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Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 6.062/DF 

 

 

A CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL - 

CNA, entidade sindical de grau superior e âmbito nacional, sem fins lucrativos, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.582.750/0001-78, estabelecida no SGAN, Quadra 601, 

Módulo “K”, Ed. Antonio Ernesto de Salvo, Asa Norte, CEP 70.830-021, Brasília/DF, 

por seus advogados infra-assinados (procuração anexa), com endereço profissional 

no SGAN, Quadra 601, Módulo “K”, Ed. Antonio Ernesto de Salvo, Asa Norte, CEP 

70.830-021, Brasília/DF, endereço que indica para os fins do art. 77, V, do CPC, vem, 

respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 7º, §2º, 

da Lei nº 9.868/1999, no artigo 138 do Código de Processo Civil e no art. 131, §3º, do 

Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, requerer a sua admissão, na 

condição de AMICUS CURIAE, nos autos da presente Ação Direta de 

Inconstitucionalidade, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos. 

 

BREVE SÍNTESE DO PROCESSO 
 

A presente demanda foi proposta em face do artigo 21, XIV, e §2º, I, da 

Medida Provisória nº 870, de 1º de janeiro de 2019, e dos artigos 1º, XIV, §2º, I; 11, I, 

“f” e “g”; e 14, I, II e III, todos do Anexo I do Decreto nº 9.667/2019, por supostas (i) 

violação ao art. 231 da Carta da República; (ii) configuração de desvio de poder 

normativo; (iii) ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, eficiência 

e proibição do retrocesso social; e (iv) afronta ao devido processo legislativo. 

Argumenta-se, em síntese, que o deslocamento da competência para 

identificação, delimitação, demarcação e registro de terras tradicionalmente 

ocupadas por indígenas, bem como do licenciamento ambiental em terras indígenas, 
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da Fundação Nacional do Índio – FUNAI para o Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento – MAPA, representa violação aos direitos fundamentais dos índios. 

Assim, foi proposta a presente ADI com o fulcro de que a demarcação e o 

licenciamento ambiental de terras indígenas sejam mantidos na FUNAI, inclusive 

com pedido de medida cautelar nesse sentido.  

É o relato do necessário.  

 

DA ADMISSÃO DA CNA COMO AMICUS CURIAE 
 

I. DA POSSIBILIDADE DE ADMISSÃO DE AMICUS CURIAE NA AÇÃO 

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

Inicialmente, é necessário mencionar que o art. 7º, §2º, da Lei nº 9.868/1999, 

admite, como única espécie de intervenção de terceiros na ação direta de 

inconstitucionalidade, a figura do amicus curiae. Dispõe a norma: 

Art. 7o Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de 
ação direta de inconstitucionalidade. 

(...) 
§ 2o O relator, considerando a relevância da matéria e a 

representatividade dos postulantes, poderá, por despacho 
irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, 
a manifestação de outros órgãos ou entidades. 

Essa figura processual é entendida pela doutrina como aquele terceiro que 

busca ajudar a Corte a dar a decisão mais correta1. Em suma, como o próprio nome 

sugere, é verdadeiro auxiliar do juízo2. Não por menos, esse é o entendimento deste 

egrégio Supremo Tribunal Federal: 

 (...) PROCESSO OBJETIVO DE CONTROLE NORMATIVO 
ABSTRATO - POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO 
"AMICUS CURIAE": UM FATOR DE PLURALIZAÇÃO E DE 
LEGITIMAÇÃO DO DEBATE CONSTITUCIONAL. - O 
ordenamento positivo brasileiro processualizou, na regra inscrita no 
art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99, a figura do "amicus curiae", permitindo, 
em consequência, que terceiros, desde que investidos de 
representatividade adequada, sejam admitidos na relação processual, 
para efeito de manifestação sobre a questão de direito subjacente à 
própria controvérsia constitucional. A intervenção do "amicus curiae", 

                                                           

1 ADI n. 3460/DF-ED, rel. Min. Teori Zavascki. 

2 André Puccineli Junior, Curso de Direito Constitucional, p. 166. 
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para legitimar-se, deve apoiar-se em razões que tornem desejável e 
útil a sua atuação processual na causa, em ordem a proporcionar 
meios que viabilizem uma adequada resolução do litígio 
constitucional. - A ideia nuclear que anima os propósitos 
teleológicos que motivaram a formulação da norma legal em causa, 
viabilizadora da intervenção do "amicus curiae" no processo de 
fiscalização normativa abstrata, tem por objetivo essencial 
pluralizar o debate constitucional, permitindo, desse modo, que o 
Supremo Tribunal Federal venha a dispor de todos os elementos 
informativos possíveis e necessários à resolução da controvérsia, 
visando-se, ainda, com tal abertura procedimental, superar a grave 
questão pertinente à legitimidade democrática das decisões 
emanadas desta Suprema Corte, quando no desempenho de seu 
extraordinário poder de efetuar, em abstrato, o controle concentrado 
de constitucionalidade. (...) (ADI 2321 MC, Relator(a):  Min. CELSO 
DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 25/10/2000, DJ 10-06-2005 
PP-00004 EMENT VOL-02195-1 PP-00046 RTJ VOL-00195-03 PP-
00812) grifo nosso 
 

Portanto, percebe-se que a figura do amicus curiae é de extrema 

importância para os julgamentos desta Corte Constitucional, principalmente nos 

casos de controle abstrato de constitucionalidade, em que, por meio desse ator 

processual, se tem a participação democrática de todos os envolvidos nas normas 

debatidas, dando-se efetividade à democracia deliberativa.  
 

II. DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS, PELA CNA, PARA A SUA 

HABILITAÇÃO COMO AMICUS CURIAE 

Como forma de se restringir a participação na causa apenas àqueles que 

de fato tenham interesse na matéria a ser discutida, a própria norma autorizadora do 

ingresso do “amigo da Corte” estabelece dois requisitos para a sua admissão, quais 

sejam, (i) representatividade dos postulantes e (ii) relevância da matéria.  

 Em relação à representatividade, tem-se que Confederação da Agricultura 

e Pecuária do Brasil – CNA é entidade sindical de grau superior e âmbito nacional, 

reconhecida como tal pelo Decreto nº 53.516, de 31/01/64, publicado no Diário Oficial 

da União de 05/02/1964, constituída por 27 (vinte e sete) Federações da categoria 

econômica dos ramos da agricultura, da pecuária, do extrativismo rural, da pesca, da 

silvicultura e da agroindústria, no que se refere às atividades primárias desta ou de 

qualquer outro ramo, independentemente da área, tudo conforme assentado nos 

seguintes dispositivos de seu Estatuto, cuja cópia segue em anexo: 
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Art. 1º - A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, 

entidade sindical de grau superior, reconhecida pelo Decreto nº 

53.516, de 31/01/64, publicado no Diário Oficial da União de 05/02/64, 

é constituída pela categoria econômica dos ramos da agricultura, da 

pecuária, do extrativismo rural, da pesca, da silvicultura e da 

agroindústria, no que se refere às atividades primárias desta ou de 

qualquer outro ramo, independentemente da área, tendo como 

princípios:  

I. a valorização do produtor e do trabalhador rural; 
(...) 

Art. 3º - A CNA tem por objetivos: 
I. coordenar, promover o desenvolvimento, a defesa e a proteção 

da categoria econômica de que trata o caput do Art. 1º e representá-la 
legalmente;  

II. representar, organizar e fortalecer os produtores rurais 
brasileiros, defender seus direitos e interesses, promovendo o 
desenvolvimento econômico, social e ambiental do Setor 
Agropecuário. 

(...) 
Art. 5º - São prerrogativas da CNA: 

(...) 
V. defender os direitos e os interesses da categoria, inclusive em 

questões judiciais e administrativas; 
VI. propor qualquer tipo de ação que vise resguardar os 

interesses da categoria econômica representada, inclusive Ação 
Direta de Inconstitucionalidade, Mandado de Segurança Coletivo e 
denunciar irregularidades e ilegalidades às autoridades ou entidades 
competentes; 

VII. colaborar com as entidades congêneres no sentido de obter 
a paz social e o progresso econômico do País; 

 

Desse modo, a CNA tem a obrigação de promover a defesa e a proteção da 

categoria agropecuarista; representar, organizar e fortalecer os produtores rurais 

brasileiros; defender seus direitos e interesses, promovendo o desenvolvimento 

econômico, social e ambiental do Setor Agropecuário; além de colaborar com as 

entidades congêneres no sentido de obter a paz social e o progresso econômico do 

País.  

Nesse quadro, não há como deixar de reconhecer, ante suas finalidades 

estatutárias e sua ampla composição, que a CNA é entidade representativa dos 

interesses em discussão na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, além de 

deter plenas condições para, por meio de informações técnicas, oferecer substrato 
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probatório suficiente para que esta Corte Constitucional embase sua decisão da 

melhor maneira possível. 

Destaca-se, ainda, que, ao fim e ao cabo, a questão de fundo, objeto de 

discussão no presente processo, diz respeito à continuidade de demarcações de terras 

indígenas que, verdade seja dita, sob o comando da FUNAI, consolidou um 

(lamentável) histórico de exorbitação aos mandamentos e limites constitucionais – 

seja por ação, seja por omissão –, ao alvedrio do direito de propriedade, em especial, 

de produtores rurais, prejudicando sobremaneira a atividade agropecuária brasileira 

(que garante alimento para o País e mundo) e, desta maneira, acirrando ânimos e 

estimulando conflitos fundiários.  

Observa-se, pois, que as disposições impugnadas nesta ADI dizem 

respeito à impossibilidade de um órgão da União proceder à demarcação de terras 

indígenas – que são de propriedade da União – por suposta violação a direitos 

indígenas. Todavia, não há qualquer comprovação dessa violação, embasando-se a 

exordial em meras suposições, com a devida vênia, destituídas de qualquer sentido.  

Ora, que prova concreta há de que o MAPA não exercerá, de maneira 

escorreita, o múnus que lhe foi atribuído, em conformidade com os ditames legais e 

constitucionais? Nenhuma!!!  

Há, tão-somente, as maliciosas conjecturas trazidas na exordial, imbuídas 

de uma ideologia extremista e perigosa, que busca colocar (e manter) a atividade 

produtiva e a demarcação de terra indígenas em lados opostos. 

O exercício da atividade agropecuária e a demarcação de terras indígenas 

mantém entre si um liame sensível, que merece sopesamento de forma que, dentro 

dos ditames constitucionais, o respeito ao direito de um grupo não se constitua em 

negligência ao direito do outro. Apenas desse jeito se obterá a paz social e o 

progresso econômico do País, sendo que a FUNAI se mostrou, ao longo de todos 

esses anos, absolutamente ineficiente para o desempenho desse mister, e o MAPA se 

apresenta, agora, como uma alternativa viável. 

Muito se fala da ligação especial do indígena com sua terra, mas se 

esquece da ligação especial que o produtor rural possui com sua propriedade, que 

lhe garante o exercício de atividade econômica necessária para sua subsistência e 

auxilia o Estado à consecução, principalmente, do direito social à alimentação, 

constante no caput do art. 6º da Carta da República.  

Dito isso, evidenciado está o interesse da categoria econômica rural 

brasileira (produtores rurais) no deslinde da presente demanda, não apenas porque a 
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restruturação do MAPA proporcionará uma maior expertise na área fundiária do 

País, detendo plenas condições para desempenhar a tarefa que lhe foi atribuída 

(mesmo porque está se aparelhando para tanto), como, também, ante o temor de que, 

se mantido o processo de demarcação de terras indígenas com a FUNAI, os conflitos 

fundiários no País não se resolvam e, até mesmo, venham a ser agravados.  

Cabe destacar que a transferência da competência de demarcação de terras 

indígenas, para órgão da União, em nada afeta a Constituição e pode gerar efeitos 

positivos para toda a sociedade, considerando que aliançar “produção agropecuária” 

e “demarcação de terras indígenas” é estratégia sem dúvida inovadora (e ousada) no 

atual cenário brasileiro, mas perfeitamente possível, que certamente garantirá a 

estrita observância dos mandamentos constitucionais e legais, promovendo o 

respeito aos direitos indigenistas sem descurar do desenvolvimento da atividade 

agrícola e, via de consequência, do próprio Brasil.      

