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Como ferramenta
para minimizar
conflitos de ter-
ras que com-
preendem ín-
dios, proprietá-

rios rurais e quilombolas, gran-
de expectativa recaiu sobre a
Proposta de Emenda Constitu-
cional (PEC) 215/2000. Essa
PEC autoatribui ao Congresso
Nacional o poder de aprovar,
desaprovar ou ratificar demar-
cação de propriedade ou posse
de terceiros consideradas indí-
genas ou quilombolas pela ocu-
pação tradicional que os pró-
prios agentes públicos – Funda-
ção Nacional do Índio (Funai),
ministro de Estado da Justiça e
Instituto Nacional de Coloniza-
ção e Reforma Agrária (Incra) –
declaram.

Explicando melhor: entran-
do em vigor a PEC 215/2000, é o
Legislativo federal que julgará
se é procedente ou não a terra
indígena ou quilombola criada
a partir da ocupação tradicional
declarada ou assim considera-
da pelos próprios agentes públi-
cos. Nesse ponto, a motivação
da proposta expõe que se trata
de um equívoco sem preceden-
tes a pretensão do Congresso
Nacional.

Deveras, a condição de “juiz”
por autoatribuição do próprio
Congresso desvaloriza, desqua-
lifica, ou seja, relativiza ainda
mais os princípios do direito de
propriedade, da inafastabilida-
de da prestação jurisdicional,
do devido processo legal, da am-
pla defesa e da segurança jurídi-
ca, que são direitos pétreos na
Carta Política. Na verdade, no
tocante à demarcação indígena
ou quilombola, nenhuma eficá-
cia ou efeito prático produz a
condição de “juiz” do Legislati-
vo federal.

Ora, desde quando a Funai, o
ministro de Estado da Justiça e
o Incra podem considerar indí-
gena ou quilombola a proprie-
dade ou posse de terceiros, pe-
la ocupação tradicional que
eles próprios declaram? Onde
está previsto no ordenamento
jurídico regente que o Poder
Executivo do País está dotado
de legitimidade e de poder para
transformar a propriedade ou a
posse de terceiros em terras in-
dígenas ou quilombolas pela
mera declaração unilateral ou
consideração que ele próprio
proclama? Que lei é essa que dá
esse superpoder ao Executivo

brasileiro?
Não obstante a ausência de

previsão legal para tal desidera-
to, na demarcação se faz neces-
sário respeitar o pressuposto es-
sencial que é identificado pela
disposição de vontade do “pro-
prietário”. Em outras palavras,
não há demarcação desacompa-
nhada da vontade do proprietá-
rio do objeto demarcando!

Por isso a demarcação consti-
tui direito exclusivo do proprie-
tário, consoante preconiza o or-
denamento processual civil.
Também por isso a demarcação
produz mero efeito declarató-
rio, uma vez que sua finalidade
visa a fixar limites ou aviventar
os marcos já apagados. E por is-
so a demarcação não se presta
para legitimar domínio.

Alguém se atreve a lançar dú-

vida sobre essas conclusões?
Acontece, porém, que a de-

marcação indígena ou quilom-
bola é utilizada para legitimar
domínio da União federal ou de
comunidade quilombola.

Conclui-se, então, que a de-
marcação indígena ou quilom-
bola, quando dirigida contra a
propriedade ou a posse de ter-
ceiros, constitui ferramenta nu-
la de pleno direito. E, em decor-
rência, a Funai e o Incra não po-
dem demarcar a propriedade
ou a posse de terceiros, em ne-
nhuma hipótese.

Nessas circunstâncias, fica
evidente a ilegalidade e a imora-
lidade da ocupação tradicional
indígena ou quilombola que os
agentes públicos declaram so-
bre a propriedade ou a posse de
terceiros. Fica evidente, portan-
to, que a Proposta de Emenda
Constitucional 215/2000 é abso-
lutamente ineficaz e equivoca-
da para o fim pretendido.

