 10° - É proibido criar cabrito nas áreas de faxinal;

Art. 11° - No faxinal é proibido manter animais que venham a descascar os pinheiros, 
comer mudas de pinheiros, matar ou agredir outros animais ou pessoas;

Art. 12° - É proibido instigar animais para praticar violência contra outros animais ou 
pessoas;

Art. 13° - No faxinal é obrigatório enterrar animal morto, admitindo-se a compostera nos 
casos específicos de aviários; 

Art. 14° - Quem não tem terras em área de faxinal não pode manter animais neste espaço; 

Capítulo III – Das Regras para o trânsito:

Art. 15° - Veículos na área de faxinal devem transitar com velocidade compatível, não 
superior a 30 km/h, de forma que possa se precaver para evitar acidentes com pessoas ou 
animais. Ou seja, é obrigação do motorista manter vigília e atenção, além de velocidade 
compatível nas áreas de faxinal;

Art. 16° - Em caso de acidente o motorista deverá responder cível e criminalmente pelos 
danos decorrentes.

Capítulo IV – Das Regras para o Lixo:

Art. 17° - As comunidades do Meleiro e Espigão das Antas se comprometem a utilizar os 
pontos de coleta. O mesmo será aplicado no faxinal da Pedra Preta assim que o ponto for 
instalado lá.

Art. 18° - É dever de cada cidadão zelar pelo espaço correspondente ao perímetro de 50 
metros de sua residência ou do fecho, quando este existir, comprometendo-se a efetuar 
regularmente a limpeza de seu espaço.
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MODELO DE DENÚNCIA

Ministério Público da Comarca de ........../PR

Promotor de Justiça

Dr. ..........

Ilustríssimo Senhor,

Vimos por meio desta, apresentar DENÚNCIA contra 

DENUNCIADOS, todos residentes no Faxinal ........., localizado no município de 

............/PR. Esta denúncia tem por fundamento a violação arbitrária e intencional, por parte 

dos denunciados, dos direitos de caráter ambiental, cultural e social, constitucionalmente 

garantidos. Tais violações afetam diretamente a vida da comunidade tradicional do Faxinal 

........... por incorrer contra o patrimônio público e cultural da comunidade, bem como os 

mesmos construíram fechos dentro do faxinal, usam excessivamente agrotóxicos em local 

proibido, e, ainda, matam e machucam os animais, além de, ameaçarem os faxinalenses, 

violando os acordos comunitários e destruindo o patrimônio da comunidade.

1. Dos Fatos

A comunidade tradicional de Faxinal .......... possui uma área de criador 

comunitário estimada em .......... alqueires, utilizados sem fechos, onde residem ....... 

famílias, as quais vivem no mesmo local, explorando a terra e os recursos naturais há mais 

de 120 (cento e vinte) anos, construindo um modo próprio de criar, de fazer e de viver, que 

garante a reprodução física, social e cultural dos membros dessa comunidade.

O fato de ser identificada e caracterizada por diversos estudos como uma 

comunidade tradicional de Faxinal (Cf. dissertação mestrado SOUZA, 2001 – UFSM; 

levantamento IAP sobre Faxinais no Paraná, 2004; projeto nova cartografia social – 

faxinais, além de documentos cartoriais identificando a forma de uso dos recursos) tem 

como pressuposto o reconhecimento de uma forma própria de exploração e preservação da 

terra e dos recursos naturais. Os membros dessa comunidade manejam sabiamente os 

recursos naturais e a terra, de forma que destinam uma parte da terra para criatório animal, 

criadouro comunitário, e a água para consumo humano e animal, possibilitando a 

conservação de fragmentos do Bioma com Araucária.

Diante das caracterizações acima apontadas sobre o modo próprio de vida das 

comunidades faxinalenses, o objeto da presente denúncia se refere ao ato dos denunciados 

estarem (DESCREVER O QUE ESTÁ SENDO DESCUMRIDO DO ACORDO).

Desta forma, alterando o modo de vida da comunidade, privando a comunidade 

de manter suas práticas centenárias de uso comum da terra, práticas estas constitutivas ao 

modo próprio de 



para retirar, da segunda em diante será aplicada a penalidade ordinária, por vez em que o 

animal for pego nessa situação. 

d.1. Exceção para as áreas que fazem fronteira com o faxinal.