Portanto, inequívoco que a CNA, que representa a categoria econômica 

dos ramos da agricultura, da pecuária, do extrativismo rural, da pesca, da 

silvicultura e da agroindústria, possui interesse em debater a constitucionalidade das 

disposições ora impugnadas.  

Desse modo, presente a necessária representatividade da CNA.  

Quanto à relevância da matéria, é evidente que as questões trazidas nesta 

ADI interessam a todos os produtores rurais. 

O produtor rural, como já destacado, necessita de previsibilidade e 

segurança sobre suas terras, notadamente quando se verifica que a questão fundiária 

referente à demarcação de terras indígenas é uma celeuma constante na história 

brasileira. 

O julgamento Raposa Serra do Sol (Pet nº 3.388/RR) lhe concedeu uma 

maior segurança jurídica, ao estabelecer o marco temporal de 05/10/1988 e traçar as 

“19 diretrizes condicionantes” sobre demarcação de terras indígenas do País, 

posteriormente consolidadas no Parecer Vinculante nº 0001/2017/GAB/CGU/AGU. 

Contudo, mesmo após o simbólico julgamento, diversos excessos 

omissivos e comissivos continuaram ocorrendo, especialmente no âmbito da FUNAI, 

sabidamente (i) incapaz de atender ao enorme volume de demandas demarcatórias 

indígenas; e (ii) titular de atos absolutamente questionáveis no que tange aos 

procedimentos demarcatórios e ao tratamento conferido aos proprietários rurais de 

imóveis situados nos limites das áreas declaradas indígenas, gerando conflitos e 

judicializações, de modo que a transferência da competência para o MAPA é uma 
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questão de grande relevância para todos os produtores rurais e, por tabela, para toda 

a sociedade.  

Destarte, a CNA possui interesse em trazer, principalmente em sede de 

sustentação oral e manifestação final, argumentos e pontos a serem considerados no 

julgamento da presente demanda, notadamente quando se analisa que os 

representados da CNA (produtores rurais) são grandes responsáveis pela 

manutenção da economia brasileira, necessitando de efetiva segurança jurídica no 

que se refere aos seus títulos dominiais.  

Presente a relevância da matéria, se mostra não só pertinente como 

necessária a atuação da CNA neste feito, para que as disposições impugnadas 

mereçam olhar mais apurado.  

 

O TRATAMENTO CONSTITUCIONAL DA MATÉRIA 
Defesa dos atos normativos impugnados 

 

 

I. DAS PREVISÕES CONSTITUCIONAIS SOBRE A DEMARCAÇÃO DE 

TERRAS INDÍGENAS. EXISTÊNCIA DE 4 PREMISSAS FUNDAMENTAIS 

Para entender a celeuma posta na presente ADI, que busca a declaração de 

inconstitucionalidade da transferência das competências, da FUNAI para o MAPA, 

da demarcação de terras indígenas e do licenciamento ambiental em terras indígenas, 

é necessário, primeiramente, apurar o que o arcabouço normativo-constitucional 

dispõe, para, então, analisar se de fato há alguma inconstitucionalidade ou, apenas, 

mera insatisfação com a implementação de projeto de governo que não só embasou a 

campanha eleitoral do Presidente Jair Bolsonaro como, principalmente, foi validado 

pela população, que em sua esmagadora maioria, tornou-o vencedor nas urnas.   

Os dispositivos constitucionais que tratam da matéria são: art. 20, XI; art. 

49, XVI; art. 176, §1º; art. 231, caput e §§ 1º a 6º, todos da Carta da República3, e art. 67 

do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT4. 

                                                           

3 Art. 20. São bens da União: (...) XI - as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. (…) Art. 49. É da 
competência exclusiva do Congresso Nacional: (...) XVI - autorizar, em terras indígenas, a exploração e o 
aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais; (…) Art. 176. As jazidas, em lavra 
ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do 
solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a 
propriedade do produto da lavra. § 1º A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais 
a que se refere o "caput" deste artigo somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da União, 
no interesse nacional, por brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e 



8 

 

Para os fins dessa ADI, é importante extrair desses dispositivos 

constitucionais as premissas fundamentais, para se compreender o real e devido  

contexto no qual se deve dar tratamento à questão indígena no País. 

Primeira Premissa 
 

Em primeiro lugar, é possível extrair, do texto da Constituição, que são 

bens da União as terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas. 

Dessa forma, tem-se uma primeira premissa assentada: os índios não têm 

a propriedade da terra que ocupam, mas sim a posse permanente, com direito de 

usufruto exclusivo do solo, rios e lagos (art. 231, §2º, CF), de modo que compete à 

União, tal como disposto no restante do texto constitucional, a garantia desse 

usufruto e dessa posse.  

Segunda Premissa 

Como segunda premissa, tem-se que compete à União, representante do 

Estado em sede federal, isto é, pessoa jurídica de direito público, a demarcação das 

terras indígenas (art. 231, caput, da CF e art. 67 do ADCT). 

Note-se que a Constituição não se refere à FUNAI como detentora da 

competência para a demarcação das terras indígenas no plano jurídico-institucional.      

                                                                                                                                                                                     

administração no País, na forma da lei, que estabelecerá as condições específicas quando essas atividades se 
desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas. (…) Art. 231. São reconhecidos aos índios sua 
organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que 
tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. § 1º 
São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para 
suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar 
e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. § 2º As terras 
tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo 
das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. § 3º O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos 
os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados 
com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação 
nos resultados da lavra, na forma da lei. § 4º As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e 
os direitos sobre elas, imprescritíveis. § 5º É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, "ad 
referendum" do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população, ou no 
interesse da soberania do País, após deliberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o 
retorno imediato logo que cesse o risco. § 6º São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que 
tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das 
riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado relevante interesse público da União, 
segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito a indenização ou a ações 
contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa fé. 

4  Art. 67. A União concluirá a demarcação das terras indígenas no prazo de cinco anos a partir da 
promulgação da Constituição. 
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Na organização política federal, há claramente uma hierarquia plasmada 

na Constituição que, obviamente, apenas se refere aos entes políticos, dotados de 

envergadura institucional para participarem da relação entre poderes e entre entes 

federados.  

Nesse específico caso, é a União, por meio dos seus três poderes, a 

competente para o desempenho da tarefa prevista no art. 231, podendo, por evidente, 

o Chefe do Poder Executivo reorganizar a Administração Pública Federal conforme 

seu Plano de Governo, de maneira a melhor atingir os fins fixados na Constituição. 

Em outras palavras, a FUNAI, como parte da Administração, se 

enquadrava no plano do modus operandi da forma/meio como deveriam ser 

cumpridos, em governos anteriores, os dispositivos constitucionais referentes aos 

índios, sendo erro grosseiro imaginar que uma mera derivação administrativa da 

forma de organização do Poder Executivo possa se configurar como elemento 

essencial de política de proteção prevista na Constituição. 

Mais aberrante ainda é supor que o novo Presidente da República não 

tenha a autonomia de livremente, dentro de sua discricionariedade político-

administrativa, rever e redefinir atribuições, criar departamentos, implementar novas 

competências e redesenhar ministérios, de forma a melhor cumprir os objetivos da 

Constituição de 1988, em conformidade com o seu próprio Plano de Governo, 

ressalte-se, validado nas urnas pela massiva maioria do eleitorado brasileiro. 

Terceira Premissa 

Cumpre destacar que o art. 67 do ADCT fornece conteúdo para se 

estabelecer uma terceira premissa do tratamento constitucional dado à questão 

indígena. Segundo esse dispositivo, as demarcações das terras indígenas deveriam 

ter sido concluídas pela União no prazo de 5 anos a partir da promulgação da 

Constituição. Talvez não haja dispositivo constitucional mais claro. 

É curioso perceber que esse dispositivo constitucional é geralmente 

ignorado ou que seu texto – embora com uma redação límpida – seja diuturnamente 

atenuado e flexibilizado. 

A Constituição estabeleceu um prazo para as demarcações de terras 

indígenas, o que é plenamente compatível com o fato de que tais demarcações 

somente podem levar em consideração a fixação indígena que existia em 05.10.1988, 
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tal como já decidiu o STF ao fixar a chamada “teoria do fato indígena” quando do 

julgamento da PET nº 3.388, em 19.03.20095. 

Evidente que, por se tratar de obrigação da Administração Pública, seria 

possível supor que sua lentidão ou burocracia pudesse atrasar o cumprimento dessa 

responsabilidade, com eventual prejuízo das comunidades indígenas que já tivessem 

feito o seu pleito administrativo de demarcação e não tivessem ainda sido 

reconhecidas. 

Afirmar isso, entretanto, não significa considerar o art. 67 do ADCT 

simples “letra morta” e, tampouco, autoriza entender que flexibilizar esse prazo 

significaria estendê-lo por mais 25 anos, aceitando-se, inclusive, novos pleitos de 

demarcação e pedidos de ampliações a demarcações já realizadas (!!!)  

Embora o STF já tenha se manifestado no sentido de entender que o prazo 

fixado no art. 67 do ADCT não é decadencial (mas se trata de norma com prazo 

programático), a Corte também já fixou que esse período precisa ser 

necessariamente “razoável”6. 

A terceira premissa, portanto, é que, ultrapassados 30 (trinta) anos de 

vigência da Constituição de 1988 e considerando o art. 67 do ADCT, é chegado o 

tempo de considerar que a política de demarcação de terras se aproxima 

rapidamente de sua exaustão e esgotamento, razão pela qual medidas drásticas 

precisavam ser urgentemente adotadas, com a implantação de mudanças e alterações 

naquilo que até então se mostrou ineficiente, ao longo dos anos, para o atendimento 

a esse mister constitucional –  tal como proposto pela Medida Provisória nº 870, de 1º 

de janeiro de 2019. 

 

                                                           

5 De fato,  por sugestão  do Ministro Carlos Alberto Direi to ,  adotada pela maioria  
do Plenário do STF,  o  Tribunal  expressamente afastou a apl icação da “ t eoria  do  
ind igenato”,  para abraçar a do “ fato  ind ígena”,  f ixando-se que a pol í t ica fundiária  
indígena estabelecida no art .  231,  §  1 º ,  da CF,  não pode remontar  a “ tempo s 
imemoriais”,  mas somente se deve pautar na si tuação de  ocupação indígena 
veri f icável  em 05.10.1988.  PET nº  3 .388,  relator  Ministro Ayres Bri tto ,  DJe  
25.09.2009.  Outros precedentes sufragaram esse entendimento :  RE nº 1138033 ,  
relatora Ministra Cármen Lúcia,  DJe 18.10 .2018;  MS nº 34.250 MC-Agr,  relator  
Ministro Celso de Mello,  DJe  19.06.2018;  RE nº  1067542,  relator Ministro  Luiz Fux,  
DJe  2504.2018;  ARE nº  803.462 Agr,  relator  Ministro Teori  Zavascki ,  DJe 12 .12.2015;  
RMS nº  29.087,  relator  Ministro Ricardo Lewandowski ,  DJe 14 .10.2014.  

6  RMS nº 26 .212,  relator Ministro Ricardo Lewandowski ,  DJe 19 .05.2011;  MS nº  
24.566,  relator Ministro Marco Aurél io ,  DJ 28.05.2004;  
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Quarta Premissa 

Tais questões acima indicadas fazem supor, por dedução lógica e 

interpretação sistemática dos dispositivos constitucionais, que a política 

demarcatória de terras indígenas não pode ser tratada, passados esses 30 anos de 

vigência da Constituição, como o centro da proteção que a Constituição dedica aos 

índios. E, se é assim, muito menos deveria ser a única preocupação dos órgãos da 

Administração Pública. 

Essa quarta premissa revela o erro grosseiro contido nos pressupostos 

construídos para embasar a ADI nº 6.062, que tentam fazer crer que demarcar terras 

ad eternum é a única e fundamental tarefa da Administração Pública Federal em 

relação aos índios, querendo fazer ignorar que tais comunidades são formadas 

também por legítimos cidadãos brasileiros demandantes de educação, saúde, 

saneamento básico, proteção de sua organização social, costumes, línguas, crenças e 

tradições. 