Analisando, contudo, a legiti-
midade da demarcação por ou-
tro ângulo, ter-se-á: consideran-
do que as terras indígenas são
bens da União, considerando
que as terras quilombolas são
devolutas e considerando ain-
da que a demarcação constitui
direito exclusivo do proprietá-
rio, fácil se torna concluir que
quem demarca essas terras é o
Poder Executivo, que delas é o
proprietário.

Nesse ponto, então, o Con-
gresso Nacional não pode jul-
gar demarcação indígena ou
quilombola, porque o interesse
e a legitimidade não lhe dizem
respeito.

Portanto, seja pela ilegalida-
de e imoralidade da demarca-
ção indígena ou quilombola
contra a propriedade e a posse
de terceiros, seja pelo impedi-
mento de o Legislativo federal
se imiscuir nos atos do Poder
Executivo, fica evidente que a
proposta de emenda constitu-
cional “é só para inglês ver”.

Mas o que fazer para resolver
o problema?

Considerando que o Direito e
as garantias constitucionais
não merecem o respeito devido
por parte dos agentes públicos,
o Congresso Nacional deve le-
gislar uma norma que os impe-
ça de instruírem processo admi-
nistrativo para demarcar a pro-
priedade ou a posse de tercei-
ros; que os impeça de declara-
rem a ocupação tradicional indí-
gena ou quilombola na proprie-
dade e posse de terceiros, espe-
cialmente se a dita ocupação
for declarada pela habitação an-
cestral, pretérita; que os impe-
ça de serem os autores e os pró-
prios juízes do processo demar-
catório; que os impeça de usa-
rem a demarcação como ferra-
menta que legitima o domínio
da União ou de comunidade es-
crava sobre a propriedade ou a
posse de terceiros.

Nesse ponto, o bom senso en-
sina que a norma tem de deixar
explícito que a ocupação tradi-
cional, indígena ou quilombo-
la, na propriedade ou posse de
terceiros, se for declarada por
agentes públicos, e com base
em habitação ancestral, preté-
rita, visando a legitimar domí-
nio, essa “ocupação tradicio-
nal” é viciada por desvio de fi-
nalidade, cujo efeito ofende o
direito de propriedade, o devi-
do processo legal, a inafastabili-
dade da prestação jurisdicio-
nal, a ampla defesa e a seguran-
ça jurídica, sendo responsabili-
zado por improbidade aquele
que tenha exarado a famigera-
da declaração.

Daí, sim, o Congresso Nacio-
nal terá dado grande reforço à
segurança jurídica e o problema
“demarcação” será mesmo re-
solvido de fato e de direito.

✽

ADVOGADO

O filme chileno
No, de Pablo
Larraín, foi exi-
bido pela pri-
meira vez no
Brasil em outu-

bro do ano passado, numa ses-
são exclusiva para convidados,
na abertura da 36.ª Mostra Inter-
nacional de Cinema de São Pau-
lo. Agora, no final de dezembro,
entrou em circuito comercial.
Grande vencedor da Quinzena
dos Realizadores de Cannes
2012, o filme confirma nas salas
brasileiras a sua carreira inter-
nacional vitoriosa. Agrada a es-
pectadores de várias idades e vá-
rios recortes culturais.

Se o leitor habitual desta pági-
na A2 do Estadão ainda não viu,
deveria ver. O debate retratado
na tela é do mais alto interesse
para quem procura acompa-
nhar os rumos políticos da de-
mocracia. O que é que a empur-
ra numa direção ou noutra? Em
que cadinho são sintetizadas as
decisões coletivas? Qual o pa-
pel que a publicidade – ou, em
termos um pouco mais amplos,
o chamado marketing político –
desempenha nesse jogo?

