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1. INTRODUÇÃO 

 

A COVID-19, doença causada pelo vírus SARS-CoV2, apresenta um quadro clínico que 

varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves. As epidemias e os elevados índices 

de mortalidade pelas doenças transmissíveis contribuíram de forma significativa na redução do 

número de indígenas que vivem no território brasileiro. As doenças do aparelho respiratório 

continuam sendo a principal causa de mortalidade infantil na população indígena1. Por conta da 

pandemia, as autoridades públicas foram forçadas a adotar, em caráter excepcional, medidas 

compulsórias de controle e bem-estar social. 

Diante desse cenário, a 6ª Câmara viu a necessidade de acompanhar de perto todas as 

medidas que estavam (e ainda estão) sendo adotadas para minimizar os riscos à vida e saúde das 

populações indígenas, quilombolas e demais comunidades tradicionais, em decorrência de possível 

contágio pelo COVID-19, bem como as ações governamentais destinadas a salvaguardar a saúde 

dos povos indígenas neste cenário. 

Com objetivo de acompanhar o cumprimento da política indigenista destinada à proteção da 

saúde dos Povos Indígenas, e as ações para salvaguarda das demais comunidades tradicionais em 

razão da pandemia da Covid-19, a 6CCR emitiu ofícios, Recomendações, Notas Técnicas e diversos 

outros medidas administrativas e judiciais para garantir a proteção dessas populações, que são mais 

vulneráveis nesse contexto. As autoridades governamentais mais notificadas foram a Fundação 

Nacional do Índio (FUNAI) e a Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI).  

Nas sessões seguintes, serão apresentados resultados de atuações pontuais e sistematizadas 

da 6ª Câmara desde o início da pandemia aos dias atuais. Ao final, é exibido uma planilha com 

todos os expedientes movimentados que guardam relação com o tema durante esse período. 

 

1 SESAI, Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19) 
em Povos Indígenas 



2. ATUAÇÃO EM CASOS SENSÍVEIS 

 

Regularização do território quilombola Caiana dos Crioulos, na Paraíba – Em fevereiro 

de 2020, após articulação conduzida pela 6ª Câmara, a comunidade quilombola Caiana dos Crioulos, 

localizada em Alagoa Grande (PB), recebeu a imissão de posse de parte do seu território, a Fazenda 

Sapé, nessa segunda-feira (3). A regularização da área foi possível após o repasse de R$ 1,9 milhão 

da Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SNPIR) – órgão vinculado ao 

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) – ao Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (Incra). A distribuição dos recursos foi feita por meio de um Termo 

de Execução Descentralizada (TED) entre a Secretaria e o Incra, após intermediação da 6CCR. 

Garimpo ilegal / Mineração em terras indígenas – A 6ª Câmara atuou na articulação com 

o governo federal e com o parlamento para combater a prática desse ilícito. Logo no início do ano, 

foi divulgada nota pública contrária ao Projeto de Lei 191/2020 – que autoriza a exploração da 

atividade minerária em terras indígenas. Logo após, em reunião realizada no dia 09/03/2020 com 

representantes do Ministério da Justiça, Fundação Nacional do Índio (Funai), Casa Civil, Ministério 

da Defesa e Advocacia-Geral da União (AGU), discutiu-se o combate ao garimpo ilegal na Terra 

Indígena Yanomami e a ação coordenada dos órgãos de segurança com a Funai para a manutenção 

das Bases de Proteção Etnoambiental (Bape) na área. Dias depois, a 6ª Câmara se reuniu com 

representantes do governo federal no Palácio do Planalto, para discutir o Projeto de Lei nº 101/2020. 

Em junho, a 6CCR enviou ao Congresso Nacional Nota Técnica em que defendeu a rejeição 

integral do Projeto de Lei 191/2020. A pressão surtiu efeito e, atualmente, o Projeto está parado na 

mesa diretora da Câmara dos Deputados, aguardando despacho do Presidente para que se instale 

uma Comissão Especial para apreciação do projeto. 

Cadastro Ambiental Rural (CAR) sobreposto a terras indígenas – Por meio de 

levantamento realizado pela SPPEA a pedido da 6ª Câmara, foram identificados quase 10 mil 

registros de proprietários privados no CAR em áreas que são destinadas a povos indígenas. Essas 

propriedades inscritas no Cadastro Ambiental Rural (CAR) – registro público eletrônico de âmbito 

nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais – estão sobrepostas a terras indígenas em 

diferentes fases de regularização ou a áreas com restrição de uso. Com base nos dados, a 6ª Câmara 

solicitou providências a diversos órgãos federais, como o Serviço Florestal Brasileiro, o Instituto 

Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), o Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e o Banco Central. Entre as medidas requeridas estão 

o cancelamento do registro desses cadastros, a anulação de licenças ambientais concedidas e a 

suspensão de financiamentos bancários, entre outras. Ademais, esse estudo foi encaminhado a 

procuradores da República em todo o país a fim de subsidiar a atuação no combate à grilagem e aos 



crimes ambientais em terras indígenas, bem como às violações dos direitos humanos desses povos. 

Houve ajuizamento de várias Ações Civis Públicas (ACPs) em todo o Brasil. E algumas delas, 

como no caso do estado do Pará, resultaram no cancelamento de 18 cadastros incidentes na TI 

Apyterewa. 

Redução no orçamento de 2021 para indígenas e quilombolas – Em outubro de 2020, a 

6ª Câmara elaborou a Informação Técnica nº 35/2020/6ªCCR, que evidenciou redução no 

orçamento de 2021 para os povos indígenas e quilombolas. De acordo com a Informação, o 

orçamento de 2021 prevê redução de 47,6% nas verbas destinadas ao programa de proteção e 

promoção dos direitos dos povos indígenas da Fundação Nacional do Índio (Funai). Já a ação para 

reconhecimento e indenização de territórios quilombolas, do Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (Incra), terá uma diminuição de 89,9% no seu orçamento. Com isso a 6ª Câmara 

expediu diversos ofícios a fim de sensibilizar parlamentares para a necessidade de aumentar a 

previsão orçamentária destinada aos programas e ações voltados aos povos indígenas, quilombolas 

e comunidades tradicionais em 2021. O objetivo era de que tal iniciativa sensibilizasse 

parlamentares a apresentarem emendas ao PLN do orçamento destinando mais verbas a programas e 

ações voltados às comunidades tradicionais, povos indígenas e quilombolas. 

Proteção de indígenas e ribeirinhos na região do rio Abacaxis (AM) – A Justiça Federal 

foi acionada para que a Polícia Federal investigasse as circunstâncias, motivações e potenciais 

abusos e ilegalidades em operação deflagrada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP) 

no rio Abacaxis. A 6CCR encaminhou ofícios ao Conselho Nacional de Direitos Humanos, ao 

Ministério da Justiça, à Polícia Federal no Amazonas e à Coordenação da Frente Parlamentar Mista 

em Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas informando sobre os relatos de abusos ocorridos 

durante a operação policial no rio Abacaxis. Nos documentos, foi solicitada a colaboração de cada 

uma das instituições para a articulação das medidas de apoio federal, a fim de coibir os abusos 

policiais e a continuidade da violação de direitos humanos das comunidades indígenas e tradicionais 

do rio Abacaxis, além da apuração das ilegalidades e excessos policiais, com potencial 

envolvimento de membros da cúpula do Governo do Estado do Amazonas, do Comando da Polícia 

Militar e da SSP. Nesse contexto, a 6ª Câmara, juntamente com a 2ªCCR, solicitou a criação de uma 

Força Tarefa (FT Abacaxis), com atuação imediata, para acompanhamento das violações a direitos 

fundamentais dos povos indígenas e comunidades tradicionais do rio Abacaxis e da TI Coatá 

Laranjal, nos municípios de Borba e Nova Olinda do Norte, em decorrência de operação deflagrada 

pela Polícia Militar do Estado do Amazonas. Em diligências realizadas foi possível colher relatos 

sobre os graves abusos de direitos e constatar o não cumprimento de medidas judiciais pelas 

autoridades federais incumbidas de garantir a segurança das comunidades, fatos que justificaram a 

criação da FT. 



Segurança alimentar de povos indígenas e comunidades tradicionais – A 6ª Câmara 

promoveu audiência para discutir políticas públicas que garantam a segurança alimentar de povos 

indígenas e comunidades tradicionais no Brasil. O Encontro contou com a participação de diversos 

órgãos públicos e entidades da sociedade civil. Na ocasião, os presentes abordaram a atuação da 

Comissão de Alimentos Tradicionais dos Povos no Amazonas (Catrapoa) – nascida de uma 

articulação entre instituições dos governos federal, estadual e municipal, movimentos e lideranças 

indígenas, de comunidades tradicionais e organizações da sociedade civil – como um exemplo de 

boa prática a ser replicada em todo o país. Funcionando como um fórum permanente, a Catrapoa é 

um catalizador de todas as discussões sobre a alimentação tradicional dos povos no Amazonas. Ela 

envolve dezenas de órgãos públicos das três esferas de governo, representantes de entidades não-

governamentais e lideranças indígenas e agroextrativistas, sob a coordenação de Membro do 5º 

Ofício do MPF no Amazonas, que é representante da 6ª CCR. As entidades presentes se 

comprometeram a estimular o trabalho da comissão em âmbito nacional, nos termos da NT 3/2020 e 

a partir da implementação da Lei 14.021/2020, que dispõe sobre medidas de proteção social para 

prevenção do contágio e da disseminação da covid-19 nos territórios indígenas. Também ficou 

definida a formação de um grupo menor para dar andamento às propostas. A iniciativa CATRAPOA 

foi vencedora pela categoria Ministério Público, na 17ª edição do Prêmio Innovare, que ocorreu no 

dia 1º de dezembro, por videoconferência. 

Interrupção do transporte aéreo no âmbito da saúde indígena – Em dezembro de 2020, 

a 6ª Câmara promoveu audiência com representantes da Fundação Nacional do Índio (Funai), da 

Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) e do 

Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), para tratar da interrupção do transporte aéreo 

no âmbito da saúde indígena, especialmente na região da Amazônia Legal. Algumas empresas de 

táxi aéreo que transportavam trabalhadores da saúde indígena e levavam insumos hospitalares e 

medicamentos para as comunidades da região pararam de realizar os voos, em virtude do risco de 

multas e autuações por conta da falta de registro das pistas de pouso em que operavam. A 6ª CCR 

deixou claro para as instituições envolvidas que há instrumentos jurídicos que possibilitam a 

retomada dos voos de forma paliativa. Afirmou ainda, naquela ocasião, que uma solução célere e 

definitiva só dependeria do esforço conjunto entre as instituições. A 6ª CCR se colocou à disposição 

para as medidas judiciais necessárias à regularização das pistas de pouso. Como resultado da 

audiência, a Sesai, e os Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs), farão um levantamento da 

quantidade de pistas de pouso essenciais para o atendimento dos indígenas. A partir desse 

diagnóstico, as instituições trabalharão, sob a supervisão do MPF, em um Termo de Ajustamento de 

Conduta administrativo destinado a regularizar as operações de transporte aéreo e a obter o registro 

definitivo dos aeródromos localizados em terras indígenas. 



3. ADPF 709 

  

Plano de Enfrentamento da COVID-19 – No início de junho, a 6ª Câmara divulgou nota 

pública com críticas à atuação do governo federal para assegurar a saúde dos povos indígenas no 

contexto da pandemia. O documento questionou a falta de transparência do Estado ao não 

disponibilizar dados precisos sobre números de casos confirmados e mortes, bem como os entraves 

burocráticos impostos a iniciativas organizadas pela sociedade e organizações não-governamentais. 

Um mês depois, a 6CCR voltou a cobrar da Sesai a adequação dos planos de contingência 

contra o coronavírus. Em atenção à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) na ADPF 709, 

proposta pela APIB, em conjunto com seis partidos políticos (PSB, PSOL, PCdoB, Rede, PT, PDT), 

a 6ª CCR passou a acompanhar as reuniões da Sala de Situação Nacional (SSN), que monitora o 

Plano de Enfrentamento da Covid-19 para Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato. 

O Plano de Barreiras Sanitárias, também objeto da ADPF citada, foi constituído e aprovado 

após amplo debate. Discute-se atualmente a aprovação do Plano Geral referente aos povos 

indígenas. 

 

 

4. IMUNIZAÇÃO CONTRA COVID-19 

 

A 6ª Câmara de Coordenação e Revisão – 6ª CCR, emitiu OFÍCIO CIRCULAR nº 

01/2021/6ªCCR/MPF, no qual o Grupo de Trabalho de Saúde Indígena solicita informações aos 

Secretário de Saúde dos Estados sobre a elaboração e execução de planos de vacinação contra 

COVID-19 para povos indígenas, a exemplo da questão da estimativa do número de indígenas a 

serem vacinados, e de quais seriam as dificuldades encontradas na referida vacinação. 

Foi instaurado, ainda, o PA nº 1.00.000.001268/2021-46, com o objetivo de acompanhar a 

elaboração e execução dos planos de vacinação para povos indígenas no contexto da pandemia de 

COVID-19, o qual é tratado como absoluta prioridade. 

Além disso, os representantes da 6ª Câmara nos estados apresentaram ações a fim de 

reforçar a solicitação de imunização dos Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais em suas 

localidades, a exemplo da Portaria nº 3/2021 5º Ofício/PR/AM, a qual determina a instauração de 

procedimento administrativo para acompanhar a implementação do programa de vacinação 

prioritário contra COVID-19 aos povos indígenas e comunidades tradicionais do Estado do 

Amazonas. 

         Ainda sobre os indígenas não aldeados localizados nos estado do Amazonas, a 6ª Câmara 

manifestou-se por meio do Despacho – PGR-00184022/2021, o qual ressalta que a imunização 



objetiva o fortalecimento da barreira epidemiológica de imunização nos ambientes de convívio dos 

indígenas fora das suas comunidades, considerando o constante fluxo de interação entre os 

indígenas residentes nas comunidades e os que vivem em áreas urbanas, bem como no sentido de 

reparar/compensar as injustiças históricas  que  sofreram  e  continuam  a  sofrer  as populações 

indígenas no estado do Amazonas, encaminhando-se a gabinete de Procuradoria do Estado para 

adoção de providências cabíveis. 

          Em outro expediente endereçado à 6ª CCR – PGR-00226311/2021, comunica-se a 

instauração de Inquérito Civil no âmbito da PR/SP (PR-SP-00070567/2021), no bojo do qual 

determinou-se: 

[...] a expedição de recomendação às Secretárias da Saúde do Estado de São Paulo 

e do Município de São Paulo para que promovam a vacinação dos indígenas  

não aldeados sem que haja lista de quantidade precisa de indígenas, como já 

ocorre com outros grupos prioritários contemplados com a vacinação, utilizando-

se, de forma imediata, dados de entes públicos federais, estaduais e municipais, 

bem como de entidades com a Articulação dos Povos Indígenas da Região 

Sudeste/ARPINSUDESTE  e  Associação SOS Pankararu. (grifo nossos) 
 

Ainda sobre esse tema, remeto à decisão monocrática do Ministro Luís Roberto Barroso, 

relator da ADPF n.º 709, que, em 16 de março de 2021, especificamente quanto à vacinação da 

população indígena, determinou:  

[...] Os mesmos critérios utilizados pelo Plano Nacional de Vacinação – maior 

vulnerabilidade epidemiológica, modo de vida coletivo e dificuldade de 

atendimento de saúde in loco – aplicam-se, ainda, aos indígenas urbanos que 

não dispõem de acesso ao SUS. Vale assinalar que estudos referenciados pelos 

peritos do Juízo confirmam que também os indígenas urbanos apresentam maior 

vulnerabilidade epidemiológica (Nota Técnica de 12.02,2021, p. 12-16). Além 

disso, aqueles que não têm acesso ao SUS necessitam de atendimento pelo 

Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, enfrentando as dificuldades de atenção 

primária já identificadas e colocando maior pressão sobre esse sistema. Por fim, a 

não inclusão dos indígenas urbanos sem acesso ao SUS na prioridade poderia gerar 

deslocamentos em massa para as aldeias, na busca da vacina, agravando o risco de 

contágio dos indígenas aldeados. Portanto, com base nos mesmos critérios já 

eleitos pelo Plano Nacional de Vacinação, a prioridade na vacinação lhes deve 

ser estendida.  

[...] 

IX. CONCLUSÃO 

24. Observados os termos e condições dispostos acima: 

[...] 

(iv) determino que se assegure prioridade na vacinação aos povos indígenas 

localizados em terras não homologadas e urbanos sem acesso ao SUS; (grifo 

nosso). 

 

Após mencionada decisão, a 6ª CCR organizou o Seminário Virtual “Atendimento à Saúde 

para indígenas em contexto urbano – Perspectivas a partir da decisão na ADPF 709”. No primeiro 

dia do evento, em 23 de março de 2021, o tema em debate foi justamente "A atenção à saúde dos 

indígenas em contexto urbano a partir da decisão na ADPF 709". A íntegra dos debates está 



disponível no canal do MPF no Youtube, cumprindo destacar a fala do Defensor Público Federal 

Francisco de Assis Nóbrega.  

E, desde então, representantes da 6ª Câmara ingressaram com ações judiciais visando 

compelir o poder público a garantir a vacinação prioritária para os indígenas que vivem em contexto 

urbano, podendo-se citar, por exemplo, a ACP n.º 1002549-84.2021.4.01.3000 proposta pela 

Procuradoria da República no Acre, cuja medida cautelar foi parcialmente deferida em 6 de maio de 

2021. 

Também foram expedidas recomendações para garantir a cobertura vacinal prioritária a 

indígenas que não vivam nas terras indígenas, como a recomendação da Procuradoria da República 

do Município de São João da Boa Vista/SP, que visa a inclusão "como grupo prioritário para 

vacinação contra a Covid 19, todos os indígenas que vivem no Município de Mogi Mirim – 

inclusive aqueles que residam em áreas urbanas" (PRM-SBV-SP-00000856/2021), a qual foi 

cumprida pela prefeitura de Mogi Mirim/SP.  

A Procuradoria da República em Minas Gerais também expediu recomendação para garantir 

a inclusão imediata, como grupo prioritário para vacinação contra a Covid-19, de todos os indígenas 

que vivem no estado de Minas Gerais, inclusive aqueles que residam em áreas urbanas (PR-MG-

00022449/2021). 

          Ademais, conforme Despacho PGR-00184031/2021, a 6ª CCR acompanha o cumprimento de 

determinação do Supremo Tribunal Federal, proferida pelo Ministro Roberto Barroso, em 

16/3/2021, na ADPF 709/DF, posteriormente homologada pelo plenário do STF, cuja parte 

dispositiva tem o seguinte teor, conforme DESPACHO 1218/2021 ASSEP/PGR - PGR-

00204737/2021: 

Observados  os  termos  e  condições  dispostos  acima:  (i)  homologo 

parcialmente  o  Plano  Geral  de  Enfrentamento  à  COVID-19  para  Povos 

Indígenas,  quanto  às  Seções  1  e  2;  (ii)  nego  homologação  à  Seção  3  e 

determino  a  apresentação  de  novo  Plano  de  Isolamento  de  Invasores  no 

prazo de 5 dias; (iii) assino prazo de 15 dias para a apresentação de Plano de 

Execução e Monitoramento do Plano Geral; (iv) determino que se assegure 

prioridade  na  vacinação  aos  povos  indígenas  localizados  em  terras  não 

homologadas e urbanos sem acesso ao SUS; (v) suspendo a Resolução n.4/2020  

da  FUNAI,  por  inconstitucionalidade,  inconvencionalidade  e violação à cautelar 

deferida por este Juízo; (vi) defiro o acesso de FIOCRUZ e  ABRASCO  às  

informações  postuladas;  (vii)  indefiro  a  suspensão  de extrusão  de  Terras  

Yanomamis  e  de  tratamento  de  extensão  do  serviço especial de saúde indígena 

aos indígenas urbanos de Campo Grande. (grifo nosso). 

 

             Outrossim, enfatiza-se que a 6ª CCR também expediu recomendações no sentido da 

necessidade de vacinação dos povos tradicionais - RECOMENDAÇÃO Nº 1/2021/6ªCCR/MPF, de 

12 DE MAIO DE 2021, na qual dispõe: 



RESOLVE, com fundamento no art. 5º, inciso III, alínea “e”, art. 6º, inciso VII, 

alínea “c” e XX da Lei Complementar n.º 75/93, e nos art. 127, caput e 129, inciso 

III da Constituição Federal, RECOMENDAR ao Ministro de Estado da Saúde:  

A inclusão dos povos ciganos entre os grupos prioritários do Plano Nacional de 

Operacionalização Vacinação contra a Covid-19. 

Envie-se a presente Recomendação por meio de correio eletrônico, com exigência 

de confirmação de recebimento. 

FIXA-SE o prazo de 10 (dez dias) dias para o cumprimento da presente 

Recomendação, bem como seja informado ao Ministério Público Federal o aludido 

cumprimento. 

 

A RECOMENDAÇÃO Nº 2/2021/6ªCCR/MPF, de 13 DE MAIO DE 2021, da 6ª Câmara, 

propõe, ainda, ao Ministério da Saúde: 

A inclusão dos servidores da FUNAI (estatutários, terceirizados e contratados), que 

desempenham suas atividades nas unidades descentralizadas, atuando diretamente 

com os povos indígenas e/ou nos territórios tradicionais, no grupo prioritário do 

Plano Nacional de Operacionalização Vacinação contra a Covid-19. 

 

Além disso, a 6ª Câmara de Coordenação e Revisão instaurou o procedimento 

administrativo PA - PPB - 1.00.000.008449/2020-12, cujo objetivo é acompanhar o Orçamento 

Geral da União na temática relativa à 6ª CCR - Povos Indígenas e Populações Tradicionais, bem 

como a execução do orçamento específico para combate a Covid-19 no ano de 2020. 

 

 

5. REUNIÕES E EVENTOS: 

 

Data: 17/03/20 

Evento: Reunião Extraordinária do Gabinete Integrado de Acompanhamento à Epidemia do 

Coronavírus (GIAC-COVID19). 

 

Data: 27/03/20 

Evento: Reunião com Dr. Alexandre Parreira Guimarães (PR/AP), Coordenador do GT SAÚDE, 

sobre plano de contingência COVID-19. 

 

Data: 06/04/20 

Evento: Reunião com representantes da Rede de Povos e Comunidades Tradicionais sobre 

demandas relacionadas à pandemia da COVID-19. 

 

Data: 14/04/20 

Evento: Reunião com Comissão de Assuntos Indígenas (CAI-ABA) sobre possíveis colaborações 

entre a CAI e a 6ªCCR frente a pandemia do Covid-19 e os povos indígenas. 

 



Data: 20/04/20 

Evento: Reunião com representantes da Rede de Povos e Comunidades Tradicionais (SNPIR, 

CONAQ, CASA CIVIL, FCP, CNPCT, CNS, FIAN) sobre demandas relacionadas ao COVID-19. 

 

Data: 22/04/20  

Evento: Reunião com representantes da CONAQ para discutir os efeitos do COVID-19 em 

comunidades quilombolas. 

 

Data: 30/04/20 

Evento: Reunião para elaborar recomendação sobre comunidades tradicionais e quilombolas no 

contexto da pandemia 

 

Data: 30/04/20 

Evento: Evento da APIB - Painel jurídico "Os riscos de genocídio dos povos indígenas no contexto 

da Covid-19 e proteção nacional e internacional dos direitos humanos" 

 

Data: 04/05/20 

Evento: Reunião com o Deputado Federal Bira do Pindaré para tratar das medidas emergenciais em 

favor das comunidades quilombolas em razão da pandemia. 

 

Data: 06/05/20 

Evento: Reunião com Comissão de Assuntos Indígenas (CAI-ABA) sobre possíveis colaborações 

entre a CAI e a 6ªCCR frente a pandemia do Covid 19 e os povos indígenas. 

 

Data: 07/05/20 

Evento: Reunião com ONGs e autoridades governamentais (SNPIR, CONAQ, CASA CIVIL, FCP, 

CNPCT, CNS, FIAN, SDS e Ministério da Cidadania) para dar continuidade às tratativas do Plano 

de Contingência COVID -19 e segurança alimentar dos Povos e Comunidades Tradicionais. 

 

Data: 14/05/20 

Evento: Reunião com representantes da CAI/ABA para apresentação e entrega de documento que 

contextualiza os impactos da Covid 19 nas TIs Yanomami e Ye'kuana. 

 

Data: 14/05/20 

Evento: Reunião com lideranças Wapinachana e Kokama para discutir os impactos da COVID 19 

em comunidades indígenas do Amazonas. 

 

Data: 22/05/20 



Evento: Reunião com SNPIR para dar continuidade às tratativas do Plano de Contingência 

COVID-19 e segurança alimentar dos Povos e Comunidades Tradicionais. 

 

Data: 24/06/20 

Evento: Reunião da Frente Parlamentar Indígena em Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas 

sobre Povos Indígenas do Pará e COVID-19. 

 

Data: 08/07/20 

Evento: Reunião com representantes dos Guarani e Kaiowá e participação da Fian Brasil, para 

tratar da situação vivida por este povo durante a Pandemia de Coronavírus. 

 

Data: 22/07/20 

Evento: Reunião com a autoridades da Presidência da República sobre Plano de Barreiras 

Sanitárias para os povos indígenas e de recente contato para prevenir e tratar a infecção pelo 

Coronavírus, bem como restringir a entrada de terceiros nas comunidades indígenas (ADPF 709). 

 

Data: 24/07/20 

Evento: Reunião com a autoridades da Presidência da República sobre sala de situação para gestão 

de ações de combate à pandemia relacionadas aos povos Indígenas em isolamento e de contato 

recente. - (ADPF 709). 

 

Data: 06/08/20 

Evento: Live promovida pelo CIMI com o tema: "Comunidades indígenas atingidas pela covid-19". 

 

Data: 17/09/20 

Evento: Reunião para discutir plano Emergencial de Contingência e implementação de cordão 

sanitário para Enfrentamento à Covid-19, em prol dos indígenas isolados da região do Rio Cautário. 

 

Data: 29/10/20 

Evento: Reunião com a autoridades da Presidência da República sobre Plano de Barreiras 

Sanitárias para os povos indígenas e de recente contato para prevenir e tratar a infecção pelo 

Coronavírus, bem como restringir a entrada de terceiros nas comunidades indígenas (ADPF 709). 

 

Data: 10/11/20 

Evento: Reunião de apresentação da NT nº 03/2020/6CCR e discutir a implementação de políticas 

públicas que visam garantir a segurança alimentar e nutricional dos povos indígenas e comunidades 

tradicionais. 

 



Data: 13/11/20 

Evento: Reunião com o Sr. Cel FAB Claudio Wilson Saturnino Alves da Sala de Situação Nacional 

para os Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato - Plano de Barreiras Sanitárias. 

 

Data: 13/11/20 

Evento: Reunião com o Secretário Especial de Articulação Social da Secretaria de Governo 

SEAS/SEGOV-PR, Georges Kanaan, sobre inscrições de propriedades inseridas em Terras 

Indígenas (Cadastro Ambiental Rural) 

 

Data: 27/11/20 

Evento: Reunião com o Sr. Cel FAB Claudio Wilson Saturnino Alves da Sala de Situação Nacional 

para os Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato - Plano de Barreiras Sanitárias 

 

Data: 02/12/20 

Evento: Reunião com a SESAI/MS, ANAC, DCEA, FUNAI, APIB e SNETA para tratar da 

interrupção do transporte aéreo de saúde indígena 

 

Data: 11/12/20 

Evento: Reunião com o Sr. Cel FAB Claudio Wilson Saturnino Alves da Sala de Situação Nacional 

para os Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato - Plano de Barreiras Sanitárias 

 

Data: 16/12/20 

Evento: Reunião com a SESAI/MS, ANAC, DCEA, FUNAI, APIB, SNETA e representante da 

Empresa PIQUIATUBA TÁXI AÉREO LTDA, para tratar da interrupção do transporte aéreo de 

saúde indígena 

 

Data: 08/01/21 

Evento: Reunião com o Sr. Cel FAB Claudio Wilson Saturnino Alves da Sala de Situação Nacional 

para os Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato - Plano de Barreiras Sanitárias 

 

Data: 13/01/21 

Evento: Reunião com a SESAI/MS, ANAC, DCEA, FUNAI, APIB, SNETA e representante da 

Empresa PIQUIATUBA TÁXI AÉREO LTDA, para tratar da interrupção do transporte aéreo de 

saúde indígena 

 

Data: 22/01/21 

Evento: Reunião com o Sr. Cel FAB Claudio Wilson Saturnino Alves da Sala de Situação Nacional 

para os Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato - Plano de Barreiras Sanitárias 



Data: 05/02/21 

Evento: Reunião com o Sr. Cel FAB Claudio Wilson Saturnino Alves da Sala de Situação Nacional 

para os Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato - Plano de Barreiras Sanitárias 

 

Data: 19/02/21 

Evento: Reunião com o Sr. Cel FAB Claudio Wilson Saturnino Alves da Sala de Situação Nacional 

para os Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato - Plano de Barreiras Sanitárias 

 

Data: 22/02/21 

Evento: Reunião com a SESAI/MS, ANAC, DCEA, FUNAI, APIB, SNETA e representante da 

Empresa PIQUIATUBA TÁXI AÉREO LTDA, para tratar da interrupção do transporte aéreo de 

saúde indígena 

 

Data: 25/02/21 

Evento: Reunião com FPCONDISI sobre a prestação de atendimento à saúde dos indígenas não 

aldeados, os aldeados em terras não homologadas e os ribeirinhos 

 

Data: 17/03/21 

Evento: Reunião com a SESAI/MS, ANAC, DCEA, FUNAI, APIB, SNETA e representante da 

Empresa PIQUIATUBA TÁXI AÉREO LTDA, para tratar da interrupção do transporte aéreo de 

saúde indígena 

 

Data: 19/03/21 

Evento: Reunião com o Sr. Cel FAB Claudio Wilson Saturnino Alves da Sala de Situação Nacional 

para os Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato - Plano de Barreiras Sanitárias 

 

Data: 23/03/21 

Evento: Seminário Virtual “Atendimento à Saúde para indígenas em contexto urbano – 

Perspectivas a partir da decisão na ADPF 709”  

 

Data: 30/03/21 

Evento: Seminário Virtual “Atendimento à Saúde para indígenas em contexto urbano – 

Perspectivas a partir da decisão na ADPF 709”  

 

Data: 14/04/21 

Evento: Reunião com o Sr. Cleber Abreu Borges - Diretor de Promoção ao Desenvolvimento 

Sustentável da Fundação Nacional do Índio 

 



Data: 16/04/21 

Evento: Reunião com o Sr. Cel FAB Claudio Wilson Saturnino Alves da Sala de Situação Nacional 

para os Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato - Plano de Barreiras Sanitárias 

 

Data: 16/04/21 

Evento: Audiência Pública “Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas” organizada pela OAB. 