Em realidade, a busca demarcatória incessante nesses últimos 30 anos, 

acabou acobertando a ineficácia e a inoperância da FUNAI como órgão de 

representação e defesa dos interesses indigenistas. A antiga FUNAI, em realidade, se 

mostrou – lamentável dizer – um órgão raso, parcial, militante, incapaz de entender 

e mediar a complexidade das disputas fundiárias no País que envolvem as 

comunidades indígenas. Agindo assim como forma de fazer rasteira política 

ideológica, excluiu dos estudos, dos levantamentos e dos processos em análise os 

próprios entes políticos legitimamente interessados (como estados, municípios e 

outros órgãos da Administração Pública Federal) e as populações não-indígenas de 

boa-fé que já, há anos, ocupavam as áreas discutidas7. 

Porém, como apontado, essa suposta “luta” pelos direitos indígenas em 

“oposição aos interesses” dos setores produtivos - quadro esse sempre reafirmado e 

realimentado pela antiga FUNAI - esconde a sua própria ineficácia. Basta verificar o 

ínfimo valor de execução orçamentária do órgão na promoção dos direitos dos índios 

já assentados, assim como as situações fundiárias efetivamente regularizadas nos 

últimos anos.  

                                                           

7 Veja,  por exemplo,  que no julgamento  da PET nº 3 .388 (relator  Ministro Ayres  
Bri tto ,  DJe 25.09.2009) ,  uma das salvaguardas  inst ituc ionais  aprovadas pelo plenário  
do Tribunal  foi  a de  que:  “(xix)  é  assegurada a  part ic ipação dos entes f ederados no 
proced imento administ rat ivo  de demarcação das  t erras  ind ígenas,  encravadas em seus  
terr itór ios,  observada a  fase  em que se encontrar  o  procedimento .”  
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Nesse cenário, dizer que a FUNAI é órgão exemplar na defesa dos direitos 

indígenas é, com a devida vênia, demonstração cabal de desconhecimento da 

realidade das atividades do órgão nos últimos anos, ou simples e teimosa militância 

ideológica.  

Obviamente, não se ignora que a terra é elemento essencial dos direitos e 

das prerrogativas constitucionais assegurados aos índios8. Entretanto, esse aspecto 

não pode se transformar em uma sanha fundiária sem limites, especialmente 

considerando que a demarcação de terras indígenas é a política mais fácil, barata e 

confortável para o Poder Público, uma vez que não oferece custo relevante (pois é a 

comunidade não-indígena que assume o peso jurídico, social e político pelas 

demarcações) e permite ignorar outros aspectos fundamentais da vida das 

comunidades indígenas que – essas sim – demandariam investimentos em políticas 

públicas sérias e dedicadas. 

Com base nessas quatro premissas, torna-se apropriado avaliar 

juridicamente as afirmativas e argumentos plasmados na ADI nº 6.062. 

 

II. DOS ARGUMENTOS LANÇADOS NA ADI Nº 6.062 

A ADI nº 6.062 traz uma narrativa inverossímil e partidária acerca da 

política de defesa dos direitos indígenas, buscando induzir a conclusões equivocadas 

e absolutamente inaceitáveis do ponto de vista político e constitucional, e da própria 

separação dos poderes (art. 2º da CF). 

Esse caminho tortuoso se dá pelo uso instrumental (distorcido e malicioso) 

de argumentos jurídicos em realidade inaplicáveis ao caso, que mais revelam as 

intenções ativistas dessa ADI como forma de reverter parcialmente o resultado do 

pleito presidencial de outubro de 2018. Não se está diante de intenção legítima de 

perscrutar acerca das possibilidades hermenêuticas do Texto Constitucional no 

tocante aos índios e seus efeitos práticos para a organização administrativa do Poder 

Executivo. 

De fato, a petição inicial não é uma peça de natureza técnico-jurídica. 

Não se encontra, ali, um cotejo do texto da Constituição e a eventual 

incompatibilidade do ato normativo impugnado. 

                                                           

8 Al iás,  como bem restou demonstrado e admitido no próprio julgamento da ação da 
Raposa Serra do Sol  (PET nº  3 .388,  relator  Ministro Ayres Bri tto ,  DJe  25.09.2009) .  
Basta examinar o  ponto 11.3 .  da ementa daquele julgamento;  
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Na verdade, é um libelo ideológico, baseado em ilações fantasiosas e 

exageradas e contendo conclusões descabidas e sem fundamento. Sequer as 

alegações de inconstitucionalidade são claras e objetivas e todas são baseadas em 

leituras muito “peculiares” de princípios constitucionais. Veja-se alguns exemplos 

dessas afirmações sem qualquer demonstração fático-jurídica, usadas apenas como 

expressões de efeito: 

- “... o Chefe do Executivo buscou resgatar a sua promessa 
inconstitucional e discriminatória, editando normas cujo claro e inequívoco 

objetivo é impedir a demarcação territorial, bem como frustar outros direitos 
fundamentais dos povos indígenas.” (pág. 2-3) 

- “... tais mudanças não representam meros ajustes na máquina da 
administração pública federal, voltados ao seu aperfeiçoamento. Na verdade, elas 

consagram o mais profundo retrocesso no tratamento da temática 

indígena...” (pág. 3) 

- “Subordinar a efetividade do acesso e proteção do direito à terra dos 
povos indígenas à autoridade e à agenda de Ministério dedicado à promoção dos 

interesses de ruralistas ... compromete, a não mais poder, a efetividade das 
normas constitucionais...” (pág. 3-4) 

- “Ao longo da história nacional, os povos indígenas foram dizimados 
pela violência dos brancos e pelas doenças que estes trouxeram, expulsos da 
maior parte de suas terras, expostos a práticas etnocidas de inviabilização e 
assimilação forçada.” (pág. 7) 

- “... nenhuma razão legítima explica as referidas transferências 

de competência. Não é preciso bola de cristal para antever seus efeitos práticos: 
inviabilizar novas demarcações de terras indígenas – cumprindo, nesse 
ponto, a lamentável promessa de campanha de Jair Bolsonaro -, bem como 

desproteger os índios nos processos de licenciamento ambiental...” (pág. 19) 

- “... Elas decorreram de uma decisão deliberada, tomada de má-fé, 
de obstruir e tornar inoperante a política de demarcação de terras indígenas 
impostas pela Constituição...” (pág. 20) 

- “... o real objetivo da transferência da competência sobre terras 
indígenas para o Ministério da Agricultura foi justamente prejudicar a 

efetivação das demarcações e facilitar sua exploração econômica das 

áreas tituladas.” (pág. 21) 

- “... o ato praticado não visou a promoção de qualquer finalidade 

publica. Muito pelo contrário, ele teve por objetivo inviabilizar a realização 

da política demarcatória imposta pelo art. 231 da Constituição, obstruir 

direitos fundamentais dos povos indígenas e privilegiar os interesses 

político-econômicos associados ao agronegócio.” (pág. 22) 
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Assim, a presente ADI parte de duas premissas equivocadas, a saber: 

(a) a antiga FUNAI – e seu modelo de atuação vigente até 2018 - 
é o ÚNICO formato de organização da Administração Pública Federal 
capaz de garantir o cumprimento do art. 231 da CF; e 

(b) a ÚNICA política pública capaz de garantir o cumprimento 
do art. 231 da CF é a fundiária, por meio da demarcação indiscriminada e 
permanente de terras indígenas. 
 

Partindo desses dois axiomas errôneos, que não condizem com a verdade, 

afirma-se na peça exordial que os art. 21, XIV, § 2º, I, da MP nº 870, de 01.01.2019, e 

art. 1º, XIV, § 2º, I; art. 11, I, “f” e “g”; e art. 14, I, II e III, do Decreto nº 9.667, de 

02.01.2019, ao transferirem competências de identificação, delimitação e demarcação 

de terras indígenas, bem como o licenciamento ambiental nessas terras, para o novo 

MAPA, incorreram em quatro inconstitucionalidades, a saber: 

(a) “violam a dimensão objetiva do direito previsto no art. 231 da 
Constituição – particularmente a sua faceta de direito à organização adequada”; 

(b) “traduzem claro desvio de poder normativo, por visarem à promoção de 
finalidade ilegítima”;  

(c) “ofendem os princípios da razoabilidade, eficiência, proporcionalidade e 
proibição do retrocesso social”; e  

(d) “vulneram a democracia e o devido processo legislativo, por promoverem 
mudança que afeta diretamente os povos indígenas sem consultá-los previamente”.  

Como será visto, nenhum desses argumentos se sustenta. 

 

DA INSUBSISTÊNCIA DOS ARGUMENTOS PELA 

INCONSTITUCIONALIDADE 
 

1º ARGUMENTO: DO RESPEITO, NO BRASIL, À DIMENSÃO DO DIREITO À 

ORGANIZAÇÃO E AO PROCEDIMENTO CONCERNENTE AOS DIREITOS 

INDÍGENAS 

Ideia de direito à organização e ao procedimento 

Uma das grandes conquistas da doutrina constitucional, na segunda 

metade do século XX, foi a construção da tese da dimensão objetiva dos direitos 
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fundamentais, principalmente a partir do paradigmático caso Lüth, julgado em 

janeiro de 1953 pelo Tribunal Constitucional Alemão9. 

Aqui nesta manifestação, entretanto, ao invés de empreender à missão de 

uma genealogia do conceito da “dimensão objetiva” nesses últimos 80 anos, prefere-

se demonstrar o que se entende hoje como sendo o “direito à organização e 

procedimento” e como essa ADI, na vã tentativa de encontrar supedâneo válido a sua 

propositura, tenta edificar um entendimento adulterado dessa ideia. 

Todos os direitos previstos na Constituição – especialmente aqueles que 

não apresentam uma dimensão majoritariamente negativa – necessitam de uma 

mínima estrutura administrativa para serem reconhecidos e garantidos. É possível 

dizer, consequentemente, que o direito à organização e ao procedimento é elemento 

essencial para a realização e garantia de grande parte dos direitos fundamentais. 

Como bem atesta KONRAD HESSE sobre a questão:  

“.................................... 
Para poder cumprir a sua função, direitos fundamentais requerem, em 

primeiro lugar, geralmente em proporção mais ou menos vasta, regulações de 
organização e procedimento, especialmente claro, por exemplo, na liberdade de 
associação. Criá-las é tarefa da organização, que não pode restringir-se a 
normalizações materiais. 

.....................................”10 
 

A dimensão à organização e ao procedimento quer significar, portanto, 

uma “proteção jurídica efetiva” desses direitos, na precisa expressão de BENDA11. 

                                                           

9  BverfGE 7,  198  (Lüth-Urtei l ) .  Ver em SCHWABE, Jürgen.  Cinquenta  Anos  de 
jurisprudênc ia  do Tribunal  Const itucional  Federa l  Alemão .  Tradução Leonardo Martins.  
Uruguai :  Fundação Konrad Adenauer,  2005 ,  pág.  381 .  

10  HESSE,  Konrad.  Elementos de d ire ito  const ituc ional  da República  Federal  da  
Alemanha .  Tradução Luís Afonso Heck,  Porto Alegre :  Sergio Antonio Fabris  Editor ,  
1998,  pág.  288.  

11 BENDA, Ernest.  El estado soc ial  de derecho .  In:  Manual de Derecho Const ituc ional .  
Traducción de  Inter  Nationes.  Madrid:  Marcial  Pons Ediciones,  1996,  pág.  506.  A  
noção de “dire ito  à  organização e  ao proced imento”  foi  amplamente desenvolvida na 
Alemanha,  destacando-se,  ainda,  autores como SCHLINK, Bernhard;  PIEROTH,  
Bodo.  Direitos Fundamenta is .  Tradução António Francisco  de  Sousa e António 
Franco.  São Paulo:  Editora Saraiva,  2012,  pág.  70-71;  BÖCKENFÖRDE, Ernst-
Wolfgang.  Escr itos sobre derechos  fundamentales .  Traducción Juan Luis Requejo  Pagés 
e Ignacio Vi l laverde Menéndez.  Baden-Baden:  Nomos Verlagsgesel lschaf t ,  1993,  
pág.  117;  ALEXY, Robert .  Teoría  de los derechos fundamenta les .  Traducción Ernesto  
Garzón Valdés.  Madrid:  Centro de Estudios Pol í t icos y Consti tucionales,  2001,  pág.  
454.  
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Dentre aquele gênero de direitos que exigem uma efetiva prestação por 

parte do Poder Público – especialmente aqueles direitos de 2ª geração, como é a 

saúde e a educação –, há aquela espécie de direitos que exigem uma prestação 

normativa, especialmente quando o seu núcleo essencial indica, de fato, uma 

garantia procedimental ou regras que assegurem uma organização específica. 

