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Ofício nº 011/2020 
Ref.: Medidas Urgentes para População Indígena 
    

Senhor Ministro, 

 

A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos Dom Paulo Evaristo 
Arns – Comissão Arns, fundada em 16 de janeiro de 2019, com a missão 
de promover e defender os direitos humanos, representada por seu 
presidente que esta subscreve, nos termos dos seus Estatutos Sociais, 
artigo 4º, I,  e com base no artigo 5º., XXXIV, ‘a’, da Constituição Federal, 
vêm solicitar de V. Exa. a ADOÇÃO DE MEDIDAS URGENTES, dentro da 
esfera de competência deste Ministério, para a proteção das terras 
indígenas, objeto de constantes invasões que, neste momento de pandemia 
do COVID-19, ameaçam de maneira ainda mais contundente a integridade 
e a própria sobrevivência de determinados povos indígenas1.  

 
Segundo o sistema DETER do INPE, os alertas de desmatamento na 

Amazônia neste mês de março de 2020 aumentaram 29,9% em relação ao 
já desastroso aumento do mês de março do ano passado 2 . De forma 
semelhante, tem sido noticiado um preocupante aumento de invasões de 
garimpeiros, madeireiros e grileiros nas Terras Indígenas3. 
 

No contexto da atual pandemia, as invasões colocam em imenso risco 
a sobrevivência de povos indígenas4. O primeiro Ianomâmi a morrer com o 
COVID-19 – um jovem de 15 anos – contraiu o vírus em área invadida por 
um garimpo que vem sendo denunciado há muito tempo e ameaça inclusive 
povos isolados dentro do Território Ianomâmi5. 
 

Na Terra Indígena Karipuna, em Rondônia, grileiros se aproximam 
perigosamente da aldeia Panorama, onde os indígenas se refugiaram para 
tentar se proteger do novo coronavírus6.  

No Pará, grileiros avançam sobre várias terras indígenas, 
especialmente na TI Trincheira-Bacajá7.  
 



 

Líderes do povo Guajajara, no Maranhão, têm sido vítimas 
recorrentes de assassinatos em função da atuação de madeireiros em seu 
território8.  
 

Esses são apenas alguns exemplos de povos indígenas que se veem 
ameaçados por invasões e pelos consequentes riscos de contaminação pelo 
SARS-CoV-2.  
 

Causam especial preocupação os povos indígenas isolados e recém-
contatados, os mais vulneráveis dentre os vulneráveis, cujas terras 
interditadas estão sendo ameaçadas até por missionários9. Renovamos aqui 
nosso repúdio, já expresso na nota pública 15 da Comissão Arns, à recente 
nomeação de um dirigente não habilitado para chefiar o grupo de 
indigenistas responsáveis pela proteção aos indígenas isolados e recém-
contatados10.   
 

As invasões e esbulhos possessórios, de acordo com o levantamento 
do Conselho Indigenista Missionário (CIMI) já atingiam 153 terras indígenas 
até setembro de 2019, mais do que o dobro de todas as terras indígenas 
impactadas em todo o ano de 201811.   
 

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) da OEA 
adotou, em 10 de abril de 2020, a Resolução nº1, em que recomenda aos 
Estados e Governos que não apenas protejam os indígenas enquanto 
grupos historicamente excluídos e em grande risco, mas também que 
“respeitem, de forma irrestrita, o isolamento voluntário de povos indígenas 
ou seus segmentos isolados, dados os gravíssimos impactos que o contágio 
do vírus poderia representar para sua subsistência e sobrevivência como 
povos”12.  
 

Diante da mensagem negativa enviada pela exoneração de um diretor 
de proteção ambiental do IBAMA após uma operação de expulsão de 
invasores de terras indígenas no Sul do Pará, mais urgente ainda se tornou 
uma ação decisiva do governo e deste Ministério cumprindo a obrigação da 
União de proteger os as terras de invasões criminosas que ameaçam seu 
modo de vida, seus recursos e sua sobrevivência13.  
 

A Comissão Arns e todos os seus membros instam, assim, o 
Ministério da Justiça e Segurança Pública, diante da possibilidade de 
uma catastrófica mortandade entre povos indígenas, e mesmo da 
extinção de alguns grupos, a mobilizar suas Forças de Segurança para 
impedir a invasão de terras indígenas e para expulsar, nos termos da 
lei, invasores de todas essas terras, bem como das áreas interditadas 
para a proteção de povos isolados.  
 

Solicitamos, ainda, que sejamos devidamente informados das 
ações levadas a cabo pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública 



 

para proteger os povos indígenas e repelir as invasões de suas terras, 
cujo direito originário lhes foi reconhecido pelo artigo 231 da 
Constituição, competindo à União a sua proteção.  

Confiando na adoção das necessárias e oportunas providências. 