 

Data: 16/04/21 

Evento: Reunião do GTSI sobre “Atendimento à Saúde para indígenas em contexto urbano– 

Perspectivas a partir da decisão na ADPF 709”  

 

Data: 30/04/21 

Evento: Reunião com o Sr. Cel FAB Claudio Wilson Saturnino Alves da Sala de Situação Nacional 

para os Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato - Plano de Barreiras Sanitárias 

 

Data: 30/04/21 

Evento: Reunião com o Presidente da Fundação Nacional do Índio, Marcelo Xavier 

 

Data: 14/05/21 

Evento: Audiência promovida pela CINDRA/Câmara dos Deputados para debater sobre a política 

indígena e as consequências da pandemia da Covid-19 aos povos indígenas 

 

Data: 28/05/21 

Evento: Reunião com o Sr. Cel FAB Claudio Wilson Saturnino Alves da Sala de Situação Nacional 

para os Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato - Plano de Barreiras Sanitárias 

 

Data: 01/06/21 

Evento: Webinário "Importância da Convenção OIT 169 para a proteção dos direitos dos Povos 

Indígenas e Comunidades Tradicionais" 

 

Data: 11/06/21 

Evento: Reunião com o Sr. Cel FAB Claudio Wilson Saturnino Alves da Sala de Situação Nacional 

para os Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato - Plano de Barreiras Sanitárias 

 

Data: 25/06/21 

Evento: Reunião com o Sr. Cel FAB Claudio Wilson Saturnino Alves da Sala de Situação Nacional 

para os Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato - Plano de Barreiras Sanitárias 

 



Data: 09/07/21 

Evento: Reunião com o Sr. Cel FAB Claudio Wilson Saturnino Alves da Sala de Situação Nacional 

para os Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato - Plano de Barreiras Sanitárias 

 

Data: 23/07/21 

Evento: Reunião com o Sr. Cel FAB Claudio Wilson Saturnino Alves da Sala de Situação Nacional 

para os Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato - Plano de Barreiras Sanitárias 

 

 

6. INFORMAÇÕES TÉCNICAS (IT) E OUTRAS AÇÕES DE COORDENAÇÃO NAS 

ÁREAS DE ECONOMIA E ANTROPOLOGIA 

 

Ação: IT n. 4/2020 

Objetivo/Síntese: Verificar a utilização dos recursos extraordinários à Ação 21C0 – Enfrentamento 

da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus, 

destinados aos povos indígenas, tanto na Funai quanto no Ministério da Mulher, da Família e dos 

Direitos Humanos. 

 

Ação: IT n. 6/2020 

Objetivo/Síntese: Acompanhar o trâmite da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) n. 10/2020 

no Congresso Nacional, que instituiu o regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações 

para enfrentamento da calamidade pública nacional decorrente da pandemia internacional. Bem 

como, de verificar as dotações orçamentárias já liberadas, por medidas provisórias, para o combate 

à pandemia de Covid-19 aos povos indígenas e às comunidades tradicionais. 

 

Ação: IT n. 08/2020 

Objetivo/Síntese: Sugestões para o acompanhamento das ações de proteção dos povos indígenas 

em face da pandemia do Covid-19. 

 

Ação: IT n. 9/2020 

Objetivo/Síntese: Execução do Orçamento Paralelo destinado ao combate da Covid-19 aos povos 

indígenas e às comunidades tradicionais, em especial, os recursos alocados no Ministério da 

Cidadania. 

 

Ação: IT n. 10/2020 

Objetivo/Síntese: Acompanhar Orçamento Geral da União e a execução do orçamento específico 

para combate ao Covid-19 na temática relativa à 6 CCR. 



Ação: IT n. 13/2020 

Objetivo/Síntese: Análise da conveniência de elaboração de nota técnica ou orientação a respeito 

da atuação do MPF quanto a rituais fúnebres Yanomami durante a pandemia da Covid-19. 

 

Ação: IT n. 15/2020 

Objetivo/Síntese: Análise da conveniência do envio de cópia de ofício da PRAM acerca da 

implementação imediata das Unidades de Atenção Primária Indígena da Covid-19 aos 

representantes da 6aCCR 

 

Ação: IT n. 16/2020 

Objetivo/Síntese: Análise da resposta da Fundação Nacional do Índio ao Ofício N° 

115/2020/6ªCCR/MPF que solicitou informações acerca de mapeamento de comunidades indígenas 

mais vulneráveis aos impactos da Covid-19 e sobre planejamento para acompanhamento dessas 

situações. 

 

Ação: IT n. 18/2020 

Objetivo/Síntese: Análise de ofício enviado pela Secretária Nacional de Políticas de Promoção da 

Igualdade Racial acerca dos encaminhamentos decorrentes da reunião realizada no dia 20 de abril 

de 2020 que tratou de Plano de Contingência e Segurança Alimentar dos PCTs, no contexto da 

pandemia da Covid-19. 

 

Ação: IT n. 19/2020 

Objetivo/Síntese: Análise da conveniência de elaboração de nota técnica ou orientação a respeito 

da atuação do MPF quanto aos rituais fúnebres de indígenas mortos em decorrência da Covid-19. 

 

Ação: IT n. 24/2020 

Objetivo/Síntese: Pedido de providências da Coordenação das Organizações Indígenas da 

Amazônia Brasileira – Coiab acerca da situação dos povos indígenas da Amazônia diante da 

pandemia da Covid-19. 

 

Ação: IT n. 26/2020 

Objetivo/Síntese: Análise das respostas à Recomendação nº 08/2020/6ªCCR/MPF, acerca de 

medidas emergenciais para prevenção e proteção dos povos e comunidades tradicionais em face da 

pandemia da Covid-19. 

 

Ação: IT n. 27/2020 

Objetivo/Síntese: Sugestões de encaminhamento para o Parecer Técnico nº 1127/2020 – 

DPA/CNP/SPPEA, acerca das medidas adotadas no enfrentamento da pandemia de COVID-19 



entre os indígenas Warao, provenientes da Venezuela, na cidade de Manaus (AM), com 

apontamentos gerais sobre a situação dessa etnia em outros estados do Brasil. 

 

Ação: IT n. 30/2020 

Objetivo/Síntese: Verificar a motivação da possível finalização, na LOA 2021, da Ação de 

Distribuição de Alimentos a Grupos Populacionais Específicos (ADA), que ocorre no âmbito da 

Ação 2792, no Programa 5033, Ministério da Cidadania. Uma vez que foi essencial no período da 

pandemia atender as pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. 

 

Ação: IT n. 32/2020 

Objetivo/Síntese: Análise das respostas às Recomendações 6 e 7/2020/6ª CCR/MPF. As respostas 

foram analisadas em termos do atendimento das recomendações feitas acerca dos auxílios, 

benefícios, distribuição de alimentos, além do plano de assistência social. 

 

Ação: IT n. 35/2020 

Objetivo/Síntese: Análise da Proposta de Orçamento Geral da União para 2021 visando conhecer a 

previsão dos recursos direcionados aos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. Além de 

verificar a execução do Orçamento Geral da União e do Orçamento Paralelo, este de combate à 

Covid-19. 

 

Ação: IT n. 37/2020 

Objetivo/Síntese: Análise das respostas complementares acerca da Recomendação nº 

08/2020/6ªCCR/MPF, relativa às medidas emergenciais para prevenção e proteção dos povos e 

comunidades tradicionais em face da pandemia da Covid-19. 

 

Ação: Instauração do PA n. 1.00.000.008449/2020-12 

Objetivo/Síntese: Juntar as informações acerca dos recursos públicos utilizados, em relação ao 

Orçamento Geral da União e do Orçamento Paralelo de combate ao Covid-19 perante os povos 

indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. 

 

Ação: Instauração do PA n. 1.00.000.006766/2020-02 

Objetivo/Síntese: Acompanhar as ações governamentais durante a pandemia da covid-19 em 

relação aos povos indígenas (Recomendações 6 e 7/20/6ª CCR/MPF). 

 

Ação: Disposição das planilhas resumos do orçamento paralelo no site da 6ª CCR 

Objetivo/Síntese: Divulgar os recursos orçamentários disponíveis e executados pelos órgãos tanto 

para suas ações habituais como para o combate ao Covid-19. O panorama apresenta tanto os 

montantes dos recursos em cifras monetárias (R$) com em percentuais (%) para melhor 

entendimento. 



 

 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

1 Ofício 47/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00110467/2020 
 
Data: 19/03/2020 

SESAI Plano de 
Contingência 
Nacional para 
Infecção 
Humana pelo 
novo 
Coronavírus 
(COVID-19) 
em POVOS 
INDÍGENAS 

Solicita 
INFORMAÇ
ÕES: quais 
as 
providências 
tomadas 
para que as 
equipes 
multidisciplin
ares de 
saúde 
indígena 
estejam 
completas e 
operantes; 
como será 
realizado o 
controle 
sanitário das 
CASAIs, 
inclusive a 
instalação de 
área de 
isolamento; 
quais as 
medidas 
adotadas, 
em conjunto 
com a Funai, 
para evitar a 
circulação 
dos 
indígenas 
nas cidades; 
como os 
DSEIs 
garantirão os 
recursos e 
insumos 
necessários 

Respondido por meio do Ofício 
21/2020/SESAI/NUJUR/SESAI/MS 
 
PGR-00131162/2020 
 
Data: 06/04/2020 
 
 
 
 
 
Respondido por meio do Ofício 
334/2020/SESAI/GAB/MS 
 
PGR-00142703/2020 
 

Data: 1º/04/2020 
 
 
 
Complementado por meio do Ofício 
492/SESAI/GAB/MS 
 
PGR-00146359/2020 

Data: 16/04/2020 
 
Complementado por meio do Ofício 
569/SESAI/GAB/MS 
 
PGR-00174865/2020 

Data: 07/05/2020 
 
 
 
Complementado por meio do Ofício 
691/SESAI/GAB/MS 
 
PGR-00221743/2020 

Signatário: Paulo Henrique 
Lima Brito - Chefe de 
Gabinete (*em resposta ao 
Ofício 80/2020/6CCR/MPF) 
 
Informa que o Plano de 
Contingência Nacional para 
Infecção Humana pelo 
Coronavírus em Povos 
Indígenas (0013967355) foi 
elaborado para subsidiar 
SESAIs e que os DSEIS 
estão elaborando seus 
próprios planos. Ressalta 
que a SESAI tem enviado 
orientações aos DSEIS e 
CASAIs e que foi solicitado 
às Coordenadorias da 
FUNAI para reforçar que 
sejam adotadas medidas 
restritivas à entrada de 
pessoas em TI, dentre 
outras providências.162 
 
 
Além disso, por meio do 
Ofício 334, encaminham 
documentos técnicos 
elaborados para povos 
indígenas, gestores e 
colaboradores adotem 
medidas a fim de ajudar a 
prevenir, combater e tratar a 
infecção pelo COVID. 
 
Encaminha, ainda, 
Relatório das Ações 
Realizadas pela SESAI 
para enfrentamento da 
Pandemia da COVID-19 em 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

à prevenção, 
diagnóstico e 
tratamento 
do COVID-
19. 

Data: 09/06/2020 
 
 
 
Complementado por meio do Ofício 
798/SESAI/GAB/MS 
 
PGR- PGR-00239377/2020 
 
Data: 26/06/2020 
 
 

16/04/2020. 
(*Complemento ao Of. 
334/2020) 
 
 
 
 
Ademais, em 07/05/2020 
encaminharam o Relatório 
das Ações Realizadas pela 
SESAI (15/4/20) para 
enfrentamento da 
Pandemia da COVID-19 
ATUALIZADO. 
(*Complemento ao Of. 
334/2020) 
 
 
 
 
Signatário:Robson dos 
Santos Silva – Secretário 
Especial de Saúde Indígena 
 
Encaminha Relatório 
atualizado as ações 
realizadas par o 
enfrentamento da pandemia 
COVID-19 (*Complemento 
aos Ofs. 334 e 592/2020, 
em 5/5/20) 
 
 
 
 
 
 
Signatário:Robson dos 
Santos Silva – Secretário 
Especial de Saúde Indígena 
 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

Encaminha Relatório 
atualizado as ações 
realizadas par o 
enfrentamento da pandemia 
COVID-19 (*Também 
responde ao Ofício 
262/2020/6ªCCR de 
1º/6/202) 
 
 
 
 
 
 
Signatário:Robson dos 
Santos Silva – Secretário 
Especial de Saúde Indígena 
 
Encaminha Relatório 
atualizado as ações 
realizadas par o 
enfrentamento da pandemia 
COVID-19 
 
 
 
 
 
 
 

2 Ofício 49/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00113108/2020 
 
Data:25/03/2020 

FUNASA Recurso 
orçamentário-
2020, 
Programa 
2222, ação 
7656- 
Saneamento 
Básico 
PCTs 

SolicitaINFO
RMAÇÕES 
acerca da 
não 
execução da 
dotação 
orçamentária 
(comunidade
stradicionais) 
e ressalta o 
agravamento 

Respondido por meio do Ofício nº 53/2020/PFE 
- SEDE/PRESI-FUNASA 
 
PGR-00186940/2020 
 
Data: 18/05/2020 
 

Signatária: Ana Salett 
Marques Gulli, Procuradora-
Chefe  
 

Informa que dotação 
orçamentária atual, consultada 
no SIOP – Sistema Integrado 
de planejamento e orçamento 
da ação 7656 - Implantação, 
Ampliação ou Melhoria de 
Ações e Serviços Sustentáveis 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

do quadro 
geral das 
políticas de 
saneamento 
básico em 
decorrência 
da pandemia 
COVID-19. 

de Saneamento Básico em 
Pequenas Comunidades 
Rurais (Localidades de 
Pequeno Porte) ou em 
Comunidades Tradicionais 
(Remanescentes de 
Quilombos) é de R$ 
261.547.346, 00. Quanto à não 
execução do orçamento 
informamos que a Fundação 
Nacional de Saúde – Funasa, 
institui processo seletivo a ser 
executado com recursos de 
Programação do Orçamento 
2020, por meio da Portaria nº 
9.636, de 03 de dezembro de 
2019, para execução de Obras 
de Abastecimento de Água, de 
Sistemas Públicos de 
Esgotamento Sanitário e de 
Melhorias Sanitárias 
Domiciliares e/ou coletivas de 
pequeno porte em áreas rurais 
e comunidades tradicionais, 
fora do perímetro urbano, 
definido por lei municipal, e em 
comunidades quilombolas 
certificadas e/ou tituladas, o 
qual ainda não foi finalizado. 
Ainda sobre à não execução 
orçamentária informamos que 
medida que os instrumentos de 
repasses já celebrados ficam 
aptos a receberem parcelas, 
as mesmas são 
disponibilizadas por meio do 
Sistema Integrado de 
Gerenciamento de Ações – 
SIGA da Funasa e 
encaminham o Despacho nº 
107/2020 CGESA e Despacho 

nº 52/2020 COSAR. 
 

3 Ofício 51/2020/6CCR/MPF 
 

PRR-1ª 1ª e 2ª Nota 
Pública: Saúde 

Encaminha 
para 

Respondido por meio do Despacho nº 
8408/2020  

Apenas encaminha 
expediente, não solicita 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

PGR- 00114743/2020 
 
Data: 25/03/2020 

de 
INDÍGENAS e 
indigenistas 
frente à 
pandemia do 
Coronavírus - 
INA. 

CONHECIM
ENTO a 1ª e 
a 2ª Nota 
Pública 
“Saúde dos 
Povos 
Indígenas e 
Indigenistas 
Frente à 
Pandemia 
do 
Coronavírus 

 
PR-DF-00023651/2020 

resposta. 
 
Em despacho, a 
procuradora Marcia 
Brandão Zollinger 
determinou a juntada no 
Inquérito Civil nº 
1.16.000.000828/2020-02, 
instaurado para 
acompanhar aspectos 
relacionados à saúde dos 
povos indígenas diante da 
pandemia do COVID-19. 

4 Ofício 52/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00115549/2020 
 
Data: 25/03/2020 

Diretor da 
Polícia 
Federal  

 Requisita 
instauração de 
IPL – suposta 
missão em 
terras de 
POVOS 
INDÍGENAS 
ISOLADOS 

Solicita a 
INSTAURAÇ
ÃO de 
Inquérito 
Policial 
Federal IPF 
para 
investigação 
de possível 
expedição 
religiosa 
para contatar 
indígenas 
em situação 
de 
isolamento 
voluntário na 
região do 
Igarapé 
Lambança, 
localizado na 
TI Vale do 
Javari.Comb
ate ao 
COVID-19. 

Respondido por meio do Ofício 454 
/2020/COGER-PF  
 
PGR- PGR-00280218/2020 
 
Data: 29/7/2020 
 
e Of. 523/2020/ COGER-PF, com idêntica 
informação 
 
Data: 20/8/2020 
 
 
 

Signatário: João Vianey 
Xivier Filho – delegado 
corregedor-geral 
 
Informa que instauração, 
em 22/4/20, do Inquérito 
Policial 2020.0034906-
DPF/TBA/AM, presidido 
pelo Delegado de Polícia 
Federal Henrique Lopes 
Callou Veras, para apurar a 
práca de ocupação de 
terras da União (art. 20 da 
Lei 4.947/1966), na 
Reserva Indígena Vale do 
Javari, por norte-americano 
missionário chamado 
Thomas Andrew Tonkin, e a 
práca de infração de 
"Medida Sanitária 
Prevenva" (art. 268 do 
Código Penal). 
 
 

5 Ofício 53/2020/6CCR/MPF 
 

CIMI Expedição 
para contatar 

Solicita 
INFORMAÇ

Respondido por E-mail  
PGR-00119698/2020 

Signatário: Wiliam W. Popp 
-Vice-Chefe de Missão 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

PGR-00115583/2020 
 
Data: 25/03/2020 

POVOS 
INDÍGENAS 
ISOLADOS 

ÕES: i) o 
conteúdo da 
matéria 
jornalística 
que veiculou 
suposta 
expedição 
para contatar 
indígenas 
isolados; ii) 
se existe 
autorização 
oficial para 
ingresso em 
terra 
indígena; iii) 
quem 
financia a 
referida 
expedição; e 
ainda, v) o 
nome de 
possíveis 
outras 
pessoas 
envolvidas 
na 
expedição. 
Combate ao 
COVID-19. 

 
Data: 26/03/2020 
 
Respondido, também, pelo Embaixador 
Americano por meio do documento DCM 20-208 
(PGR-00140707/2020) 
 
Data: 08/04/2020 
 
Ofício 069/Univaja/2020, correlato ao tema 
 
Data: 21/10/2020 
 
 

A Embaixada Americana 
informou que contatou a 
organização 
FrontierInternationalMission
s e que o Mr. Andrew 
Tonkin declarou que a 
reportagem veiculada na 
mídia é falsa e que ele 
sequer está no Brasil. Além 
disso, confirmou que não 
está planejando liderar 
expedição na região 
Amazônia. O Diplomata 
ressaltou que continuarão 
enfatizando para qualquer 
cidadão americano a 
posição do governo 
brasileiro de que o contato 
com tribos isoladas na 
Amazônia é perigoso e uma 
violação da lei brasileira. 
 
 
 
 
Signatário: Paulo Dollis 
Barbosa da Silva – 
Coordenador da Univaja 
 
Informa confirmação da 
presença de garimpeiros e 
missionários em área de 
ocupação de índios 
isolados no Vale do Javari. 
Solicita providências. 

6 Ofício 54/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00115707/2020 
 
Data: 26/03/2020 

Ministério 
da 
Mulher, 
da 
Família e 
dos 

Comunidades 
QUILOMBOL
AS no Estado 
da Bahia. 
 
 

Solicita 
PROVIDÊNC
IAS 
necessárias 
para 
salvaguardar 

Respondido por meio do Ofício 283 
PGR-00126246/2020 
 
Data: 31/03/2020 

Signatárias: Mariléia Silva 
de Paula (Coordenadora-
Geral de Conselhos) e 
Sandra Terena (Secretária 
Nacional de Políticas de 
Promoção da Igualdade 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

Direitos 
Humanos 
- MMFDH 

Comunidade
s 
Quilombolas 
que estão 
em situação 
de 
vulnerabilida
de com a 
pandemiaC
OVID-19. 

Racial) 
 
Informa que a SNPIR está 
em articulação com outros 
órgãos para buscar 
atendimento emergencial. 
Ainda, encaminha cópia do 
Ofício remetido à Secretaria 
Municipal de Assistência 
Social de Simões Filho para 
dar prioridade na 
destinação de cestas 
básicas ao atendimento 
social das comunidades 
quilombolas Rio dos 
Macacos e Pitanga. Com 
relação à disponibilização 
de ambulância, ressalta que 
é de competência do 
Ministério da Saúde em 
parceria com os governos 
estaduais e municipais. 
 

7 Ofício 55/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00115710/2020 
 
Data:26/03/2020 

SEPPIR Comunidades 
QUILOMBOL
ASno Estado 
da Bahia. 
 
 

Solicita 
PROVIDÊNC
IASnecessári
as para 
salvaguardar 
Comunidade
s 
Quilombolas 
que estão 
em situação 
de 
vulnerabilida
de com a 
pandemia 
COVID-19 

Respondido por meio do Ofício nº 283 
PGR-00126246/2020 
 
Data: 31/03/2020 

Signatárias: Mariléia Silva 
de Paula (Coordenadora-
Geral de Conselhos) e 
Sandra Terena (Secretária 
Nacional de Políticas de 
Promoção da Igualdade 
Racial) 
 
Informa que a SNPIR está 
em articulação com outros 
órgãos para buscar 
atendimento emergencial. 
Ainda, encaminha cópia do 
Ofício remetido à Secretaria 
Municipal de Assistência 
Social de Simões Filho para 
dar prioridade na 
destinação de cestas 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

básicas ao atendimento 
social das comunidades 
quilombolas Rio dos 
Macacos e Pitanga. Com 
relação à disponibilização 
de ambulância, ressalta que 
é de competência do 
Ministério da Saúde em 
parceria com os governos 
estaduais e municipais. 
 

8 Ofício 56/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00115713/2020 
 
Data:27/03/2020 

INCRA – 
Superinte
ndência 
Regional 

Comunidades
QUILOMBOL
ASno Estado 
da Bahia. 

Solicita 
PROVIDÊNC
IAS 
necessárias 
para 
salvaguardar 
Comunidade
s 
Quilombolas 
que estão 
em situação 
de 
vulnerabilida
de com a 
pandemia 
COVID 19. 

 O expediente foi recebido 
pelo destinatário, mas por 
ora não houve resposta 
(reiterado em 5/6/20). 
 

9 Ofício 57/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00115715/2020 
 
Data:25/03/2020 

SJDHDS/
BA  

Comunidades
QUILOMBOL
AS no Estado 
da Bahia. 

Solicita 
PROVIDÊNC
IAS 
necessárias 
para 
salvaguardar 
Comunidade
s 
Quilombolas 
que estão 
em situação 
de 
vulnerabilida

Respondido por meio do Oficio nº 296 /2020 - 
SJDHDS/GAB 

 
PGR-00233509/2020 
 
Data: 08/5/2020 (e-mail recebido em 
22/6/2020) 
 

Signatário: Carlos Martins 
Marques de Santana 
 
Informa estar 
desenvolvendo diversas 
ações frente à Pandemia de 
Covid-19, tais como: 
fornecimento de 
quentinhas, Lançamento de 
campanha de arrecadação 
e distribuição de itens de 
higiene pessoal 
para a população em 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

de com a 
pandemia 
COVID 19. 

situação de vulnerabilidade 
social, através do Programa 
Corra Pro Abraço, Emissão 
de CI, repasse de aportes 
financeiros aos municípios, 
priorização na aplicação de 
vacina de H1N1, entre 
outras ações. 

1
0 

Ofício 58/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00115719/2020 
 
Data:25/03/2020 

Fundaçã
o 
Palmares 

Comunidades 
QUILOMBOL
AS no Estado 
da Bahia. 

Solicita 
PROVIDÊNC
IASnecessári
as para 
salvaguardar 
Comunidade
s 
Quilombolas 
que estão 
em situação 
de 
vulnerabilida
de com a 
pandemia 
COVID 19. 

Respondido por meio do Ofício nº 
248/2020/GAB/PR-FCP 
 
PGR-00128217/2020 
 
Data: 02/04/2020 
 

Signatário: Sérgio 
Nascimento de Camargo – 
Presidente  
 
Encaminha a manifestação 
do Departamento de 
Proteção ao Patrimônio 
Afro-Brasileiro, por meio da 
Nota Técnica nº 
24/2020/CACRQ/DPA/PR 
(SEI nº 0106907), cuja 
conclusão foi: 
“encaminhamento da 
presente solicitação ao 
Ministérioda Cidadania, 
para manifestação sobre a 
possibilidade de 
atendimento pelaAção de 
Distribuição de Alimentos a 
Grupos Populacionais 
Específicos - ADA oupor 
outra medida que 
porventura vem sendo 
adotado por aquele 
Ministério.” 

1
1 

Ofício  
59/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00115721/2020 
 
Data:25/03/2020 
 

Secretari
a de 
Saúde do 
Estado 
da Bahia 

Comunidades
QUILOMBOL
AS no Estado 
da Bahia. 

Solicita 
PROVIDÊNC
IAS 
necessárias 
para 
salvaguardar 
Comunidade

 O expediente foi recebido 
pelo destinatário, mas por 
ora não houve resposta 
(reiterado). 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

s 
Quilombolas 
que estão 
em situação 
de 
vulnerabilida
de com a 
pandemia 
COVID 19. 

1
2 

Ofício 60/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00115916/2020 
 
Data:25/03/2020 

FUNAI Expedição 
para contatar 
POVOS 
INDÍGENAS 
ISOLADOS 

Solicita 
INFORMAÇ
ÕES sobre 
as 
providências 
adotadas 
para impedir 
a entrada de 
expedição 
missionária 
na TI Vale do 
Javari. 
Combate a 
COVID-19. 

 

Respondido por meio do Ofício nº 
658/2020/SE/MJ 
 
PGR-00132156/2020 
 
Data: 06/04/2020 
 
Complementado por meio do Ofício nº 
931/2020/PRES/FUNAI 
 
PGR-00189547/2020 
  

Data: 20/05/2020 
 

Signatário: Washington 
Leonardo Guanaes Bonini -
Secretário-Executivo 
Adjunto – MJ 
 
Encaminha o Ofício n º 
596/2020/PRES/FUNAI, o 
qual ressalta que a situação 
está sendo acompanhada 
por meio do processo 
08744.000296/2019-12 e 
que os dados obtidos foram 
remetidos à 
Superintendência Regional 
da PF no Amazonas e à 
Delegacia da PF em 
Tabatinga, visando 
subsidiar a instauração de 
IPL para apuração do fato, 
bem como para adoção de 
medidas cabíveis, dentre as 
quais: bloqueio dos 
passaportes dos 
missionários até a 
elucidação do caso e 
entrega das imagens dos 
indígenas porventura 
capturadas. 
 
Signatário: Marcelo 
Augusto Xavier da Silva – 
Presidente 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

 
Após realizada as 
diligências, informa que: “O 
missionário acusado se 
declarou ausente do país 
na data da acusação. 
Conforme informações da 
Polícia Federal, as últimas 
movimentações migratórias 
indicaram que o Sr. Thomas 
Andrew Tonkin, passaporte 
nº 505892761, havia 
deixado o Brasil no dia 
23/02/2020, partindo para 
os EUA, saindo do Brasil 
pelo Aeroporto de 
Tabatinga/AM. O piloto e a 
agência missionária citados 
negaram sobrevoos e 
vinculação, 
respectivamente. A CGIIRC 
aguarda aportes das 
investigações solicitadas 
pela Coordenação Regional 
do Vale do Javari às 
autoridades locais. Cabe 
destacar que a aparente 
não procedência da atual 
denúncia apresentada à 
CGIIRC não exime o Sr. 
Andrew Tonkin das 
implicações e 
responsabilidades legais 
decorrentes da invasão 
registrada no Processo SEI 
08744.000269/2019-12, em 
apuração, caso 
confirmada.” Informa, ainda, 
que foi enviado Ofício à 
Delegacia da PF em 
Tabatinga/AM solicitando a 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

instauração de IPL. 

1
3 

Ofício 61/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00115969/2020 
 
Data:30/03/2020 

FUNAI TI TEKOHA– 
Portaria nº 
418/PRES 
 

Solicita 
ATENÇÃO E 
PRUDÊNCIA 
para não 
expordesnec
essariament
e indígenas 
ao contágio 
COVID-19. 

 
 
 
 
 
 
 

O expediente foi recebido 
pelo destinatário, mas por 
ora não houve resposta 
(reiterado). Foi confirmado 
recebimento: Processo SEI 
08620.010333/2015-46. 

1
4 

Ofício  
62/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00116028/2020 
 
Data:25/03/2020 

PR/BA Comunidades 
QUILOMBOL
AS no Estado 
da Bahia. 
 
 

Solicita 
PROVIDÊNC
IAS 
necessárias 
para 
salvaguardar 
Comunidade
s 
Quilombolas 
que estão 
em situação 
de 
vulnerabilida
de com a 
pandemia 
COVID-19. 

 
Respondido pelo DESPACHO N. 0136/2020-
PRBA/13ºOF/CIV/LBN 
 
Data: 7/4/2020 

Não solicitou resposta 
Signatário: procurador da 
República Leandro Bastos 
Nunes 
 
Informou que, em consulta  
ao  Sistema  Único,  
verificou-se  que  o  objeto  
do  Ofício  nº. 
62/2020/6ªCCR/MPFfoi 
desmembrado gerando a 
notícia de fato acima 
referenciada e a NF nº. 
1.14.000.000740/2020-
57(14º Ofício de Tutela 
Coletiva), que trata da 
segurança alimentar e a 
assistência à saúde da 
Comunidade 
Remanescente do 
Quilombo Rio dos Macacos. 