Confira-se, por exemplo, o direito à ampla defesa e ao contraditório (art. 5º, LV), o 

direito ao juiz natural (art. 5º, XXXVII), a liberdade de associação (art. 5º, XVII), o 

direito à não-autoincriminação ou ao silêncio (art. 5º, LXIII) ou mesmo os direitos 

políticos de participação previstos no art. 14 ou no art. 17 (partidos políticos). São 

direitos de índole procedimental, por natureza. 

De fato, se a Constituição prevê o “direito ao devido processo legal” (art. 5º, 

LIV), é consectário lógico que o Poder Público precisa garantir um procedimento e 

uma organização dessas etapas para que esse processo possa ser considerado “legal”. 

Há grande discussão na doutrina sobre se tal dimensão dos direitos 

fundamentais poderia significar a possibilidade concreta de se exigir do Estado a 

emissão de atos legislativos e administrativos destinados a criar órgãos e fixar 

procedimentos para se garantir finalisticamente tais direitos12. Haveria, de fato, uma 

obrigação do Estado de uma organização e estabelecimento de um tipo de 

procedimento contrapostos a um direito subjetivo do indivíduo? 

Essa problemática é importante, uma vez que, inequivocamente, se está 

diante da esfera política, na qual é preciso dialogar e negociar democraticamente o 

encaixe e a coexistência dos vários direitos igualmente previstos na Constituição que, 

em realidade, representam interesses dos vários indivíduos ou grupos representados. 

Dimensão de organização e procedimento no tocante aos direitos indígenas no 

Brasil 

Entretanto, é curioso perceber que essa não é a questão trazida pela ADI. 

Isso porque os direitos previstos no art. 231 da CF contam no Brasil com 

amplíssima legislação que exatamente estabelece os procedimentos e a 

organização necessários para se assegurar a proteção indígena. É possível afirmar 

que poucos direitos constitucionais são tão protegidos por dimensões procedimentais 

e de organização como o são aqueles que relativos às comunidades indígenas. Para se 

chegar a essa conclusão, basta uma rápida passagem por essa vasta legislação. 

                                                           

12  Ver,  por exemplo,  SARLET, Ingo Wolfgang.  A ef icácia  dos d ire itos fundamenta is .  
Porto Alegre :  Livraria do Advogado,  2001,  pág.  151;   
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Nesse sentido, vale lembrar, além da própria Constituição Federal, a Lei 

nº 6.001, de 19.12.1973 (Estatuto do Índio); a Lei nº 5.371, de 05.12.1967 (que autoriza 

a instituição da FUNAI); a Lei nº 11.645, de 10.03.2008 (que inclui no currículo oficial 

da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e cultura Afro-Brasileira e 

Indígena”); o Decreto nº 1.775, de 08.01.1996 (que dispõe sobre o procedimento 

administrativo de demarcação de terras indígenas), o Decreto nº 7.747, de 05.06.2012 

(que institui a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras 

Indígenas), o Decreto nº 7.387, de 09.12.2010 (que institui o Inventário Nacional da 

Diversidade Linguística), o Decreto nº 7.336, de 19.10.2010 (que cria a Secretaria 

Especial de Saúde Indígena no Ministério da Saúde); o Decreto nº 3.156, de 

27.08.1999 (que dispõe sobre as condições para a prestação de assistência á saúde dos 

povos indígenas); o Decreto nº 6.861, de 27.05.2009 (que dispõe sobre a educação 

escolar indígena); e o próprio Decreto nº 5.051, de 19.04.2004 (que promulga a 

Convenção nº 169 da OIT sobre povos indígenas e tribais). 

Além desses, é possível citar uma série de atos infralegais que denotam o 

absoluto empenho da Administração Pública no objetivo de garantir o direito das 

comunidades indígenas, tais como a Portaria MJ nº 14, de 09.01.1996 (que estabelece 

regras sobre a elaboração do Relatório circunstanciado de identificação e delimitação 

de terras indígenas); a Portaria FUNAI nº 116, de 14.02.2012 (que estabelece 

diretrizes e critérios a serem observados na concepção e execução das ações de 

demarcação de terras indígenas); a Resolução CNE/CEB nº 3, de 10.11.1999 (que fixa 

diretrizes para o funcionamento das escolas indígenas); a Portaria nº 177 

PRES/FUNAI, de 06.02.2006 (que dispõe sobre os direitos autorais e direito de 

imagem indígenas); a Instrução Normativa nº 1, de 09.01.2012 (que estabelece 

normas sobre a participação da FUNAI no processo de licenciamento ambiental de 

empreendimentos ou atividades potencial e efetivamente causadoras de impacto 

ambientais e socioculturais que afetem terras e povos indígenas), dentre outras. 

Somam-se a esses atos normativos outros tantos que, embora não tratem 

dos silvícolas como o cerne da regulamentação, são também utilizadas na defesa de 

seus direitos: Lei nº 7.716, de 05.01.1989 (que define os crimes resultantes de 

preconceito de raça ou de cor); Lei nº 7.347, de 24.07.1985 (que regula a defesa 

também dos direitos indígenas em juízo); a MP nº 2.180-35, de 24.08.2001 (que trata 

da reinvindicação de terras resultantes de antigos aldeamentos indígenas pela 

União); Lei nº 12.651, de 25.05.2012 (Código Florestal); Lei nº 11.460, de 21.03.2007 

(que proíbe a pesquisa e o cultivo de organismos geneticamente modificados nas 

terras indígenas); além das legislações declaratórias que, embora não tenham 
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conteúdo executivo, revelam claramente o horizonte de objetivos do poder Público 

Brasileiro (vejam, nessa linha, a Lei nº 11.696, de 12.06.2008, que institui o Dia 

Nacional de Luta dos Povos Indígenas; e a Lei nº 5.540, de 02.06.1943, que considera 

“Dia do Índio” a data de 19 de abril). 

Esse conjunto robusto e consistente da legislação indigenista no Brasil é 

demonstração cabal de que há claro respeito também na dimensão da organização 

e do procedimento quando se trata de garantir o direito dos índios. Dificilmente se 

poderia falar em omissão do Estado em um dever de prestação normativa nessa 

questão. Aliás, é importante que se diga que na dimensão da organização e 

procedimento houve inclusive uma superproteção da condição do índio, tendo o 

próprio STF que estabelecer salvaguarda institucional para obrigar a FUNAI a incluir 

no procedimento que preside a necessária oitiva dos entes federados, bem como os 

interessados diretos na demarcação que, até 2009, simplesmente não eram ouvidos 

ou considerados. A atuação da FUNAI sempre foi explicitamente parcial nessas 

questões.  

Não há direito a uma específica organização ou procedimento 

Se é assim, por que então a ADI levanta esse postulado como um dos 

motivos da alegada inconstitucionalidade? 

É fácil responder a essa questão. O autor da ADI faz uso meramente 

instrumental e estratégico dessa importante referência da doutrina constitucional, em 

sacrifício e fraude de seu próprio conteúdo e significado, visando encontrar 

justificativas a sua (injustificável) propositura. 

A teor do afirmado na exordial, o direito à organização e ao procedimento 

é nada mais que um esdrúxulo direito a uma específica organização e a um 

específico procedimento: aqueles que o autor julga adequado segundo a sua própria 

visão. 

Depreende-se, pois, que para o autor não existe o Poder Legislativo e o 

Poder Executivo, não existe o fundamental ambiente político no qual essas 

organizações e procedimentos são construídos de maneira dialógica e democrática; 

não existe opção política válida que não seja exatamente aquela que ele considera a 

correta e adequada. 

A primeira e mais grave consequência desse pensamento enviesado é 

transformar essa organização específica que o autor tanto aprecia em verdadeira 

CLÁUSULA PÉTREA!!! O Presidente da República não teria, então, o poder para 

implementar suas bandeiras políticas, que passaram por recente julgamento e 
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aprovação democráticos. Na concepção esposada na inicial, os milhões de votos 

recebidos pelo Presidente eleito devem se submeter às preferências do autor da 

presente ADI, pensamento despido de qualquer razoabilidade e sensatez. 

Além disso, se considerado correto esse (absurdo) raciocínio apresentado 

na exordial, não só a FUNAI deverá ser mantida incólume e petrificada, mas 

também, na mesma linha, qualquer legislação que hoje trate da questão indígena 

também não poderá ser alterada, sejam as leis, decretos, ou mesmo portarias e 

instruções normativas. Sequer a jurisprudência do STF, que bem interpreta essa 

legislação (como o Decreto nº 1.775, de 08.01.199,6 ou que estabeleceu as 

salvaguardas institucionais no julgamento da PET nº 3.388), poderá ser 

aprimorada, porque sempre restará o discurso de fundo de que haveria aí uma 

agressão ao chamado princípio da proibição do retrocesso social. 

É importante destacar que o princípio da proibição do retrocesso social é 

tema absolutamente impertinente para resolver a presente questão e o apelo a seu 

conteúdo nessa ADI demonstra, mais uma vez, a impropriedade do raciocínio 

apresentado. 

Para que esse princípio pudesse ser levantado adequadamente nessa 

discussão seria preciso, primeiramente, que tivesse havido aqui algum tipo de 

retrocesso, o que não ocorreu. O que se tem é apenas uma reorganização 

administrativa do Poder Executivo Federal para a implementação das pautas 

eleitorais vencedoras no último pleito presidencial, voltadas para a consecução 

eficiente e eficaz das atribuições que competem ao Estado. E, certamente, nunca foi 

pauta, assim como não é intenção do presente Governo, o fim da proteção ao direito 

dos índios, como maliciosamente sugere a presente ADI. 

Conclusões parciais 

Assim, diante do que acima se expôs, é possível se chegar a algumas 

conclusões parciais: 

(1) o direito à organização e ao procedimento é dimensão essencial 
de grande parte dos direitos fundamentais, especialmente daqueles que se 
convolaram em verdadeiros direitos a uma prestação normativa; 

(2) os direitos constantes do art. 231 da CF são, no Brasil, plenamente 
assegurados com base nessa dimensão á organização e ao procedimento, sendo 
certo a consistente e robusta legislação brasileira de proteção indígena, 
prevendo-se procedimentos e organização para garantir a eficácia desses 
direitos; 
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(3) a dimensão do direito à organização e ao procedimento não se 
traduz em direito de exigir do Poder Público uma específica organização ou 
um específico procedimento, o que esvaziaria as funções democráticas do 
Poder Executivo e do Poder Legislativo, atribuindo ao Poder Judiciário não um 
poder de controle, mas um poder de gestão administrativa e de usurpação de 
atribuições e prerrogativas dos outros Poderes; 

(4) imaginar que o direito à organização e ao procedimento significa 
manter inalterados determinada organização e/ou determinado procedimento 
equivaleria a dizer que assumiriam a condição de verdadeiras cláusulas pétreas, 
afastadas as possibilidades de aprimoramento e atualização de tais 
organizações e procedimentos pelo Poder Executivo e Poder Legislativo; 

(5) a alegação de violação ao princípio da proibição de retrocesso 
social – antes mesmo de se discutir se se trata de um princípio válido ou 
normativo em nosso sistema constitucional – é absolutamente impertinente no 
presente caso, uma vez que não se discute qualquer tipo de retrocesso, mas 
apenas de reorganização administrativa. 

 

2º ARGUMENTO: ALEGADO DESVIO DE PODER 
 

O segundo argumento levantado pela ADI segue o mesmo curso do 

anterior: parte-se de ilações imaginosas para se chegar a conclusões igualmente 

falaciosas. Tais inferências são denunciadas pelo tom fortemente político-ideológico 

da exordial, nesse ponto. 