Capítulo VI – Da Comissão Local:

Art. 24° - Haverá duas comissões locais, uma competente pelo Espigão das Antas 

e Pedra Preta e outra para o Meleiro, composta, cada uma, por 5 integrantes eleitos em 

Assembleia, por maioria absoluta;

Art. 25° - Compete às Comissões Locais: 

a. Fiscalizar as determinações do acordo comunitário;

b. Instaurar Procedimento Administrativo e aplicar as 

penalidades nos casos dispostos no presente Acordo Comunitário;

c. Nomear um dos 5 eleitos para compor o Conselho Gestor da 

ARESUR, sendo que os demais serão suplentes;

c.1 - Na comissão de espigão e pedra preta haverá dois titulares, 

nomeados entre os cinco integrantes da comissão local, sendo os demais 

suplentes.

Art. 27° - Este Acordo Comunitário é devidamente aceito por todos e ficará 

fazendo parte integrante de todos os contratos que versem sobre direitos e deveres das 

propriedades nas terras compreendidas pelo faxinal, devendo ser rigorosamente observado 

e cumprido por todos os moradores e terceiros neste território, seus prepostos, dependentes 

ou pessoas que com os mesmos tenham relações dentro do faxinal.

O presente Acordo Comunitário foi aprovado em Assembleia Geral 

Extraordinária do dia......................, estando devidamente lavrado, passa a vigorar desde a 

presente data.

Local, data.

Assinaturas

0908

Art. 19° - Haverá, a critério e combinação da Comissão Local em conjunto com a 
comunidade, mutirões regulares para a limpeza do faxinal.

Art. 20° - Os resíduos orgânicos podem ficar nas propriedades para decomposição, mas os 
recicláveis devem ser encaminhados para os pontos de coleta respectivos;

Parágrafo Único - Os demais serão encaminhados para pontos de coleta nas estradas, sendo 
que a responsabilidade de levar até referidos pontos é de quem produziu o lixo.

Capítulo V – Das Infrações e Penalidades:

Art. 21° - Os valores percebidos a título de multas serão revertidos ao faxinal para uso em 
benefício de toda a comunidade.

a. só haverá multa após deliberação da Comissão Local;

b. havendo acordo entre o causador dos danos a vítima e a comissão local, será 
lavrado um termo, no qual irá constar prazo para o cumprimento da obrigação, e será 
assinado, constituindo título executivo para os fins de direito. Como recompensa eximirá o 
infrator do pagamento da multa desde que o acordo seja cumprido, em caso de 
descumprimento sujeitará o infrator à cobrança do valor integral perante a justiça;

Art. 22° - Constitui infração nas áreas de faxinal:

a.  Matar animais de terceiros, pelas próprias mãos ou qualquer outro instrumento, 
inclusive outros animais, sujeito à penalidade ordinária, sem prejuízo da ação penal 
cabível;

b. Se a infração acontecer por atropelamento a penalidade será média, sem prejuízo 
da ação penal cabível;

c. Se ocorrer utilizando-se de meios cruéis, por exemplo, tiro, tortura ou motivos 
banais (tais como preconceito contra o modo de vida faxinalense) a penalidade será grave, 
sem prejuízo da ação penal cabível;

d. Se ocorrer sem intensão, será diminuído, a critério da comissão local, de ¼ a ¾;

e. Furtar animais dentro do faxinal a penalidade será ordinária, sem prejuízo da 
cobrança do valor do animal e ação penal;

Art. 23° - Também constitui infração:

a. Não se adequar às exigências do lixo, previstas nos artigos 17 e seguintes, a 
penalidade será limpar a área determinada, caso não cumpra será aplicada a multa 
ordinária;

b. Construir fecho fora das especificações, sob pena de ser obrigado a destruir o 
fecho e colocar nas especificações, em caso de descumprimento a pena irá variar de média à 
grave, a critério da comissão local, que irá avaliar a extensão do fecho e o padrão da cerca 
utilizada. Sem prejuízo das medidas judiciais cabíveis.

c. Manter animais proibidos nas áreas de faxinal, a penalidade será retirá-los da 
área de faxinal;
Pessoas que não tem áreas dentro do faxinal, ou que não disponibilizem sua área, não 
podem manter sua criação nesta área. Na primeira vez, a pessoa será alertada 
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