1
5 

Ofício 63/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00116050/2020 
 
Data:26/03/2020 

PRM – 
Vitória da 
Conquist
a 

Comunidades 
QUILOMBOL
AS no Estado 
da Bahia 
 
 

Solicita 
ACOMPANH
AMENTO 
no sentido 
de procurar 
garantir, 
juntos aos 
órgãos 
competentes

 
 
PR-BA-00032635/2020 
 
Data: 19/5/2020 

 
Não solicitou resposta 
 
Signatário: procuradora da 
República Vanessa Cristina 
G. P. Vicente 
 
Informa que resultou na 
autuação da Notícia de Fato 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

, segurança 
alimentar e a 
devida 
assistência 
em 
saúde.Comb
ate a 
COVID-19. 

nº 1.14.000.000720/2020-
86, distribuída ao 14º 
Ofício. 

1
6 

Ofício 64/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00116068/2020 
 
Data:25/03/2020 

PRM – 
Teixeira 
de 
Freitas 

Comunidades 
QUILOMBOL
AS no Estado 
da Bahia. 
 
 

Solicita 
ACOMPANH
AMENTO 
no sentido 
de procurar 
garantir, 
juntos aos 
órgãos 
competentes
, segurança 
alimentar e a 
devida 
assistência 
em 
saúde.Comb
ate a 
COVID-19. 

 
 
Despacho 
PRM-TXF-BA-00000843/2020 
 
Data: 26/3/2020 

 
Não solicitou resposta 
 
Signatário: procurador da 
República Luiz Paulo P. 
Schulman 
 
determinou a instauração 
de procedimento de 
acompanhamento (PA), 
para onde deveriam ser 
direcionados os 
documentos e informações 
relevantes sobre o tema 
que aportarem naquela 
PRM. 
 
 
 

1
7 

Ofício 65/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00116083/2020 
 
Data:25/03/2020 
 

PRM – 
Paulo 
Afonso 

Comunidades 
QUILOMBOL
AS no Estado 
da Bahia. 
 
 

Solicita 
ACOMPANH
AMENTO 
no sentido 
de procurar 
garantir, 
juntos aos 
órgãos 
competentes
, segurança 
alimentar e a 
devida 
assistência 

 
 
Despacho 
PRM-PAF-BA-00002358/2020 

Não solicitou resposta 
 
comunicou ao Setor 
Jurídico para que seja dada 
especial celeridade a 
eventuais representações 
que aportem naquela PRM 
referentes ao assunto 
tratado neste ofício. 
Determinou o arquivamento 
do documento em razão de 
as duas comunidades 
quilombolas mencionadas 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

em 
saúde.Comb
ate a 
COVID-19. 

no ofício não estarem 
localizadas nos municípios 
de atribuição desta PRM. 

1
8 

Ofício 66/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00116092/2020 
 
Data:25/03/2020 

PRM – 
Jequié 

Comunidades 
QUILOMBOL
AS no Estado 
da Bahia. 
 
 

Solicita 
ACOMPANH
AMENTO 
no sentido 
de procurar 
garantir, 
juntos aos 
órgãos 
competentes
, segurança 
alimentar e a 
devida 
assistência 
em 
saúde.Comb
ate a 
COVID-19. 

 
Despacho 
PRM-JQE-BA-00001135/2020 

Não solicitou resposta 
 
Signatário: procurador da 
República Anselmo Santos 
Cunha 
 
Ciência. Arquivado. 

1
9 

Ofício 67/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00116106/2020 
 
Data:25/03/2020 

PRM - 
Irecê 

Comunidades 
QUILOMBOL
AS no Estado 
da Bahia. 
 
 

Solicita 
ACOMPANH
AMENTO 
no sentido 
de procurar 
garantir, 
juntos aos 
órgãos 
competentes
, segurança 
alimentar e a 
devida 
assistência 
em 
saúde.Comb
ate a 
COVID-19. 

 
 
Despacho 
PRM-IRE-BA-00001658/2020 

Não solicitou resposta 
 
Singatário: procuradora da 
República Ana Carolina 
Castro Tinelli 
 
Após contato , a Secretaria 
de 
Promoção da Igualdade 
Racial - SEPROMI, do 
Governo do Estado da 
Bahia, e com o Conselho 
Estadual das Comunidades 
e Associações Quilombolas 
do Estado da Bahia 
(CEAQ/BA), determinou a 
autuação de Notícia de Fato 
Cível. 
 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

 

2
0 

Ofício  
68/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00116121/2020 
 
Data:26/03/2020 

PRM – 
Guanamb
i 

Comunidades 
QUILOMBOL
AS no Estado 
da Bahia. 
 
 

Solicita 
ACOMPANH
AMENTO 
no sentido 
de procurar 
garantir, 
juntos aos 
órgãos 
competentes
, segurança 
alimentar e a 
devida 
assistência 
em 
saúde.Comb
ate a 
COVID-19. 

 
 
Despacho 
PRM-GNB-BA-00001171/2020 

Não solicitou resposta 
 
Signatário: procuradora da 
República Marília Siqueira 
da Costa 
 
Solicitou autuação em 
Notícia de Fato. 

2
1 

Ofício 69/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00116135/2020 
 
Data:25/03/2020 

PRM – 
Ilhéus 

Comunidades 
QUILOMBOL
AS no Estado 
da Bahia. 
 

Solicita 
ACOMPANH
AMENTO 
no sentido 
de procurar 
garantir, 
juntos aos 
órgãos 
competentes
, segurança 
alimentar e a 
devida 
assistência 
em 
saúde.Comb
ate a 
COVID-19. 

 
 
Despacho 
PR-BA-00021737/2020 

Não solicitou resposta 
 
Signatário: procuradora da 
República Vanessa Cristina 
G. P. Vicente. 
 

 
Determinou autuação da 
Notícia de Fato nº 
1.14.000.000720/2020-86, 
distribuída ao 14º Ofício. 

2
2 

Ofício 70/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00116142/2020 
 
Data:25/03/2020 

PRM – 
Feira de 
Santana 

Comunidades 
QUILOMBOL
AS no Estado 
da Bahia. 

Solicita 
ACOMPANH
AMENTO 
no sentido 
de procurar 

 
 
Despacho 
PR-BA-00021742/2020 

Não solicitou resposta 
 
Signatário: procuradora da 
República Vanessa Cristina 
G. P. Vicente. 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

garantir, 
juntos aos 
órgãos 
competentes
, segurança 
alimentar e a 
devida 
assistência 
em 
saúde.Comb
ate a 
COVID-19. 

 
 

Determinou autuação da 
Notícia de Fato nº 
1.14.000.000720/2020-86, 
distribuída ao 14º Ofício. 
 
 
 
 
 

2
3 

Ofício 71/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00116154/2020 
 
Data:25/03/2020 

PRM - 
Eunápolis 

Comunidades 
QUILOMBOL
AS no Estado 
da Bahia. 

Solicita 
ACOMPANH
AMENTO 
no sentido 
de procurar 
garantir, 
juntos aos 
órgãos 
competentes
, segurança 
alimentar e a 
devida 
assistência 
em 
saúde.Comb
ate a 
COVID-19. 

 Não solicitou resposta 
 
Não consta despacho – 
arquivado. 

2
4 

Ofício 72/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00116164/2020 
 
Data:25/03/2020 

PRM – 
Bom 
Jesus da 
Lapa 

Comunidades 
QUILOMBOL
AS no Estado 
da Bahia. 

Solicita 
ACOMPANH
AMENTO 
no sentido 
de procurar 
garantir, 
juntos aos 
órgãos 
competentes
, segurança 
alimentar e a 

 
 
Despacho 
PRM-BJL-BA-00000782/2020 

Não solicitou resposta 
 
Signatário: procurador da 
República Victor Nunes 
Carvalho 
 
Ciente – arquivado. 
 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

devida 
assistência 
em 
saúde.Comb
ate a 
COVID-19. 

2
5 

Ofício 73/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00116170/2020 
 
Data:25/03/2020 

PRM – 
Barreiras 

Comunidades 
QUILOMBOL
AS no Estado 
da Bahia. 

Solicita 
ACOMPANH
AMENTO 
no sentido 
de procurar 
garantir, 
juntos aos 
órgãos 
competentes
, segurança 
alimentar e a 
devida 
assistência 
em 
saúde.Comb
ate a 
COVID-19. 

 
 
Despacho 
PR-BA-00022774/2020 

Não solicitou resposta 
 
 
Signatário: procurador da 
República Fábio Conrado 
Loula 
 
Ciente – expediente 
semelhante gerou Notícia 
de Fato – arquivado. 
 
 
 
 
 
 

2
6 

Ofício 74/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00116173/2020 
 
Data:25/03/2020 
 

PRM – 
Alagoinh
as 
Campo 
Formoso 

Comunidades 
QUILOMBOL
AS no Estado 
da Bahia. 

Solicita 
ACOMPANH
AMENTO 
no sentido 
de procurar 
garantir, 
juntos aos 
órgãos 
competentes
, segurança 
alimentar e a 
devida 
assistência 
em 
saúde.Comb
ate a 
COVID-19. 

 
 
Despacho 
PRM-ALG-BA-00000672/2020 
 
 

Não solicitou resposta 
 

Signatário: procurador da 
República Eduardo da Silva 
Villas Boas 
 
Ciente – expediente 
semelhante gerou Notícia 
de Fato em outra PRM – 
arquivado. 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

2
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Ofício 75/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00116182/2020 
 
Data:25/03/2020 

PRM –
Campo 
Formoso 

Comunidades 
QUILOMBOL
AS no Estado 
da Bahia. 

Solicita 
ACOMPANH
AMENTO 
no sentido 
de procurar 
garantir, 
juntos aos 
órgãos 
competentes
, segurança 
alimentar e a 
devida 
assistência 
em 
saúde.Comb
ate a 
COVID-19. 

 
 
Despacho 
PR-BA-00021450/2020 

Não solicitou resposta 
 
Signatário: procuradora da 
República Rita de Cássia L. 
S. Ricao 
 
Solicitou autuação de 
Notícia de Fato. 

2
8 

Ofício 76/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00116770/2020 
 
Data:01/04/2020 

MMFDH  Medidas 
adotadas na 
prevenção e 
defesa dos 
POVOS 
CIGANOSdian
te a epidemia 
da SARS-
COV2. 

Solicita 
INFORMAÇ
ÕES 
necessárias 
em relação 
às medidas 
contingenciai
s voltadas 
para a 
prevenção e 
o tratamento 
dos casos 
constatados 
nas 
Comunidade
s Ciganas. 
Combate a 
COVID-19. 

Respondido por meio do Ofício nº 
2985/2020/GM.MMFDH/MMFDH 

 
PGR-001969512020 
 
 
Data: 25/05/2020 

Signatário:Jailton Almeida 
do Nascimento - Chefe de 
Gabinete Ministerial 
 
Informa que o MMFDH não 
executa ações para 
aquisição de kits 
emergências de limpeza e 
programas de aquisição de 
cestas básicas 
emergenciais para mitigar a 
insegurança alimentar dos 
PCTs. Porém, diante 
dapandemia  
COVID-19,a Pasta está em 
contato direto com os 
órgãos executores de tais 
ações, inclusivecom a 
previsão de repassar 
recursos orçamentários 
próprios, a fim de  
atender o maior número 
possíveldePCTs, 
cadastrados no CadÚnico, 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

com pedidos de alimentos. 
 
Ademais, informa que água 
e luz gratuitas e obrigatórias 
nos acampamentos e kits 
de diagnóstico 
emergenciais são de 
responsabilidade estadual, 
municipal e/ou distrital. 
 
Além disso, explica que 
para melhor atender ao 
público alvo do MMFDH, 
onde se encontram os 
povos ciganos, houve 
ampliação dos canais de 
denúncia e pedidos de 
ajuda, o Disque 100 e o 
Ligue 180, além do Disque 
136 do MS.  
 

2
9 

Ofício 77/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00117647/2020 
 
Data:26/03/2020 

Ministério 
da 
Justiça 

Ameaça a 
POVOS 
INDÍGENAS 
ISOLADOSna 
TI Vale do 
Javari. 

Solicita as 
PROVIDÊNC
IAS 
necessárias, 
junto à Funai 
e à Polícia 
Federal, 
dentre outras 
instituições, 
para impedir 
a expedição, 
bem como 
de quaisquer 
outras 
tentativas de 
contato 
comesses 
povos 
indígenas. 
Combate a 

 

Respondido por meio do Ofício nº 
658/2020/SE/MJ 
 
PGR-00132156/2020 
 
Data: 06/04/2020 

 

Signatário: Washington 
Leonardo Guanaes Bonini -
Secretário-Executivo 
Adjunto – MJ 
 
Encaminha o Ofício n º 
596/2020/PRES/FUNAI, o 
qual ressalta que a situação 
está sendo acompanhada 
por meio do processo 
08744.000296/2019-12 e 
que os dados obtidos foram 
remetidos à 
Superintendência Regional 
da PF no Amazonas e à 
Delegacia da PF em 
Tabatinga, visando 
subsidiar a instauração de 
IPL para apuração do fato, 
bem como para adoção de 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

COVID-19. medidas cabíveis, dentre as 
quais: bloqueio dos 
passaportes dos 
missionários até a 
elucidação do caso e a 
entrega das imagens dos 
indígenas porventura 
capturadas. 
 

3
0 

Ofício 78/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00117999/2020 
 
Data:26/03/2020 

PRM- 
Tabatinga 

Ameaça a 
POVOS 
INDÍGENAS 
ISOLADOSna 
TI Vale do 
Javari. 

Encaminha 
matéria 
jornalísticas 
para 
PROVIDENC
IAS que 
entender 
cabíveis. 
Combate a 
COVID-19. 

Despacho - PRM-TAB-AM-00001807/2020 Signatário: Leonardo 

Gomes Lins Pastl -

Procurador da República 

Informa que foi Instaurada 
Notícia de Fato - NF - 
1.13.001.000033/2020-98 - 
CRIMINAL  e requisição de 
instauração de Inquérito 
Policial à Delegacia de 
Polícia Federal de 
Tabatinga. 

3
1 

Ofício 79/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00119408/2020 
 
Data:06/04/2020 

Ministério 
da 
Justiça  

Medidas 
urgentes de 
proteção aos 
POVOS 
INDÍGENAS 
ISOLADOS e 
de Recente 
Contato em 
razão da 
pandemia 
provocada 
pelocoronavíru
s. 
 

Solicita 
INFORMAÇ
ÕES sobre 
oPlano de 
Contingência 
para 
Situações de 
Contato e do 
Plano de 
Contingência 
para Surtos 
e Epidemias, 
os quais 
devem 
nortear as 
ações e 
medidas 
urgentes na 
atenção à 
saúde dos 

Respondido por meio do Ofício nº 
865/2020/SE/MJ 
 
PGR-00160228/2020 
 
Data: 28/04/2020 

Signatário: 
WashingtonLeonardo 
Guanaes Bonini -
Secretário-Executivo 
Adjunto – MJ 
 
Encaminha documentação 
elaborada pela FUNAI, na 
qual constam diversas 
informações sobre ações 
implementadas para 
enfrentamento da pandemia 
e proteção dos povos 
indígenas isolados e 
encaminha o Plano de 
Contingência para Infecção 
Humana pelo novo 
Coronavírus para os 
Indígenas de Recente 
Contato e Isolados do Povo 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

Povos 
Indígenas 
Isolados e de 
Recente 
Contato. 
Combate a 
COVID-19. 

Awa Guajá tão somente. 

3
2 

Ofício 80/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00119598/2020 
 
Data: 27/03/2020 

SESAI Plano de 
Contingência 
Nacional para 
Infecção 
Humana pelo 
novo 
Coronavírus - 
COVID-19 - 
em POVOS 
INDÍGENAS 

Reitera 
solicitação 
de 
INFORMAÇ
ÃO – Ofício 
47. Combate 
a COVID-19. 

Respondido por meio do Ofício nº 
21/2020/SESAI/NUJUR/SESAI/MS 
 
PGR-00131162/2020 
 
Data: 06/04/2020 
 
 
Respondido por meio do Ofício 
334/2020/SESAI/GAB/MS 
 
PGR-00142703/2020 
 

Data: 14/04/2020 
 
 
Complementado por meio do Ofício 
492/SESAI/GAB/MS 
 
PGR-00146359/2020 

 
Data: 16/04/2020 
 
 
Complementado por meio do Ofício 
569/SESAI/GAB/MS 
 
PGR-00174865/2020 
 
Data: 07/05/2020 
 
 

Signatário: Paulo Henrique 
Lima Brito - Chefe de 
Gabinete da SESAI 
 
Informa que o Plano de 
Contingência Nacional para 
Infecção Humana pelo 
Coronavírus em Povos 
Indígenas (0013967355) foi 
elaborado para subsidiar 
SESAIs e que os DSEIS 
estão elaborando seus 
próprios planos. Ressalta 
que a SESAI tem enviado 
orientações aos DSEIS e 
CASAIs e que foi solicitado 
às Coordenadorias da 
FUNAI para reforçar que 
sejam adotadas medidas 
restritivas à entrada de 
pessoas em TI, dentre 
outras providências. 
 
Além disso, por meio do 
Ofício 334, encaminha 
documentos técnicos 
elaborados para que povos 
indígenas, gestores e 
colaboradores adotem 
medidas a fim de ajudar a 
prevenir, combater e tratar a 
infecção pelo COVID. 
 
Por fim, encaminha, por 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

Complementado por meio do Ofício 
691/SESAI/GAB/MS 
 
PGR-00221743/2020 

Data: 09/06/2020 
 
 

meio do Ofício 492, 
Relatório das Ações 
Realizadas pela SESAI 
para enfrentamento da 
Pandemia da COVID-19. 
 
Ademais, em 07/05/2020 
encaminhou o Relatório das 
Ações Realizadas pela 
SESAI para enfrentamento 
da Pandemia da COVID-19 
ATUALIZADO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signatário:Robson dos 
Santos Silva – Secretário 
Especial de Saúde Indígena 
 
Encaminha Relatório 
atualizado as ações 
realizadas par o 
enfrentamento da pandemia 
COVID-19 

3
3 

Ofício 81/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00119700/2020 
 
Data:27/03/2020 

FUNAI Plano de 
Contingência 
Nacional para 
Infecção 
Humana pelo 
novo 
Coronavírus - 
COVID-19 - 
em POVOS 
INDÍGENAS 

Solicita 
INFORMAÇ
ÕES sobre 
as 
providências 
já adotadas, 
bem como 
outras 
informações. 
Combate a 
COVID-19. 

Respondido por meio do Ofício nº 
670/2020/SE/MJ 
 
PGR-00134539/2020 
 
Data: 06/04/2020 
 

Signatário: 
WashingtonLeonardo 
Guanaes Bonini -
Secretário-Executivo 
Adjunto – MJ 
 
Encaminha documentos 
elaborados pela FUNAI, nos 
quais relatam as ações de 
enfrentamento ao COVID 
19, relacionados à Saúde 
Indígena, a medidas de 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

proteção para servidores do 
órgão, a medidas e 
restrição e suspensão para 
ingresso em TI, bem como 
de Proteção Social. 
Encaminha, ainda, a versão 
preliminar do Plano de 
Contingência Nacional para 
Infecção Humana pelo novo 
Coronavírus (COVID -19) 
em Povos Indígenas. 
 

3
4 

Ofício 82/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00119701/2020 
 
Data:27/03/2020 
 

 
Ministério 
da 
Justiça e  
 
Ministério 
da Saúde 

Plano de 
Contingência 
Nacional para 
Infecção 
Humana pelo 
novo 
Coronavírus - 
COVID-19 - 
em POVOS 
INDÍGENAS 

Solicita 
INFORMÇÕ
ES diversas. 
Combate a 
COVID-19. 

Ministério da Justiça 
 
Respondido por meio do Ofício nº 
670/2020/SE/MJ 
 
PGR-00134539/2020 
 
Data: 06/04/2020 
 
 
 
 
 
 
 
Ministério da Saúde – SESAI 
 
Respondido por meio do Ofício nº 
123/2020/SESAI/NUJUR/SESAI/MS 
 
PGR-00181790/2020 
 
Data: 13/5/2020 

Ministério da Justiça 
 
Signatário: 
WashingtonLeonardo 
Guanaes Bonini -
Secretário-Executivo 
Adjunto  
 
Encaminha documentos 
elaborados pela FUNAI, nos 
quais relatam as ações de 
enfrentamento ao COVID 
19, relacionados à Saúde 
Indígena, a medidas de 
proteção para servidores do 
órgão, a medidas e 
restrição e suspensão para 
ingresso em TI, bem como 
de Proteção Social. 
Encaminha, ainda, a versão 
preliminar do Plano de 
Contingência Nacional para 
Infecção Humana pelo novo 
Coronavírus (COVID -19) 
em Povos Indígenas. 
 
 
 
 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

 
Ministério da Saúde – 
SESAI 
 
Signatário: Robson Santos 
da Silva – Secretário 
Especial de Saúde 
 
Encaminha Resposta ao 
Ofício 82/2020, com 
despacho da DASI, 
prestando informações 
requeridas no ofício, 
relacionadas ao Plano de 
Contingência Nacional para 
Infecção Humana pelo novo 
Coronavírus (COVID -19)  
 

3
5 

Ofício 83/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00120733/2020 
 
Data:06/04/2020 

Ministério 
da 
Justiça 

Proteção dos 
POVOS 
INDÍGENAS 
em face da 
pandemia do 
COVID-19 

RECOMEND
A a adoção 
das 
providências 
cabíveis, 
inclusive 
judicialmente
, para 
impedir o 
deslocament
o de 
comunidades 
indígenas 
das áreas 
que ocupam, 
em razão de 
medidas 
administrativ
as ou 
judiciais 
relativas aos 
processos de 
revisão ou 

Respondido por meio do Ofício 
nº669/2020/SE/MJ 
 
PGR-00134559/2020 
 
Data: 06/04/2020 
 
Reiterado por meio do Ofício 154/2020, o qual 
solicitou informações não contidas na resposta 
encaminhada pelo MJ. 

Signatário: Washington 
Leonardo Guanaes Bonini -
Secretario-Executivo 
Adjunto – MJ 
 
Encaminha documentos 
elaborados pela FUNAI, nos 
quais relatam as ações de 
enfrentamento ao COVID 
19, relacionados à Saúde 
Indígena, a medidas de 
proteção para servidores do 
órgão, a medidas e 
restrição e suspensão para 
ingresso em TI, bem como 
de Proteção Social. 
Encaminha, ainda, a versão 
preliminar do Plano de 
Contingência Nacional para 
Infecção Humana pelo novo 
Coronavírus (COVID -19) 
em Povos Indígenas.– 
mesma resposta do Ofício 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

regularizaçã
o das terras 
indígenas.Co
mbate a 
COVID-19. 

82  
 

3
6 

Ofício 84/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00120824/2020 
 
Data:30/03/2020 

Frente 
Parlamen
tar De 
Defesa 
dos 
povos 
indígenas 

Encaminha 
Ofícios 
expedidos 
relacionados à 
COVID-19 – 
POVOS 
INDÍGENAS 

Encaminha 
expedientes 
para 
CONHECIM
ENTO 
Combate a 
COVID-19. 

 Apenas encaminha 
expediente, não solicita 
resposta. 

3
7 

Ofício 85/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00121053/2020 
 
Data: 06/04/2020 

Ministério 
da Saúde  

Informações 
acerca das 
ações e 
medidas 
urgentes de 
proteção aos 
POVOS 
INDÍGENAS 
ISOLADOS e 
de Recente 
Contato em 
razão da 
pandemia 
provocada 
pelo 
coronavírus 
(COVID/19) 

Solicita 
INFORMAÇ
ÕES sobre o 
Plano de 
Contingência 
para 
Situações de 
Contato e do 
Plano de 
Contingência 
para Surtos 
e Epidemias, 
os quais 
devem 
nortear as 
ações e 
medidas 
urgentes na 
atenção à 
saúde dos 
Povos 
Indígenas 
Isolados e de 
Recente 
Contato. 
Combate a 
COVID-19. 

Respondido por meio do Despacho 
DATFOF/CGGM/GM/MS o qual encaminha o 
Ofício nº62/2020/SESAI/NUJR/SESAI/MS 
 
PGR-00158310/2020 
 
Data:  
27/04/2020 
Complementado por meio do Despacho 
DATFOF/CGGM/GM/MS o qual encaminha o 
Ofício nº82/2020/SESAI/NUJR/SESAI/MS 
 
 
PGR-00164744/2020 
 
Data:  
30/04/2020 

Signatária: Maria de 
Fátima dos Santos – 
Coordenadora-Geral do 
Gabinete do Ministro 
 
Encaminha o Parecer 
Técnico 174 o qual informa 
que o Plano de 
Contingência Nacional para 
Infecção Humana pelo novo 
COVID-19, em povos 
indígenas (0013967355) foi 
elaborado de modo a 
subsidiar os DSEIs, as 
Secretarias de Saúde dos 
Estados e Municípios na 
elaboração/adequação de 
seus Planos de 
Contingência de modo a 
contemplar as 
especificidades da atenção 
à Saúde dos Povos 
Indígenas, incluindo os 
Povos Indígenas Isolados e 
de Recente Contato (PIRC). 
Ressalta que 15 DSEIs 
possuem PIRC em suas 
áreas de abrangência 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

elaboraram ações 
específicas nos seus planos 
distritais, os quais seguem 
anexo ao presente 
documento. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3
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Ofício  
86/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00121644/2020 
 
Data: 31/03/2020 

Ministério 
da 
Justiça* 
 
Ministério 
da 
Cidadani
a 
 
MMFDH * 
 
Presidên
cia da 
Repúblic
a* 
 
FUNAI* 
 
CONAB* 
 
SESAI 
 

Proteção 
territorial e 
segurança 
alimentar e o 
fornecimento 
de cestas 
básicas para 
os POVOS 
INDÍGENAS, 
QUILOMBOL
AS E PCTS 

Solicita 
AÇÕES para 
garantir, de 
forma 
articulada: i) 
o 
monitoramen
to e controle 
do fluxo de 
pessoas 
indígenas e 
não-
indígenas 
das cidades 
para os 
locais onde 
as 
comunidades 
indígenas se 
encontram, 
independent
emente de 
se 
encontrarem 
dentro ou 
fora das 
terras 
regularizada

Ministério da Justiça 
 
Respondido por meio do Ofício nº 
697/2020/SE/MJ 
 
PGR-00139126/2020 
 
Data: 08/04/2020 
 
CONAB  
 
Respondido por meio do Ofício192/2020-
CONAB/PRESI 
 
PGR-00142050/2020 
 
Data: 06/04/2020 
 
 
Secretaria Especial de Articulação Social -PR 
 
Respondido por meio do 
74/2020/GAB/SEAS/SEGOV/PR 
 
PGR-00166317/2020 
 
Data: 04/05/2020 
 

Ministério da Justiça 
 
Signatário: Washington 
Leonardo Guanaes Bonni -
Secretário-Executivo 
Adjunto 
 
Encaminha Informação da 
FUNAI na qual apresenta 
as principais ações com 
relação à saúde indígena, 
aos servidores do órgão, 
acesso a territórios, 
proteção territorial, 
segurança alimentar, 
encaminha, ainda, o plano 
de contingência. 
 
 
CONAB 
 
Signatário: Guilherme 
Soria Bastos Filho – Diretor-
Presidente  
 
Informa que as medidas 
para aquisição e 
distribuição de cestas estão 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

s. 
Solicitamos 
especial 
atenção ao 
controle de 
invasores 
ilegais tais 
como 
garimpeiros, 
madeireiros, 
grileiros e 
outros; ii) a 
proteção 
social, 
principalment
e quanto à 
garantia da 
segurança 
alimentar 
dessas 
comunidades
, por meio do 
FORNECIM
ENTO DE 
CESTAS 
BÁSICAS ou 
outros 
meios, bem 
como o 
atendimento 
de outras 
necessidade
s 
relacionadas 
às medidas 
de 
isolamento 
social. 
Combate a 
COVID-19. 

 
FUNAI 
 
Respondido por meio do Ofício nº 
808/2020/PRES/FUNAI 
 
PGR-00168738/2020 
 
 
Data: 05/05/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MMFDH  
 
Respondido por meio do Ofício nº 2130/2020 - 
GM.MMFDH/MMFDH 
 
PGR-00144840/2020 
 
Data: 20/04/2020 
 
 
 

em andamento – 
articulação com diversos 
órgãos – menciona 
somente as comunidades 
indígenas. 
 
 
 
 
 
Secretaria Especial de 
Articulação Social - PR 
 
Signatário: Iury Revoredo 
Ribeiro – Secretário 
Especial de Articulação 
Social 
 
Informa que as demandas 
direcionadas a 
comunidades tradicionais 
serão respondidas 
diretamente pelos 
ministérios setoriais, 
conforme previsto no Plano 
de Contingência para 
vulneráveis, coordenado 
pelo Ministério da Mulher, 
da Família e dos Direitos 
Humanos. 
 
 
 
 
 
FUNAI 
 
Signatário: Marcelo 
Augusto Xavier da Silva – 
Presidente da FUNAI 
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Respondido por meio do Ofício 
334/2020/SESAI/GAB/SESAI/MS 
 
PGR- 00142703/2020 
 
Data: 1/4/2020 
 

Encaminha a Informação 
Técnica 
21/2020/COASI/CGPDS/DPDS
- FUNAI (2075223), a qual 
destaca que, em relação à 
segurança alimentar, a Funai 
vem atuando para a 
distribuição ampla de cestas 
de alimentos aos indígenas em 
todo o Brasil, ressaltando que 
todas as 39 Coordenações 
Regionais realizaram 
levantamento das 
necessidades de cada região e 
que a ação está sendo 
realizada por meio de duas 
frentes: 1- Descentralização de 
recursos da Funai/SEDE e 
compra de alimentos pelas 
próprias CRs para distribuição 
às famílias e 2- Articulação de 
Termos de Execução 
Descentralizados (TEDs) entre 
Funai, MMDFH e CONAB 
(R$ 35.772.886,85 para 
compra de alimentos). Explica, 
também, como está sendo 
utilizado o aporte emergência 
de 10,8 milhões para combate 
à COVID-19. Ademais, destaca 
que, além dos alimentos, estão 
adquirindo, para distribuição 
aos indígenas, material de 
limpeza, materiais de 
construção, placas para 
informação da quarentena dos 
indígenas e máscaras 
caseiras. Além disso, 
ressaltam que kits de proteção 
individual foram distribuídos 
aos servidores que seguem em 
contato com povos indígenas e 
que as orientações do uso de 
EPIs estão externadas na Nota 
Técnica nº 2 
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DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

/2020/COASI/CGPDS/DPDS/F
UNAI  e Nota informativa nº 
3/2020/DAI-SESAI/MS as 
quais seguem anexa. Por fim, 
informa que a Funai investiu 
cerca de R$ 130 mil no 
transporte de indígenas que 
estavam na cidade e 
precisaram voltar às aldeias e 
que o órgão articula, junto a 
outros setores do governo, 
novas ações emergenciais. 