Note-se, para essa demonstração, o seguinte trecho do argumento: 

“..................................................... 
Contudo, lamentavelmente, as mudanças organizacionais engendradas 

pelas normas impugnadas não se orientaram por tais objetivos. Pelo contrário. 
Elas decorreram de uma decisão deliberada, tomada de má-fé, de obstruir 

e tornar inoperante a política de demarcação de terras indígenas imposta 
pela Constituição, e de facilitar e agilizar o licenciamento de atividades que 

gerem impactos ambientais e culturais desfavoráveis aos povos indígenas. 
....................................................” (grifo nosso – pág. 20) 

 

O trecho denuncia conduta do autor da ADI, no mínimo, repreensível. É o 

caso de se perguntar: onde estão os indícios de má-fé do Governo? Onde está a 

demonstração de que há uma decisão deliberada para “facilitar” o licenciamento 

de atividades que gerem impactos ambientais e culturais desfavoráveis aos 

indígenas? Nesse ponto, as afirmativas do autor beiram as raias da leviandade e da 

injúria. 
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De fato, o novo Governo propõe uma abordagem diferente à questão 

indígena. E não se trata de intenções veladas ou “desvio de poder” como alega a 

ADI. Em realidade, essa nova abordagem foi uma pauta apresentada de maneira 

explícita durante a campanha do então candidato Jair Bolsonaro. 

A questão se cinge, entretanto, não em desrespeitar o direito dos índios ou 

impor-lhes um tratamento discriminatório ou superficial, mas, ao contrário, reforçar 

a atuação do Poder Público em assegurar tais direitos.  

Retirar a centralidade da questão fundiária da política indigenista 

O novo Governo apenas entende que, passados 30 anos de vigência da 

Constituição Federal, a demarcação de terras indígenas não pode ser mais o centro 

ou a principal balizador da política indigenista no Brasil. A busca do novo Governo 

é pela eficiência dessa política constitucional, fazendo com que a Administração 

Pública possa focar seus esforços em assegurar outros direitos das comunidades 

indígenas – hoje quase esquecidos - como saúde, educação, saneamento básico, etc. 

Aliás, essa nova abordagem apenas está dando cumprimento ao explícito 

art. 67 do ADCT que prevê claramente que: 

“Art. 67. A União concluirá a demarcação das terras indígenas no 
prazo de cinco anos a partir da promulgação da Constituição.” 
 

O texto constitucional não abre margem de dúvidas: o verbo “concluirá” já 

atribui a assertividade necessária para se compreender que se está diante de um 

prazo importante e esse prazo não é indeterminado ou fixado para terminar como 

uma condição futura e incerta. Mesmo o STF, que já se manifestou no sentido de 

reconhecer uma natureza meramente programática a esse dispositivo, estabeleceu 

também que esse tempo precisa ser razoável. 

Não há qualquer justificativa hermenêutica ou jurídica para se entender 

que essa política demarcatória poderia durar por 30 anos a partir da promulgação da 

Constituição e, por isso, o novo Governo que agora se inicia, ao contrário, é o 

primeiro a dar cumprimento fiel ao texto constitucional ao retirar da centralidade da 

política indigenista a delimitação de terras, assim como atribuir tal competência a 

um órgão federal, dada a ineficiência demonstrada pela FUNAI, até agora, em 

atender os ditames legais e constitucionais. 
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Alguns dados da política de demarcação 

Pelos dados compilados pela própria FUNAI, têm-se hoje no Brasil 436 

terras indígenas regularizadas13, perfazendo 105.714.670,4501 hectares. Além dessas, 

outros 1.497.048,9576 hectares formam a extensão de outras 13 terras indígenas 

homologadas14; e 7.602.655,2123 hectares são 73 terras indígenas declaradas15. São, 

portanto, no total, 522 terras indígenas já reconhecidas pelo Poder Executivo em 

nível ministerial ou presidencial, que se estendem por 114.814.374,62 hectares. 

Essa extensão de terras da União atende a 896.917 índios, identificados 

pelo Censo IBGE de 2010 (último censo demográfico compilado no Brasil), o que 

equivale a dizer que cada índio brasileiro têm 128,01 hectares, em média (ou seja, 1,28 

km2). Essa extensão de terra já representa quase 13,5% do território nacional (dos 

cerca de 851,5 milhões de hectares) e está em patamar muito acima do que fizeram 

outros países como Canadá, Austrália e Estados Unidos. É, portanto, burlesco o 

argumento trazido nesta ADI pelo autor, já que sugere que o ritmo de demarcação de 

terras indígenas não pode diminuir e deve se perpetuar indefinidamente. 

Examinando por outro aspecto, o Governo FHC, entre 1995 e 2002 

homologou 145 terras indígenas (41 milhões de hectares) e o Governo Lula, entre 

2003 e 2010, homologou 84 terras indígenas (18 milhões de hectares). Também pela 

lógica incongruente da ADI, seria possível afirmar que o governo Lula viveu em 

estado de inconstitucionalidade, uma vez que demarcou menos áreas para os índios? 

É evidente que isso não pode ser afirmado. O que se pode dizer, em verdade, é que a 

diminuição da quantidade de hectares demarcada experimentou naturalmente uma 

queda, tendo em vista que as demarcações de terras indígenas devem ter um limite, 

sob o risco de se chegar a 100% do território nacional. 

Imaginar que uma progressão crescente no número de terras indígenas é 

condição de defesa dos direitos dos índios não só empobrece os pleitos dessas 

comunidades, como cria um problema insuperável: se é assim, os direitos dos índios 

deverão levar inexoravelmente à delimitação total do território nacional (!!!). 

                                                           

13  Terras regularizadas são terras  que,  após o decreto de  homologação,  foram 
registradas em Cartório em nome da União e  na Secretaria do Patrimônio da União.  

14  As terras homologadas são aquelas que possuem os seus l imites  
georreferenciados e  cuja  demarcação administrativa foi  homologada pelo decreto  
do Presidente da República.  

15 As terras declaradas são aquelas que foram objeto de portaria declaratória do  
Ministério  da Justiça e,  portanto,  estariam autorizadas para serem demarcadas 
f isicamente.  
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Porém, não é só isso. Consideremos a população indígena brasileira: se a 

demarcação de terras indígenas é o índice derradeiro para se avaliar o cumprimento 

do art. 231 da CF, é lógico concluir então que os índios já assentados simplesmente 

não têm mais voz, não podem mais demandar direitos, uma vez que já teriam o seu 

principal direito (terra) reconhecido. Essa lógica perversa, na prática, faz encolher a 

dimensão jurídico-subjetiva dos índios. 

DATAFOLHA: os principais problemas vividos pelos índios  

Como se disse, a política indigenista focada apenas na questão fundiária 

torna a defesa dos direitos dos índios efetivamente mais rasa e inconsistente, além de 

prejudicar – salvo nos casos das comunidades isoladas -, a própria integração dos 

índios e o seu reconhecimento como legítimos cidadãos brasileiros e, portanto, 

titulares de direitos subjetivos à educação, saúde, emprego, alimentação, 

transporte, moradia, etc. 

Em 2012, a CNA encomendou uma pesquisa inédita ao instituto 

DATAFOLHA para apurar os maiores problemas enfrentado pelos índios no Brasil. 

Na época, entre os dias 07.06.2012 e 11.07.2012, foram realizadas 1.222 entrevistas em 

32 aldeias com cem habitantes ou mais, em todas as regiões do País. 

Além da grande integração cultural que desvelou (em contraposição à 

visão romantizada do “selvagem” compartilhada por quem defende a demarcação 

indiscriminada), a pesquisa também revelou as maiores dificuldades enfrentadas 

pelos indígenas. De fato, já o Censo 2010 realizado pelo IBGE mostrava que 324 mil 

índios (ou 36,2% do total) viviam em áreas urbanas, o que reforça a tese de que suas 

demandas são também aquelas da população não-indígena mais pobre16. 

Em resposta à pergunta “quais são os principais problemas vividos por você 

pessoalmente?”, a população indígena identificou a saúde em primeiro lugar, com 

30% (problemas de acesso à saúde, de falta de medicamentos e de poucos médicos 

disponíveis). Em segundo lugar, ficou a falta de trabalho remunerado com 16%, 

empatado com a falta de saneamento básico (falta de fornecimento de água tratada). 

Com 12%, o quarto maior problema vivido pessoalmente pelos índios é a falta de 

alimentos, seguido pela falta de apoio para educação, com 10%. Outros problemas 

apresentados na pesquisa foram a falta de transporte (9%), a falta de recursos 

econômicos próprios (6%), a questão da moradia e habitação (5%), energia (5%), 

falta de investimentos públicos e privados (3%), drogas (3%) e preconceito (3%).  

                                                           

16 https : / / censo2010 . ibge.gov.br/n oti cias -cen so.h tml?busca=1&id=3 &idn oti c ia=2194&t=censo-
2010-populaca o- indigen a-896-9-mil - tem-305-e tnias-fa la-274&view=n oti cia  
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Ainda pela mesma pesquisa, 92% dos índios consideram muito 

importante luz elétrica. O mesmo se considera da “água encanada” (91%), “casa de 

alvenaria” (86%), “banheiro dentro de casa” (79%), “rede de esgoto” (73%) e “chuveiro 

elétrico” (47%). É importante notar que todas essas questões são juízos e demandas de 

quem quer o bem estar, o conforto, a saúde próprios e de seus familiares ou, em 

outras palavras, de quem quer se identificar, em definitivo, como legítimos cidadãos, 

titulares de direitos subjetivos. 

Outro dado bastante interessante revelado pela pesquisa do 

DATAFOLHA é que, embora a maioria dos índios considerassem importante a 

FUNAI, 39% reprovavam o desempenho do órgão. 

É nesse ponto que está o maior erro perpetrado pela ADI: a suposição de 

que a antiga FUNAI é o único modelo capaz que garantir o cumprimento do art. 

231 da CF.  

A antiga FUNAI não era modelo de eficiência 

Muito diferente dessa premissa falaciosa repetida na inicial, a antiga 

FUNAI (especialmente nos últimos 15 anos) não pode ser considerada modelo de 

proteção ao índio. 

Sua inexistente eficiência está ancorada na política predatória de 

demarcação indiscriminada que, em realidade, é uma política de custo baixíssimo e 

que despeja enorme pressão política e financeira nas comunidades não-indígenas 

existentes nas regiões afetadas. 

Evidentemente, agindo dessa forma, essa antiga FUNAI passou esses 

últimos anos trabalhando em parceria com ONGs militantes e demonizando 

injustificadamente produtores rurais – especialmente os pequenos e médios -, o que 

contribuiu enormemente para dificultar a integração das comunidades indígenas e 

para aumentar exponencialmente os conflitos no campo. 

O incentivo a invasões (dissimuladas de ocupações), a falta de diálogo e o 

“confronto” como instrumento de constrangimento político são certamente heranças 

da gestão da política indigenista dos últimos anos, fortemente marcada pelo 

princípio da demarcação de terras como instrumento de luta. 

Se, no plano da segurança jurídica e da atenuação dos conflitos, essa 

política antiga da FUNAI até aqui desenvolvida foi um desastre, não se pode dizer 

coisa diferente do ponto de vista dos direitos subjetivos dos índios. 
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Como já se levantou, a dedicação quase que exclusiva da FUNAI ao 

projeto de demarcação de terras fez com que o órgão quase se esquecesse de 

trabalhar nos verdadeiros problemas enfrentados pelos índios, tal como revelado 

pela pesquisa DATAFOLHA. Isso é facilmente percebido examinando a execução 

orçamentária da FUNAI nos últimos anos. 

Em 2018, o orçamento previsto para o órgão foi de R$ 596,90 milhões, com 

um aumento de R$ 48 milhões se comparado com a previsão orçamentária de 2017 

(R$ 548,65 milhões)17. Desse total daquele ano, entretanto, 69,5% foram consumidos 

com “despesas de pessoal”, mesmo depois de uma política de cortes na Administração 

Pública em geral, o que resultou na eliminação, ainda em 2017, de 87 cargos 

comissionados, especialmente nas áreas de licenciamento e nas coordenações técnicas 

regionais. 

A rubrica considerada o núcleo duro ou as “ações finalísticas” da FUNAI 

(“Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas”) teria à disposição em 2018 mais 

de R$ 180 milhões, embora nem tudo tenha sido executado ao final do ano. Porém, 

desse total, a grande parte dos valores constou da ação “Demarcação e Fiscalização de 

terras indígenas e proteção dos povos indígenas isolados”, sendo que apenas um terço 

dessa parcela foi utilizada na ação “Direitos Sociais e Culturais e à Cidadania” e ainda 

parte menor na ação “Preservação Cultural dos Povos Indígenas”. 

