
 

 
Nota da APD - Advogadas e Advogados Públicos para a Democracia, sobre a CPI da 
Funai e do Incra  
 
A APD – Associação Advogadas e Advogados Públicos para a Democracia, entidade civil de fins 
não lucrativos ou corporativistas, criada por integrantes da Advocacia-Geral da União, e que tem 
por finalidade a busca da plena efetivação dos valores sociais e jurídicos próprios do Estado 
Democrático de Direito, a defesa da democracia e dos direitos humanos, vem a público 
manifestar-se sobre o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito FUNAI/INCRA, o qual 
deverá ser votado na próxima semana pela Câmara dos Deputados. 
O relatório da CPI, um documento de quase 3.400 páginas, apresenta em sua maioria 
argumentos carentes de tecnicidade e juridicidade mínima, o que revela os objetivos escusos de 
parte da classe dominante do país, que tem como propósito fazer cessar as políticas de 
demarcação de terras indígenas e quilombolas, as quais foram expressamente determinadas 
pelo texto da Constituição de 1988. 
As propostas veiculadas pelo Relatório denotam uma profunda incompreensão sobre a realidade 
indígena e quilombola, além de um grave desconhecimento sobre os mecanismos legais e as 
rotinas administrativas que regem a atuação do Poder Público, servindo como pano de fundo 
para veicular um discurso de intolerância em relação aos direitos dos povos tradicionais. 
Uma das mais relevantes conquistas da Constituição de 1988, ao prever o direito à reparação 
territorial desses povos, os quais foram historicamente massacrados para garantir o 
"desenvolvimento" do país, foi a previsão de que a demarcação deveria ser efetivada 
exclusivamente com base em critérios técnicos, e não políticos, o que representou uma 
importante mudança de paradigma. 
Entretanto, os setores da elite que têm se apropriado desses territórios, instrumentalizaram a 
CPI como um mecanismo de intimidação dos técnicos e agentes públicos que atuam na 
execução direta dos processos de demarcação, com a finalidade de interferir e impedir o trâmite 
dos processo administrativos. 
Como proposição final da Comissão Parlamentar de Inquérito, consta o indiciamento de diversos 
agentes públicos, dentre os quais servidores da FUNAI e do INCRA, Procuradores da República, 
antropólogos, ex-gestores e até mesmo um ex-Ministro da Justiça, além de indígenas e 
apoiadores dessas causas, como militantes de organizações não-governamentais e religiosos. 
É de se notar, com grande preocupação, além disso, a proposta de indiciamento de três 
procuradores federais, os quais encontravam-se atuando no estrito limite das funções legais, 
zelando pela efetivação das políticas públicas do Estado brasileiro, como exige sua investidura 
no cargo. 
A CPI, em um exercício de malabarismo e hipocrisia jurídica, pretende criminalizar atitudes de 
agente públicos que configuravam, na verdade, poderes-deveres ínsitos às suas funções. Com 
isso, fragiliza e expõe servidores que zelam pelas suas funções, premiando os que se omitem, 
e  coloca em xeque a concretização de políticas públicas determinadas pela Constituição. 
Essa tentativa de intimidação dos servidores e de representantes da sociedade civil exige uma 
resposta imediata e proporcional da Advocacia-Geral da União e do Poder Público, sob pena de 
se permitir uma violação irremediável das conquistas do Estado de Direito, notadamente no que 
se refere às prerrogativas do exercício das funções dos agentes públicos, que configuram uma 
proteção indispensável ao interesse público. 
Além disso, as propostas de extinção da Fundação Nacional do Índio, de sustação do Decreto 
4.887/2003 e a referente à anulação de decretos da reforma agrária, dentre outras inusitadas 
proposições do Relatório, dão a exata medida do descompromisso manifesto com os direitos dos 
povos tradicionais e a total submissão do relatório a interesses que colidem com o ideal de justiça 
fundiária no Brasil. 
Diante de tais fatos, a APD exorta as autoridades competentes ao cumprimento dos deveres 
constitucionais, em especial o Congresso Nacional, e a sociedade civil a exercer seu direito de 
manifestação, em prol das garantias do Estado Democrático de Direito. 

 


