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Encerra-se hoje o prazo dado
pelo Supremo Tribunal Federal
para que famílias de não índios
desocupem por livre vontade e
pacificamente a terra indígena
Marãiwatsédé, localizada entre
os municípios de São Félix do
Araguaia e Alto da Boa Vista,
norte de Mato Grosso. Policiais
estão na área desde o início de
novembro cumprindo a deci-
são judicial.

As famílias foram notificadas
entre os dias 7 a 17 de novembro.
Ontem, um grupo fechou a
BR-158, em protesto. O clima é
tenso. Os manifestantes prome-
tem resistir e não sair do local.
Estão na região policiais da For-
ça Nacional, policiais federais e
da Polícia Rodoviária Federal.

A saída dos fazendeiros e pos-
seiros que ocupam a área indíge-
na deveria ter acontecido até o
fim do mês de setembro. Poucos
dias antes do fim desse prazo,
duas decisões do Tribunal Regio-
nal Federal da 1.ª Região

(TRF-1) suspenderam a “desin-
trusão”, desobrigando, tempora-
riamente, a saída dos ocupantes
da área que pertence aos índios
da etnia xavante.

Diante destas decisões, o Mi-
nistério Público Federal recor-
reu ao Supremo e ao Superior
Tribunal de Justiça (STJ), no
sentido de obter uma decisão
que restabelecesse as senten-
ças de primeira e segunda ins-
tâncias judiciais que declara-
ram que a terra pertence aos xa-
vantes. No dia 17 de outubro, o
então presidente do STF, minis-
tro Carlos Ayres Britto, deferiu
o pedido do MPF e suspendeu
os efeitos da decisão liminar
proferida pelo TRF-1.

Direito. A terra indígena Marãi-
watsédé foi homologada por de-
creto presidencial em 1998 e re-
conhecida por sucessivas deci-
sões judiciais, o que, conforme o
governo, “legitima o direito
constitucional do povo xavante
de voltar em seu local originário,
com a garantia do usufruto e da
posse permanente de sua terra”.

A tensão na região é perma-
nente, com ameaças e agressões
por parte dos invasores e mobili-
zação indígena. A decisão judi-
cial da semana, com julgamento
de mérito, atende a uma ação mo-
vida pelo Ministério Público Fe-
deral em 1995.
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O ex-presidente do Supremo Tri-
bunal Federal Carlos Ayres Britto
afirmou ontem que, por ser um
direito pleno, a liberdade de im-
prensanão permiteregulamenta-
ções por parte do Estado nem po-
deser objetodeemenda constitu-
cional. “É uma expressão dos di-
reitos e garantias individuais, o
que é uma cláusula pétrea, que
não pode ser mudada nem por
emenda à Constituição”, disse.

Britto participou da cerimô-
nia de lançamento do livro Sete
Anos de Debates (Instituto Pala-
vra Aberta), na Câmara dos De-
putados, em Brasília. A obra tra-
ta de todas as conferências legis-
lativas sobre liberdade de expres-
são realizadas de 2006 até agora.

Também falaram na cerimônia
PatríciaBlanco,presidenteexecu-
tivadoPalavraAberta,JoséRober-
to Whitaker Penteado, diretor da
Escola Superior de Propaganda e
Marketing (ESPM), e o deputado
Milton Monti (PR-SP), presiden-
te da Frente Parlamentar da Co-
municação Social.

Ayres Britto contou que, de-
pois de se aposentar, no mês pas-
sado, participou de seis debates
sobre liberdade de expressão.
Em todas, afirmou que, por deci-

são do STF, a liberdade é plena.
Portanto, entre ela e o cidadão, o
Estado não pode se imiscuir
nem mesmo na criação de um
Conselho de Jornalismo, como
quis fazer o ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, em 2004.
Na época, o petista foi criticado
por querer controlar os meios de
comunicação e teve de retirar o
projeto do Legislativo.

“O conteúdo da expressão é in-
susceptível de normatização pe-
lo Estado”, disse Ayres Britto.
“Quanto às questões periféricas
e laterais, essas podem ser modi-
ficadas por lei. Entre elas estão o
direito de resposta, indenização,
os crimes penais como calúnia,
injúria e difamação.” O ex-presi-
dente do STF contou ainda que,
nos debates dos quais participou

depois de sair do Supremo, no-
tou forte interesse da sociedade
pelo trabalho do Judiciário. Dis-
se que o julgamento do mensalão
– transmitido pela TV – pode ter
contribuído para isso. “O cida-
dão notou que o Supremo está
levando a Constituição para o
meio da sociedade, está fazendo
a Constituição cair na real.”