Para Karl Marx e Friedrich En-
gels, a luta de classes era o mo-
tor da História (grafada com H
maiúsculo). Segundo a gente de-
preende do enredo brilhante de
No, a coisa não é bem assim: o
motor da história é uma mensa-
gem bonita, vibrante de euforia,
que “venda” bem. É nisso que o
povo quer embarcar, é isso que
o povo quer “comprar”. Moral
da história (com h minúsculo),
o motor da História, prezados
camaradas, é a publicidade. Por
essas e outras, o filme dá o que
pensar – e dá margem a indaga-
ções um tanto perturbadoras.

Voltemos ao ponto de parti-
da. No, como bom filme que é,
trata de contar direito uma boa
história; não tem nada de aula
de ciência política, não é semi-
nário de sociologia, não se per-
de em interpretações acadêmi-
cas sobre os fatos que encadeia
com esmero. O cineasta Pablo
Larraín reconstitui com verossi-
milhança impressionante, num
andamento de documentário,
um fato histórico real: a campa-
nha pelo “Não” (daí o título)
realizada pelas oposições chile-
nas no plebiscito de 1988, que
decretou o fim da ditadura de
Pinochet. O filme começa dei-
xando claro que o que ocorreu
ali foi um episódio, no mínimo,

improvável. Internacionalmen-
te pressionado a dar uma roupa-
gem menostruculenta à sua tira-
nia, o general Augusto Pinochet
viu-se constrangido a convocar
o plebiscito para consultar os
cidadãos sobre se eles o que-
riam (ou não) no poder. No iní-
cio da campanha o ditador posa-
va de franco favorito, pois deti-
nha o controle férreo sobre os
meios de comunicação. Com a
autoconfiança típica do leão de
chácara que virou dono da boa-
te, Pinochet nem considerava a
hipótese de derrota. Nisso os in-
tegrantes das oposições concor-
davam com o carrasco: para qua-
se todos eles, a hipótese de vitó-
ria era impensável. Acontece
que, para dar uma aparência
mais democrática ao plebiscito,
o governo precisou conceder às
oposições um horário de propa-
ganda na TV. Foi aí que o impen-
sável se pôs em campo. O horá-
rio era desfavorável (os filme-
tes das oposições iam ao ar bem
tarde da noite), o ambiente era
arredio, mas, mesmo assim, a
maré começou a virar.

Por quê?
Porque os comunistas, os so-

cialistas, os perseguidos, os li-
berais de oposição, o multicolo-
rido balaio de gatos das oposi-
ções, foram buscar um publici-
tário de sucesso para dirigir sua
campanha. Esse homem de
mercado, por sua vez, recrutou

outros bruxos do consumo e da
linguagem comercial da TV.
Nesse ponto, No fotografa com
absoluta nitidez o momento
histórico (cuja cronologia va-
ria de país para país) em que o
publicitário desbanca o ideólo-
go no comando da luta política.
Em lugar das cenas de espanca-
mentos e de repressão explíci-
ta, em vez do desfile das mães
chorosas dos milhares de desa-
parecidos, os publicitários do
“No” contrariaram os velhos
ideólogos e deram preferência
a musiquinhas, piqueniques,
trocadilhos, anedotas, o que de-
tonou a ira dos esquerdistas
mais conservadores. Alguns de-
les se retiraram ruidosamente
do comitê de campanha, que
acusaram de ter-se vendido aos
publicitários que degradavam

as mais nobres causas humani-
tárias a apelos vulgares de co-
mercial de sabonete.

Ou de micro-ondas. Não im-
porta. No final, o “No” sagrou-
se vencedor, embora num pla-
car apertado: considerados os
votos válidos, o “No” conquis-
tou 56% do eleitorado, enquan-
to o “Si” obteve a adesão de
44% (e nisso está o dado mais
intrigante: para 44% dos chile-
nos, o país sob ditadura ia mui-
to bem, obrigado). A vitória dos
publicitários, contudo, não re-
vogou o fundamento daqueles
que se opuseram à transforma-
ção da campanha do “No” nu-
ma campanha publicitária co-
mo qualquer outra. Esse deba-
te permanece e, por qualquer
caminho que se queira abordá-
lo, ele nos conduz ao centro da
viabilidade (ou não) do projeto
democrático nos nossos dias.
Será sólida e sustentável uma
democracia em que os argu-
mentos que não cabem em 15
segundos de televisão acabam
descartados da agenda políti-
ca? Que lugar resta para a razão
numa comunicação política re-
gida cada vez mais pela lógica
do desejo, ou, pior ainda, pelo
desejo de consumo?