 
 
MMFDH  
 
Signatária: Damares 
Regina Alves – Ministra de 
Estado 
 
Encaminha Nota Explicativa da 
SNPPIR, a qual informa que“o 
Gabinete da SNPIR tem 
recebido por meio dos canais 
oficiais daSecretaria, pelo 
telefone (61) 2027-3744 e o e-
mail gab.snpir@mdh.gov.br, 
diversas solicitações depovos 
e comunidades tradicionais 
com o auxílio de suprimentos e 
de assistência à saúde, devido 
àpandemia do novo 
coronavírus. As demandas que 
chegam a este Gabinete 
recebem retorno 
cominformações referente as 
ações desta Secretaria 
Nacional.Diante das 
constantes demandas 
recebidas, a SNPIR no seu 
papel de articuladora 
daspolíticas étnico-raciais, 
firmou com a Companhia 
Nacional de Abastecimento - 
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DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

CONAB o Termo deExecução 
Descentralizada 003/2020 
(1137691) no valor de: Valor: 
R$ 35.772.826,85 (trinta e 
cincomilhões, setecentos e 
setenta e dois mil, oitocentos e 
vinte e seis reais e oitenta e 
cinco centavos)visando a 
aquisição e disponibilização de 
alimentos aos povos e 
comunidades tradicionais 
(indígenase quilombolas) em 
situação de vulnerabilidade em 
relação a sua segurança 
alimentar e nutricional emface 
da pandemia do 
coronavírus.De modo a 
viabilizar a entrega das cestas 
básicas para os indígenas, a 
SNPIR e aFundação Nacional 
do Índio - FUNAI, firmaram o 
Termo de Execução 
Descentralizada 
004/2020(1152681), no valor 
de: R$ 5.373.905,00 (cinco 
milhões, trezentos e três mil, 
novecentos e cinco 
reais)objetivando a 
operacionalização da 
distribuição de cestas de 
alimentos para a população 
indígena em razão da 
pandemia do COVID-19.” 
 
 
Signatário: Paulo Henrique 
Lima Brito – Chefe de 
Gabinete da Secretário 
Especial de Saúde Indígena 
 
Descreve as ações da SESAI 
na prevenção e controle de 
situações relacionadas ao 
Coronovírus (COVID19), , 
incluindo-se deliberações do 
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ÁRIO 

ASSUNTO 
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comitê de crise, portarias, 
informes técnicos, relatórios, 
recomendações e protocolos 
de manejos clínicos e do Plano 
de Conngência Nacional para 
Infecção do Coronavírus. 

3
9 

Ofício 87/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00121700/2020 
 
Data:31/03/2020 

SESAI  Planos de 
contingência 
formulados 
pelos Distritos 
Sanitários 
Especiais 
Indígenas 
(DSEIs) -
POVOS 
INDÍGENAS 
ISOLADOS 
 

Solicita 
INFORMAÇ
ÕES: 1- 
planos de 
contingência 
formulados 
pelos DSEIs 
para povos 
indígenas 
isolados e de 
recém-
contato em 
face da 
pandemia do 
COVID-19 2- 
Se 
funcionários 
da SESAI 
estão sendo 
testados 
para o 
coronavirus 
antes de 
entrarem em 
contato com 
os membros 
das 
comunidades 
indígenas. 
Combate a 
COVID-19. 

Respondido por meio do Ofício nº 
57/2020/SESAI/NUJUR/SESAI/MS 
 
PGR- 00151093/2020 
 
Data:22/04/2020 

Signatário: Robson Santos 
da Silva – Secretário 
Especial de Saúde Indígena  
 
Encaminha Planos de 
Contingência de DSEIs. 

4
0 

Ofício 88/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00121799/2020 
 

SESAI Portaria SESAI 
nº 16/2020 – 
POVOS 
INDÌGENAS 

Solicita 
INCLUSÃO 
na 
composição 

Respondido por meio do Ofício nº 
372/2020/SESAI/MS 
 
PGR-00129580/2020 

Signatário: Robson Santos 
da Silva – Secretário 
Especial de Saúde Indígena 
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SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

Data:31/03/2020  do comitê 
representant
es das 
organizações 
indígenas.Co
mbate a 
COVID-19. 

 
Data:03/04/2020 

  
  

 

Informa que foi publicada a 
Portaria SESAI nº 36/2020, 
anexa ao expediente, na 
qual revoga-se a Portaria 
SESAI nº 16/2020 e institui-
se o Comitê de Crise 
Nacional para 
planejamento, 
coordenação, execução, 
supervisão e 
monitoramento dos 
impactos da COVID-19 no 
âmbito da Saúde dos Povos 
Indígenas. 
 

4
1 

Ofício 89/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00121881/2020 
 
Data: 31/03/2020 

MMA 
 
Ministério 
da 
Cidadani
a 
 
Ministério 
da 
Saúde* 
 
Secretari
a 
Especial 
de 
Cultura 
 
SEPPIR 
 
Fundaçã
o* 
Palmares 
 
IMCbio 
 
INCRA 

Plano de 
contingência - 
COVID-19 – 
PCTS e 
QUILOMBOL
AS 

Solicita 
INFORMAÇ
ÕES a 
respeito do 
Plano de 
contingência 
formulado 
para as 
comunidades 
tradicionais – 
comunidades 
quilombolas 
e demais 
segmentos.C
ombate a 
COVID-19. 

FUNDAÇÃO PALMARES –  
 
Respondido por meio do Ofício nº 330/2020/PR-
FCP 
 
PGR-00139436/2020 
 
Data: 08/04/2020 
 
 
SESAI  
Respondidopor meio Ofício nº 369/2020 - 
/2020/SESAI/GAB/SESAI/MS 
(o nº correto é Ofício 389) 
 
PGR-00141242/2020 
 
Data: 13/04/2020 

FUNDAÇÃO PALMARES 
 
Signatário: Sergio 
Nascimento - Presidente 
 
Informa que, em parceria 
com outros órgãos, vem 
efetivando várias ações 
para o enfrentamento da 
COVID 19. Encaminha Nota 
Técnica que trata da 
Segurança Alimentar, ações 
junto ao Ministério da 
Saúde, dentre outras. 
 
 
 
 
SESAI 
 
Signatário: Paulo Henrique 
Lima Brito – Chefe de 
Gabinete 
 
Informa as ações 
implementadas com relação 
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 à 1) prevenção; 2) proteção 
social, 3) acesso aos 
serviços de saúde. 
 
INCRA acusou 
recebimento, em 31/3/20. 
Icmbio procotolou no SEI 
nº 02070.002661/2020-23. 
 
 
 
 

4
2 

Ofício 93/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00125783/2020 
 
Data: 01/04/2020 

Presidên
cia da 
Repúblic
a 

Encaminha a 
recomendação 
nº 
02/2020/6ªCC
R/MPF - 
ALCÂNTARA 
 

RECOMEND
AÇÃO para 
que a União 
se abstenha 
de adotar 
providências 
administrativ
as no sentido 
de discutir, 
preparar ou 
promover o 
deslocament
o de 
quaisquer 
comunidades 
quilombolas 
situados no 
Município de 
Alcântara/M
A. Combate 
a COVID-19. 

 
 
 

Não foi expedido pelo PGR. 
Assunto tratado em reunião. 

4
3 

Ofício 98/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00121798/2020 
 
Data:31/03/2020 
 

FUNAI Solicitação de 
informação - TI 
URU-EU-
WAU-WAU. 

Solicita 
INFORMAÇ
ÃOacerca de 
trabalho de 
prevenção 
para 
combater e 

Respondido por meio do Ofício nº 
868/2020/PRES/FUNAI 
 
PGR-00174730/2020 
 
Data: 11/05/2020 

Signatário: Marcelo 
Augusto Xavier da Silva – 
Presidente 
 
Encaminha a Nota Técnica 
5/2020/SEAPLII/CGIRC/DPT-
FUNAI, a qual dispõe que a 
ação prioritária deve se centrar  
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evitar a 
proliferação 
do sars-cov-
2 na TI URU-
EU-WAU-
WAU. 
Combate a 
COVID-19. 

na garantia da integridade 
ambiental dos territórios de tais 
povos, além do respeito a sua 
decisão pelo isolamento.  Além 
disso, medidas sanitárias que 
impliquem no contato  
devem ser rigorosamente 
evitadas, sendo levado a termo 
apenas em casos onde for a 
única alternativa possível, 
conforme prevê o 
compromisso institucional da 
Funai com a garantia do direito 
à autodeterminação, exercido 
por meio da política  do não-
contato (CF, art. 231, Decreto 
9.010/2017; Decreto  
5051/2014; Portaria Funai 
290/2000). 
Destaca que a Frente de 
Proteção Etnoambiental Uru-
Eu-W au-Wau (FPEU) está 
realizando ações frequentes de 
fiscalização para coibir ilícitos 
(invasões, exploração ilegal de 
madeira, garimpo etc.), 
vigilância móvel, ações de 
comando e controle de acesso 
ao interior da terra indígena 
Uru Eu WauWau. Informa, 
também, que a FPEU vem 
realizando diálogos de 
conscientização junto aos 
outros povos indígenas 
contatados que habitam a TI 
Uru-Eu-W au-Wau sobre 
estratégias de prevenção ao 
novo Coronavírus e reuniões 
com representantes do Distrito 
Sanitário Especial Indígena 
(DSEI) e com o Polo Base de 
Jaru estão sendo programadas 
para realização de atividades 
conjuntas de conscientização e 
medidas sanitárias. 
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4
4 

Ofício 99/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00126965/2020 
 
Data: 03/04/2020 

Ministério 
da 
Defesa 

Encaminha a 
Recomendaçã
o n º 
03/2020/6ªCC
R/MPF – 
ALCÂNTARA 

RECOMEND
AÇÃO ao 
Ministério da 
Defesa para 
quese 
abstenha de 
executar a 
realocação 
dos 
Quilombolas, 
em especial 
durante a 
pandemia. 
Combate a 
COVID-19. 

Respondido por meio OFÍCIO 9900/2020 - CH 
GAB MD/GM  
 
PGR-00141150/2020 
 
Data: 07/04/2020 

Signatário: Gen Div Edson 
Diehl Ripoli - Chefe de 
Gabinete do Ministro da 
Defesa 
 
Informa que não está ou 
esteve planejada, para 
execução durante o período 
da Pandemia, a realocação 
de remanescentes de 
quilombos na região de 
Alcântara e encaminha 
Nota Técnica, a qual conclui 
não existir, na Resolução 11 
do CDPED, elementos que 
permitam deduzir a 
possibilidade de o Ministério 
da Defesa realizar 
realocação de comunidades 
em curto prazo sem que 
todo o planejamento e 
processo legal seja 
concluído. 
 

4
5 

Ofício 100/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00127081/2020 
 
Data:02/04/2020 
 
 

MAPA Encaminha a 
Recomendaçã
o nº 
04/2020/6ªCC
R/MPF - 
ALCÂNTARA 

RECOMEND
AÇÃOpara 
que o 
MAPAse 
abstenha de 
elaborar, 
custear o 
mapeamento 
fundiário e o 
cadastramen
to 
socioeconôm
ico dentro da 
área das 
comunidades 
quilombolas 

Respondido por meio do Ofício nº 
423/2020/GAB-GM/MAPA 
 
PGR-00139585/2020 
 
Data: 13/04/2020 

Signatário: Paulo Marcio 
Mendonça Araújo – Chefe 
de Gabinete da Ministra  
 
Informa que, nas áreas 
mencionadas na 
Recomendação, os 
trabalhos estão restritos ao 
planejamento, não 
requerendo, assim, ações 
que necessitem de visitas a 
campo e nem interação 
com as comunidades. 
Ressalta que as 
orientações do Ministério da 
Saúde estão sendo 
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de 
Alcântara/M
A, bem como 
abstenha-se 
de indicar 
terrenos para 
fins de 
reassentame
nto, e em 
especial, 
durante o 
período da 
pandemia 
Covid-19. 

tomadas. 

4
6 

Ofício 102/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00127362/2020 
 
Data:03/04/2020 

Fundaçã
o 
Palmares 

Encaminha 
cópia das 
Recomendaçõ
es nº 02, 03 e 
04/2020/6ªCC
R/MPF -  
ALCÂNTARA 

Remete para 
CONHECIM
ENTO E 
PROVIDÊNC
IAS cabíveis 
cópia das 
Recomendaç
ões. 
Combate a 
COVID-19. 

 O expediente foi recebido 
pelo destinatário, mas por 
ora não houve resposta 
(reiterado). 

4
7 

Ofício 103/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00127493/2020 
 
Data:03/04/2020 

MMFDH  Encaminha 
cópia das 
Recomendaçõ
es nº 02, 03 e 
04/2020/6ªCC
R/MPF- 
ALCÂNTARA 

Remete para 
CONHECIM
ENTO E 
PROVIDÊNC
IAS cabíveis 
cópia das 
Recomendaç
ões. 
Combate a 
COVID-19. 

Respondido por meio do Ofício nº 
3222/2020/GM.MMFDH/MFDH 
 
PGR-00213056/2020 
 
Data: 08/06/2020 

Signatário: Jailton Almeida 
do Nascimento - Chefe de 
Gabinete Ministerial 
 
Informa que o MMFDH, por 
intermédio da SNPIR, vem 
acompanhando o caso das 
comunidades quilombolas 
situadas no Município de 
Alcântara/MA e tem um 
representante, na qualidade 
de membro, no Grupo 
Técnico responsável pelas 
tratativas deste tema no 
Comitê de Desenvolvimento 
do Programa Espacial 
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Brasileiro – CDPEB e que, 
em razão do 
acompanhamento dos 
trabalhos do CDPEB, o 
MMFDH informa que está 
atuando para garantir que 
nenhum direito seja violado 
e para que os direitos à 
participação e consulta por 
parte dos quilombos sejam 
assegurados durante todo o 
processo. 
 
 

4
8 

Ofício 104/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00127547/2020 
 
Data:03/04/2020 

INCRA Encaminha 
cópia das 
Recomendaçõ
es nº 02, 03 e 
04/2020/6ªCC
R/MPF - 
ALCÂNTARA 

Remete para 
CONHECIM
ENTO E 
PROVIDÊNC
IAS cabíveis 
cópia das 
Recomendaç
ões. 
Combate a 
COVID-19. 

Respondido por meio do Ofício nº  
21387/2020/GABT- 
1/GABT/GAB/P/SEDE/INCRA-INCRA 
 
PGR-00139358/2020 
 
Data: 13/04/2020 

Signatária: Hayla Devanne 
Santos Siqueira- Chefe de 
Gabinete da Presidência do 
INCRA 
 
Esclarece que as  
atribuições  destinadas  ao  
Incra  correspondem  a  
trabalhos de planejamento 
da ação, ou seja, não 
requer ações que 
necessitem neste momento 
de visitas a  campo  e  nem  
de  interação  com  as  
comunidades  de  
Alcântara,  e  ainda,  em  
face  da  atual situação  de 
pandemia  da Covid-19,  
tais atividades  estão  
sendo  realizadas  
remotamente  pelo corpo 
técnico da Autarquia, 
ressaltando que estão 
seguindo todas as 
orientações do Ministério da 
Saúde em relação aos 
cuidados a serem tomados 
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durante apandemia. 
 
 
 

4
9 

Ofício 105/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00127631/2020 
 
Data:03/04/2020 

Governo 
do 
Estado 
do 
Maranhã
o 

Encaminha 
cópia das 
Recomendaçõ
es nº 02, 03 e 
04/2020/6ªCC
R/MPF - 
ALCÂNTARA 

Remete para 
CONHECIM
ENTO E 
PROVIDÊNC
IAS cabíveis 
cópia das 
Recomendaç
ões. 
Combate a 
COVID-19. 

 
PGR-00122718/2020 – Documento diverso: 
Periódico “Brasil de Fato”, caderno Direitos 
Humanos.  

O expediente foi recebido 
pelo destinatário, mas por 
ora não houve resposta 
(reiterado). 
 
Notícia: “Em meio à 
Pandemia da Covid-19, 
governo anuncia remoção 
de quilombolas no 
Maranhão.” 

5
0 

Ofício 106/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00128183/2020 
 
Data:02/04/2020 

Ministério 
da Saúde 

Encaminha 
Recomendaçã
o que trata 
sobre a 
situação de 
vulnerabilidade 
dos GUARANI 
KAIOWÁ do 
Mato Grosso 
do Sul perante 
a pandemia de 
COVID-19. 
Ref. 
Recomendaçã
o nº 
03/2020/PRM-
DRS-MS 

Solicita o 
imediato 
retorno da 
ENTREGA 
DE 
ALIMENTOS 
DO 
PROGRAMA 
DE 
SEGURANÇ
A 
ALIMENTAR 
e Nutricional 
por parte da 
autarquia 
federal às 
famílias dos 
Povos 
Indígenas 
Kaiowá e 
Guarani. 
Combate a 
COVID-19. 

 O expediente foi recebido 
pelo destinatário, mas por 
ora não houve resposta 
(reiterado). 

5
1 

Ofício 107/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-0012825/2020 

SESAI Encaminha 
Recomendaçã
o que trata 

Solicita o 
imediato 
retorno da 

Respondido por meio do Ofício nº 
28/2020/SESAI/NUJUR/SESAI/MS 
 

Signatário: Robson Santos 
da Silva – Secretário 
Especial de Saúde Indígena 
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SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

 
Data:02/04/2020 

sobre a 
situação de 
vulnerabilidade 
dos GUARANI 
KAIOWÁ do 
Mato Grosso 
do Sul perante 
a pandemia de 
COVID-19. 
Ref.Recomend
ação nº 
03/2020/PRM-
DRS-MS 

ENTREGA 
DE 
ALIMENTOS 
DO 
PROGRAMA 
DE 
SEGURANÇ
A 
ALIMENTAR 
e Nutricional 
por parte da 
autarquia 
federal às 
famílias dos 
Povos 
Indígenas 
Kaiowá e 
Guarani. 
Combate a 
COVID-19. 

PGR-00140014/2020 
 
Data: 13/04/2020 

 
Devolveu o documento sob 
o argumento de que a 
Recomendação é 
direcionada à FUNAI. 
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Ofício 108/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00128297/2020 
 
Data: 02/04/2020 
 

President
es de 
Comissõ
es e 
Frentes 
Parlamen
tares - 
Congress
o 
Nacional 

Encaminha a 
Recomendaçã
o nº 
02/2020/6ªCC
R/MPF 
(Comunidades
Quilombolas 
situadas no 
Município de 
ALCÂNTARA/
MA). 

Para 
CONHECIM
ENTO 
Combate a 
COVID-19. 

 
Ofício n° 138/2020-P – Câmara dos Deputados 
 
PGR-00129565/2020 
 
Data: 01/4/2020 
 

Apenas encaminha 
expediente, não solicita 
resposta. 
 
Assunto: Pedido de 
providências – Resolução n. 
11/20 da Presidência da 
República, que determina a 
remoção de famílias 
quilombolas de Alcântara. 
Pedido de nulidade e de 
emissão dos títulos de 
propriedade às famílias do 
Território Quilombola de 
Alcântara conforme 
Relatório Técnico de 
Identificação e Delimitação 
publicado pelo Incra em 
2008. 

5 Ofício 109/2020/6CCR/MPF Ministério Encaminha Solicita o Respondido por meio do Ofício nº Signatário: Washington 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

3  
PGR-00128412/2020 
 
Data:02/04/2020 

da 
Justiça 

Recomendaçã
o que trata 
sobre a 
situação de 
vulnerabilidade 
dos GUARANI 
KAIOWÁ do 
Mato Grosso 
do Sul perante 
a pandemia de 
COVID-19. 
Ref. 
Recomendaçã
o nº 
03/2020/PRM-
DRS-MS 

imediato 
retorno da 
ENTREGA 
DE 
ALIMENTOS 
DO 
PROGRAMA 
DE 
SEGURANÇ
A 
ALIMENTAR 
e Nutricional 
por parte da 
autarquia 
federal às 
famílias dos 
Povos 
Indígenas 
Kaiowá e 
Guarani. 
Combate a 
COVID-19. 

766/2020/SE/MJ 
 
PGR-00146463/2020 
 
Data:17/04/2020 
 
 
 
 
 
 
Complementado por meio do Ofício nº 
814/2020/SE/MJ 
 
PGR-00164801/2020 
 
Data: 04/05/2020 

Leonardo Guanaes Bonni -
Secretario-Executivo 
Adjunto 
 
Encaminha resposta da 
FUNAI, a qual informa que 
Coordenação-Geral de 
Promoção dos Direitos 
Sociais (CGPDS)da 
Diretoria de Promoção ao 
Desenvolvimento 
Sustentável (DPDS), por 
intermédio da sua 
Coordenaçãode 
Acompanhamento de 
Saúde Indígena (Coasi)e do 
Serviço de Monitoramento 
de Saúde e Apoio às 
Situações Emergenciais 
Específicas (Sease), tem 
trabalhado junto às 
unidades descentralizadas 
da FUNAI para garantir o 
atendimento de todos os 
povos indígenas, estando ai 
incluídos os Kaiowá e os 
Guarani. 
 
Signatário: Washington 
Leonardo Guanaes Bonini – 
Secretário-Executivo 
Adjunto 
 
Encaminha as 
documentações elaboradas 
pela Fundação Nacional do 
Índio (FUNAI), contendo as 
informações quanto ao 
assunto em comento, 
consubstanciada nos 
seguintes documentos: a) 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

OFÍCIO Nº 
692/2020/PRES/FUNAI 
(11533284); e b) OFÍCIO Nº 
630/2020/PRES/FUNAI 
(11533330). 

5
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Ofício 110/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00128902/2020 
 
Data:02/04/2020 

Ministério 
da Saúde 

Encaminha a 
Recomendaçã
o nº 11/2020 – 
Saúde dos 
POVOS 
INDÍGENAS 

Encaminha a 
RECOMEND
AÇÃO nº 
11/2020-
MPF 
expedida em 
2 de abril de 
2020, que 
trata sobre 
aspectos 
relacionados 
à saúde dos 
povos 
indígenas 
diante da 
pandemia 
do COVID-
19. 
 

Respondido por meio do Ofício nº 
941/2020/SVS/MS 
 
PGR-00194244/2020 
 
Data: 22/05/2020 

Signatário: Secretário de 
Vigilância em Saúde 
Substituto 
 
Informa que há cronograma 
de vacinação, que ocorrerá 
por fases, grupos 
prioritários e datas. Ao final 
da campanha, no dia 22 de 
maio, serão distribuídas 22 
milhões de doses para a 
vacinação. A campanha de 
vacinação conta influenza 
está em curso e a vacina 
está disponível para grupos 
prioritários conforme 
cronograma do MS. 
 

5
5 

Ofício 111/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00129182/2020 
 
Data:02/04/2020 

Ministério 
da 
Justiça 

Encaminha a 
Recomendaçã
o nº 11/2020 - 
Saúde dos 
POVOS 
INDÍGENAS 

Encaminha a 
RECOMEND
AÇÃO nº 
11/2020-
MPF 
expedida em 
2 de abril de 
2020, que 
trata sobre 
aspectos 
relacionados 
à saúde dos 
povos 
indígenas 
diante da 
pandemia 

Respondido por meio do Ofício nº 
793/2020SE/MJ 
 
PGR-00148800/2020 
 
Data: 20/04/2020 
 
 
Complementado por meio do Ofício nº 
888/2020/SE/MJ 
 
PGR-00163058/2020 
 
Data: 30/04/2020 
Complementado por meio do Ofício nº 
1024/2020/SE/MJ 

Signatário: Washington 
Leonardo Guanaes Bonni -
Secretário-Executivo 
Adjunto 
 
Informa que a Fundação 
Nacional do Índio foi instada 
a se manifestar, todavia não 
sobreveio resposta daquela 
entidade. Dessa forma, 
estão aguardando para 
envio de Resposta à 6CCR. 
 
Signatário: Washington 
Leonardo Guanaes Bonni -
Secretário-Executivo 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

de COVID-
19. 
 

 
PGR-00189906/2020 
 
Data: 20/05/2020 
 
 

Adjunto 
 
Encaminha documentos da 
FUNAI, os quais remetem 
informações sobre os itens 
e.1, e.2, e.4. Com relação 
aos itens e-3, e-5 e e-6, 
informam que estão em 
análise pela DPT e as 
informações pertinentes a 
esses itens ainda serão 
encaminhadas 
 
 
Signatário: Washington 
Leonardo Guanaes Bonni -
Secretário-Executivo 
Adjunto 
 
Encaminha a informação 
Técnica nº 
4/COPIRC/CGIIRC/DPT-
FUNAI a qual responde ao 
item e-6 da recomendação 
e o Despacho Coordenador 
COPI/2020 que informa as 
medidas adotadas no 
âmbito da proteção 
territorial para evitar o 
contágio dos povos 
indígenas COVID-19, quais 
sejam: “Estabelecimento de 

estratégias de atuação pelas 
unidades descentralizadas, 
mediante a Nota Técnica 
3/COFIS/2020 (2026505);2. 
Orientações ao preenchimento 
dos planos anuais de trabalho, 
incluindo a metodologia e o 
período ideal de execução das 
atividades de campo 
destinadas à proteção 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

territorial, por meio do Ofício 
Circular 2/DPT/2020 
(2032156); 3. Medidas 
relativas à prevenção e 
combate a incêndios florestais 
em Terras Indígenas, inclusive 
quanto à utilização das 
Brigadas Indígenas, mediante 
o Memorando Circular 1 
(2071287);4. Foram expedidos 
os Memorandos - Circulares 11 
(2088949) e 12(2090334) 
solicitando das Coordenações 
Regionais a apresentação de 
planos de trabalho 
emergenciais, no âmbito do 
Monitoramento Territorial, 
especificamente com vistas à 
prevenção e combate ao 
COVID-19 em Terras 
Indígenas; 5. Mapeamento das 
barreiras sanitárias instaladas 
em parceria com a SESAI e/ou 
com secretarias estaduais e 
municipais de saúde, por meio 
do Ofício 
Circular2/CGMT/2020 
(2118900) e planilha 
(2122564), totalizando 61 
barreiras sanitárias instaladas 
em 35 Terras Indígenas; 6. 
Para atendimento exclusivo ao 
combate ao COVID-19 Foram 
descentralizados recursos da 
ordem de  
R$ 588.169,16 destinados ao 
tema, mais uma solicitação de 
suplementação de R$ 
300.000,00 (2098178).” 
 
 

5
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Ofício 112(111)/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00129197/2020 
 

Ministério 
da 
Cidadani
a 

Encaminha a 
Recomendaçã
o nº 11/2020 - 
Saúde dos 

Encaminha a 
RECOMEND
AÇÃO nº 
11/2020-

Ministério da Cidadania 
 
Respondido por meio do Ofício nº 
406/2020/SE/CGAA/MC 

Ministério da Cidadania 
 
Signatário: Antônio José 
Barreto de Araújo Júnior – 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

Data:02/04/2020 POVOS 
INDÍGENAS 

MPF 
expedida em 
2 de abril de 
2020, que 
trata sobre 
aspectos 
relacionados 
à saúde dos 
povos 
indígenas 
diante da 
pandemia 
de COVID-
19. 
 

 
PGR-00161436/2020 
 
Data: 29/04/2020 
 
 
 
 
 

Secretário Executivo 
 
Encaminha Nota Técnica, 
na qual estão consignadas 
as informações acerca da 
Ação de Distribuição de 
Alimentos – ADA. Ainda, em 
complementação ao 
disposta na NT, informa 
parecer mais razoável 
continuar a pautar a 
atuação nos marcos que 
disciplinam a modalidade - 
Ação de Distribuição de 
Alimentos – ADA, a LOA, as 
práticas administrativas 
existentes e, 
eventualmente, as decisões 
judiciais. 

5
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Ofício 114/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00131060/2020 
 
Data:03/04/2020 
 

Comissã
o de 
Direitos 
Humanos 
e 
Minorias - 
CD 

Resposta ao 
Ofício nº 
138/2020-P -
Resolução n. 
11/20 da 
Presidência da 
República, que 
determina a 
remoção de 
famílias 
quilombolas de 
ALCÂNTARA 

Encaminha 
Recomendaç
ão 2 para 
CONHECIM
ENTO. 
pandemia de 
COVID-19. 

 Apenas encaminha 
expediente, não solicita 
resposta. 
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Ofício 115/2020/6CCR/MPF 
 
PGR- 00133999/2020 
 
Data:15/04/2020 

FUNAI  Mapeamento 
das 
COMUNIDAD
ES 
INDÍGENAS 

Solicita 
informações 
se existe um 
mapeamento 
por parte da 

Respondido por meio do Ofício nº 
923/2020/PRES/FUNAI 
 
PGR-00196148/2020 
 

Signatário: Marcelo 
Augusto Xavier da Silva – 
Presidente 
 
Encaminha Informação 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

mais 
vulneráveis 

FUNAI das 
comunidades 
mais 
vulneráveis 
aos impactos 
da COVID-
19. 

Data: 20/05/2020 
 
 
 
 

Técnica nº 
47/2020/COPS/CGPDS/DP
DS-FUNAI, a qual discorre 
acerca do isolamento 
Social, entrega de cestas 
básicas, envio de materiais 
de higiene pessoal, EPI 
para servidores, auxílio 
emergencial e encaminha 
os seguintes documentos: 
Nota Técnica  n. 
03/2020/COASI/CGPDS/DP
DS, que informa e orienta 
às Unidades 
Descentralizadas da Funai 
acerca do fluxo de ações e 
de monitoramento da 
atenção à saúde dos povos 
indígenas; do Memorando-
Circular  
05/COPS/CGPDS/DPDS 
contendo recomendações 
para acesso e recebimento 
de benefícios sociais e 
materiais de esclarecimento 
referentes aos cuidados 
preventivos de saúde no 
contexto da Covid-19 e ao 
Auxílio Emergencial. 
 