Também merece destaque o fato de, em 2017, a FUNAI ter executado 

apenas 44% dos recursos disponíveis, também em virtude de contingenciamentos do 

Governo Federal que retiraram do órgão R$ 60,7 milhões. 

É importante destacar também que, mesmo se utilizando apenas da 

rubrica “Proteção e Promoção dos Direitos dos povos indígenas”, o valor de R$ 43,2 

milhões inicialmente previsto equivaleria a um valor gasto por índio de R$ 48 no ano 

de 2017. Esse valor está em queda desde 2012, quando se apontava o gasto de R$ 

60,80 por indígena. 

O “Portal da Transparência” do Governo Federal, por exemplo, indica 

que, no ano de 2018, foram executados na subfunção “Assistência aos povos indígenas” 

somente R$ 29.198.227,75 dos R$ 103.182.697,00 inicialmente previstos e 

disponibilizados. E, mesmo assim, esse valor é menos da metade do que havia sido 

                                                           

17  Esse valor,  entretanto,  chegou a R$ 656 ,40 milhões,  segundo informações 
atual izadas do “Portal  da Transparência” .  Entretanto,  desse total  de recurso s  
disponíveis,  somente  R$ 491,43  milhões foram efetivamente executados.  Fonte:  
ht tp:/ /www.portaldatransparencia.gov.br/orgaos/30202?ano=2018  
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previsto inicialmente para a subfunção “Administração Geral” (R$ 300.444.924,00 e 

executados R$ 248.892.746,76). Esses números mostram que a FUNAI se burocratizou 

e pouco realizou no âmbito de sua atividade-fim. 

Uma última demonstração dessa conclusão vem com um exemplo recente. 

Se do ponto de vista da execução orçamentária, a antiga FUNAI deu mostras de sua 

inoperância administrativa, também do ponto de vista dos recursos utilizados houve 

claros sinais de desvio de prioridades. 

A primeira providência do Novo Governo em relação à nova FUNAI 

Três dias antes do encerramento do Governo anterior, a FUNAI assinou 

com a Universidade Federal Fluminense (UFF) acordo para elaborar projeto de “apoio 

institucional ao desenvolvimento do projeto ‘Fortalecimento Institucional da Funai’”, por 

meio de contratação direta, afastando-se o processo licitatório. Causa espanto que, 

diante da situação de restrição orçamentária descrita acima, a FUNAI tenha se 

comprometido, no âmbito desse contrato, a repassar à UFF o valor de R$ 44,9 

milhões, valor que, sozinho, equivale ao quantitativo disponibilizado para muitas 

das rubricas internas do órgão. 

Foi preciso que a nova Ministra do Ministério da Mulher, da Família e dos 

Direitos Humanos, em 02.01.2019, exercesse já o seu incipiente poder de controle 

hierárquico e mandasse suspender o “Termo de Execução Descentralizada (TED)”, 

referente ao Processo SEI nº 08620.014465/2018-90 e, por consequência, o repasse do 

valor, por meio do Ofício nº 1/2019/SEI/GM/MMFDH.18 

Esses dados são apenas um indício de que o modelo de gestão pública da 

antiga FUNAI nunca foi uma referência, e que necessitava urgentemente de uma 

reformulação. Em parte, tirante as questões estruturais (como a necessidade de cortes 

de gasto de toda a Administração Pública Federal e o peso das despesas de pessoal), 

o orçamento do órgão acaba por ser prioritariamente dirigido aos gastos com o 

próprio processo de demarcação (quando não se perde em contratos e convênio de 

imagem), restando poucos recursos para as demais áreas “fim” e direitos indígenas. 

Conclusões parciais 

Assim sendo, com base no que se levantou acima, cumpre apontar as 

seguintes conclusões parciais: 

                                                           

18  Ve ja  o conteúdo do of íc io em ht tps : / /www.noti ciasagr i colas . com.br /videos/questoes-
indigenas/227683-minis tra-damares-suspende-en vio-de-dinh eir o-da-funai-para-
univers idade-do-r j .h tml#.XGbKK1VKiM8  
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(1) a alegação de desvio de poder nos arts. 21, XIV, § 2º, I, da MP nº 
870, de 01.01.2019; e nos arts. 1º, XIV, § 2º, I; 11, I, “f” e “g”; e 14, I, II e III, todos 
do Decreto nº 9.667, de 02.01.2019, é falaciosa e sustentada em afirmações de 
conteúdo político-ideológico, sem qualquer base em indícios ou demonstrações 
concretas; 

(2) a política indigenista dirigida, quase que exclusivamente, para a 
demarcação de terras, nos últimos anos chegou evidentemente a um 
esgotamento, especialmente se considerados os 30 anos de vigência da 
Constituição; 

(3) a priorização da política territorial fez com que se prejudicasse o 
atendimento das verdadeiras demandas das comunidades indígenas como 
saúde, saneamento básico, educação, moradia, transporte, alimentação, tal 
como demonstrado na pesquisa DATAFOLHA realizada em 2012 e apontado 
pelos próprios índios como seus problemas e demandas mais importantes; 

(4) além disso, essa política prejudicou a integração dos índios, 
promovendo um isolamento ainda maior e contribuindo injustamente para a 
demonização do homem do campo, o que acirrou conflitos fundiários e a 
violência no campo; 

(5) a antiga FUNAI não pode ser considerada um modelo adequado 
de garantia dos direitos previstos no art. 231 da CF, mormente o único modelo 
possível – sua atuação, nos últimos anos, tem deixado muito a desejar na 
resolução dos verdadeiros problemas dos indígenas, ao tempo em que não 
consegue compreender a complexidade e dificuldade dos problemas em torno 
das demarcações indiscriminadas de terra. 

 

3º ARGUMENTO: ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE 
 

O apelo ao princípio da proporcionalidade é mais uma demonstração da 

falta de consistência dos argumentos pela inconstitucionalidade dos dispositivos da 

MP nº 870, de 01.01.2019, e do Decreto nº 9.667, de 02.01.2019. 

Infelizmente, uma regra importante desenvolvida ao longo da história 

jurisprudencial e doutrinária na prática constitucional da Alemanha – e que lá tem 

aplicação restrita e específica - tem se tornado no Brasil uma espécie de “carta em 

branco”, uma permissão escondida para o exercício de um controle judicial total, em 

detrimento dos espaços da necessária discricionariedade política e do exercício das 

prerrogativas democráticas dos demais poderes. 
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Trata-se, a presente ADI, de mais um exemplo lamentável do uso 

instrumental do direito para fins escusos. 

De fato, aqui estamos diante de uma despudorada “petitio principii” na 

exordial. Afirma o autor, quando trata do subprincípio da adequação, que “a 

finalidade do ato impugnado é prejudicar a proteção de direitos fundamentais dos povos 

indígenas. Portanto, ela não visa a promover qualquer fim legítimo, mas persegue objetivo 

claramente contrário à Constituição.” (pág. 26). 

Mais adiante, também se afirma: “... as transferências de competência em 

discussão não favorecem, em absoluto, o atingimento de tal fim. Pelo contrário, os seus efeitos 

prejudicam gravemente o referido objetivo, pois as inovações normativas tendem bloquear 

novas demarcações impostas pela Constituição, bem como a desproteger os índios nos 

procedimentos de licenciamento ambiental” (pág. 26). 

É o caso de se perquirir: por que o ato impugnado é prejudicial à proteção 

de direitos fundamentais? Não há qualquer resposta ou fato concreto para embasar 

isso. É apenas uma afirmação solta e, diga-se, irresponsável.  

Por outro lado, já se afirmou que o objetivo do novo Governo com as 

mudanças de competência e reformulação da FUNAI é reforçar a proteção dos 

índios, inclusive retirando da política nacional a centralidade nas demarcações de 

terras. 

A afirmação de que se pretende “bloquear” novas demarcações, é 

fantasiosa e inverossímil. Se essa fosse a intenção do novo Governo, não haveria uma 

transferência de competência da FUNAI para o MAPA e para o INCRA, mas 

simplesmente a extinção dessa competência. 

A nova organização administrativa: MAPA e INCRA. Adequação e Necessidade 

Vale lembrar que o novo MAPA criou setor específico para cuidar dessas 

novas funções. Uma das principais secretarias da nova estrutura ministerial é a 

Secretaria Especial de Assuntos Fundiários (SEAF/MAPA) que, nos termos do art. 

2º, II, “a”, e do art. 11, I, “f” e “g”, do Decreto nº 9.667, de 02.01.2019, é competente 

para: 

 “formular, coordenar e supervisionar as ações e diretrizes sobre ... f) identificação,  

delimitação, demarcação e registro das terras tradicionalmente ocupadas por 

indígenas e g) licenciamento ambiental nas terras quilombolas e indígenas, em 

conjunto com os órgãos competentes”. 
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É por isso que, no âmbito dessa própria Secretaria Especial do Ministério, 

também restou criado o “Departamento de Identificação, Demarcação e 

Licenciamento” que já é responsável especificamente pelas atribuições concernentes 

à demarcação de terras indígenas e a se manifestar em todo o qualquer licenciamento 

que afete direta ou indiretamente as terras indígenas (art. 14, I, II e III, do Decreto nº 

9.667, de 02.01.2019). 

Note-se, portanto, que exatamente os dispositivos impugnados nessa ação 

são rigorosamente aqueles que garantem a faceta do “direito à organização e ao 

procedimento” relativos aos direitos dos índios, além de se configurarem na 

demonstração cabal de que esse novo Governo não trabalha visando “prejudicar a 

proteção de direitos fundamentais dos povos indígenas” ou com “objetivo claramente 

contrário à Constituição”, como levianamente acusa do autor da Ação. Há, portanto, 

evidente adequação de meios e fins na providência de reorganização 

administrativa adotada pelo MP nº 870, de 01.01.2019. 

Quanto ao subprincípio da necessidade, a ADI revela mais uma de suas 

estruturais contradições. Ao mesmo tempo em que considera a FUNAI o único órgão 

capaz de garantir o respeito ao direito dos índios, flerta – em tese – com a 

possibilidade de uma outra alternativa para reorganizar o Poder Executivo Federal, 

quando tenta demonstrar a inconstitucionalidade por desproporcionalidade. Confira, 

por exemplo, os dois trechos transcritos abaixo: 

“.............................................. 
... não há dúvida de que a FUNAI detém tais conhecimentos em grau 

incomparavelmente superior do que o Ministério da Agricultura. Ademais, a 
FUNAI mantém relação com os povos indígenas que não se compara àquela que 
esses têm com o Ministério da Agricultura... 

.......................................................” 
e 

“.............................................. 
... também é clara a ofensa ao subprincípio da necessidade, já que 

existem inúmeras outras alternativas para reorganizar o Poder Executivo Federal, 
aprimorando o desempenho das políticas publicas indigenistas... 

...............................................” 
 

Essa contradição flagrante denuncia o jogo de palavras com que o autor 

da Ação tenta iludir os membros desta Egrégia Corte, buscando fazer às vezes de 

razoável quando a própria lógica do argumento é de que a FUNAI seria intocável. 
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É de se dizer, em realidade, que, com base em todos os pontos que até 

aqui foram levantados, a reorganização administrativa proposta pelo novo Governo 

foi a melhor forma para se assegurar a eficiência da política indigenista, uma vez que 

liberou a FUNAI, que atualmente se encontra na estrutura do Ministério da Mulher, 

da Família e dos Direitos Humanos (art. 2º, IV, do Decreto nº 9.673, de 02.01.2019), a 

focar sua atuação nos reais problemas vivenciados e enfrentados pelos índios (tal 

como prevê a competência ministerial que está no art. 43, I, “i”, da MP nº 870, de 

01.01.2019). 

A transferência de recursos humanos e materiais da FUNAI para o INCRA 

Vale lembrar ainda que, mesmo sob o viés da demarcação das terras 

indígenas, o argumento lançado pelo autor no sentido de dizer que somente a 

FUNAI teria o expertise de abordagem adequada nas comunidades indígenas é 

incorreto. Isso porque essa competência de identificação, demarcação e licenciamento 

relativa às terras indígenas não serão exercidas por servidores do Ministério da 

Agricultura deslocados de outros departamentos ou funções, mas sim - segundo se 

tem notícia - por servidores da antiga FUNAI que já exerciam essa atividade e que, 

por serem detentores da expertise necessária, estão em processo de transferência 

para o INCRA, que agora está vinculado ao Ministério da Agricultura (art. 2º, V, “a”, 

do Decreto nº 9.667, de 02.01.2019). 