Penteado disse que a ESPM de-
cidiu manter o curso de Jornalis-
mo mesmo depois que o STF de-
cidiu que a antiga Lei de Impren-
sa era inconstitucional, acaban-
do com a obrigatoriedade do di-
ploma de jornalismo. “Não ha-
vendo a obrigatoriedade do di-
ploma, sempre haverá a obrigato-
riedade da competência.” Já
Montiafirmou que é preciso sem-
pre estar vigilante para preservar
a liberdade de imprensa e expres-
são. “Assim como nos organiza-
mos, o outro lado (contrário à li-
berdade) também se organiza.”

Área em Mato Grosso
será devolvida hoje a
índios xavantes

Livro reúne debate legislativo sobre liberdade de expressão

Câmara ‘devolve’ mandato
de cassados na ditadura
Ato simbólico homenageia 173 deputados federais, dos quais 26 estão
vivos; Almino Affonso e Plínio de Arruda devem participar do evento hoje
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Com fim de prazo, não
índios terão de sair de
terra entre os municípios
de São Félix do Araguaia
e Alto da Boa Vista

Marãiwatsédé. Terra foi homologada por decreto em 1998

Evento. Ayres Britto discursa sobre liberdade de expressão

Roldão Arruda

A Câmara dos Deputados pro-
move hoje, em sessão solene, a
devolução simbólica dos man-
datos dos 173 deputados fede-
rais que tiveram os mandatos
cassados no período do regi-
me militar (1964-1985). Desse
grupo, 26 estão vivos e 17 con-
firmaram presença na cerimô-
nia, segundo informações do
cerimonial do Legislativo.

Familiares dos parlamentares
mortos foram convidados para
participar da sessão, que começa
às 15 horas. Representantes da
Comissão Nacional da Verdade
também estarão presentes.

Os militares começaram a cas-
sar os opositores do regime auto-
ritário logo após sua implanta-
ção. O Congresso chegou a ser
fechado em três ocasiões.

A primeira lista de cidadãos
que tiveram direitos políticos

cassados foi anunciada no dia 10
de abril de 1964. Continha 102
nomes,dos quais 41 eram deputa-
dos federais. Da primeira lista fa-
ziam parte Rubens Paiva, Almi-
no Affonso e Plínio de Arruda
Sampaio, que apoiavam o gover-
no deposto de João Goulart. Os
dois participarão da cerimônia
de hoje. A maior parte das cassa-
ções ocorreu por meio do Ato
Institucional n.º 5, editado em
dezembro de 1968. Da longa lista

dos punidos também fizeram
parte Mário Covas, Leonel Brizo-
la, Ivete Vargas, Chico Pinto e
Alencar Furtado.

Ao analisar a lista, a deputada
Luiza Erundina, presidente da
Comissão Parlamentar Memó-
ria, Verdade e Justiça da Comis-
são de Direitos Humanos e Mino-
rias da Câmara, observou que
parte significativa dos cassados
exercia o primeiro mandato.
“Eram os mais idealistas, os que
tinham menos medo e que disse-
ram não ao autoritarismo”, assi-
nalou a deputada.

Ainda de acordo com Erundi-
na, essa é a primeira vez que a
Câmara analisa sua história na-
quele período. “Agora é preciso
aprofundar essa análise. O im-
pacto da ditadura na área parla-
mentar foi profundo. Quem
mais sofreu foi a Câmara, a casa
do povo”, afirmou.

A deputada ainda assinalou
que o regime cassava todos os

que se opunham de maneira cla-
ra aos desmandos do Executivo.
Mantinha, no entanto, o Con-
gresso em funcionamento, para
garantir uma imagem democráti-
ca. “Foi sob essas condições que
conseguiram aprovar em 1979 a
Lei da Anistia, em vigor até hoje,
embora seja esdrúxula, manca e
alheia àquilo que os democratas
queriam na época”, disse.

A homenagem não distingue
parlamentares que tiveram o

mandato cassado por oposição
daqueles que perderam o manda-
to sob suspeita de corrupção. “O
que imperava nas cassações era
o arbítrio, a ausência de qual-
quer participação do parlamen-
to nas decisões”, afirmou.

Dragões. O cerimonial da Câ-
mara deve reproduzir hoje qua-
se todos os atos que ocorrem nas
cerimônias comuns de diploma-
ção de deputados. Estava previs-
ta até a participação de um grupo
da guarnição dos Dragões da In-
dependência, normalmente con-
vocada para cerimônias solenes
no Palácio do Planalto, no Itama-
raty e no Congresso.

O comando do Exército infor-
mou ontem, porém, que os mili-
tares não participarão da home-
nagem aos cassados. Segundo a
instituição, a ausência se deve a
problemas na agenda dos Dra-
gões, sempre muito solicitada
nessa época do ano.

Em lançamento, Ayres
Britto diz que questões
relacionadas ao tema
não devem ser alvo de
regulamentação estatal
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“Agora é preciso aprofundar
essa análise. O impacto da
ditadura na área parlamentar foi
profundo. Quem mais sofreu foi a
Câmara, a casa do povo”
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