5
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Ofício 116/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00135534/2020 
 
Data:07/04/2020 

FUNAI Solicita 
esclarecimento
s sobreo 
despacho  n.  
01026/2019/G
AB/PFE/PFE- 
FUNAI/PGF/A
GU da 
Procuradoria 
Federal 
Especializada 

Solicita a 
Funai a se 
MANIFESTA
R acerca de 
contradição 
entre 
despacho e 
posição 
assumida 
publicamente 
e reitera 

Respondido por meio do Ofício nº 
707/2020/PRES/FUNAI 
 
PGR-00150637/2020 
 
Data: 20/04/2020 

Signatário: Marcelo 
Augusto Xavier da Silva – 
Presidente 
 
Encaminha despacho do 
Procurador-Chefe Nacional 
da FUNAI, o qual informa 
que “as declarações do 
Senhor Joany Arantes em 
nada conflitam com o 
quanto estipulado no 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

da FUNAI – 
POVOS 
INDÍGENAS 

termos da 
Recomendaç
ão Conjunta 
n. 001/2019 
6aCCR/DPU 
no contexto 
da COVID-
19. 
 

Despacho 
n.01026/2019/GAB/PFE/PF
E- FUNAI/PGF/AGU da 
Procuradoria Federal 
Especializada  da FUNAI. 
Antes se complementam. 
Recursos humanos e 
materiais continuam sendo 
normalmente enviados a 
comunidades indígenas 
independentemente do 
estágio demarcatório da TI. 
Todos são atendidos, salvo 
quando há conflitofundiário 
judicializado que impeça a 
chegada dos recursos, 
dado o grau de 
animosidade no caso 
concreto. Quanto à crise 
pandêmica de COVID-19 as 
providênciasprotetivas  
estão principalmente 
consolidadas na Portaria nº 
419/2020 - 
PRESIDÊNCIA/FUNAI". 
 

6
0 

Ofício 119/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00138456/2020 
 
Data:13/04/2020 
 

SEPPIR Dificuldades 
enfrentadas 
pelos POVOS 
CIGANOS no 
Brasil em 
virtude do 
avanço e 
agravamento 
do COVID-19 

Solicita 
AÇÕES para 
garantir a 
segurança 
alimentar 
dos povos 
ciganos em 
razão da 
dificuldade 
de acesso às 
políticas 
públicas 
Combate a 
Covid-19 

Respondido por meio do Ofício nº 
716/2020/GAB.SNPIR/MMFDH 
 
PGR- 00218276/2020 
Data: 10/06/2020 

Signatária: Sandra Terena 
– Secretária Nacional de 
Políticas de Promoção de 
Igualdade Racial 
 
Informa que a demanda foi 
respondida por meio do 
Ofício 
2985/2020/GM.MMFDH o 
que dispõe que: o MMFDH 
não executa ações para 
aquisição de kits 
emergências de limpeza e 
programas de aquisição de 
cestas básicas 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

emergenciais para mitigar a 
insegurança alimentar dos 
PCTs.  Porém, diante 
dapandemia  
COVID-19,a Pasta está em 
contato direto com os 
órgãos executores de tais 
ações, inclusivecom a 
previsão de repassar 
recursos orçamentários 
próprios, a fim de  
atender o maior número 
possíveldePCTs, 
cadastrados no CadÚnico, 
com pedidos de alimentos. 
 
Ademais, informa que água 
e luz gratuitas e obrigatórias 
nos acampamentos e kits 
de diagnóstico 
emergenciais são de 
responsabilidade estadual, 
municipal e/ou distrital. 
 
Além disso, explica que 
para melhor atender ao 
público alvo do MMFDH, 
onde se encontram os 
povos ciganos, houve 
ampliação dos canais de 
denúncia e pedidos de 
ajuda, o Disque 100 e o 
Ligue 180, além do Disque 
136 do MS.  

6
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Ofício 120/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00138521/2020 
 
Data: 15/04/2020 

Deputada 
Federal 
JoeniaWa
pichana 

Encaminha 
cópia do Ofício 
116/2020/6CC
R/MPF - 
POVOS 
INDÍGENAS 

ENCAMINH
A cópia do 
Ofício nº 
116/2020/6C
CR/MPF e 
da 
Recomendaç

 
 
 
 
 
 
 

Apenas encaminha 
expediente, não solicita 
resposta. 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

ão Conjunta 
nº 
01/2019/6CC
R/DPU. 
Combate a 
COVID-19. 

 
 
 
 

6
2 

Ofício 121/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00138554/2020 
 
Data:07/04/2020 

FUNAI Auxílio 
emergencial 
do Governo 
Federal - 
POVOS 
INDÍGENAS 

Solicita 
INFORMAÇ
ÕES sobre 
providências 
adotadas 
para o 
pagamento 
do auxílio 
para as 
comunidades 
indígenas. 
Combate a 
COVID-19. 

Respondido por meio do Ofício nº 

973/2020/PRES/FUNAI 
 

PGR-00227747/2020 

 
Data:16/06/2020 

Signatário: Marcelo 
Augusto Xavier da Silva – 
Presidente da FUNAI 
 
Informa que: “1. Encaminhamos 

o Memorando-Circular 
COPS/CGPDS 5 nº SEI 2066471 
às Coordenações Regionais com 
instruções técnicas para organizar 
estratégias de atendimento e 
monitoramento dos de 
acessibilidade à benefícios sociais 
por povos indígenas em meio à 
pandemia do Covid-19. Essa ação 
teve por objetivo informar as 
Coordenações Regionais para que 
pudessem informar ospovos 
indígenas sobre possíveis 
caminhos de acessibilidade a 
benefícios sociais, que 
dialogassemcom o isolamento 
social e prevenissem a proliferação 
do Covid-19 nas 
comunidadesindígenas, evitando 
desse modo, a saída desordenada 
das comunidades indígenas 
durante o processopandêmico e 
fortalecendo os diálogos das 
Coordenações Regionais com as 
comunidades indígenaspara 
melhores procedimentos em 
relação ao acesso à benefícios 
sociais;2. Encaminhamos o Ofício 
15 nº SEI 2097634à Secretaria 
Nacional de Renda de 
Cidadania(SENARC) do Ministério 
da Cidadania com propostas de 
adequações sumárias ao 
pagamento dobenefício Auxilio 
Emergencial de R$ 600 e Bolsa 
Família, a partir das estratégias 
levantadas em iálogo com as 
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7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

comunidades indígenas e 
Coordenações Regionais da Funai. 
Essa ação dialoga muitocom as 
recomendações da referida Ação 
Civil Pública, pois, grande parte 
das propostas deadequações 
encaminhadas à SENARC pela 
Funai, estão descritas e também 
foram propostas peloMinistério 
Público do Amazonas, na Ação 
Civil Pública n. 1007677 -
04.2020.4.01.3200, em seusitens i, 
ii e iii; 3. Encaminhamos o 
Memorando-Circular 
COPS/CGPDS 6 nº SEI 
2086256com informações às 
Coordenações Regionais sobre a 
Portaria Conjunta Nº 1, 02/04/2020 
- enfrentamento ao COVID-19, no 
âmbito do Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS), que 
informa sobre a estruturação e 
aporte de recursos financeiros no 
SUAS em decorrência da 
pandemia. Essa ação teve por 
objetivo informar às Coordenações 
Regionais sobre o aumento do 
financiamento público no âmbito 
da Assistência Social, para que 
pudessem pensar ações conjuntas 
com o Município e terem ciência 
deque houve aumento das fontes 
de custeio para ações de 
enfrentamento de situações de 
vulnerabilidade social, acirradas 
pela pandemia. 4. Em 03/04/2020, 
esta COPS, representada pelas 
servidoras, Paula Beatriz de Souza 
Mafra e Mary Kawauchi, o 
Coordenador-Geral da CGPDS, 
Jairo Pinto de Almeida, o 
Coordenador-Geral da CGPC, 
Joany Arantes, o Coordenador-
Geral da Coordenação-Geral de 
Apoio à Integração de Ações 
(CGAIA) do Ministério da 
Cidadania e as servidoras, Iara 
Attuch, Luiza Andrade e Gabriela, 
reuniram-se para discutir 
estratégias, com o intuito de 
mitigar os impactos da busca 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

desordenada das comunidades 
indígenas ao benefício 
emergencial. Dentre as 
preocupações apontadas pela 
Funai destacaram-se: o fato de 
não existir informativos com 
informações direcionadas ao 
público indígena; dificuldades de 
indígenas de Recente Contato no 
processo de compreensão de 
benefícios sociais no geral, em 
especial aos processos de 
cadastro para recebimento e 
saque de benefícios, agravado 
neste momento, pelas iniciativas 
exclusivas de acessos virtuais; 
solicitação do auxílio ser 
exclusivamente online para quem 
não é beneficiário do Programa 
Bolsa Família (PBF); solicitação 
está vinculada a 1 celular por 
solicitação (pois é comum o 
servidor local da Funai auxiliar os 
indígenas a acessarem os 
benefícios); obrigatoriedade do 
CPF para quem não é do PBF; 
inexistência de estratégias de 
pagamento diferenciadas às 
comunidades indígenas (foi 
apresentada ao Ministério da 
Cidadania, como alternativa a 
proposta da FOIRN, encaminhada 
pelo referido Ofício neste 
expediente, bem como propôs-se 
novamente a extensão do prazo de 
saque de benefícios para povos 
indígenas); f) conta de 
recebimento do benefício do 
auxílio para quem não é PBF ser 
digital e só possibilitar 
transferência e pagamento de 
boletos. Ao fim da reunião, o 
Ministério da Cidadania por meio 
da CGAIA manifestou que a 
alternativa apresentada pela 
FOIRN não era viável para o 
pagamento do auxílio emergencial, 
como também ressaltou que 
estratégias diferenciadas às 
apresentadas pelo Ministério da 
Cidadania, neste momento, não 
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seriam possíveis de adoção, tanto 
pela complexidade de recursos 
que teriam que ser 
disponibilizados, como pela 
situação atual de 
emergencialidade. 5. Destacamos 
também as peças informativas nº 
SEI  2133536 e  2133544 
elaboradas pela Assessoria de 
Comunicação da Funai (ASCOM) 
sobre o Auxílio Emergencial, como 
veículos de informação 
importantes às Coordenações 
Regionais e povos indígenas sobre 
o tema. Além das notícias sobre o 
assunto que foram veiculadas no 
site da Funai” 
 
 

6
3 

Ofício 122/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00140027/2020 
 
Data:15/04/2020 
 

Ministério 
da 
Defesa 

Dossiê – 
Garimpo ilegal 
TERRA 
INDÍGENA 
YANOMAMI 

Remete para 
CONHECIM
ENTO e 
PROVIDÊNC
IAS 
CABÍVEIS 
dossiê sobre 
garimpo 
ilegal e sua 
relação com 
surtos 
epidêmicos 
nas 
comunidades 
Yanomami e 
Ye’kwana. 
Combate a 
COVID-19. 

 O expediente foi recebido 
pelo destinatário, mas por 
ora não houve resposta 
(reiterado). 

6
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Ofício 123/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00140063/2020 
 
Data:14/04/2020 
 

Ministério 
da 
Justiça 

Dossiê – 
Garimpo ilegal 
TERRA 
INDÍGENA 
YANOMAMI 

Remete para 
CONHECIM
ENTO e 
PROVIDÊNC
IAS 
CABÍVEIS 
dossiê sobre 

Respondido por meio do Ofício 
1001/2020/SE/MJ 
 
PGR-00187211/2020 
 
Data: 18/05/2020 
 

Signatário Washington 
Leonardo Guanaes Bonini, 
Secretário-Executivo 
Adjunto 
 
Encaminha documentos 
com informações ao dossiê 
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garimpo 
ilegal e sua 
relação com 
surtos 
epidêmicos 
nas 
comunidades 
Yanomami e 
Ye’kwana. 
Combate a 
COVID-19. 

Complementado por meio do Ofício 
1044/2020/SE/MJ 
 
PGR-00193889/2020 
 
Data: 22/05/2020 

enviado pelo Ofício 
123/2020/6CCR. 
 
Signatário: Washington 
Leonardo Guanaes Bonini, 
Secretário-Executivo 
Adjunto 
 
Encaminha informações em 
aditamento às prestadas  
por intermédio do OFÍCIO 
Nº 1001/2020/SE/MJ 
(11697972), de 15/05/2020, 
que remete as 
documentações elaboradas 
pela Fundação Nacional do  
Índio (FUNAI), contendo as 
informações quanto ao 
assunto em comento, 
consubstanciada nos 
seguintes expedientes: a) 
OFÍCIO Nº 
950/2020/PRES/FUNAI 
(11736389); b) Informação 
Técnica nº 
14/2020/COPLII/CGIIRC/D
PT-FUNAI (11736385); e c) 
PLANO DE APOIO PARA 
AS BARREIRAS DE 
CONTINGENCIAMENTO 
(11736394). 

6
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Ofício 126/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00145040/2020 
 
Data:17/04/2020 
 

Comando 
da 
Aeronáuti
ca/ 
Ministério 
da 
Defesa 

Voos às 
TERRAS 
INDÍGENAS 
VALE DO 
JAVARI E 
YANOMAMI 

Solicita 
INFORMAÇ
ÕES sobre 
voos às 
terras 
indígenas 
Vale do 
Javari. 
Combate a 
COVID-19. 

 O expediente foi recebido 
pelo destinatário, mas por 
ora não houve resposta 
(reiterado). 
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6
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Ofício 127/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00145139/2020 
 
Data:17/04/2020 

FUNAI Execução do 
crédito 
extraordinário 
destinado ao 
combate do 
COVID-19 
POVOS 
INDÍGENAS 

Solicita 
ESCLARECI
MENTOS 
acerca de 
utilização 
reduzida de 
orçamento 
destinado ao 
combate de 
COVID-19. 

Respondido por meio do Ofício nº 
716/2020/PRES/FUNAI 
 
PGR-00154107/2020 
 
Data: 24/04/2020 

Signatário: Marcelo Augusto 
Xavier da Silva – Presidente 
 
Encaminha manifestação da 
Coordenadoria-Geral de 
Orçamento, contabilidade e 
Finanças- CGOF, qual seja: 
“(...) A Medida Provisória nº 
942, de 2 de abril de 2020, 
atribui crédito extraordinário 
para a FUNAI,integralmente 
destinado ao enfrentamento da 
pandemia de COVID-19, no 
valor de R$ 10.840.000,00(dez  
milhões  oitocentos  e  
quarenta  mil  reais).  O crédito 
foi disponibilizado pela 
Secretaria  deOrçamento 
Federal à FUNAI no dia 3 de 
abril de 2020.A execução 
orçamentária e financeira do 
orçamento da FUNAI é 
realizada por quarenta e 
trêsunidades gestoras 
descentralizadas. Quais sejam: 
trinta e nove Coordenações 
Regionais distribuídas por todo 
o território nacional, o Museu 
do Índio no Rio de Janeiro, e 
três unidades gestoras 
emBrasília.Até a data de 18 de 
abril, do montante de 
R$ 10.840.000,00 (dez milhões 
oitocentos e quarenta milreais)  
recebido  pela  FUNAI,  foi  
descentralizado  o  valor  de  
R$  7.444.747,21  (sete  
milhões, quatrocentos e 
quarenta e quatro mil 
setecentos e quarenta e sete 
reais e vinte e um centavos) às 
suasunidades gestoras, que 
representa 68,7% do 
orçamento recebido. Na 
mesma data, as Unidades 
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Gestoras descentralizadas da 
FUNAI haviam empenhado o 
valor de R$2.229.053,69 (dois 
milhões, duzentos e vinte e 
nove mil cinquenta e três reais 
e sessenta e novecentavos), 
representando 20,6% do 
orçamento recebido pela 
FUNAI.Estão sendo realizadas 
novas descentralizações de 
crédito às Coordenações 
Regionais 
diariamente,conforme 
autorizações das Diretorias de 
Promoção ao Desenvolvimento 
Sustentável e Diretoria 
deProteção Territorial.Em  18  
de  abril,  a  FUNAI  contava  
com  saldo  disponível  para  
descentralização  igual  a  
R$3.395.252,79 (três milhões, 
trezentos e noventa e cinco mil 
duzentos e cinquenta e dois 
reais esetenta e nove 
centavos), do orçamento 
recebido na Ação "21C0 - 
Enfrentamento da Emergência 
deSaúde Pública de 
Importância Internacional 
Decorrente do Coronavirus" 
por esta Fundação." 
 

6
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Ofício 128/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00145157/2020 
 
Data:17/04/2020 
 

ANAC Voos às 
TERRAS 
INDÍGENAS 
VALE DO 
JAVARI E 
YANOMAMI 

Solicita 
INFORMAÇ
ÕES sobre 
voos às 
terras 
indígenas 
Vale do 
Javari e 
Yanomami. 
Combate a 
COVID-19. 

Respondido por meio do Ofício nº 
267/2020/GAB/ANAC 
 
PGR-00152350/2020 
22/04/2020 

Signatário: Fernando 
Ferreira – Chefe de 
Gabinete 
 
Esclarece que as 
informações solicitadas não 
são de competência da 
ANAC e sugere que seja 
realizada consulta ao 
Departamento de Controle 
do Espaço Aéreo – DECEA 
do Comando da 
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Aeronáutica. Além disso, 
indaga sobre o interesse 
desta 6ªCCR que a ANAC 
encaminhe a demanda ao 
Centro de Coordenação de 
Operações do Comitê de 
Crise para Supervisão e 
Monitoramento dos 
impactos da COVID-19 do 
Palácio do Planalto.  
 

6
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Ofício 129/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00145168/2020 
 
Data:17/04/2020 

MMFDH Execução do 
crédito 
extraordinário 
destinado ao 
combate do 
COVID-19 - 
POVOS 
INDÍGENAS 

Solicita 
ESCLARECI
MENTOS 
acerca de 
utilização 
reduzida de 
orçamento 
destinado ao 
combate de 
COVID-19. 

Respondido por meio do OFÍCIO  N.° 
2686/2020/GM.MMFDH/MMFDH 
 
Data: 11/05/2020 
 

Signatário: Chefe de 
Gabinete Ministerial 
 
Relata articulação com a 
Funai e FCP e um destaque 
orçamentário de 45 milhões 
de reais, possibilitando 
parceria com a Funai e 
Conab. Informa que a 
demora no atendimento aos 
povos indígenas e 
quilombolas se deve a 
dificuldade de 
operacionalização. 
Esclarece ainda alguns 
pontos de como são/serão 
distribuídos alimentos aos 
povos indígenas. 
 

6
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Ofício 130/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00145203/2020 
 
Data:16/04/2020 

Departam
ento de 
Controle 
do 
Espaço 
Aéreo – 
DCEA – 
Ministério 
da 
Defesa 

Solicita 
informações 
sobre voos 
realizados às 
TERRAS 
INDÍGENAS 
VALE DO 
JAVARI E 
YANOMAMI 

Solicita 
DISPONIBIL
IZAR dados 
ostensivos 
do DCEA 
sobre a 
movimentaçã
o aérea em 
territórios 
Vale do 

Respondido por meio do Ofício nº 
093/AJUR/9447 
 
Data: 8/6/2020 
 

Signatário:T.B. do Ar 
Heraldo Luiz Rodrigues 
 
Encaminha cópia dos 
planos de voo de aeronaves 
com destino às regiões 
citadas no ofício, a partir de 
4/2/2020, contidos nos 
arquivos dos órgão 
regionais subordinados à 
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Javari e 
Yanomami.C
ombate a 
COVID-19. 

Infraero, todos integrantes 
do Sistema de Controle do 
Espaço Aéreo Brasileiro – 
SISCEAB. 

7
0 

Ofício 136/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00146886/2020 
 
Data: 20/04/2020 

FUNAI Solicita 
esclarecimento 
sobre as 
medidas 
adotadas pelo 
órgão 
indigenista no 
tocante à 
saúde de seus 
servidores e 
trabalhadores 
em razão da 
pandemia 
Covid19 
POVOS 
INDÍGENAS 

Solicita 
ESCLARECI
MENTO 
acerca de 
questões 
relacionadas 
à saúde de 
seus 
servidores e 
trabalhadore
s no contexto 
da pandemia 
do 
Coronavírus 
Covi19, 
tendo em 
vista notas 
públicas 
encaminhad
as pela 
INA.Combat
e a COVID-
19. 

Respondido por meio do Ofício Nº 
829/2020/PRES/FUNAI 
 
PGR-00170014/2020 
 
Data: 06/05/2020 

Signatário: Marcelo 
Augusto Xavier da Silva – 
Presidente da FUNAI 
 
Encaminha expedientes de 
áreas da Funai 
competentes para tratar o 
tema. Informa que foram 
adotadas medidas como 
possibilidade de trabalho 
remoto para grupos de risco 
e revezamento de trabalho 
presencial para diminuir 
concentração de pessoas. 

7
1 

Ofício 139/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00146921/2020 
 
Data: 17/04/2020 

CDHM Resposta ao 
Ofícios nº 
134/2020-P e 
147/2020-P 
POVOS 
INDÍGENAS 

INFORMA 
(RESPOSTA
) 
providências 
da 6ªCCR 
para reverter 
os efeitos da 
Portaria n 
418/PRES/F
UNAI, 
especialment
e no 
contexto da 

 Apenas encaminha 
expediente, não solicita 
resposta.  
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pandemia 
COVID-19. 

7
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Ofício 142/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00147230/2020 
 
Data: 20/04/2020 
 

STTR/Alc
ântara 
MABE 
MONTRA 

Contatos de 
militares com 
as 
comunidades e 
lideranças 
durante a 
pandemia do 
Covid-19 
ALCÂNTARA 

Encaminha 
para 
CONHECIM
ENTO 
(RESPOSTA
) diversos 
documentos 
expedidos 
pela 6ªCCR 
relacionados 
à Alcântara. 
Combate a 
COVID-19. 

 Apenas encaminha 
expediente, não solicita 
resposta. 

7
3 

Ofício 144/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00147343/2020 
 
Data:23/04/2020 
 

 

STTR/Alc
ântara 
MABE 
MONTRA 

Resolução 11- 
Comitê de 
Desenvolvime
nto do 
Programa 
Espacial 
Brasileiro - 
ALCÂNTARA 

Encaminha 
para 
CONHECIM
ENTO 
(RESPOSTA
) diversos 
documentos 
expedidos 
pela 6ªCCR 
relacionados 
à Alcântara. 
Combate a 
COVID-19. 

 Apenas encaminha 
expediente, não solicita 
resposta. 
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7
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Ofício 146/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00148289/2020 
 
Data: 22/04/2020 

Ministério 
da Saúde 

Demandas da 
Rede dos 
Povos e 
Comunidades 
Tradicionais do 
Brasil - PCTs 

ENCAMINHA 
demandas 
da Rede dos 
Povos e 
Comunidade
s 
Tradicionais 
do Brasil 
com listas de 
prioridades 
frente ao 
avanço da 
COVID-19 

Respondido por meio do Despacho 
SESAI/NUJUR/SESAI/MS  
 
 
PGR-00182590/2020 
 
 
Data: 14/05/2020 

Signatário: Robson dos 
Santos Silva- Secretário 
Especial de Saúde Indígena 
 
Encaminha o Parecer 
Técnico n º 244/2020-
COGASI/DASI/SESAI/MS. 

7
5 

Ofício 147/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00148434/2020 
 
Data:22/04/2020 
 

MMFDH Demandas da 
Rede dos 
Povos e 
Comunidades 
Tradicionais do 
Brasil - PCTs 

ENCAMINH
A demandas 
da Rede dos 
Povos e 
Comunidade
s 
Tradicionais 
do Brasil 
com listas de 
prioridades 
frente ao 
avanço da 
COVID-19 

Respondido por meio do Ofício 
2940/2020/GM.MMFDH/MMFDH 
 
PGR-00193980/2020 
 
Data: 22/05/2020 

Signatário: Jailton Almeida 
do Nascimento - Chefe de 
Gabinete Ministerial 
 
Informa ações acerca de 
cada ponto das demandas 
da Rede dos PCTs. 
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7
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Ofício 148/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00148446/2020 
 
Data:22/04/2020 

MAPA Demandas da 
Rede dos 
Povos e 
Comunidades 
Tradicionais do 
Brasil - PCTs 

ENCAMINHA 
demandas 
da Rede dos 
Povos e 
Comunidade
s 
Tradicionais 
do Brasil 
com lista de 
prioridades 
frente ao 
avanço de 
COVID-19. 

Respondido por meio do Ofício nº 1255/GAB-
GM/MAPA 
 
PGR-00433222/2020 
 
Data: 10/11/2020 

Signatário: Leandro 
Barbosa - Chefe de 
Gabinete do Ministro 
 
Encaminha manifestações 
das áreas técnicas: 
Secretarias de Política 
Agrícola (Despacho nº 84, 
aprovado no Ofício nº 312), 
de Agricultura e Pesca 
(Nota Técnica nº 37, 
encaminhado pelo 
Despacho nº 2273) e de 
Agricultura Familiar e 
Cooperativismo (Nota 
Técnica nº 3 e Despachos 
nº 230 e 245, aprovados no 
Despacho nº 2220) 
 

7
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Ofício 149/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00148448/2020 
 
Data:22/04/2020 

Ministério 
da 
Cidadani
a 

Demandas da 
Rede dos 
Povos e 
Comunidades 
Tradicionais do 
Brasil- PCTs 

ENCAMINHA 
demandas 
da Rede dos 
Povos e 
Comunidade
s 
Tradicionais 
do Brasil 
com lista de 
prioridades 
frente ao 
avanço de 
COVID-19. 

Respondido por meio do Ofício 
3371/2020/GM/MC 
 
PGR-00169346/2020 
 
Data: 06/05/2020 

Signatário: Leandro 
Barbosa - Chefe de 
Gabinete do Ministro 
 
Encaminha manifestações 
da Secretaria Especial de 
Desenvolvimento Social e 
Secretaria de Avaliação e 
Gestão de Informação. 

7
8 

Ofício 150/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00148458/2020 
 
Data:22/04/2020 

Ministério 
do 
Desenvol
vimento 
Regional 

Demandas da 
Rede dos 
Povos e 
Comunidades 
Tradicionais do 
Brasil- PCTs 

ENCAMINHA 
demandas 
da Rede dos 
Povos e 
Comunidade
s 
Tradicionais 
do Brasil 

Respondido por meiodo Ofício nº 
345/2020/AECI/GabineteSE-MDR 
 
PGR-00239419/2020 
 
Data: 26/06/2020 

Signatário: José de Castro 
Barreto Júnio – Chefe da 
Assessoria Especial de 
Controle Interno 
 
Informa que o assunto foi 
tratado dentro da área de 
atuação de 3 secretarias, 
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com lista de 
prioridades 
frente ao 
avanço de 
COVID-19. 

cujos programas guardam 
pertinência com as 
demandas elencadas e 
relata como cada uma das 
3 se manifestou. 

7
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Ofício 154/2020/6CCR/MPF 
 
 
PGR-00151333/2020 
 
Data:23/04/2020 

Ministério 
da 
Justiça e 
Seguranç
a Pública 

TERRA 
INDÍGENA 
GUASU-
GUAVIRÁ – 
Paraná 

REITERA 
necessidade
s de 
ESCLARECI
MENTOS do 
Ofício 
83/2020/6ªC
CR/MPF em 
relação à 
Terra 
Indígena 
GuasuGuavir
á. 
 
 
 
 
 

Respondido por meio do OFÍCIO Nº 
1693/2020/SE/MJ 
 
PGR-00297672/2020 
 
Data: 10/08/2020 

Signatário: Secretário 
Executivo Adjunto 
 
Encaminha informações 
trazidas pela Funai, 
demonstrando que todas as 
providências cabíveis foram 
tomadas 

8
0 

Ofício 156/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00153369/2020 
 
Data:23/04/2020 
 

 
Líder do 
Psol na 
Câmara 
dos 
Deputado
s 

 

Execução do 
crédito 
extraordinário 
destinado ao 
combate do 
Covid-19 pela 
Funai 
POVOS 
INDÍGENAS 

INFORMA 
(RESPOSTA
) que a 6ª 
CCR tem 
adotado as 
medidas 
necessárias 
para 
acompanha
mento da 
execução 
dos recursos 
orçamentário
s no 
combate ao 
COVID-19 

 Apenas encaminha 
expediente, não solicita 
resposta. 

8 Ofício 158/2020/6CCR/MPF Ministério Solicitação de Solicita Respondido por meio do Ofício Signatário:Gen Div Edson 
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1  
PGR-00153977/2020 
 
Data:24/04/2020 
 

da 
Defesa 

informação 
acerca das 
medidas 
preventivas e 
sanitárias 
adotadas pelo 
CLA para 
evitar a 
disseminação 
de COVID-19 - 
ALCÂNTARA 

INFORMAÇ
ÕES acerca 
das medidas 
preventivas e 
sanitárias 
adotadas 
pelo CLA, a 
fim de evitar 
a 
disseminaçã
o de COVID-
19 na área 
sob sua 
jurisdição 

11646/CHGABMD/GM-MD 
 
Data: 12/05/2020 
 
 
Complementado  por meio do Ofício nº 
14997/CH GAB MD/GM-MD 
 
Data: 03/06/2020 

Diehl Ripoli - Chefe de 
Gabinete do Ministro 
 
Informa que o Ofício foi 
encaminhado ao Comando 
da Aeronáutica, órgão ao 
qual o Centro de 
Lançamento de Alcântara 
está diretamente 
subordinado. 
 
 
Signatário: Gen Div Edson 
Diehl Ripoli - Chefe de 
Gabinete do Ministro 
 
Encaminha o Ofício nº 
29/AJU, assinado pelo 
Diretor do CLA, onde são 
informados cuidados 
tomados pelo Centro, 
concluindo que não há 
qualquer conduta irregular 
praticada pela direção. 
 
 

8
2 

Ofício 159/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00154124/2020 
 
Data:27/04/2020 
 

Governad
or do 
Acre 

Demandas da 
Rede dos 
Povos e 
Comunidades 
Tradicionais do 
Brasil  PCTs 

ENCAMINH
A documento 
recebido 
pela Rede 
dos Povos e 
Comunidade
s 
Tradicionais 
do Brasil 
com lista das 
principais 
prioridades 
frente ao 
avanço da 
COVID-19. 

 O expediente foi recebido 
pelo destinatário, mas por 
ora não houve resposta 
(reiterado). 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

8
3 

Ofício 160/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00154169/2020 
 
Data:27/04/2020 

Governad
or de 
Alagoas 

Demandas da 
Rede dos 
Povos e 
Comunidades 
Tradicionais do 
Brasil PCTs 

ENCAMINH
A documento 
recebido 
pela Rede 
dos Povos e 
Comunidade
s 
Tradicionais 
do Brasil 
com lista das 
principais 
prioridades 
frente ao 
avanço da 
COVID-19. 

