Em meio à crise, Temer chancela pleito de ruralistas
DE B R A S Í L I A

A AGU (Advocacia-Geral da
União) anunciou nesta quar
ta (19) que o presidente Michel
Temer assinou parecer para
determinar que toda a admi
nistração federal adote tese
cara à bancada ruralista no
Congresso sobre os processos
de demarcação de terras indí
genas. A medida deve parali
sar 748 processos hoje em an
damento no país, diz a AGU.
O parecer passa a conside
rar que indígenas têm direito
à terra “desde que a área pre
tendida estivesse ocupada pe
los indígenas na data da pro
mulgação da Constituição Fe

deral”, em outubro de 1988.
Esse entendimento jurídico foi
abordado pelo STF (Supremo
Tribunal Federal) em 2009 du
rante o processo de demarca
ção da terra indígena Raposa/
Serra do Sol e ê apoiado atu
almente por alguns ministros
do STF, mas ainda não passou
por decisão do plenário na
atual composição do tribunal.
A tese tem sido criticada por
organizações não governa
mentais, pois representa a im
possibilidade legal de indíge
nas reivindicarem territórios
que não estavam por eles ocu
pados em outubro de 1988. Pe
lo m enos três ações judiciais
questionam no STF esse en
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tendim ento. Uma turma de
ministros concedeu decisões
favoráveis a fazendeiros em
disputa com índios.
O parecer ê assinado por Te
mer no momento em que ele
busca apoio no Congresso pa
ra escapar de denúncia de cor
rupção feita pela PGR (Procuradoria-Geral da República).
A AGU diz que “a novidade
do presente ato ê a forma ju 
rídica adotada, já que a porta
ria anteriormente editada pe
la AGU não tinha o condão de
vincular todos os órgãos da
Adm inistração Pública, e n 
quanto o parecer aprovado,
diferentemente, obriga todos
os órgãos públicos a lhe dar

fiel cumprimento”.
Juliana de Paula Batista, ad
vogada do ISA (Instituto Socioambiental), disse que o novo
parecer ê “chocante” e “estar
recedor”. “Na verdade ê mais
uma negociação do governo
com a bancada ruralista”.
Também nesta quarta, Te
mer começou a promover tro
cas de cargos para garantir vo
tos no plenário da Câmara
contra a denúncia da PGR.
O Podemos perdeu um car
go na Funasa. Já o PSC, prógoverno, foi agraciado com a
nom eação de dois indicados
para ocupar diretorias da Dataprev. ( r u b e n s v a l e n t e , j u l i o w i ZIACK E DANIEL CARVALHO)