Importa esclarecer, por oportuno, que a atividade de identificação e 

demarcação de terras indígenas, a partir de 01.01.2019, está sendo exercida por meio 

da coordenação entre a Secretaria Especial de Assuntos Fundiários do MAPA e o 

INCRA. 

A Secretaria Especial de Assuntos Fundiários do MAPA, por meio de seu 

Departamento de Identificação, Demarcação e Licenciamento, coordenará, 

implementará, normatizará e traçará as diretrizes acerca da identificação e 

demarcação de terras indígenas. Também será sua responsabilidade a coordenação e 

formação de grupos técnicos especializados para realizar o estudo de identificação e 

demarcação das terras indígenas. Finalmente, será da competência da Secretaria 

Especial o disposto no art. 2º, § 10, do Decreto nº 1.775, de 08.01.1996 (art. 66 do 

Anexo I, do Decreto nº 9.667, de 02.01.2019). 

Em complemento, será do INCRA, após esse período de transição 

administrativa, a competência para efetivamente examinar o parecer circunstanciado 

e decidir pela delimitação da área alegadamente de ocupação indígena. Esse exame, 
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consoante se tem notícia, também não será feito pelo pessoal originário do próprio 

INCRA, mas por servidores com expertise no assunto, oriundos da FUNAI 

O período de transição no qual se encontra, hoje, a Administração Pública 

Federal, envolve, portanto, o deslocamento administrativo dos servidores que, na 

FUNAI, realizavam exatamente suas funções nas coordenações de identificação e 

delimitação de terras indígenas, de geoprocessamento, de índios isolados, de 

assuntos fundiários e de licenciamento ambiental. 

Em outras palavras, não se justifica o temor anunciado na inicial dessa 

ADI de que somente a FUNAI teria o “conhecimento técnico altamente especializado”, 

mas também a “interlocução direta e constante com as populações afetadas, baseada em 

relação de confiança recíproca” (pág. 19). Esse conhecimento técnico e os meios para 

essa adequada interlocução direta e constante também serão transferidos 

administrativamente para o INCRA, afastando a possibilidade de efeitos negativos 

dessa mudança às comunidades indígenas. 

Assim sendo, é de óbvia conclusão que, seguindo a plataforma eleitoral 

proposta pelo então candidato Jair Bolsonaro e respeitando fielmente o que a 

Constituição estabelece (especialmente o art. 231 da CF em interpretação sistemática 

com o art. 67 do ADCT), a reformulação da política indigenista era não só possível 

administrativamente, como uma dever do novo Governo de forma a dar maior 

eficiência ao trabalho do Poder Público no que tange a sua implementação. Evidente 

que, visto sob essa ótica de destaque aos verdadeiros problemas vivenciados e 

enfrentados pelos índios em sua vida cotidiana, o deslocamento da política de 

demarcação de terras e de atuação nos licenciamentos para o MAPA/INCRA é 

providência mais adequada e necessária sob a perspectiva do princípio da 

proporcionalidade. 

A competência do INCRA em matéria fundiária 

Adequada porque o INCRA, em coordenação com o MAPA, acumulará a 

expertise, os recursos humanos e materiais de que dispunha a antiga FUNAI quando 

era responsável por essas atribuições. 

Também porque a experiência de regularização fundiária sempre foi do 

INCRA, especialmente:  

(a) nos assentamentos, para fins de reforma agrária, de 
trabalhadores rurais e agricultores pequenos (Lei nº 8.629, de 25.02.1993); 
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(b) na demarcação e titulação das terras ocupadas por 
remanescentes das comunidades dos quilombos (art. 1º, do Decreto nº 
4.887, de 20.11.2003 e art. 68 do ADCT); 

(c) na realização do ordenamento fundiário nacional (Lei nº 
4.504, de 30.11.1964); e 

(d) no trato da aquisição de imóvel rural pelo capital 
estrangeiro (Lei nº 5.709, de 07.10.1971). 
 

Diante de toda essa experiência acumulada no tempo de trato com as 

questões fundiárias no Brasil, nada mais natural que os assuntos fundiários de 

natureza indígenas também sejam da competência do INCRA. 

Além disso, há ainda uma outra importante razão para que o INCRA 

acumule também a competência das demarcações fundiárias em matéria de questões 

indígenas. É que, nos últimos anos, percebeu-se também a grande confusão e 

conflitos de competência no trato de imóveis rurais sobre os quais, em princípio, 

projetavam-se interesses relativos à reforma agrária e das comunidades indígenas. 

Em alguns desses casos, a alegada terra indígena para demarcação se sobrepunha a 

assentamentos já concluídos pelo INCRA19 , em uma demonstração evidente de 

ineficiência pública e insegurança jurídica. 

A própria AGU chegou a atuar em alguns desses conflitos por meio de sua 

Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF), inclusive 

viabilizando o “Termo de Conciliação” assinada entre INCRA e FUNAI.20 

Dessa forma, sob uma mesma direção e unidade de ação, os conflitos 

fundiários entre índios e assentados tendem a diminuir ou a encontrar soluções de 

mediação promovidas pelo INCRA. Não há como negar que essa solução de 

                                                           

19 Dentre essas si tuações,  destaca-se  o  confl i to  na cidade de Nova Olinda do Norte  
(AM) que ainda está em desenvolvimento,  onde de um lado está a  tentativa de  
demarcação da Terra Indígena dos Maraguá e o  Assentamento Extrativista Abacaxis 
2 .  Outro caso  notório é o  confl i to  em torno da Terra Indígena Marãiwatsédé no  
município de Alto Boa Vista (MT) que signif icou a retirada de  assentados pelo  
INCRA (Projeto Casulo)  entre 2012  e 2013.  

20 Veja o  caso da demarcação da Terra Indígena Guajajara Vi la Real  no município  
Barra do Corda (MA) onde também havia os Assentamentos Cachimbeiro e Santa 
Luzia.  A assinatura do Termo de Conci l iação nº CCAF-CGU-AGU-SRG-014/09 deu 
solução ao confl i to  entre INCRA e FUNAI,  inaugurado a partir  da ação do MPF e  
que tramitava  na 5ª  Vara Federal  do Maranhão.  
ht tps:/ /www.agu.gov.br/noticia/agu-resolve-confl i to-entre-funai-e- incra-sobre-
demarcacao-de-terras- indigenas--1  
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reorganização administrativa parece ser uma das mais razoáveis diante dos conflitos 

existentes. 

Além disso, a retirada das competências de demarcação de terra e de 

licenciamento da antiga FUNAI permitirá que a nova FUNAI, que se vinculou ao 

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, pode direcionar os seus 

esforços à promoção efetiva dos direitos dos índios, especialmente em sua dimensão 

subjetiva, tais como educação, saúde, transporte, moradia, alimentação, etc. 

Ao contrário do afirmado na inicial, essa medida reforça os “deveres estatais 

de proteção”, uma vez que permitirá a atuação efetiva da nova FUNAI em um rol 

muito maior de direitos dos índios e – o mais importante – com viés de integração 

dessas comunidades às regiões em que estão assentadas no campo e nas áreas 

urbanas nas quais os índios eventualmente tenham escolhido viver. 

Essa é, inclusive, a visão preponderante no novo Governo: o atendimento 

das demandas diretas dos índios (afastando a intermediação de ONGs e Conselhos 

paralelos) e a busca, quando possível e conveniente, da integração dessas 

comunidades. Nesse sentido, confira-se a manifestação da Ministra da Agricultura, 

Tereza Christina, em recente visita que fez à aldeia Matsene, no município de Campo 

Novo dos Parecis (MT), por ocasião do 1º Encontro Nacional dos Agricultores 

Indígenas: 

“............................................. 
A lei pode ser mudada, é para isso que nós estamos lá no Congresso 

Nacional. As coisas evoluem, as coisas mudam, a vontade de vocês é soberana. 
Isso está na normativa da OIT (Organização Internacional do Trabalho), vocês 
têm de decidir o que vocês querem fazer, qual a vontade dos povos indígenas. 
(...) O trabalho é uma revolução na agricultura, na agropecuária e na tradição 
indígena, podendo mostrar para o Brasil e para o mundo que é possível ser 

indígena, cultivar a cultura, mas também produzir. 
............................................”21 

 

Após receber do povo Paresi uma carta de reivindicações pedindo linha 

específica de crédito para adquirir insumos e maquinário, a Ministra disse ao líder 

indígena Ronaldo Zokezomaiake, presidente da cooperativa Coopihabnama, que os 

índios precisam do mesmo apoio federal que é dispensado aos agricultores e que esse 

                                                           

21  https:/ /www.noticiasagricolas.com.br/noticias/questoes-indigenas/230284-em-
aldeia-tereza-cristina-defende-que-indios- tenham-direi to-de-produzir-em-larga-
escala-em-suas- terras.html#.XGbJtVVKiM8 
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exemplo pode “mudar a miséria e a manipulação que existe hoje em torno dos povos 

indígenas do Brasil”. 

Essas são as razões legítimas e modernas que animaram a reestruturação 

administrativa inadvertidamente impugnada nesta ADI. Não há qualquer desvio de 

poder ou finalidade contrária à Constituição. Há sim, uma visão nova sobre a relação 

entre índio, não-índio e Poder Público. 

Portanto, não se observa qualquer inconstitucionalidade da medida 

também sob o exame do princípio da proporcionalidade. 

 

4º ARGUMENTO: INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO “DEVIDO PROCESSO 

LEGISLATIVO” 
 

Nesse último ponto, o autor alega que o art. 6º (1) da Convenção nº 169 da 

OIT foi desrespeitado, uma vez que esse dispositivo exigiria a consulta prévia aos 

povos interessados nas situações nas quais as providências legislativas ou 

administrativas tenham impacto nesses povos. 

Assim é a redação do mencionado dispositivo: 

“..................................... 
Artigo 6º 
 
1. Ao aplicar as disposições da presente Convenção, os governos deverão: 
a) consultar os povos interessados, mediante procedimentos apropriados e, 

particularmente, através de suas instituições representativas, cada vez que sejam 
previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-los 
diretamente; 

..................................” 
 

Em primeiro lugar, é preciso destacar, mais uma vez, que se está diante de 

mera reorganização administrativa do Poder Executivo Federal, providência 

administrativa essa que é, por si só, incapaz de resultar em afetação direta dos 

povos indígenas. Trata-se de uma reestruturação interna da Administração Pública 

que, em realidade, como aqui farta e robustamente demonstrado, contribuirá 

fortemente para a melhoria, eficiência e consistência da política indigenista no Brasil. 

Já se demonstrou que, com essa reorganização administrativa, não houve 

extinção de competência ou diminuição de atribuições ou responsabilidades do 

Poder Público no sentido de assegurar o direito dos povos indígenas. E é por isso que 
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se torna absolutamente impertinente qualquer menção ao princípio da proibição do 

retrocesso social. 

Na verdade, permanece incólume a condição da FUNAI como órgão 

protetor do direito dos índios, embora com nova faceta e liberada das atribuições 

vinculadas às questões fundiárias que, como dito, tornaram-se menos expressivas 

depois de 30 anos de vigência da Constituição Federal. 

A FUNAI, portanto, como “instituição representativa” dos povos 

interessados, na linha do que prevê a Convenção, continuará com essa função, agora 

vinculada ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Trata-se, 

inclusive, de espaço temático muito mais compatível com os assuntos referentes às 

demandas indígenas do que sua antiga vinculação ao Ministério da Justiça. Ademais, 

o órgão é parte integrante dessa reforma administrativa e não órgão que foi alijado 

de algum processo ou regulamentação em matérias concernentes às comunidades 

indígenas.  

Também não se pode perder de vista que, como aqui demonstrado, 

mesmo nas atividades de demarcação de terras indígenas e de licenciamento 

ambiental nessas terras – que agora serão exercidas pelo MAPA e pelo INCRA –, a 

experiência e o expertise serão preservados, uma vez que os servidores da antiga 

FUNAI, que exerciam essas funções, continuarão a fazê-lo, agora no âmbito do 

próprio INCRA. 