 O expediente foi recebido 
pelo destinatário, mas por 
ora não houve resposta 
(reiterado). 

8
4 

Ofício 162/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00154181/2020 
 
Data:27/04/2020 

Governad
or do 
Amapá 

Demandas da 
Rede dos 
Povos e 
Comunidades 
Tradicionais do 
Brasil PCTs 

ENCAMINH
A documento 
recebido 
pela Rede 
dos Povos e 
Comunidade
s 
Tradicionais 
do Brasil 
com lista das 
principais 
prioridades 
frente ao 
avanço da 
COVID-19. 

Respondido por meio do Ofício nº 0332/2020-
GAB/GEA  
 
PR-AP- 00015975/2020 
 
Data: 20/07/2020 

Signatário: Cleudison 
Rodrigues da Costa - Chefe 
Adjunto do Gabinete do 
Governador 
 
Informa sobre medidas 
adotadas acerca da 
garantia de fornecimento de 
água potável de qualidade e 
a provisão de condições de 
saneamento adequadas 
para a segurança e 
proteção da saúde. 

8
5 

Ofício 163/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00154192/2020 
 
Data:27/04/2020 

Governad
or do 
Amazona
s 

Demandas da 
Rede dos 
Povos e 
Comunidades 
Tradicionais do 
Brasil PCTs 

Encaminha 
documento 
recebido 
pela Rede 
dos Povos e 
Comunidade
s 
Tradicionais 
do Brasil 
com lista das 

 O expediente foi recebido 
pelo destinatário, mas por 
ora não houve resposta 
(reiterado). 
 
 
 
 
 
 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

principais 
prioridades 
frente ao 
avanço da 
COVID-19. 

 
 

8
6 

Ofício 164/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00154200/2020 
 
Data:27/04/2020 

Governad
or da 
Bahia 

Demandas da 
Rede dos 
Povos e 
Comunidades 
Tradicionais do 
Brasil PCTs 

ENCAMINH
A documento 
recebido 
pela Rede 
dos Povos e 
Comunidade
s 
Tradicionais 
do Brasil 
com lista das 
principais 
prioridades 
frente ao 
avanço da 
COVID-19. 

Respondido por meio do Ofício nº 
00018069681/2020 
 
PGR-00159545/2020 
 
Data: 28/04/2020 
 
 
Complementado  por meio do Ofício GabSec 
0073/2020 
 
PGR-00171887/2020 
 
Data: 07/05/2020 
 
 
Complementado  por meio do Ofício n° 
331/2020-SJDHDS/GAB 
 
PGR-00191834/2020 
 
Data: 20/05/2020 
 
 

Signatária: Secretária 
Particular do Governador 
 
 
Informa que a demanda foi 
encaminhada a algumas 
secretarias e tão logo sejam 
obtidas informações, serão 
encaminhadas à 6ª CCR. 
 
Signatária: Fabya Reis – 
Secretária de Promoção de 
Igualdade Racial  
 
Informa que o Governo da 
Bahia assumiu a conta de 
água, luz de famílias 
vulneráveis, garantiu vale 
alimentação estudantil, 
criou novos leitos de UTI e 
está fazendo esforços com 
órgãos específicos no 
sentido de garantir cestas 
básicas e higiene pessoal 
aos PCTs. 
 
Signatário: Carlos Martins 
Marques de Santana – 
Secretário da Secretaria de 
Justiça, Direitos Humanos e 
Desenvolvimento Social - 
SJDHDS 
 
Encaminha informações 
apresentadas pela 
Superintendência de Apoio 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

e Defesa aos Direitos 
Humanos – SUDH, 
Superintendência de 
Inclusão e Segurança 
Alimentar – SISA e a 
Superintendência de 
Assistência Social - SAS 
 

8
7 

Ofício 166/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00154374/2020 
 
Data:27/07/2020 

Governad
or do 
Distrito 
Federal 

Demandas da 
Rede dos 
Povos e 
Comunidades 
Tradicionais do 
Brasil PCTs 

ENCAMINH
A documento 
recebido 
pela Rede 
dos Povos e 
Comunidade
s 
Tradicionais 
do Brasil 
com lista das 
principais 
prioridades 
frente ao 
avanço da 
COVID-19. 

Respondido por meio do Ofício nº 348/2020-
SERINS/GAB 
  
PGR- 00230683/2020 
 
Data: 22/06/2020 
 
 

Signatário: Vitor Paulo – 
Secretário de Relações 
Institucionais do DF 
 
Discorre acerca das 
prioridades ponto a ponto. 

8
8 

Ofício 169/2020/6CCRMPF 
 
PGR-00154784/2020 
 
 
Data:27/04/2020 

Governad
or do 
Ceará 

Demandas da 
Rede dos 
Povos e 
Comunidades 
Tradicionais do 
Brasil PCTs 

ENCAMINN
HA 
documento 
recebido 
pela Rede 
dos Povos e 
Comunidade
s 
Tradicionais 
do Brasil 
com lista das 
principais 
prioridades 
frente ao 
avanço da 
COVID-19. 

 O expediente foi recebido 
pelo destinatário, mas por 
ora não houve 
resposta(reiterado). 

8 Ofício 170/2020/6CCR/MPF Governad Demandas da ENCAMINH  O expediente foi recebido 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

9  
PGR-00154790/2020 
 
Data:27/04/2020 
 

or do 
Espírito 
Santo  

Rede dos 
Povos e 
Comunidades 
Tradicionais 
PCTs 

A expediente 
contendo a 
lista com as 
principais 
prioridades 
dos 
PCTs,frente 
ao avanço 
da COVID-
19 

pelo destinatário, mas por 
ora não houve resposta 
(reiterado). 

9
0 

Ofício 171/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00154793/2020 
 
Data:27/04/2020 

Governad
or de 
Goiás 

Demandas da 
Rede dos 
Povos e 
Comunidades 
Tradicionais do 
Brasil PCTs 

ENCAMINN
HA 
documento 
recebido 
pela Rede 
dos Povos e 
Comunidade
s 
Tradicionais 
do Brasil 
com lista das 
principais 
prioridades 
frente ao 
avanço da 
COVID-19. 

 O expediente foi recebido 
pelo destinatário, mas por 
ora não houve resposta 
(reiterado). 

9
1 

Ofício 172/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00154807/2020 
 
Data:27/04/2020 

Governad
or do 
Maranhã
o 

Demandas da 
Rede dos 
Povos e 
Comunidades 
Tradicionais do 
Brasil PCTs 

ENCAMINN
HA 
documento 
recebido 
pela Rede 
dos Povos e 
Comunidade
s 
Tradicionais 
do Brasil 
com lista das 
principais 
prioridades 
frente ao 

Respondido por meio do Ofício nº 79/2020-GG 
 
PGR-00166240/2020 
 
 
Data: 04/05/2020 

Signatário: Flávio Dino – 
Governador do Estado do 
Maranhão 
 
Informa que o Governo do 
Estado vem atuando em 
todas as áreas, com o 
empenho possível, para 
atender aos povos e 
comunidades tradicionais. 
Entre  
as ações desenvolvidas, 
destaca algumas delas a 
seguir: 1) ampliação de 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

avanço da 
COVID-19. 

leitos em todas as regiões; 
2) doação de 211 
ambulâncias aos 
municípios; 3) distribuição 
de cestas básicas; 4) 
compra de produtos da 
agricultura familiar. 
 

9
2 

Ofício 173/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00154842/2020 
 
Data:27/04/2020 

Governad
or do 
Mato 
Grosso 
do Sul 

Demandas da 
Rede dos 
Povos e 
Comunidades 
Tradicionais do 
Brasil PCTs 

ENCAMINN
HA 
documento 
recebido 
pela Rede 
dos Povos e 
Comunidade
s 
Tradicionais 
do Brasil 
com lista das 
principais 
prioridades 
frente ao 
avanço da 
COVID-19. 

Respondido por meio do Ofício 
OF/GABGOV/MS/N.187/2020 
 
PGR-00208959/2020 
 
Data: 03/06/2020 
 
Respondido por meio do Ofício 
Ofício207/2020/GABGOV/MS 
 
PGR-00214937/2020 
 
Data: 09/06/2020 

Signatário: Reinaldo 
Azambuja - Governador do 
MS 
 
Encaminha Ofício subscrito 
pelo Secretário de 
Educação, que relata 
medidas da Secretaria em 
relação às demandas dos 
PCTs. 
 
 
 
Signatário:  Reinaldo 
Azambuja - Governador do 
MS 
 
Encaminha Ofício subscrito 
pelo Secretário de Saúde 
do estado do MS, que relata 
medidas da Secretaria em 
relação às demandas dos 
PCTs. 

9
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Ofício 174/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00154903/2020 
 
Data:27/04/2020 

Governad
or de 
Minas 
Gerais 

Demandas da 
Rede dos 
Povos e 
Comunidades 
Tradicionais 
PCTs 

ENCAMINH
A expediente 
contendo a 
lista com as 
principais 
prioridades 
dos PCTs, 
frente ao 
avanço da 

Respondido por meio do Ofício nº 
304/2020/SEAPA/SUPEA 
 
PGR-00244525/2020 
 
Data: 22/06/2020 
 
 
 

Signatários: João Ricardo 
Albanez – Subsecretário de 
Política e Economia 
Agropecuária e Ana Maria 
Soares Valentini – 
Secretária de Estado de 
Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento 
 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

COVID-19  
 
 
 
 
 
Respondido por meio do Ofício SEE/AJ 
JUDICIAL nº6452/2020 
 
PR-MG-00040123/2020 
 
Data: 14/07/2020 
 
 
 
 
Respondido por meio do Ofício SEDESE/GAB 
nº 754/2020 
 
PGR-00261885/2020 
 
Data: 15/07/2020 
 
 
 

Informam que” no item  
CURTO  PRAZO Agricultura 
- “5. Priorização na 
chamada públicapara  os 
povos tradicionais para  
compras  públicas de 
alimentos, via programas  
PAA e  PNAE; 
(GOVERNOSFEDERAL, 
ESTADOS E MUNICÍPIOS)” 
o seguinte:– O Governo do 
Estado de Minas Gerais 
executa 
ProgramadeAquisiçãode 
Alimentos Agricultura  
Familiar com Compra  com 
Doação Simultânea -  PAA 
–  CDS na modalidade 
Termo de Adesão Estadual 
e,  frente  ao avanço  da 
COVID-19, tem 
intensificado sua atuação 
(...)” 
 
 
Signatário: Procurador do 
Estado 
 
Encaminha ofício da 
Secretaria de Educação, 
que informa como se dá o 
atendimento a estudantes 
indígenas e de outras 
comunidades tradicionais 
durante a pandemia, com 
plano de ensino remoto e 
adaptações às 
peculiaridades 
 
 
 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

 
 
 
Signatário: Secretária de 
Estado de Desenvolvimento 
Social 
 
Informa ações adotadas 
pela Secretaria para 
prevenção do coronavírus, 
garantia de alimentação e 
saúde às comunidades 
tradicionaisl 

9
4 

Ofício 175/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00155684/2020 
 
Data:  

PR/DF – 
Dra. 
Márcia 
Zollinger 

Notícia sobre o 
contato de 
missionários 
com POVOS 
INDÍGENAS 
ISOLADOSna 
Amazônia 

ENCAMINH
A resposta 
do ofício 
53/2020/6CC
R/MPF. 
COVID-19 

 Apenas encaminha 
expediente, não solicita 
resposta.  
 
A resposta necessária para 
a demanda foi recebida em 
relação ao Ofício 
53/2020/6CCR/MPF. 

9
5 

Ofício 176/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00158362/2020 
 
Data:30/04/2020 

Governad
or do 
Pará 

Demandas da 
Rede dos 
Povos e 
Comunidades 
Tradicionais 
PCTs 

ENCAMINH
A expediente 
contendo a 
lista com as 
principais 
prioridades 
dos 
PCTs,frente 
ao avanço 
da COVID-
19 

 O expediente foi recebido 
pelo destinatário, mas por 
ora não houve resposta 
(reiterado). 

9
6 

Ofício 177/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00158394/2020 
 
Data:30/04/2020 

Governad
or da 
Paraíba 

Demandas da 
Rede dos 
Povos e 
Comunidades 
Tradicionais 
PCTs 

ENCAMINH
A expediente 
contendo a 
lista com as 
principais 
prioridades 
dos PCTs, 
frente ao 

 O expediente foi recebido 
pelo destinatário, mas por 
ora não houve resposta 
(reiterado). 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

avanço da 
COVID-19 

9
7 

Ofício 178/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00158406/2020 
 
Data:30/04/2020 

Governad
or do 
Paraná  

Demandas da 
Rede dos 
Povos e 
Comunidades 
Tradicionais do 
Brasil PCTs 

ENCAMINH
A documento 
recebido 
pela Rede 
dos Povos e 
Comunidade
s 
Tradicionais 
do Brasil 
com lista das 
principais 
prioridades 
frente ao 
avanço da 
COVID-19. 

 O expediente foi recebido 
pelo destinatário, mas por 
ora não houve resposta 
(reiterado). 

9
8 

Ofício 179/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00158411/2020 
 
Data:30/04/2020 

Governad
or de 
Pernamb
uco  

Demandas da 
Rede dos 
Povos e 
Comunidades 
Tradicionais do 
Brasil PCTs 

ENCAMINH
A documento 
recebido 
pela Rede 
dos Povos e 
Comunidade
s 
Tradicionais 
do Brasil 
com lista das 
principais 
prioridades 
frente ao 
avanço da 
COVID-19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O expediente foi recebido 
pelo destinatário, mas por 
ora não houve resposta 
(reiterado). 

9
9 

Ofício 180/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00158416/2020 
 
Data:30/04/2020 

Governad
or do 
Piauí 

Demandas da 
Rede dos 
Povos e 
Comunidades 
Tradicionais do 
Brasil PCTs 

ENCAMINH
A documento 
recebido 
pela Rede 
dos Povos e 
Comunidade
s 
Tradicionais 

Respondido por meio do Of.SES/ASSEX SEI Nº 
404/2020 
 
PGR-00174553/2020 
 
Data: 11/05/2020 

Signatária: Fernanda Polo 
Louredo – Assessora 
Executiva do Gabinete do 
Secretário 
 
Encaminha manifestação 
da Assessoria de 
Comunicação na qual 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

do Brasil 
com lista das 
principais 
prioridades 
frente ao 
avanço da 
COVID-19. 

informa que elaborou 
cartilhas e orientações 
voltadas especificamente 
para os Povos e 
Comunidades Tradicionais 
do Brasil e que esse 
material está sendo 
distribuído digitalmente para 
as secretarias municipais e 
grupo técnico da Secretaria 
de Estado de Saúde. 
Remete, ainda, cópia do 
guia intitulado “Novo 
Coronavírus – A Saúde no 
Sus é direito de todos – 
orientações para povos 
tradicionais” 
 
Informa, ademais, que 
estão providenciando a 
complementação das 
informações solicitadas. 

1
0
0 

Ofício 181/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00158431/2020 
 
Data:30/04/2020 

Governad
or do Rio 
de 
Janeiro 

Demandas da 
Rede dos 
Povos e 
Comunidades 
Tradicionais do 
Brasil PCTs 

ENCAMINH
A documento 
recebido 
pela Rede 
dos Povos e 
Comunidade
s 
Tradicionais 
do Brasil 
com lista das 
principais 
prioridades 
frente ao 
avanço da 
COVID-19. 

Respondido por meio do Of.SES/ASSEX SEI Nº 
404/2020 
 
 
PGR-00174553/2020 
 
Data: 08/05/2020 
 
 
 
Respondido por meio do Of.SES/ASSEX SEI Nº 
888/2020 
 
PGR-00289246/2020 
 
Data: 06/08/2020 

Signatária: Assessora 
Executiva do Gabinete do 
Secretário de Saúde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signatário: Assessoria 
Executiva de Assuntos 
Estratégicos – Chefia de 
Gabinete 
 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

Complementa resposta 
enviada no documento 

PGR- 00174553/2020. 
1
0
1 

Ofício 182/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00158443/2020 
 
Data:30/04/2020 

Governad
ora do 
Rio 
Grande 
do Norte 

Demandas da 
Rede dos 
Povos e 
Comunidades 
Tradicionais do 
Brasil PCTs 

ENCAMINH
A documento 
recebido 
pela Rede 
dos Povos e 
Comunidade
s 
Tradicionais 
do Brasil 
com lista das 
principais 
prioridades 
frente ao 
avanço da 
COVID-19. 

 O expediente foi recebido 
pelo destinatário, mas por 
ora não houve resposta 
(reiterado). 

1
0
2 

Ofício 183/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00158453/2020 
 
Data:30/04/2020 

Governad
or do Rio 
Grande 
do Sul 

Demandas da 
Rede dos 
Povos e 
Comunidades 
Tradicionais do 
Brasil PCTs 

ENCAMINH
A documento 
recebido 
pela Rede 
dos Povos e 
Comunidade
s 
Tradicionais 
do Brasil 
com lista das 
principais 
prioridades 
frente ao 
avanço da 
COVID-19. 

Respondido por meio do Of. 55-
90/2020/RO/JB/GG/RS 
 
PGR-00178861/2020 
 
Data: 14/05/2020 

Signatário: Paulo Morales 
– Secretário Chefe de 
Gabinete do Governador 
 
Informa a criação do 
Gabinete de Crise para 
enfrentamento do COVID-
19 e que o Ofício expedido 
pela 6ªCCR foi 
encaminhado ao Comitê de 
Políticas Sociais e 
Educação parte do gabinete 
de crise. 
 

1
0
3 

Ofício 184/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00158460/2020 
 
Data:30/04/2020 

Governad
or de 
Rondônia 

Demandas da 
Rede dos 
Povos e 
Comunidades 
Tradicionais do 
Brasil PCTs 

ENCAMINH
A documento 
recebido 
pela Rede 
dos Povos e 
Comunidade
s 

 O expediente foi recebido 
pelo destinatário, mas por 
ora não houve resposta 
(reiterado). 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

Tradicionais 
do Brasil 
com lista das 
principais 
prioridades 
frente ao 
avanço da 
COVID-19. 

1
0
4 

Ofício 185/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00158470/2020 
 
Data:30/04/2020 

Governad
or de 
Roraima 

Demandas da 
Rede dos 
Povos e 
Comunidades 
Tradicionais do 
Brasil PCTs 

ENCAMINH
A documento 
recebido 
pela Rede 
dos Povos e 
Comunidade
s 
Tradicionais 
do Brasil 
com lista das 
principais 
prioridades 
frente ao 
avanço da 
COVID-19. 

 O expediente foi recebido 
pelo destinatário, mas por 
ora não houve resposta 
(reiterado). 

1
0
5 

Ofício 186/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00158482/2020 
 
Data:30/04/2020 

Governad
or de 
Santa 
Catarina 

Demandas da 
Rede dos 
Povos e 
Comunidades 
Tradicionais do 
Brasil PCTs 

ENCAMINH
A documento 
recebido 
pela Rede 
dos Povos e 
Comunidade
s 
Tradicionais 
do Brasil 
com lista das 
principais 
prioridades 
frente ao 
avanço da 
COVID-19. 

 O expediente foi recebido 
pelo destinatário, mas por 
ora não houve resposta 
(reiterado). 

1
0

Ofício 187/2020/6CCR/MPF 
 

Governad
or de São 

Demandas da 
Rede dos 

ENCAMINH
A documento 

 O expediente foi recebido 
pelo destinatário, mas por 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

6 PGR-00158488/2020 
 
Data:30/04/202 

Paulo Povos e 
Comunidades 
Tradicionais do 
Brasil PCTs 

recebido 
pela Rede 
dos Povos e 
Comunidade
s 
Tradicionais 
do Brasil 
com lista das 
principais 
prioridades 
frente ao 
avanço da 
COVID-19. 

ora não houve resposta 
(reiterado). 

1
0
7 

Ofício 188/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00158493/2020 
 
Data:27/04/2020 
 
 
 

Governad
or de 
Sergipe 

Demandas da 
Rede dos 
Povos e 
Comunidades 
Tradicionais 
PCTs 

ENCAMINH
A expediente 
contendo a 
lista com as 
principais 
prioridades 
dos PCTs, 
frente ao 
avanço da 
COVID-19 

 O expediente foi recebido 
pelo destinatário, mas por 
ora não houve resposta 
(reiterado). 

1
0
8 

Ofício 189/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00158498/2020 
 
Data:27/04/2020 
 
 

Governad
or de 
Tocantins 

Demandas da 
Rede dos 
Povos e 
Comunidades 
Tradicionais 
PCTs 

ENCAMINH
A expediente 
contendo a 
lista com as 
principais 
prioridades 
dos PCTs, 
frente ao 
avanço da 
COVID-19 

 O expediente foi recebido 
pelo destinatário, mas por 
ora não houve resposta 
(reiterado). 

1
0
9 

Ofício 190/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00158536/2020 
 
Data:27/04/2020 
 
 

Governad
or de 
Mato 
Grosso 

Demandas da 
Rede dos 
Povos e 
Comunidades 
Tradicionais 
PCTs 

ENCAMINH
A expediente 
contendo a 
lista com as 
principais 
prioridades 
dos PCTs, 

 O expediente foi recebido 
pelo destinatário, mas por 
ora não houve resposta 
(reiterado). 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

frente ao 
avanço da 
COVID-19 

1
1
0 

Ofício 191/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00158546/2020 
 
Data: 
30/04/2020 
 
 

FUNAI Encaminha 
Recomendaçã
o que trata da 
situação de 
vulnerabilidade 
dos 
GUARANI 
KAIOWÁ do 
Mato Grosso 
do Sul perante 
a pandemia de 
COVID-19. 

ENCAMINH
A, para 
PROVIDÊNC
IAS cabíveis, 
Recomendaç
ão 
solicitando o 
retorno da 
entrega de 
alimentos do 
Programa de 
Segurança 
Alimentar 
e Nutricional 
por parte 
desta 
Fundação 
Nacional do 
Índio às 
famílias dos 
Povos 
Indígenas 
Kaiowá e 
Guarani que 
se 
encontram 
em terras 
indígenas, 
identificadas 
administrativ
amente 
ou não. 
COVID-19. 

Respondido por meio do Ofício 
807/2020/PRES/FUNAI 
 
 
PGR-00168908/2020 
 
Data:  05/05/2020 

Signatário: Presidente da 
Funai 
 
Informa que a referida 
matéria já foi objeto de 
resposta da Funai à 
PRM/Dourados, no sentido 
de que há um trabalho com 
as unidades 
descentralizadas da Funai 
para garantir o atendimento 
de todos os povos 
indígenas Há utilização de 
crédito extraordinário 
liberado pela MP nº 942 e 
Termo de Execução 
Descentralizada e, com 
esses dois instrumentos, 
estão garantidos os 
recursos necessários para 
distribuição de alimentos e 
atendimento emergencial às 
famílias indígenas. 
 
 
 

1
1
1 

Ofício 195/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00159776/2020 
 

PRM 
Tabatinga 

Solicitação de 
informação 
acerca de IPL 
– POVOS 

SOLICITA os 
dados do 
procediment
o policial 

Respondido por meio do Ofício nº 489/2020-1º 
Ofício/PRM/TBT 
 
PRM-TAB-AM-00002755/2020 

Signatário: Leonardo 
Gomes Lins Pastl – 
Procurador da República 
 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

Data: 12/05/2020 INDÍGENAS 
ISOLADOS 

para 
acompanha
mento - IPL 
instaurado 
para 
investigar 
expedição do 
missionário 
Andrews 
Tonkin na TI 
Vale do 
Javari 
COVID-19. 

 
Data: 20/05/2020 

Encaminha documento o 
qual informa acerca da 
instauração do IPL nº 
2020.0034906 para 
investigação de expedição 
do missionário Andrew 
Tonkin na Terra Indígena 
Vale do Javari  

1
1
2 

Ofício 201/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00166736/2020 
 
Data: 06/05/2020 

Fundaçã
o 
Palmares 

Resolução 
1/2020 da 
Comissão 
Interamericana 
de Direitos 
Humanos 

ENCAMINH
A a 
Resolução 
n.º 1/2020 - 
Pandemia y 
Derechos 
Humanos 
enlasAmeric
as - da 
Comissão 
Interamerica
na de 
Direitos 
Humanos 
(CIDH) da 
Organização 
dos Estados 
Americanos 
(OEA) para 
providências  
cabíveis. 
COVID-19. 

 Apenas encaminha 
expediente, não solicita 
resposta. 

1
1
3 

Ofício 202/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00166884/2020 
 
Data: 06/05/2020 

FUNAI Resolução 
1/2020 da 
Comissão 
Interamericana 
de Direitos 

ENCAMINH
A a 
Resolução 
n.º 1/2020 - 
Pandemia y 

 Apenas encaminha 
expediente, não solicita 
resposta. 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

Humanos Derechos 
Humanos 
enlasAmeric
as - da 
Comissão 
Interamerica
na de 
Direitos 
Humanos 
(CIDH) da 
Organização 
dos Estados 
Americanos 
(OEA) para 
providências  
cabíveis. 
COVID-19. 

1
1
4 

Ofício 203/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00166992/2020 
 
Data: 13/05/2020 

Ministério 
da 
Justiça e 
Seguranç
a Pública 

Resolução 
1/2020 da 
Comissão 
Interamericana 
de Direitos 
Humanos 

ENCAMINH
A a 
Resolução 
n.º 1/2020 - 
Pandemia y 
Derechos 
Humanos 
enlasAmeric
as - da 
Comissão 
Interamerica
na de 
Direitos 
Humanos 
(CIDH) da 
Organização 
dos Estados 
Americanos 
(OEA) para 
providências  
cabíveis. 
COVID-19. 

Respondido por meio do Ofício 
Nº1032/2020/ASINT/MJ 
 
PGR-00225041/2020 
 
Data: 15/06/2020 

Signatária: Georgia Renata 
Sanchez Diogo 
Chefe da Assessoria 
Especial Internacional 

1 Ofício 205/2020/6CCR/MPF INCRA Resolução ENCAMINH  Apenas encaminha 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

1
5 

 
PGR-00167042/2020 
 
Data: 06/05/2020 

1/2020 da 
Comissão 
Interamericana 
de Direitos 
Humanos 

A a 
Resolução 
n.º 1/2020 - 
Pandemia y 
Derechos 
Humanos 
enlasAmeric
as - da 
Comissão 
Interamerica
na de 
Direitos 
Humanos 
(CIDH) da 
Organização 
dos Estados 
Americanos 
(OEA) para 
providências  
cabíveis. 
COVID-19. 

expediente, não solicita 
resposta. 

1
1
6 

Ofício 206/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00167083/2020 
 
Data: 06/05/2020 

MAPA Resolução 
1/2020 da 
Comissão 
Interamericana 
de Direitos 
Humanos 

ENCAMINH
A a 
Resolução 
n.º 1/2020 - 
Pandemia y 
Derechos 
Humanos 
enlasAmeric
as - da 
Comissão 
Interamerica
na de 
Direitos 
Humanos 
(CIDH) da 
Organização 
dos Estados 
Americanos 
(OEA) para 
providências  

 Apenas encaminha 
expediente, não solicita 
resposta. 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

cabíveis. 
COVID-19. 

1
1
7 

Ofício 207/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00167135/2020 
 
Data: 06/05/2020 

Ministério 
da 
Cidadani
a 

Resolução 
1/2020 da 
Comissão 
Interamericana 
de Direitos 
Humanos 

ENCAMINH
A a 
Resolução 
n.º 1/2020 - 
Pandemia y 
Derechos 
Humanos 
enlasAmeric
as - da 
Comissão 
Interamerica
na de 
Direitos 
Humanos 
(CIDH) da 
Organização 
dos Estados 
Americanos 
(OEA) para 
providências  
cabíveis. 
COVID-19. 

 Apenas encaminha 
expediente, não solicita 
resposta. 

1
1
8 

Ofício 208/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00167196/2020 
 
Data: 06/05/2020 

MRE Resolução 
1/2020 da 
Comissão 
Interamericana 
de Direitos 
Humanos 

ENCAMINH
A a 
Resolução 
n.º 1/2020 - 
Pandemia y 
Derechos 
Humanos 
enlasAmeric
as - da 
Comissão 
Interamerica
na de 
Direitos 
Humanos 
(CIDH) da 
Organização 

 Apenas encaminha 
expediente, não solicita 
resposta. 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

dos Estados 
Americanos 
(OEA) para 
providências  
cabíveis. 
COVID-19. 

1
1
9 

Ofício 210/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00167664/2020 
 
Data: 11/5/2020 

 

SESAI/M
S 

Pedido da 
Federação das 
Organizações 
Indígenas do 
Rio Negro – 
FOIRN 
POVOS 
INDÍGENAS 

SOLICITAÇ
ÃO de apoio 
na liberação 
de voo de 
aeronave no 
enfrentament
o à 
COVID-19. 

 O expediente foi recebido 
pelo destinatário, mas por 
ora não houve resposta 
(reiterado). 

1
2
0 

Ofício 214/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00170848/2020 
 
Data: 15/5/2020 
 

CDHM Ações de 
fiscalização 
em terras 
indígenas 
POVOS 
INDÍGENAS 

INFORMA 
(RESPOSTA
) que a 
6CCR tem 
adotado as 
medidas 
previstas no 
ordenamento 
jurídico para 
a proteção 
dos 
indígenas e 
comunidades 
tradicionais, 
sobretudo 
neste 
momento tão 
delicado em 
que 
enfrentamos 
a pandemia 
de COVID-
19 

 O ofício não solicita 
resposta. 

1
2
1 

Ofício 217/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00174187/2020 

DSEI 
Yanoma
mi 

Dados 
Epidemiológico
s 

Solicitação 
de acesso 
aos dados 

Respondido por meio do Ofício nº 
1081/2020/YANOMAMI/DSEI/SESAI/MS 
 

Signatário: Coordenador 
Distrital 
 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

 
Data: 11/5/2020 

 

POVOS 
INDÍGENAS 

epidemiológi
cos do 
Distrito 
Sanitário 
Especial 
Indígena - 
DSEI 
Yanomami 
COVID-19. 

PR-RR-00012426/2020 
 
Data: 26/05/2020 

Envia documentos onde 
constam informações de 
análise epidemiológica das 
infecções respiratórias 
agudas do DSEI, no 
período de 2019 a 2020. 