Alain Touraine viu esse im-
passe há cerca de 20 anos: “As
sociedades complexas e de mu-
danças rápidas pouco a pouco
deixam de ser sociedades de in-
tercâmbio, da comunicação e
da argumentação, para serem
cada vez mais sociedades da ex-
pressão. (...). Cada vez menos
tratamos com comunicadores e
cada vez mais com atores”.

Eis aí uma equação ainda in-
solúvel. A publicidade infantili-
za o seu público, tutelando-o
como a um semi-inimputável;
não tem parte com a busca radi-
cal da verdade, mas com a sedu-
ção em prol da venda de produ-
tos, serviços ou ideias. Dirão
que a política sempre foi isso,
um comércio de ideias, mas,
ainda assim, é o caso de pergun-
tar: será essa a emancipação
com a qual sonharam os libe-
rais revolucionários do século
18? Ótimo que o “No” tenha
vencido no Chile em 1988, mas
será que a transformação das
causas políticas em mercado-
rias desejáveis é a nossa mais
alta expressão de liberdade?
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JORNALISTA, É PROFESSOR

DA ECA-USP E DA ESPM

●✽
CÍCERO ALVES
DA COSTA

Fundado em 1875
Julio Mesquita (1891-1927)
Julio de Mesquita Filho (1927-1969)
Francisco Mesquita (1927-1969)
Luiz Carlos Mesquita (1952-1970)

José Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1988)
Julio de Mesquita Neto (1969-1996)
Luiz Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1997)

Américo de Campos (1875-1884)
Nestor Rangel Pestana (1927-1933)
Plínio Barreto (1927-1958)

Será a publicidade
o motor da História?

Fórum dos Leitores

Faz de conta
que resolve

GOVERNO DILMA
Apagões

É isso que dá colocar gente como
o político Edison Lobão num mi-
nistério de suma importância co-
mo o de Minas e Energia. Agora é
um corre-corre para a difícil mis-
são de tentar convencer o merca-
do e o povo brasileiro de que está
tudo sob controle e não haverá
apagões em 2013. Dilma Rousseff
precisa rezar para que São Pedro
mande muita chuva para encher
os reservatórios, e evitar esses
prováveis apagões, pois não pode-
rá pôr a culpa da sua ocorrência
na crise internacional nem dizer
que é herança maldita do gover-
no anterior.
RONALDO GOMES FERRAZ
ronferraz@globo.com
Rio de Janeiro

Vícios históricos

Do meu ponto de vista, a falta de
energia elétrica é consequência

dos vícios que herdamos de al-
guns séculos: os vícios do poder,
da compra de votos, do toma lá,
dá cá, dos impostos embutidos
em todos os produtos, dos cabi-
des de empregos, das soluções
de curto prazo, da destruição do
meio ambiente, da favelização
crescendo em progressão geomé-
trica, da falta de educação e de ze-
lo com a cultura, com a História.
E, sobretudo, da falta de visão de
longo prazo. A presidente Dilma
é uma vítima da História. Vamos
ver se ela tem competência para
descascar esse abacaxi.
MÁRIO NEGRÃO BORGONOVI
marionegrao.borgonovi@gmail.com
Rio de Janeiro

Poste

O primeiro poste do Lula come-
çou a apagar, vejamos quanto
tempo ainda resta de luz. Acen-
de, Brasil!
MARCOS RODRIGUES DA CUNHA
marcosrcunha@uol.com.br
São Paulo