Se mesmo preliminarmente o art. 6º (1), “a”, da Convenção 169 da OIT não 

se aplica ao presente caso, cumpre observar que, no mérito, o seu sentido 

hermenêutico não leva à conclusão expressa na inicial da ADI. 

Por óbvio, a necessidade de consulta aos povos interessados prevista na 

Convenção não tem a intenção de criar um “espaço específico de soberania” dentro 

do território de cada Estado Nacional. Muito menos se objetivava elevar esses povos 

a uma condição superior, em termos de direitos e prerrogativas, ao do cidadão 

comum. Essa seria uma inferência exagerada e radical que fugiria às intenções da 

legislação internacional. 

E quais são essas intenções? É possível extraí-las da leitura sistemática da 

própria Convenção, desde os seus “considerandos” iniciais até o texto de seus 

artigos. 

A Convenção claramente visou retirar tais povos de uma situação de 

subcidadania, de grupamento marginalizado, de uma noção reificada de sua 

comunidade. Se esses povos são efetivamente titulares de direitos, é preciso lhes 
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garantir “voz” nos processos democráticos de tomada de decisão que poderão gerar 

para eles consequência concretas e diretas. 

É por isso que a própria Convenção, em suas declarações iniciais, afirma 

que “observando que em diversas partes do mundo esses povos não podem gozar dos direitos 

humanos fundamentais no mesmo grau que o restante da população dos Estados onde moram 

e que suas leis, valores, costumes e perspectivas têm sofrido erosão frequentemente;” e, pouco 

antes, faz menção expressa à Declaração Universal dos Direitos Humanos, ao Pacto 

Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ao Pacto Internacional 

dos Direitos Civis e Políticos e aos “numerosos instrumentos internacionais sobre a 

prevenção da discriminação”. 

Ainda na mesma linha de raciocínio, o próprio art. 6º (1), alínea “b” indica 

que os governos deverão: 

“estabelecer os meios através dos quais os povos interessados possam 
participar livremente, pelo menos na mesma medida que outros setores da 

população e em todos os níveis, na adoção de decisões em instituições efetivas 
ou organismos administrativos e de outra natureza responsáveis pelas políticas e 
programas que lhes sejam concernentes.” 
 

É evidente, portanto, que a Convenção nº 169 da OIT prevê em seus 

dispositivos que os governos nacionais garantam isonomia e igualdade de 

tratamento entre esses povos e os cidadãos tradicionais, exatamente porque, 

enquanto titulares de direitos humanos, devem ser considerados também cidadãos 

daquele país. 

Assim, indaga-se: teriam outros cidadãos o direito de obstaculizar uma 

reorganização administrativa do Poder Executivo sob o fundamento de que não 

teriam sido consultados? 

Teriam as mulheres, os negros, os agricultores, os trabalhadores, os 

servidores públicos, os magistrados, os pais de família, ou qualquer outro 

grupamento, esse tipo de prerrogativa? 

E se sim, como seria possível empreender qualquer tipo de mudança ou 

aprimoramento administrativo nesse contexto, onde o Chefe do Poder Executivo não 

teria qualquer poder ou ingerência, embora acumulasse todas as responsabilidades 

institucionais de sua Administração? 

Nesse sentido mais amplo de legitimidade para dirigir sua Administração 

Pública, não há dúvida de que o atual Presidente participou da maior das consultas 
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prévias de que se conhece no mundo democrático: as eleições presidenciais 

brasileiras, com a participação de 147,3 milhões de eleitores aptos! 

O que a Convenção nº 169 da OIT prevê é que as comunidades indígenas 

tenham “voz” e sejam ouvidas nos conselhos, nos fóruns, nas reuniões, nas 

audiências, nos processos administrativos, nas discussões legislativas, enfim, em 

todos os espaços do Poder Público nos quais se desenvolvam discussões ou 

deliberações que poderão resultar em efeitos diretos para esses povos. E certamente 

isso será cumprido pelo novo Governo. 

Assim, a reorganização administrativa de que trata os art. 21, XIV, § 2º, I, 

da MP nº 870, de 01.01.2019, e art. 1º, XIV, § 2º, I; art. 11, I, “f” e “g”; e art. 14, I, II e III, 

do Decreto nº 9.667, de 02.01.2019, não infringiu o texto da Convenção OIT e, muito 

menos, desrespeitou o “devido processo legislativo”. 
 

FECHAMENTO: DA DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA 

REPÚBLICA PARA (RE)ORGANIZAR O ESTADO 
 

A título de fechamento, é importante destacar que discricionariedade é o 

exercício de poderes legais conferidos pelo ordenamento jurídico, isto é, a margem 

de manobra que o agente político possui na sua atuação dentro da moldura legal 

estabelecida22. 

No presente caso, verifica-se que o Presidente da República, Chefe do 

Executivo e da União na seara administrativa, agiu nos estritos limites da 

Constituição, em nada exacerbando suas prerrogativas político-institucionais. Assim, 

                                                           

22 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 32. ed. São Paulo: Malheiros. P. 
989-990.  

“11. No interior das fornteiras decorrentes da dicção legal é que pode vicejar a liberdade administrativa. 

A lei, todavia, em certos casos, regula dada situação em termos tais que não resta para o administrador 
margem alguma de liberdade, posto que a norma a ser implementada prefigura antecipadamente com rigor 
e objetividade absolutos os pressupostos requeridos para a prática do ato e o conteúdo que este 
obrigatoriamente deverá ter uma vez ocorrida a hipótese legalmente prevista. Nestes lanços, diz-se que há 
vinculação e, de conseguinte, que o ato a ser expedido é vinculado.  

Reversamente, fala-se em discricionariedade quando a disciplina legal faz remanescer em proveito e a 
cargo do administrador uma certa esfera de liberdade, perante o quê caber-lhe-á preencher com seu juízo 
subjetivo, pessoal, o campo de indeterminação normativa, a fim de satisfazer no caso concreto a finalidade 
da lei. 

Não se há de pensar – advertiu a sabendas André Gonçalves Pereira – que a discricionariedade resulta 
da ausência de lei, posto que, contrariamente, ela procede da própria disciplina normativa, a fim de 
satisfazer no caso concreto a finalidade da lei.” 
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a pretensão dessa ADI é que o STF invada as atribuições constitucionais do 

Presidente da República e viole a cláusula pétrea de separação das funções do Poder 

(art. 2º c/c 60, §4º, III, CRFB/88).  

Conforme se verifica do art. 1º da Constituição, o Brasil possui como 

forma de governo a República. Essa forma de governo é caracterizada pela soberania 

do povo (art. 1º, parágrafo único, da CRFB/88) que, de tempos em tempos, elege seus 

representantes, os quais serão os detentores do poder político por certo lapso 

temporal23. No presente caso, o Presidente da República, eleito majoritariamente pela 

população, ao dar concretude ao Plano de Governo que se sagrou vitorioso nas 

urnas, buscou otimizar a distribuição de competências da União de modo a melhor 

gerir a máquina pública.  

Ora, compete à União a demarcação e o licenciamento de terras indígenas, 

o que deixa claro que o Presidente, agindo dentro da sua discricionariedade para 

organizar o Estado, editou Medida Provisória para, de imediato, começar a governar.  

Com base em frágeis razões jurídicas, busca-se por meio dessa ADI tolher 

a prerrogativa do Presidente da República de organizar o Estado para que esse 

exerça suas funções executivas da melhor maneira possível. Alegar que há prejuízos, 

sem comprová-los, é a forma mais fácil de uma minoria atacar a escolha da maioria, 

pois não se concorda ideologicamente com a opção momentânea feita pelo Estado 

Republicano.  

Nunca é demais relembrar que não está em jogo retirar terras de indígenas 

ou esquecê-los, pois são indivíduos detentores de direitos fundamentais. Trata-se 

aqui de afastar a falácia de que os silvícolas serão prejudicados por mera alteração de 

competência administrativa. 

A Carta Magna traz expressamente como competência privativa do 

Presidente da República a direção da Administração Federal (art. 84, II, CRFB/88), a 

qual ele exerceu, no presente caso, com base no art. 84, XXVI, 61, §1º, II, “e”, 62 e 88 

da Carta da República.  

Esta Corte, na ADI nº 17924, definiu que o Legislativo não poderia impor 

prazos e definir conteúdos para que o Executivo edite medidas de sua competência, 
                                                           

23 FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de direito constitucional. 9. ed. Salvador: Juspodvm, 2017; 
p. 295. 

24 É inconstitucional qualquer tentativa do Poder Legislativo de definir previamente conteúdos ou 
estabelecer prazos para que o Poder Executivo, em relação às matérias afetas a sua iniciativa, 
apresente proposições legislativas, mesmo em sede da Constituição estadual, porquanto ofende, na 
seara administrativa, a garantia de gestão superior dada ao chefe daquele Poder. Os dispositivos do 
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ou seja, definiu que o Legislativo não poderia influir na competência do Executivo 

para dirigir a Administração. Se a pretensão da presente ADI for admitida, estar-se-á 

possibilitando que o Judiciário influa nas decisões administrativas do Executivo, em 

clara afronta a esse precedente que garante a independência dos poderes.   

Ressalte-se, o primeiro ato que um presidente eleito pode realizar, quando 

assume o poder, é (re)organizar o Estado para que suas ideias sejam colocadas em 

prática, ou seja, para que o Plano de Governo acolhido pelo povo seja realizado. Com 

base nisso, o Presidente Jair Bolsonaro, respeitando todos os mandamentos 

constitucionais, editou a Medida Provisória nº 870/2019. 

O resultado almejado por esta ADI é a tão polêmica judicialização da 

política, buscando que o Judiciário atue como Poder Revisor e Substituto dos atos 

dos demais poderes, em clara afronta à separação dos poderes. 

São nessas situações que o Judiciário deve exercer a autocontenção para 

que não haja subversão das funções típicas de cada Poder do Estado. Portanto, 

sabendo que este Tribunal é um defensor da Constituição e da separação de poderes, 

confia-se que a presente Ação será improcedente.  

Destarte, fica demonstrado que o Presidente da República agiu dentro da 

discricionariedade que lhe cumpre, não violando qualquer previsão constitucional, 

notadamente diante da falta indicações empíricas de que suas determinações violam 

direitos fundamentais.   

 

CONCLUSÃO 

Ante o exposto, considerando as informações aqui colocadas, a CNA 

pugna por sua admissão na demanda, na condição de amicus curiae, nos termos do 

art. 7º, §2º, da Lei n. 9.868/99, para que, quando determinado, apresente memoriais, e 

também para que, por ocasião de seu julgamento, lhe seja deferida a possibilidade de 

sustentação oral, nos termos do art. 131, §3º, do Regimento Interno deste Supremo 

Tribunal Federal. 

De pronto, pugna também pela rejeição da medida cautelar pleiteada 

pelo autor, ou seja, pugna sejam mantidos os efeitos da Medida Provisória nº 

                                                                                                                                                                                     

ADCT da Constituição gaúcha, ora questionados, exorbitam da autorização constitucional de auto-
organização, interferindo indevidamente na necessária independência e na harmonia entre os Poderes, 
criando, globalmente, na forma nominada pelo autor, verdadeiro plano de governo, tolhendo o campo 
de discricionariedade e as prerrogativas próprias do chefe do Poder Executivo, em ofensa aos arts. 2º e 
84, II, da Carta Magna. [ADI 179, rel. min. Dias Toffoli, j. 19-2-2014, P, DJE de 28-3-2014.] 
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870/2019 e do Decreto nº 9.667/2019, enquanto se aguarda o julgamento final da 

presente ADI. 

Por fim, pugna que a demanda seja julgada totalmente improcedente 

por flagrante ausência de violação a qualquer dispositivo constitucional e pela 

necessidade de se proteger e garantir a independência e harmonia entre os Poderes e 

as escolhas da sociedade no processo eleitoral.  

     Nesses termos, pede deferimento. 

     Brasília, 20 de fevereiro de 2019. 

 

Rudy Maia Ferraz                                                      Rodrigo de Oliveira Kaufmann 
  OAB/DF 22.940                                                                          OAB/DF 23.866  
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