1
2
2 

Ofício 230/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00182706/2020 
 
Data: 15/05/2020 

PRM-
Tabatinga 

ENCAMINHA 
Parecer 
Técnico 
689/2020/SPP
EA 
PCTS 

ENCAMINH
A parecer 
SPPEA e 
Recomendaç
ões SP para 
subsidiar a 
atuação da 
PRM no 
combate à 
COVID-19. 

 Apenas encaminha 
expediente, não solicita 
resposta. 

1
2
3 

Ofício 231/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00182902/2020 
 
Data? 14/05/2020 

PR/RO Encaminha 
Laudo Técnico 
PCTS 

ENCAMINH
A laudo 
técnico 
elaborado 
pela SPPEA 
para 
subsidiar a 
atuação da 
Procuradoria 
no combate 
ao COVID-
19 

 Apenas encaminha 
expediente, não solicita 
resposta. 

1
2
4 

Ofício 236/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00183172/2020 
 
Data: 15/5/2020 
 

PR/MA Encaminha 
laudo técnico  
PCTS 

ENCAMINH
A laudo 
técnico 
elaborado 
pela SPPEA 
para 
subsidiar a 
atuação da 
Procuradoria 

 Apenas encaminha 
expediente, não solicita 
resposta. 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

no combate 
ao COVID-
19 

1
2
5 

Ofício 237/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00183228/2020 
 
Data: 15/5/2020 
 

PR/MT Encaminha 
laudo técnico 
PCTS 

ENCAMINH
A laudo 
técnico 
elaborado 
pela SPPEA 
para 
subsidiar a 
atuação da 
Procuradoria 
no combate 
ao COVID-
19 

 Apenas encaminha 
expediente, não solicita 
resposta. 

1
2
6 

Ofício 238/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00183265/2020 
 
Data: 15/5/2020 
 

PR/MS Encaminha 
laudo técnico 
PCTS 

ENCAMINH
A laudo 
técnico 
elaborado 
pela SPPEA 
para 
subsidiar a 
atuação da 
Procuradoria 
no combate 
ao COVID-
19 

 Apenas encaminha 
expediente, não solicita 
resposta. 

1
2
7 

Ofício 239(240)/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00183293/2020 
 
Data: 15/5/2020 
 

PR/RJ Encaminha 
laudo técnico 
PCTS 

ENCAMINH
A laudo 
técnico 
elaborado 
pela SPPEA 
para 
subsidiar a 
atuação da 
Procuradoria 
no combate 
ao COVID-
19 

 Apenas encaminha 
expediente, não solicita 
resposta. 

1 Ofício 242/2020/6CCR/MPF Ministério Plano de ENCAMINH Respondido por meio do Ofício nº Signatário: Siderval Matias 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

2
8 

 
PGR-00188327/2020 
 
Data: 21/05/2020 

de Saúde enfrentamento 
à COVID-19 
POVOS 
INDÍGENAS 

A Nota 
Pública da 
Arquidiocese 
de Manaus 
acerca da 
dificuldade 
de acesso a 
atendimento 
de indígenas 
em contexto 
urbano e 
SOLICITA 
informar a 
existência de 
um plano de 
enfrentament
o à COVID-
19. 

272/2020/SESAI/NUJUR/SESAI/MS 
 
PGR-00250117/2020 
 
Data: 06/07/2020 

dos Santos – Chefe de 
Gabinete da SESAI 
 
 
Discorre acerca de normas 

jurídicas e conclui que “(...) 

Nesse sentido, a exigência 

de atendimento aos 

indivíduos fora do 

Subsistema, mostra-se 

incompatível teleológica e 

sistematicamente com o 

modelo de gestão de saúde 

indígena, com manifesto 

prejuízo às comunidades 

descritas no parágrafo 1º do 

art. 231, isto é, em contexto 

de aldeamento. Ou seja, o 

atendimento a povos 

indígenas junto a este 

Subsistema específico de 

atendimento à saúde, deve 

obrigatoriamente perpassar 

pela verificação de dois 

requisitos ou pelo menos da 

interdependência destes, a 

saber: i) a condição de  

indígena aldeado; ii) ou de 

estarem os não aldeados, 

ao menos, dentro de uma 

dimensão geográfica 

tradicionalmente ocupada 

pela respetiva etnia em 

caráter permanente,  nos 

termos o que dispõem a 

própria Constituição Federal 

em seu artigo 231, 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

parágrafo 1º.” 

1
2
9 

Ofício 243/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00188370/2020 
 
Data: 21/05/2020 

SESAI Plano de 
enfrentamento 
à COVID-19 
POVOS 
INDÍGENAS 

ENCAMINH
A Nota 
Pública da 
Arquidiocese 
de Manaus 
acerca da 
dificuldade 
de acesso a 
atendimento 
de indígenas 
em contexto 
urbano e 
SOLICITA 
informar a 
existência de 
um plano de 
enfrentament
o à COVID-
19. 

Respondido por meio do Ofícioi nº 
227/2020/SESAI/NUJUR/SESAI/MS 
 

 

PGR-00237931/2020 
 
 
Data:15/09/2020 

 

Signatário: Robson Santos 
da Silva – Secretário 
Especial de Saúde Indígena 
 
“Conclui que, por possuir 
competência discriminada 
pela legislação vigente, esta 
Secretaria Especial de 
Saúde Indígena apenas 
presta atendimento aos 
indígenas aldeados e, por 
considerar que o Sistema 
Único de Saúde faz parte 
do federalismo solidário, os 
indígenas no contexto 
urbano devem ser 
devidamente atendidos pelo 
SUS do Município ou 
Estado, defronte as normas 
descritas na égide jurídica. “ 

1
3
0 

Ofício 244/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00188414/2020 
 
Data: 21/05/2020 

FUNAI Plano de 
enfrentamento 
à COVID-19 
POVOS 
INDÍGENAS 

ENCAMINH
A Nota 
Pública da 
Arquidiocese 
de Manaus 
acerca da 
dificuldade 
de acesso a 
atendimento 
de indígenas 
em contexto 
urbano e 
SOLICITA 
informar a 
existência de 
um plano de 
enfrentament
o à COVID-
19. 

Respondido por meio do Ofício nº 
1513/2020/PRES/FUNAI 
 
PGR-00282888/2020 
 
Data: 03/08/2020 

Signatário: Marcelo 
Augusto Xavier da Silva – 
Presidente da Funai 
 
encaminha a Informação 
Técnica nº 78/2020/COPS/ 
CGPDS/DPDS-FUNAI, a 
respeito do Plano de 
Contin-gência da FUNAI 
para enfrentamento da 
COVID-19 voltado a 
populações indígenas em 
situação urbana e 
documentos enviados às 
Coordenações Regionais 
da Funai: Memorandos-
Circulares nºs 5,6, 9 e 
11/2020//COPS/CGPDS/DP
DS-FUNAI, e Folder 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

explica-tivo de "Como sacar 
o benefício do Auxílio 
Emergencial".  

1
3
1 

Ofício 245/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00188462/2020 
 
Data: 21/05/2020 

Prefeitura 
de 
Manaus/
AM 

Plano de 
enfrentamento 
à COVID-19 
POVOS 
INDÍGENAS 

ENCAMINH
A Nota 
Pública da 
Arquidiocese 
de Manaus 
acerca da 
dificuldade 
de acesso a 
atendimento 
de indígenas 
em contexto 
urbano e 
SOLICITA 
informar a 
existência de 
um plano de 
enfrentament
o à COVID-
19. 

Respondido por meio do OFÍCIO Nº 
713/2020/CONSTEC-CASA CIVIL 
 
PGR-00244821/2020 
 
Data: 01/06/2020 

 
Signatário: Glauce Regina 
L. B. S. Meireles – 
Subsecretária subchefe de 
Assuntos Adm. E de 
Governo. 
 
Encaminha Relatório 
Técnico oriundo da 
Secretaria Municipal de 
Saúde/SEMSA, juntamente 
com a manifestação da 
Secretaria Municipal da 
Mulher, Assistência Social e 
Cidadania – SEMASC, por 
intermédio do Ofício nº 
1336/2020 – GS – 
SEMASC, datado de 
26.06.2020, com as ações 
para a população indígena 
no âmbito do município de 
Manaus. 
 
 

1
3
2 

Ofício 246/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00188660/2020 
 
Data: 21/05/2020 

Secretari
a 
Municipal 
de Saúde 
– 
Manaus/
AM 

Plano de 
enfrentamento 
à COVID-19 
POVOS 
INDÍGENAS 

ENCAMINH
A Nota 
Pública da 
Arquidiocese 
de Manaus 
acerca da 
dificuldade 
de acesso a 
atendimento 
de indígenas 
em contexto 
urbano e 
SOLICITA 

Respondido por meio do Ofício nº 1256/2020-
ASTECGA/GABIN/SEMSA 
 
PGR-00224833/2020 
 
Data: 15/06/2020 

Signatário: Marcelo 
Magaldi Alves – Secretário 
Municipal de Saúde  
 
Encaminha Relatório 
Técnico o qual relata as 
medidas adotadas pela 
SEMSA Manaus para 
reduzir os impactos 
provocados pelo COVID-19 
entre os indígenas de 
Manaus e discorre acerca 
da Carta da Arquidioceso 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

informar a 
existência de 
um plano de 
enfrentament
o à COVID-
19. 

de Manaus, 

1
3
3 

Ofício 247/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00188686/2020 
 
Data: 21/05/2020 

President
e do 
CONDISI 
do DSEI 
Manaus 

Plano de 
enfrentamento 
à COVID-19 
POVOS 
INDÍGENAS 

ENCAMINH
A Nota 
Pública da 
Arquidiocese 
de Manaus 
acerca da 
dificuldade 
de acesso a 
atendimento 
de indígenas 
em contexto 
urbano e 
SOLICITA 
informar a 
existência de 
um plano de 
enfrentament
o à COVID-
19. 

 O expediente foi recebido 
pelo destinatário, mas por 
ora não houve resposta  
(reiterado). 
 
 
 

1
3
4 

Ofício 249/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00189098/2020 
 
Data: 21/05/2020 

Ministério 
da Saúde  

Encaminha 
Ofícios PR/AM 
e requisita 
informações 
POVOS 
INDÍGENAS 

ENCAMINH
A Ofícios 
PR/AM 
acerca de 
hospital de 
campanha e 
atendimento 
a indígenas 
em Manaus 
durante a 
pandemia e 
REQUISITA 
as 
informações 
já 

Respondido por meio do OFÍCIO Nº 
541/2020/SESAI/NUJUR/SESAI/MS 
 
PGR-00438071/2020 
 
Data: 3/11/2020 

Signatário: Siderval Matias 
dos Santos – chefe de 
Gabinete – Sesai 
 
Informa que a implantação 
de Hospital de Campanha, 
de acordo com a 
PORTARIA Nº 
1.514/GM/MS, de 15/6/2020 
(0015407965), é de 
responsabilidade da 
Secretaria de Atenção 
Especializada à Saúde 
(SAES). Que a SESAI e o 
governo do Amazonas 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

solicitadas. 
COVID-19. 

inauguraram no dia 
26/05/2020, em Manaus, 
uma ala hospitalar 
destinada ao atendimento 
de indígenas infectados 
pelo coronavírus. O local é 
adaptado de acordo com as 
especificidades da 
população indígena, como 
tradições e costumes. 
 
 
 

1
3
5 

Ofício 253/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00190179/2020 
 
Data: 22/05/2020 

Procurad
oria da 
Repúblic
a em 
Santa 
Catarina 

Encaminha o 
Parecer 
Técnico nº 
667/2020/ANP
A/SPPEA/PGR
. 
PCTS 

ENCAMINH
A Parecer 
Técnico 
elaborado 
pela 
Secretaria de 
Perícia, 
Pesquisa e 
Análise 
(SPPEA/PG
R) para 
subsidiar a 
atuação no 
combate à 
COVID- 19, 
no que diz 
respeito às 
necessárias 
adequações 
às 
especificidad
es 
socioculturai
s dos povos 
e 
comunidades 
tradicionais 
em contexto 

 Apenas encaminha 
expediente, não solicita 
resposta. 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

regional. 
 

1
3
6 

Ofício 254/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00190876/2020 
 
Data: 22/05/2020 

Procurad
oria da 
Repúblic
a no Pará 

Encaminha o 
OFÍCIO 
186/2020 - 
Gab. Dep. 
Fed. Maria do 
Rosário  
PCTS 
 

ENCAMINH
A 
solicitação 
de medidas 
de proteção 
a crianças e 
adolescentes 
pertencentes 
a Povos e 
Comunidade
s 
Tradicionais 

 Apenas encaminha 
expediente, não solicita 
resposta. 

1
3
7 

Ofício 257/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00190942/2020 
 
Data: 22/05/2020 

Procurad
oria da 
Repúblic
a no 
Município 
de 
Tabatinga 

Encaminha o 
OFÍCIO 
186/2020 - 
Gab. Dep. 
Fed. Maria do 
Rosário  
PCTS 

ENCAMINH
A 
solicitação 
de medidas 
de proteção 
a crianças e 
adolescentes 
pertencentes 
a Povos e 
Comunidade
s 
Tradicionais 

 
Despacho 
PRM-TAB-AM-00004353/2020 
 
Data: 22/7/2020 

O procurador da República 
Leonardo Lins Pastl informa 
que tramita no 2º Ofício da 
PRM-Tabatinga o 
Procedimento 
Administrativo nº 
1.13.001.000032/2020-43 
para acompanhar o 
cumprimento da legislação 
e das políticas públicas dos 
serviços de saúde, serviços 
de vigilância sanitária e 
controle do transporte, por 
meio de ação coordenada e 
de urgência entre o estado 
do Amazonas e órgãos e 
entidades de fiscalização ao 
combate da pandemia 
ocasionada pelo Covid-19, 
na região do Alto e Médio 
(Jutaí) Solimões e Vale do 
Javari (Atalaia do Norte). E 
autuado o Procedimento 
Administrativo nº 
1.00.000.008084/2020-262 
pela PFDC, visando 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

acompanhar as medidas 
adotadas pelo Ministério da 
Saúde para prevenir a 
subnotificação da Covid-19. 

1
3
8 

Ofício 258/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00191117/2020 
 
Data: 25/05/2020 

MMFDH Execução do 
crédito 
extraordinário 
destinado ao 
combate do 
Covid-19 
perante os 
POVOS 
CIGANOS 

Manifestação 
acerca da 
execução 
dos créditos 
extraorçame
ntários 
presentes na 
Ação 21C0, 
alocada no 
Programa50
34 – 
Proteção à 
Vida, 
Fortalecimen
to da 
Família, 
Promoção e 
Defesa dos 
Direitos 
Humanos 
para Todos, 
destinados 
ao combate 
do Covid-19, 
perante o 
Povo 
Romani 
 

 
Respondido por meio do Ofício nº 
4403/2020/GM.MMFDH/MMFDH 
 
PGR- 00256735/2020 
 
Data: 9/7/2020 

Signatário:  
 
Informa que a demanda foi 
objeto de análise da 
Secretaria Nacional de 
Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial deste 
Ministério, que apresentou 
as informações contidas no 
Ofício n.° 
727/2020/GAB.SNPIR/SNPI
R/MMFDH (1220461), as 
quais encaminha para 
conhecimento e 
providências decorrentes. 
 

1
3
9 

Ofício 262/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00198074/2020 
 
Data: 02/06/2020 

SESAI Complemento 
às informações 
ao Ofício 
82/2020/6CCR
/MPF 
POVOS 
INDÍGENAS 

SOLICITA 
informações 
atualizadas 
sobre as 
medidas de 
proteção e 
de 
enfrentament

 
Respondido por meio do Ofício nº º 
344/2020/SESAI/NUJUR/SESAI/MS 
 
PGR- 00286836/2020 
 
Data: 3/8/2020 

Signatário: Siderval Matias 
dos Santos 
 
Encaminha, como resposta, 
o Despacho DASI 
(0015244666), o Parecer 
Técnico 345 (0015226213) 
e o Relatório das ações 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

o à 
pandemia de 
COVID-19, a 
fim de 
complement
ar as 
respostas ao 
Ofício 
82/2020/6CC
R/MPF. 

realizadas pela SESAI 
(0015226944). 

1
4
0 

Ofício 269/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00199283/2020 
 
Data: 22/05/2020 

FUNAI Encaminha 
Nota pública 
do 
Observatório 
dos Direitos 
Humanos dos 
POVOS  
INDÍGENAS 
ISOLADOS E 
DE RECENTE 
CONTATO 
 

ENCAMINH
A Nota 
pública sobre 
incidente na 
TI 
Araribóia(MA
) e solicita 
tomada de 
ações 
urgentes. 
Combate a 
COVID-19. 

 O expediente foi recebido 
pelo destinatário, mas por 
ora não houve resposta  
(reiterado). 

1
4
1 

Ofício 270/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00199313/2020 
 
Data: 28/05/2020 

FNDE Programa 
Nacional de 
Alimentação 
Escolar  
POVOS  
INDÍGENAS 

SOLICITA 
informações 
acerca da 
vigência do 
Programa 
Nacional de 
Alimentação 
Escolar em 
terras 
indígenas, 
durante a 
Pandemia do 
Covid-19. 

Respondido por meio do Ofício nº 
153111/2020/Diaco/Comv/Cgpae/Dirae-FNDE 
 
PGR- 00223093/2020 
 
Data: 12/06/2020 
 
 

Signatário: Walmo Xavier 
da Silva – Coodenador-
Geral do Programa 
Nacional de Alimentação 
Escolar 
 
Informa que o FNDE tem 
repassado normalmente os 
recursos financeiros às 
Entidades Executoras – 
municipais, estaduais e 
distrital do Programa 
Nacional de Educação 
Escolar – PNAE, inclusive 
as que abrigam terras 
indígenas, durante o 
período de suspensão do 
ano letivo decorrente da 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

pandemia do Covid-19. 
Apresenta outros 
esclarecimentos e 
encaminham documentos. 
 

1
4
2 

Ofício 272/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00200575/2020 
 
Data: 03/06/2020 

Secretari
a 
Especial 
de 
Desenvol
vimento 
Social – 
MC 

Crédito 
Extraordinário 
para PCTS 

SOLICITA 
informações 
acerca da 
destinação 
de crédito 
extraordinári
o para 
aquisição de 
alimentos e 
material de 
higiene 
especificame
nte voltados 
aos diversos 
segmentos 
de Povos e 
Comunidade
s 
Tradicionais, 
além das 
populações 
indígenas e 
quilombolas, 
durante 
pandemia do 
Covid-19. 

 O expediente foi recebido 
pelo destinatário, mas por 
ora não houve resposta. 

1
4
3 

Ofício 328/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00211385/2020 
 
Data: 05/06/2020 

PRM 
Salgueiro
/Ouricuri/
PE 

Encaminha 
representação 
do Deputado 
Federal Túlio 
Gadêlha 
acerca do 
acesso pelos 
POVOS  
INDÍGENAS 

ENCAMINH
A para 
análise e 
providências 
cabíveis. 

 
 
Despacho 
PRM-SGO-PE-00004137/2020 
 
Data: 20/7/2020 

Apenas encaminha 
expediente, não solicita 
resposta. 
 
Procurador da República 
Rodolfo Soares Ribeiro 
Lopes determinou, a partir 
de representanção do 
deputado federal Túlio 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

do estado de 
Pernanbuco do 
Auxílio 
Emergencial  

Gadêlha, com a finalidade 
de garantir o acesso dos 
povos das terras indígenas 
abrangidas na área de 
atribuição da PRM ao 
auxílio emergencial da Lei 
n. 13.982/2020 e às 
medidas de proteção à 
pandemia de COVID-19, e 
PA de acompanhamento 
(PRM-SGO-PE-
00002164/2020): 

a) Expedição de 
ofício à Funai 

b)  Contato com 
as lideranças das 
comunidades indí-
genas sob a atribui-
ção da PRM para 
que informem com 
está sendo o com-
bate à pandemia 
dentro das aldeias 
e o acesso ao auxí-
lio emergencial; 

c) expedição de 
ofício às Secretari-
as de Saúde dos 
Municípios que te-
nham, no seu terri-
tório, comunidades 
indígenas, encami-
nhando-se cópia da 
representação, para 
que informem se há 
alguma política pú-
blica específica de 
prevenção da pan-
demia de COVID-
19 em relação aos 
povos indígenas de 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

sua região. 

1
4
4 

Ofício 329/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00211389/2020 
 
Data: 05/06/2020 

PRM 
Garanhu
ns/PR 

Encaminha 
representação 
do Deputado 
Federal Túlio 
Gadêlha 
acerca do 
acesso pelos 
POVOS  
INDÍGENAS 
do estado de 
Pernanbuco do 
Auxílio 
Emergencial  

ENCAMINH
A para 
análise e 
providências 
cabíveis. 

 
Despacho 
PRM-GRU-PE-00005934/2020 
 
Data: 1/7/2020 

Apenas encaminha 
expediente, não solicita 
resposta. 
 
Procurador Anselmo de 
Medeiros Soares comunica: 
 
De ordem da Procuradora 
da República Polireda 
Madaly Bezerra de 
Medeiros, em cumprimento 
ao Despacho presente na 
certidão n. 910/2020 (PRM-
GRU-PE- 00005884/2020), 
procedi a instauração de 
Notícia de Fato Cível, 
distribuindo-a 
automaticamente. 
 
 
 
 

1
4
5 

Ofício 330/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00211394/2020 
 
Data: 05/06/2020 

PRM 
Palmares
/PE 

Encaminha 
representação 
do Deputado 
Federal Túlio 
Gadêlha 
acerca do 
acesso pelos 
POVOS  
INDÍGENAS 
do estado de 
Pernanbuco do 
Auxílio 
Emergencial  

ENCAMINH
A para 
análise e 
providências 
cabíveis. 

 Apenas encaminha 
expediente, não solicita 
resposta. 

1
4
6 

Ofício 331/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00211397/2020 
 

PRM 
Petrolina/
PE 

Encaminha 
representação 
do Deputado 
Federal Túlio 

ENCAMINH
A para 
análise e 
providências 

 Apenas encaminha 
expediente, não solicita 
resposta. 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

Data: 05/06/2020 Gadêlhaacerca 
do acesso 
pelos POVOS  
INDÍGENAS 
do estado de 
Pernanbuco do 
Auxílio 
Emergencial  

cabíveis. 

1
4
7 

Ofício 332/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00211400/2020 
 
Data: 05/06/2020 

PRM 
Serra 
Talhada/
PE 

Encaminha 
representação 
do Deputado 
Federal Túlio 
Gadêlha 
acerca do 
acesso pelos 
POVOS  
INDÍGENAS 
do estado de 
Pernanbuco do 
Auxílio 
Emergencial  

ENCAMINH
A para 
análise e 
providências 
cabíveis. 

 
 
PRM-STA-PE-00002664/2020 
 
Data: 18/6/2020 

Apenas encaminha 
expediente, não solicita 
resposta. 
 
Procurador da República, 
em substituição, Antonio 
Marcos da Silva de Jesus: 
 
Portaria de Instauração de 
P.A. n.° 14/2020/PRM/STA 
com a finalidade de 
acompanhar o acesso dos 
povos das terras indígenas 
abrangidas na área de 
atribuição desta PRM ao 
auxílio emergencial da Lei 
n.º13.982/2020 e às 
medidas de proteção à 
pandemia do SARS-CoV-2; 
 
 
 

1
4
8 

Ofício 333/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00211411/2020 
 
Data: 05/06/2020 

Deputado 
Federal 
Túlio 
Gadêlha 
Sales de 
Melo 

Representação 
para garantir 
os POVOS  
INDÍGENASdo 
estado de 
Pernambuco o 
acesso ao 
auxílio 
emergencial 

ENCAMINH
A resposta  

 Encaminha resposta. 

1 Ofício 335/2020/6CCR/MPF PSOL Resposta a ENCAMINH  Encaminha resposta. 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

4
9 

 
PGR-00212159/2020 
 
Data: 08/06/2020 

Ofício 
encaminhado 
à 6ªCCR que 
trata de ações 
para o 
combate à 
Covid-19 com 
relação aos 
POVOS 
INDÍGENAS 
ISOLADOS e 
de recente 
contato. 

A resposta - 
documentos 
expedidos 
pela 6ªCCR. 

1
5
0 

Ofício 343/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00212756/2020 
 
Data: 09/06/2020 

Ministério 
da 
Justiça 

Ameaças aos 
povos indígenas 
do Estado do 
Amazonas, por 
parte de 
invasores, 
garimpeiros e 
madeireiros,  
situação que 
encontra-se 
agravada 
também por 
contado COVID-
19, situação de 
emergência 
mundial que 
vem 
ocasionando a 
morte 
expressiva 
deindígenas na 
região. 

POVOS  
INDÍGENAS 
 
 

SOLICITA a 
adoção das 
medidas 
administrativ
as 
necessárias 
ao fiel 
cumprimento 
desse mister 
constituciona
l, com a 
viabilização 
de ações 
atinentes à 
demarcação 
das terras 
indígenas do 
estado do 
Amazonas 
 

 O expediente foi recebido 
pelo destinatário, mas por 
ora não houve resposta. 

1
5
1 

Ofício 347/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00215202/2020 
 

Prefeito 
de 
Paraty/RJ 

Encaminha o 
Ofício  nº 
84/2020 da 
Associação de 

SOLICITA 
apoio para 
manutenção 
de barreiras 

 O expediente foi recebido 
pelo destinatário, mas por 
ora não houve resposta. 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

Data: 10/06/2020 Moradores de 
Trindade 
(AMOT) e a 
Rec 8/2020- 
6aCCR/MPF 
PCTs(Caiçara 
de Trindade) 
 
 

sanitárias 
instituída em 
decorrência 
da Pandemia 
de Covid-19 

1
5
2 

Ofício 361/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00218378/2020 
 
Data: 10/06/2020 

Ministério 
da Saúde 

Encaminha 
oficio da PRM-
Barra do 
Garças/MT 
que narra a 
situação 
precária em 
que se 
encontra o 
DSEI Xavante 
diante da 
pandemia do 
Covid-19. 
POVOS 
INDÍGENAS 

SOLICITA 
informações 
acerca das 
medidas 
adotadas 
para garantir 
o 
funcionamen
to do DSEI. 

Respondido por meio do Ofício nº 
393/2020/SESAI/NUJUR/SESAI/MS 
 
PGR-00326640/2020 
 
Data: 25/8/2020 

Signatário:  
 
O Secretário Especial de 
Saúde Indígena informa ter 
encaminhado os 
expedientes 0015364842 e 
0016289092. 
Em resposta, o DSEI-
Xavante, por intermédio de 
sua Coordenadora Distrital, 
Sra. Luciene Cândida 
Gomes, encaminhou o 
expediente 0016317013, 
além dos seguintes 
documentos: Plano de 
Contingência do DSEI 
Xavante (0016324113), 
Plano de contingência 
Nacional (0016324176), 
Ofício n° 92 (0016324408), 
Ofício Circular n° 13/2020 
(0016324505), Ofício n° 331 
(0016324866), Ofício n° 
64/2020 (0016325068), 
Despacho (0016325135), 
Despacho (0016325192), 
Despacho UAPIS 
(0016325325), Plano de 
Adequação da Estrutura 
das UAPIS (0016340360), 
Relatório de envio de 
medicamentos 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

(0016340586) e Relatório 
de envio de EPIS e insumos 
(0016340648). 

1
5
3 

Ofício 362/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00218384/2020 
 
Data: 10/06/2020 

PRM 
Angra 
dos 
Reis/RJ 

Encaminha 
Laudo Técnico 
826/2020/ANP
A/SPPEA/PGR
. 

ENCAMINH
Alaudo para 
subsidiar a 
atuação da 
PRM no 
combate ao 
Covid-19. 

 
 
Despacho 
PRM-AGR-RJ-00002414/2020 
 
Data: 25/6/2020 

Apenas encaminha 
expediente, não solicita 
resposta. 
 
A Procuradora da República 
Joana Barreiro Batista 
Informa que já tramita na 
PRM/Angra dos Reis a NF 
1.30.014.000105/2020- 77, 
que tem por objeto apurar 
eventual insuficiência na 
atuação da Fundação 
Nacional do Índio e da 
Fundação Palmares, no que 
tange às atividades 
assistenciais voltadas ao 
enfrentamento da 
Pandemia de COVID-19 
nas comunidades indígenas 
e quilombolas situadas nos 
Municípios de Paraty/RJ e 
Angra dos Reis/RJ. 
Determinou I) juntada de 
cópia do Documento PGR-
00173583/2020 à NF 
1.30.014.000105/2020-77 e 
expedição de ofícios 
solicitando informações à 
Prefeitura de Angra dos 
Reis, Prefeitura de Paraty e 
à SESAI/DSEI/Litoral Sul, 
sobre medidas adotadas no 
enfrentamento à epidamia 
do COVID-19. 
 

1
5

Ofício 363/2020/6CCR/MPF 
 

Ministério 
da 

Encaminha 
oficio da PRM-

SOLICITA 
informações 

Respondido por meio do Ofício nº 16413/2020 - 
/CH GAB MD/GM-MD 

Signatário: Gen Div Edson 
Diehl Ripoli Chefe de 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

4 PGR-00218397/2020 
 
 
Data: 10/06/2020 

Defesa Barra do Gar-
ças/MT que 
narra a situa-
ção precária 
em que se 
encontra o 
DSEI Xavante 
diante da pan-
demia do Co-
vid-19. PO-
VOS INDÍGE-
NAS 

acerca das 
medidas já 
adotadas 
para o 
estabelecime
nto de 
quarentena 
nas aldeias 
situadas na 
área de 
atribuição do 
DSEI 
Xavante. 

 
PGR-00233938/2020 
 
Data: 24/06/2020 

Gabinete do Ministro da 
Defesa 
 
 
Esclarece que informações 
solicitadas fazem parte  do 
espectro  de competência 
dos Ministérios da Justiça e 
Segurança Pública (MJSP) 
e da Saúde  (MS), conforme  
previsto na Lei nº 
13.844/2019 e  que a 
Diretriz  Ministerial de 
Planejamento n° 6/2020, 
que versa sobre o emprego 
das Forças Armadas em 
todo o território nacional 
para apoio às medidas 
deliberadas Pelo Governo 
Federal voltadas para a 
mitigação das 
consequências da 
pandemia COVID-19, não 
inclui,  dentre as atividades 
preconizadas para 
atuaçãodas Forças 
Armadas no contexto atual 
de Emergência  em Saúde 
Pública de Importância 
Internacional, nenhuma 
atividade relacionada ao 
estabelecimento  de 
quarentena em 
comunidades indígenas 
(monitoramento territorial 
efetivo). 
 