Muito atenciosamente, 

 

 

 

 

 
     Presidente da Comissão Arns 

1 Depoimento de Davi Kopenawa Ianomami para o Evento Paralelo à sessão da Comissão de 
Direitos Humanos da ONU organizado pela Comissão Arns e o Instituto Socioambiental, 2 e 3 de 
março de 2020 - https://comissaoarns.org/blog/2020-03-03-davi-kopenawa-fala-na-onu-sobre-os-
povos-ind%C3%ADgenas-no-brasil/ 
 
2 Alertas de desmatamento na Amazônia crescem 29,9% em março, mostram dados do Inpe 
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/04/10/alertas-de-desmatamento-na-amazonia-crescem-
299percent-em-marco-mostram-dados-de-sistema-do-inpe.ghtml 
 
Alertas de desmatamento do primeiro trimestre na Amazônia batem recorde 
https://oglobo.globo.com/sociedade/alertas-de-desmatamento-do-primeiro-trimestre-na-amazonia-
batem-recorde-1-
24368521?utm_source=Twitter&utm_medium=Social&utm_campaign=O%20Globo 
 
3 Covid-19 chega às aldeias e operação tenta barrar novas invasões de terras indígenas 
https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2020/04/12/covid-19-chega-as-aldeias-e-operacao-tenta-
barrar-novas-invasoes-de-terras-indigenas.ghtml 
 
Recomendação 01/2020 MPF 
http://www.mpf.mp.br/ms/sala-de-imprensa/docs/2020/recomenda-funai  
 
4 Coronavírus de um lado, invasores de outro: como está a situação dos indígenas no Brasil 
https://amazonia.org.br/2020/04/coronavirus-de-um-lado-invasores-de-outro-como-esta-a-situacao-
dos-indigenas-no-brasil/?utm_source=akna&utm_medium=email&utm_campaign=Noticias-da-
Amazonia-14-de-Abril-de-2020 
 
'Se pegar em aldeia, a chance de uma tragédia é grande', disse secretário  
https://noticias.uol.com.br/colunas/rubens-valente/2020/04/08/coronavirus-saude-indigena.htm  
 
5 Morre jovem Yanomami por Covid-19, em Roraima, diz Sesai  
https://amazoniareal.com.br/morre-jovem-yanomami-por-covid-19-em-roraima-diz-sesai/  
  
Após morte, indígenas apelam que PF, Funai e Exército expulsem garimpeiros  
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2020/04/11/apos-morte-indigenas-apelam-que-
pf-funai-e-exercito-expulsem-garimpeiros.htm 
 
MPF cobra plano de segurança para combater garimpo ilegal em terras Yanomami 

 



 

 
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-cobra-plano-de-seguranca-para-combater-garimpo-
ilegal-em-terras-yanomami 
 
6 Em meio à pandemia, grileiros e invasores se aproximam de aldeia Karipuna 
https://cimi.org.br/2020/04/em-meio-pandemia-grileiros-invasores-aproximam-aldeia-karipuna/ 
 
7Covid-19 chega às aldeias e operação tenta barrar novas invasões de terras indígenas 
 https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2020/04/12/covid-19-chega-as-aldeias-e-operacao-tenta-
barrar-novas-invasoes-de-terras-indigenas.ghtml  
 
8  Liderança indígena Guajajara é assassinada a tiros no Maranhão, a segunda em cinco meses 
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-03-31/lideranca-indigena-guajajara-e-assassinada-a-tiros-no-
maranhao-a-segunda-em-cinco-meses.html 
 
Mais um Guajajara tomba! Até quando? 
 https://cimi.org.br/2020/03/mais-um-guajajara-tomba-ate-quando/ 
 
9 Acompanhe as últimas notícias sobre o impacto da Covid-19 para os povos indígenas  
https://www.socioambiental.org/pt-br/blog/blog-do-monitoramento/acompanhe-as-ultimas-noticias-
sobre-o-impacto-da-covid-19-para-os-povos-indigenas 
 
Protect Indigenous peoples from COVID-19 
https://science.sciencemag.org/content/368/6488/251.1?utm_source=akna&utm_medium=email&ut
m_campaign=17042020-Newsletter-ClimaInfo  
 
10  NOTA PÚBLICA #15 - Manifestação sobre Covid-19 e povos indígenas: a responsabilidade do 
Estado 
https://comissaoarns.org/blog/2020-03-31-nota-p%C3%BAblica-15-manifesta%C3%A7%C3%A3o-
sobre-covid-19-e-povos-ind%C3%ADgenas-a-responsabilidade-do-estado/ 
 
MPF vai à Justiça contra nomeação de missionário para a Funai 
http://www.mpf.mp.br/df/sala-de-imprensa/noticias-df/mpf-vai-a-justica-contra-nomeacao-de-
missionario-para-a-funai 
 
Ação Civil Pública MPF 
http://www.mpf.mp.br/df/sala-de-imprensa/docs/acp-coordenador-funai-1 
 
11 A maior violência contra os povos indígenas é a destruição de seus territórios, aponta relatório do 
Cimi 
https://cimi.org.br/2019/09/a-maior-violencia-contra-os-povos-indigenas-e-a-apropriacao-e-
destruicao-de-seus-territorios-aponta-relatorio-do-cimi/ 
 
12CIDH adopta Resolución sobre Pandemia y Derechos Humanos en las Américas 
 http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/073.asp 
 
13 Governo tem de agir para impedir a contaminação de indígenas 
https://oglobo.globo.com/opiniao/governo-tem-de-agir-para-impedir-contaminacao-de-indigenas-1-
24374017;  
 
Diretor do Ibama é exonerado após ação contra garimpo ilegal para evitar avanço de pandemia entre 
indígenas 
https://www.brasil247.com/brasil/diretor-do-ibama-e-exonerado-apos-acao-contra-garimpo-ilegal-
para-evitar-avanco-de-pandemia-entre-indigenas 
 
Diretor do Ibama é exonerado após operação contra garimpos ilegais 
https://noticias.uol.com.br/colunas/rubens-valente/2020/04/14/ibama-conoravirus-crise.htm 