Desperdício

Alguém do governo federal pode-
ria esclarecer à Nação por que
motivo o óleo diesel que neste
momento é descarregado no Por-
to de Santos vai alimentar as ter-
moelétricas de Porto Velho
(RO), que estão a uma distância
de 3.067 km, ao custo de R$ 15
mil o frete de caminhão-tanque?
Se somos tão parceiros da Vene-
zuela, não seria muito mais eco-
nômico e justo para o Brasil com-
prarmos do querido e idolatrado
companheiro Hugo Chávez? Afi-
nal, a Venezuela é Mercosul?
ATALIBA M. DE MORAES FILHO
ataliba@outlook.com
Marília

CORRUPÇÃO
Lula será investigado?

Com ou sem desmentido, desejo
que o Ministério Público Federal
investigue as irregularidades no
governo Lula apontadas por Mar-

cos Valério. Quem sabe, durante
a investigação, Valério não se
lembre de mais coisas que o aju-
dem a diminuir sua pena? Os fa-
tos denunciados são graves e pre-
cisam ser apurados com serieda-
de e a verdade deve prevalecer,
para que as gerações futuras, ao
estudarem a História do Brasil,
saibam o que realmente aconte-
ceu de 2003 a 2010.
MARIA CARMEN DEL BEL TUNES
carmen_tunes@yahoo.com.br
Americana

Que Lula seja investigado, sim,
milhão por milhão.
ROBERTO TWIASCHOR
rtwiaschor@uol.com.br
São Paulo

Transparência

Todo indivíduo que ocupa cargo
público está sujeito à exposição e
seus atos, principalmente quanto
ao erário, devem ter a mais lúci-

da transparência – ainda mais
quando usa e abusa do cartão cor-
porativo. O ex-presidente, agora
cidadão comum, longe do poder
e sem o risco de comprometer a
“segurança nacional”, pelo fato
de sua mudança de Brasília para
São Paulo envolver 11 caminhões-
baú, carece de explicação ao Mi-
nistério Público. E o procurador-
geral da República, Roberto Gur-
gel, tem o dever de rastrear e di-
vulgar todos os gastos com o ili-
mitado cartão corporativo de
2003 a 2010, pois a denúncia de
Marcos Valério poderá ser fichi-
nha diante do que encontrar.
HUMBERTO SCHUWARTZ SOARES
hs-soares@uol.com.br
Vila Velha (ES)

CONGRESSO NACIONAL
Iniquidade

O excelente artigo A reforma do
Poder Legislativo (7/1, B2), de la-
vra de Everardo Maciel, mostra-
nos a triste realidade de um Con-
gresso Nacional ineficiente, im-

produtivo e inescrupuloso. Ulys-
ses Guimarães, ao ser questiona-
do sobre a qualidade do Congres-
so, teria respondido: “Vocês não
viram o próximo!”. O dr. Ulysses
estava certo: transformou-se na
casa de Irene, um bordel institu-
cional, sem a menor correspon-
dência com os anseios e as neces-
sidades da Nação. Uma simples
casa de favores, de troca de favo-
res, sempre com benefícios pes-
soais e/ou partidários. Correta a
assertiva do dr. Everardo: duran-
te o regime militar o Congresso
era muito mais atuante, bastou a
redemocratização para que per-
desse qualidade a cada eleição.
Piora a cada legislatura. Não cum-
pre suas funções constitucionais,
nem sequer respeita a Constitui-
ção, custa comparativamente
muito caro aos contribuintes e,
de fato, proclama diariamente a
sua iniquidade, abrindo enorme
espaço para os que defendem a
sua extinção.
MARCO A. SPROVIERI RODRIGUES
msprovieri@sincoeletrico.com.br
São Paulo
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●✽
EUGÊNIO
BUCCI

O filme chileno ‘No’ dá
o que pensar – e dá
margem a indagações
um tanto perturbadoras

É evidente que a PEC
215/2000 é totalmente
ineficaz e equivocada
para o fim pretendido
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Text Box
 Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 10 jan. 2013, Primeiro Caderno, p. A2.