1
5
5 

Ofício 364/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00218400/2020 
 

PRM 
Niterói/RJ 

Encaminha 
Laudo Técnico 
826/2020/ANP
A/SPPEA/PGR

ENCAMINH
A laudo para 
subsidiar a 
atuação da 

 
Despacho 
PRM-NTR-RJ-00005700/2020 

Apenas encaminha 
expediente, não solicita 
resposta. 
 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

Data: 10/06/2020 . PRM no 
combate ao 
Covid-19. 

Autuação de Notícia de 
Fato (Proc. Saint-Clair Luiz 
de Lima)  

1
5
6 

Ofício 382/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00229269/2020 
 
Data: 24/06/2020 

MABE Medidas pre-
ventivas e 
sanitárias ado-
tadas pelo 
Centro de 
Lançamento 
de Alcântara-
para evitar o 
contágio por 
COVID-19 no 
Município de 
ALCÂNTA-
RA/MA 

INFORMA 
que a 
demanda foi 
encaminhad
a à PR/MA 

 Apenas informa, não solicita 
resposta. 

1
5
7 

Ofício 383/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00229392/2020 
 
Data: 25/06/2020 

PR/MA Medidas pre-
ventivas e 
sanitárias ado-
tadas pelo 
Centro de 
Lançamento 
de Alcântara-
para evitar o 
contágio por 
COVID-19 no 
Município de 
ALCÂNTA-
RA/MA 

ENCAMINH
A 
expedientes 
à PR/MA 
para 
providências 
cabíveis 

 Apenas encaminha 
expediente, não solicita 
resposta. 

1
5
8 

Ofício 384/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00230783/2020 
 
Data: 22/06/2020 

FUNAI Mapeamento 
das comunida-
des indígenas 
mais vulnerá-
veis aos im-
pactos da Co-
vid-19 - PO-
VOS INDÍGE-
NAS 

Encaminha a 
Informação 
Técnica nº 
16/2020 e 
solicita 
complement
ação de 
informações 
à resposta 
do Ofício 
115/6CCR/M

 O expediente foi recebido 
pelo destinatário, mas por 
ora não houve resposta. 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

PF 

1
5
9 

Ofício 386/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00233603/2020 
 
Data: 24/06/2020 

Ministério 
da 
Justiça 

Terra Indígena 
Sete de Se-
tembro - PO-
VOS INDÍGE-
NAS 

Solicita a 
disponibilizaç
ão de 
aeronave 
(helicóptero) 
para 
operação na 
TI Sete de 
Setembro a 
fim de retirar 
invasores e 
coibir a 
propagação 
da Covid-19. 
 

 O expediente foi recebido 
pelo destinatário, mas por 
ora não houve resposta. 

1
6
0 

Ofício 381/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00228425/2020 
 
Data: 9/7/2020 

Líder do 
PSOL/CD 

Informações 
sobre as me-
didas frente 
àpandemia. 
POVOS INDÍ-
GENAS 

Resposta ao 
ofício 
194/2020, 
sobre as 
medidas 
frente à 
Covid-19. 
 

 Apenas encaminha 
resposta. 

1
6
1 

Ofício 412/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00254491/2020 
 
Data: 9/7/2020 

Ministério 
da 
Defesa 

Encaminha o 
Ofício 
989/2020/GAB
PRM1EPAA 
POVOS INDÍ-
GENAS 

SOLICITA 
providencias 
para 
mobilização 
das Forças 
Armadas e 
construção 
de hospital 
de campnah 
no âmbito do 
Município de 
Barra do 
Garças. 
Covid-19. 

Respondido por meio do Ofício nº 
21113/2020/GM-MD 
 
PGR-00302676/2020 
 
Data: 12/08/2020 

Signatário: Ministro da 
Defesa 
 
Informa que após reunião 
realizada com 
representantes da 6ª CCR, 
todas as providências foram 
tomadas em relação à 
“Ação Interministerial de 
Apoio à Pandemia de 
COVID-19”, e quanto ao 
hospital, sugere o 
encaminhamento ao 
Ministério da Saúde, pasta 
competente para o assunto.  

1 Ofício 413/2020/6CCR/MPF Ministério Encaminha o SOLICITA Respondido por meio do Ofício nº Signatário: Luiz Otávio 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

6
2 

 
PGR-00254613/2020 
 
Data: 9/7/2020 

da Saúde Ofício 
989/2020/GAB
PRM1EPAA 
POVOS INDÍ-
GENAS 

providencias 
para 
mobilização 
das Forças 
Armadas e 
construção 
de hospital 
de campnah 
no âmbito do 
Município de 
Barra do 
Garças. 
Covid-19. 

731/2020/SAES/NUJUR/SAES/MS 
 
PGR-00264542/2020 
 
Data: 17/07//2020 

Franco Duarte – Secretário 
de Atenção Especializada à 
Saúde 
 
Solicita dilação do prazo 
para encaminhar a 
resposta. 

1
6
3 

Ofício 414/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00254656/2020 
 
Data: 9/7/2020 

FUNAI Encaminha o 
Ofício 
989/2020/GAB
PRM1EPAA 
POVOS INDÍ-
GENAS 

SOLICITA 
providencias 
para 
mobilização 
das Forças 
Armadas e 
construção 
de hospital 
de campnah 
no âmbito do 
Município de 
Barra do 
Garças. 
Covid-19. 

Respondido por meio do Ofício nº 
1369/2020/PRES/FUNA 
 
PGR-00260838/2020 
 
Data: 14/07//2020 

Signatário: Alcir Amaral 
Teixeira – Presidente 
Substituto da Funai 
 
Informa que aquela 
Presidência expediu o 
Ofício  
nº1226/2020/PRES/FUNAI 
(2251771), em 24/06/2020, 
à Secretaria Especial de 
Saúde Indígena 
(SESAI),para solicitar: " (...) 
as ações atualmente em 
curso pelo Distrito Especial 
de Saúde Indígena 
Xavante, bemcomo, os 
recursos já disponibilizados 
ao Município de Barra do 
Garça/MT nos últimos seis 
meses.", e ainda, solicitar: 
"(...) informações sobre os 
estudos e a viabilidade na 
instalação de Hospital de 
Campanha na região de 
Barra  do Garças/MT, 
devido ao relato da grande 
uantidade de indígenas em 
condições de 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

vulnerabilidade naquela 
região e que expediu o 
Ofício  
nº1306/2020/PRES/FUNAI 
(2280935), em03/07/2020, 
à 13ª Brigada de Infantaria 
Motorizada - BrigadaBarão 
de Melgaço, a fim de 
solicitar: (...) com urgência o 
auxílio efetivo 
dessa13ªBrigadade 
Infantaria Motorizada às 
Coordenações Regionais 
Jurisdicionadas no Estado 
do Mato Grosso, a fim de 
prevenir e combater a 
disseminação do novo 
Coronavírus naquela 
região. 
 
 

1
6
4 

Ofício 415/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00254695/2020 
 
Data: 9/7/2020 

SESAI Encaminha o 
Ofício 
989/2020/GAB
PRM1EPAA 
POVOS INDÍ-
GENAS 

SOLICITA 
providencias 
para 
mobilização 
das Forças 
Armadas e 
construção 
de hospital 
de campnah 
no âmbito do 
Município de 
Barra do 
Garças. 
Covid-19. 

 O expediente foi recebido 
pelo destinatário, mas por 
ora não houve resposta. 

1
6
5 

Ofício 417/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00256175/2020 
 
Data:09/07/2020  
 

Ministério 
da 
Defesa 

Encaminha o 
Ofício 
431/2020/7º 
Ofício 

SOLICITA 
informações 
sobre 
irregularidad
es na 

Respondido por meio do nº Ofício  
n° 21198/GM-MD 
 
PGR-00300105/2020 
 

Signatário: Fernando 
Azevedo e Silva – Ministro 
da Defesa 
 
Encaminha informações 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

Operação 
Interministeri
al de 
Combate à 
Pandemia da 
Covid -19 em 
populações 
indígenas 
em Roraima 
(Missão 
Yanomami e 
Raposa 
Serra do Sol) 

Data:10/08/2020  
 
 
 
Complementado por meio do Ofício nº  
21402/2020-GM-MD 
 
PGR-00304080/2020 
 
 
Data:12/08/2020  
 

acerca de Ação 
Interministerial de combate 
ao COVID-19 em Roraima 
 
 
 
 
 
 
Signatário: Fernando 
Azevedo e Silva – Ministro 
da Defesa 
 
Informa custos de 
transporte aéreo e demais 
custos relacionados à 
logística de pessoal de 
Ação Interministerial de 
combate ao COVID-19 em 
Roraima. 

1
6
6 

Ofício 422/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00258526/2020 
 
Data: 13/7/2020 
 

Ministério 
da Saúde 

Encaminha 
Recomenda-
ção Nº 
31/PR/AP 
POVOS INDÍ-
GENAS 

SOLICITA 
providências 
determinada
s na  
Recomendaç
ão Nº 
31/PR/AP. 
Covid-19. 

Respondido por meio do Ofício nº 79/2020/C 
ONJUR/C 
OEJUR/C 
ONJUR/C 
GA 
JUR/C 
ONJUR/MS 
 
 
PGR-00266709/2020 
 
Data: 21/07//2020 
  
 
Respondido por meio do Ofício nº 
18/2020/SESAI/NUJUR/SESAI/MS 
 
PGR-00268733/2020 
 
Data: 21/07//2020 
 

Signatário: Dayane 
Barbosa Silva – Agente 
Administrativo  
 
Informa que a demanda foi 
encaminhada à SESAI para 
prestar informações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signatário: Robson Santos 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

da Silva - Secretário 
Especial de Saúde Indígena 
 
Informa, dentre outras 
providências, que a SESAI 
esta adotando as medidas 
cabíveis para garantir o 
direito de participação dos 
povos indígenas. 
 
 
 
 
 

1
6
7 

Ofício 423/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00258546/2020 
 
Data: 13/7/2020 
 

Ministério 
da 
Defesa 

Encaminha 
Recomenda-
ção Nº 
31/PR/AP 
POVOS INDÍ-
GENAS 

SOLICITA 
providências 
determinada
s na  
Recomendaç
ão Nº 
31/PR/AP. 
Covid-19. 

Respondido por meio do Ofício nº 20713/GM-
MD 
 
PGR-00289071/2020 
 
Data: 5/8/2020 

Signatário: Fernando 
Azevedo e Silva – Ministro 
de Estado da Defesa 
 
Informa que, após reunião 
realizada em 15/72020, 
contando com 
representantes daquele 
Ministério, da PGR, da 
Associação dos Povos 
Indígenas TIRYIÓ 
KAXUYANA e TXIKITYANA 
(APITICATXI) e da 
Secretaria de Saúde 
Indígena, foram tratadas 
todas as ações pertinentes 
à “Ação Interministerial de 
Apoio à Pandemia de 
COVID-19”, conforme 
solicitado por meio da 
RECOMENDAÇÃO N. 
31/2020/PR/AP. 

1
6
8 

Ofício 424/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00258556/2020 
 

FUNAI Encaminha 
Recomenda-
ção Nº 
31/PR/AP 

SOLICITA 
providências 
determinada
s na  

Respondido por meio do Ofício nº 
1418/2020/PRES/FUNAI 
 
PGR-00268051/2020 

Signatário: Marcelo 
Augusto Xavier da Silva – 
Presidente 
 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

Data: 13/7/2020 
 

POVOS INDÍ-
GENAS 

Recomendaç
ão Nº 
31/PR/AP. 
Covid-19. 

 
Data: 21/07//2020 
  
 

Informa que a Coordenação 
Regional Amapá e Norte do 
Pará, unidade 
descentralizada desta 
pasta, situada no município 
de Macapá/AP, 
realizou,em13/07/2020, 
reunião de 
instrução,planejamento, 
organização e execução 
da"Ação Interministerial e 
Apoio à Pandemia de 
COVID-19" e das demais 
ações de saúde e 
enfrentamento a essa 
doença, que contou com a 
participação dos órgãos 
federais: Secretaria 
Especial de Saúde Indígena 
- SESAI; Distritos Sanitários 
Especiais Indígenas - DSEI 
(Amapá e Norte do 
Pará);Fundação Nacional 
do Índio - Funai 
(Coordenação Regional 
Amapá e Norte do Pará); e 
Comando da 22ªBrigada de 
Infantaria de Selva e que na 
referida reunião, foram 
apresentadas e debatidas 
com o Presidente da 
Associação dosPovos 
Indígenas Tiriyo, Kaxuyana 
e Txikuyana (APITIKATXI), 
todas as informações 
acerca da realizaçãoprática 
da ação, bem como 
dositens apontados na 
Recomendação nº 
31/2020/PR/AP, de modo 
que pendências fossem 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

sanadas e a logística 
operacional continuasse 
seu curso, conforme as 
informaçõesconstante na 
Declaração 
FUNAI/DSEI/EB/APITIKA 
TX. 
 

1
6
9 

Ofício 425/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00259236/2020 
 
Data: 14/7/2020 

SESAI Operação 
COVID-19-
Tiriós 
POVOS INDÍ-
GENAS 

Responde ao 
Ofício nº 
867/2020/SE
SAI/ 
GAB/SESAI/
MS,que 
solicitou 
apoio  na 
execução da 
Operação 
Covid-19 - 
Tiriós. 
 

 Apenas encaminha 
resposta. 

1
7
0 

Ofício 429/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00261226/2020 
 
Data: 21/7/2020 

MS-
VIGILÂN
CIA 
SANITÁR
IA 

Inserção do 
quesito ra-
ça/cor na ca-
tegoria "obri-
gatório" 
POVOS INDÍ-
GENAS 

Solicita, a 
pedido do 
INA, a 
inserção nos 
Sistemas E-
SUS e 
SINAN 
(Sivep-
Gripe), para 
diminuir a 
subnotificaçã
o e obter real 
situação do 
panorama 
epide-
miológio da 
Covid-19 
nos povos 
indígenas. 

Respondido por meio do Ofício nº 
1376/2020/SVS/MS  
 
PGR- 00307933/2020 
 
Data: 14/08/2020 
 
 

Signatário: Arnaldo Correia 
de Medeiros – Secretário de 
Vigilância em Saúde 
 
Encaminha manifestação 
consolidada na Nota 
0016076072 
 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

 
 

1
7
1 

Ofício 430/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00263274/2020 
 
Data: 20/7/2020 
 

FUNAI Terras Indíge-
nas Ituna- Itatá 
POVOS INDÍ-
GENAS 

Solicita 
informações 
sobre 
providências 
adotadas 
para garantir 
a restrição 
de ingresso, 
locomoção e 
permanência 
de pessoas 
não 
autorizadas 
na TI Ituna-
Itatá. Covid-
19. 

Respondido por meio do Ofício nº 
2092/2020/PRES/FUNAI 
 
PGR-00394797/202 
 
Data: 13/10/2020 

Signatário: Maria Rita 
Alencar Araújo de Sá 
(presidente substituta) 
 
Resposta: segundo a 
Coordenação de Política e 
Proteção e Localização de 
Povos indígenas isolados – 
COPLII, da Coordenação-
Geral de Índios Isolados e 
de Recente Contato – 
CGIIRC, áreas técnicas 
subordinadas à Diretoria de 
Proteção Territorial – DPT, 
informaram que: 
- Equipes do IBAMA estão 
atuando na região da TI 
Ituna-Itatá e Trincheira-
Bacajá, realizando ações de 
monitoramento e 
fiscalização territorial; 
- No mês de setembro do 
presente ano foi realizado 
sobrevoo de 
reconhecimento a fim de 
monitorar a TI e reconhecer 
o local para a construção da 
base de Unidade de 
Proteção Territorial Ituna-
Itatá, condicionante do 
empreendimento UHE Belo 
Monte; 
- Segundo dados do Centro 
de Monitoramento Remoto 
da Funai, em agosto do 
presente ano não foi 
reportado desmatamento na 
TI Ituna-Itatá. 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

1
7
2 

Ofício 432/2020/6CCR/MPF 
 
  
 
Data: 21/7/2020 
 

SESAI Encaminha 
Relaório Téc-
nico 
112/SPPE. 
POVOS INDÍ-
GENAS ISO-
LADOS 

Solicita 
manifestação 
das medidas 
apontadas 
no Relatório. 
Covid-19. 

 O expediente foi recebido 
pelo destinatário, mas por 
ora não houve resposta. 

1
7
3 

Ofício 438/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00268739/2020 
 
Data: 21/7/2020 
 

CNDH Indicação de 
representantes 
POVOS INDÍ-
GENAS 

INDICA 
representant
e para atuar 
na 
elaboração 
do Plano de 
Enfrentamen
to da Covid-
19 para 
povos 
indígenas do 
Brasil 

 Apenas encaminha 
indicação, não solicitanto, 
assim, resposta.  

1
7
4 

Ofício 439/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00268760/2020 
 
Data: 21/7/2020 
 

PR-AP Indicação de 
representantes 
POVOS INDÍ-
GENAS 

INDICA 
representant
e para atuar 
na 
elaboração 
do Plano de 
Enfrentamen
to da Covid-
19 para 
povos 
indígenas do 
Brasil 
 
 
 

 Apenas encaminha 
indicação, não solicitanto, 
assim, resposta 

1
7
5 
 
 
 

Ofício 373/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00223424/2020 
 
Data: 23/7/2020 
 

Senador 
Telmário 
Mota 

Resposta ao 
Ofício 
066/2020/GST
M 
POVOS INDÍ-
GENAS 

INFORMA 
as ações da 
6ªCCR no 
Enfrentamen
to da Covid-
19 para 

 Apenas encaminha 
informações, solicitadas 
pelo Senador, com cópia da 
Planilha de expedientes 
relacionados à Covid-19. 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

povos 
indígenas do 
Brasil. 

1
7
6 

Ofício 445/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00273603/2020 
 
Data: 30/07/2020 

Ministro 
da 
Defesa 

Encaminha 
Ofício nº 
479/2020/7ºOfí
cio, da PR/RR. 

ENCAMINH
A o Ofício nº 
479/2020/7º
Ofício, da 
PR/RR sobre 
notícia de 
irregularidad
es na 
Operação 
Interministeri
al de 
Combate à 
Pandemia da 
Covid-19 em 
Populações 
Indígenas de 
Roraima. 

Respondido por meio do Ofício N° 21402/GM-
MD 
 
 
PGR-00311065/2020 
 
Data: 12/8/2020 

.Signatário: Fernando 
Azevedo e Silva – Ministro 
de Estado da Defesa 
 
Em complementação ao 
Ofício n° 21198/GM-MD, de 
10/8/2020: 
Na Ação Interministerial de 
Apoio em Saúde ao 
combate à pandemia de 
COVID-19 em Roraima, nas 
localidades de Auaris, 
Waicás, Surucucu 
(Yanomâmi) e Uiramutã 
(Raposa Serra do Sol) foi 
realizado transporte de 
pessoal, equipamentos de 
proteção individual (EPI), 
medicamentos e testes de 
COVID-19, no período de 
29 de junho a 6 de julho de 
2020, e empregadas 
aeronaves de asa fixa da 
Força Aérea Brasileira 
(FAB) e de asas rotativas 
do Exército Brasileiro (EB) e 
da FAB, sendo os custos 
especificados a seguir: 
a. transporte aéreo da FAB: 
R$ 2.281.586,66; 
b. transporte aéreo do EB: 
R$ 2.576.618,07; e 
c. logística de apoio ao 
pessoal nas diversas 
localidades: R$ 47.664,00. 

1
7

Ofício 449/2020/6CCR/MPF 
 

MMFDH Solicita res-
posta comple-

SOLICITA 
informações 

Respondido por meio do Ofício nº  
5424/2020/GM.MMFDH 

Signatário: Jailton Almeida 
do Nascimento – Chefe de 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

7 PGR-00276569/2020 
 
Data: 29/07/2020 

mentar à Re-
comendação 
nº 08 

atualizadas 
sobre o 
acatamento 
da 
Recomendaç
ão nº 08. 
Combate à 
Covid-19. 

 
PGR-00299362/2020 
 
Data: 11/08/2020 

Gabinete Ministerial – 
 
Encaminha informações por 
meio do Ofício  nº 
1114/2020/GAB.SNPIR/SN
PIR/MMFDH 
 

1
7
8 

Ofício 451/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00276657/2020 
 
Data: 29/07/2020 

CONAB Solicita res-
posta comple-
mentar à Re-
comendação 
nº 08 

SOLICITA 
informações 
atualizadas 
sobre o 
acatamento 
da 
Recomendaç
ão nº 08. 
Combate à 
Covid-19. 

Respondido por meio do Ofício CONAB/PRESI 
SEI N.º 11600217/2020 
 
PGR-00307822/2020 
 
Data: 13/8/2020 

Signatário: Marcus Vinicius 
Morelli – Chefe de Gabinete 
da Presidência – Conab 
 
Informa que a Conab 
disponibilizou junto à 
Fundação Cultural 
Palmares (FCP), órgão 
parceiro na execução do 
Termo de Execução 
Descentralizada nº 
003/2020, celebrado entre 
Conab e Secretaria 
Nacional de Polícas de 
Promoção da Igualdade 
Racial, do Ministério da 
Família, da Mulher e dos 
Direitos Humanos 
(SNPIR/MMFDH), o 
quantavo de 13.256 cestas 
de alimentos para 6.628 
comunidades quilombolas 
(posição de 04/08/2020). 
Haverá a distribuição de 
mais 27.078 cestas a 
23.539 comunidades 
tradicionais remanescentes 
de quilombos, ainda no 
âmbito do TED nº 
003/2020. Que: o Grupo 
Gestor do PAA - GGPAA 
aprovou em ATA de reunião, 
realizada no dia 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

27/05/2020, os critérios de 
classificação de projetos da 
modalidade de Compra com 
Doação Simultânea-CDS, 
para o ano de 2020 e um 
dos critérios é "Parcipação 
de Assentados da Reforma 
Agrária, PNCF e PCTs 
(Povos e Comunidades 
Tradicionais)". A Pontuação 
desse critério é maior de 
acordo com a maior 
parcipação desse público 
no projeto. 

1
7
9 

Ofício 455/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00278139/2020 
 
Data: 29/07/2020 

Gabinete 
de 
Seguranç
a 
Institucio
nal 

Plano de Bar-
reiras Sanitá-
rias para os 
Povos Indíge-
nas Isolados e 
de Recente 
Contato 

SOLICITA o 
envio do 
Plano de 
Barreiras 
Sanitárias 
para os 
Povos 
Indígenas 
Isolados e de 
Recente 
Contato 
conforme 
reunião 
realizada. 
Combate à 
Covid-19. 

Respondido por meio do Ofício nº 

280/2020/CGADN/DADN/SADSN/GSI/PR 

 
PGR-00280920/202 
 
Data: 30/6/2020 
 
 
 
 

Signatário: Douglas 
Bassoli, Secretário-Execuvo 
 
Encaminha o Plano de 
Barreiras Sanitárias para os 
Povos Indígenas Isolados e 
de Recente Contato, e 
anexos. 

1
8
0 

Ofício 457/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00281961/2020 
 
Data: 03/08/2020 

SESAI Encaminha 
parecer técni-
co SPPEA  

ENCAMINH
A parecer 
técnico 
SPPEA, o 
qual sugere 
medidas a 
serem 
adotadas no 
enfrentament
o da 

 Apenas encaminha o 
parecer para subsidiar a 
atuação da SESAI, não 
solicita resposta.  



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

pandemia 
de COVID-
19 com 
relação ao 
povo 
indígena 
Warao. 

1
8
1 

Ofício 458/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00281977/2020 
 
Data: 03/08/2020 
 

FUNAI Encaminha 
parecer técni-
co SPPEA  

ENCAMINH
A parecer 
técnico 
SPPEA, o 
qual sugere 
medidas a 
serem 
adotadas no 
enfrentament
o da 
pandemia 
de COVID-
19 com 
relação ao 
povo 
indígena 
Warao. 

 Apenas encaminha o 
parecer para subsidiar a 
atuação da SESAI, não 
solicita resposta.  

1
8
2 

Ofício 459/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00282198/2020 
 
Data: 04/08/2020 
 

MMFDH Encaminha a 
Recomenda-
ção nº 
9/2020/PRDC/
BA/MPF 

Encaminha a 
Recomendaç
ão nº 
9/2020/PRD
C/BA/MPF, 
acerca de 
plano de 
contingência 
para 
prevenção 
de 
contaminaçã
o pelo 
coronavírus 
em 
comunidades 

Respondido por meio do Ofício nº 
5531/2020/GM.MMFDH 
 
PGR-00307688/2020 
 
Data: 14/08/2020 

Signatário: Jailton Almeida 
do Nascimento – Chefe de 
Gabinete Ministerial  
 
Encaminha os seguintes 
documentos: I- Plano 
deContingência; II -Ofício-
Circular nº 
1/2020/DIMOPE/SNPIR/MM
FDH; III -Ofício 
nº368/2020/GAB.SNPIR/SN
PIR/MMFDH; IV -Ofício 
n.°369/2020/GAB.SNPIR/S
NPIR/MMFDH; V -Plano de 
Trabalho; VI -Plano de 
Trabalho Ministério da 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

quilombolas 
e 
comunidades 
tradicionais. 

Saúde; VII -Nota Técnica n. 
12/2020/GAB.SE/SE/MMFD
H. 
 
 
 
 

1
8
3 

Ofício 460/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00282344/2020 
 
Data: 04/08/2020 
 

Ministério 
da 
Cidadani
a 

Encaminha a 
Recomenda-
ção nº 
9/2020/PRDC/
BA/MPF 

Encaminha a 
Recomendaç
ão nº 
9/2020/PRD
C/BA/MPF, 
acerca de 
plano de 
contingência 
para 
prevenção 
de 
contaminaçã
o pelo 
coronavírus 
em 
comunidades 
quilombolas 
e 
comunidades 
tradicionais. 

 Apenas encaminha a 
recomendação, não solicita 
resposta. 

1
8
4 

Ofício 476/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00309706/2020 
 
Data: 17/08/2020 
 

FUNAI 
 
Reiterado 
pelos 
Ofícios nº 
481 e 
502 
 

Pedido de 
informações 
acerca das 
providências 
adotadas para 
omonitoramen-
to da situação 
sanitária de 
ÍNDIOS ISO-
LADOS. 

SOLICITA 
informações 
sobre o 
acionamento 
do Plano de 
Contingência 
para 
Situações de 
Contato -  
COVID-19 

Respondido por meio do Ofício nº  
1140/2020/DPT/FUNA 
 
PGR-00351843/2020 
 
Data: 15/09/2020 
 
 

Signatário: Cesar Augusto 
Martinez  - Diretor de 
Proteção Territorial  
 
Presta informações e 
encaminha: 
I - Informação Técnica nº 
41/2020/COPLII/CGIIRC/D
PT-FUNAI (SEI nº 
2441395). 
II - Informação Técnica nº 
16/2020/COPIRC/CGIIRC/D
PT-FUNAI (SEI nº 2441406) 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

 

1
8
5 

Ofício 477/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00309838/2020 
 
Data: 17/08/2020 

 

SESAI 
 
Reiterado 
pelo 
Ofício nº 
483 
 e 506 

Pedido de 
informações 
acerca das 
providências 
adotadas para 
omonitoramen-
to da situação 
sanitária de 
ÍNDIOS ISO-
LADOS. 

SOLICITA 
informações 
sobre o 
acionamento 
do Plano de 
Contingência 
para 
Situações de 
Contato -  
COVID-19 

Respondido por meio do Ofício nº 
408/2020/SESAI/NUJUR/SESAI/MS e 
 PGR-00331289/2020 

 
Data: 15/09/2020 
  
 
Ofício Nº 459/2020/SESAI/NUJUR/SESAI/MS 
PGR-00369254/2020 
 
 
Data: 24/09/2020 
 

Signatário: Robson Santos 
da Silva – Secretário 
Especial de Saúde Indígena 
 
Encaminha Parecer Técnico 
448 ( 0016440754) do 
Departamento de Atenção à 
Saúde Indígena 
 
 
 
 
 
Signatário: Siderval Matias 
Santos – Chefe de 
Gabinete do Secretário 
Especial de Saúde Indígena 
Encaminha Parecer Técnico 
459/2020-
COGASI/DASI/SESAI/MS 
 

1
8
6 

Ofício 478/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00313073/2020 
 
Data: 19/08/2020 
 

PRM 
Barra do 
Garças 

Povo Xavante 
- comunidade 
indígena de 
Marãiwatsédé 
 

ENCAMINH
A 
Informação 
029/6CCR/S
E e coloca a 
6ªCCR à 
disposição 
do membro - 
COVID-19 

 Apenas encaminha a 
informação, não solicita 
resposta. 

1
8
7 

Ofício 527/2020/6CCR/MPF 
 
PGR- 00354291/2020 
 
Data: 17/09/2020 
 

Governo 
do 
Estado 
do 
Amazona
s 

Reitera os 
termos da 
Recomenda-
ção nº 
06/2020/6ªCC
R/MPF. 

“ADOTEM 
medidas para 
difundir 
informação de 
maneira 
objetiva e 
acessívelàs 
comunidades 
indígenas 
quanto à 
necessidade 

Respondido por meio Ofício nº 1560/2020-
GSEJUSC/SEDH 
 
PGR-00419899/2020 
 
Data: 29/10/2020 

Signatário: Secretário de 
Estado de Justiça, 
Direitos Humanos e 
Cidadania do Estado do 
Amazonas William 
Alexandre Silva de Abreu 
 
Encaminha o Ofício  nº 
320/2020-GP/FEI, da 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

de 
permanência 
nas aldeias, 
observados 
modos de vida 
e idioma 
próprios, para 
que seja 
garantida a 
confiabilidade 
e a utilização 
de 
informações 
para 
planejamento 
de ações de 
atenção à 
saúde, 
assistência 
social e 
acesso 
aosbenefícios 
sociais 
ESTRUTURE
M os sistemas 
de informação 
de radiofonia 
nos locais 
deacesso 
remoto e 
dificuldades 
de 
comunicação, 
com a 
aquisição de 
equipamentos 
e instalaçãode 
linhas de 
transmissão 
onde for 
necessário;" - 

COVID-19 

Fundação Estadual do Índio 
(Amazonas), que 
respondeu ao Ofício nº 
1380/2020-
GSEJUSC/SEDH acerca do 
teor do Ofício 
527/2020/6CCR/MPF. 
 
O diretor-presidente 
Edivaldo dos Santos 
Oliveira informa que a FEI 
priorizou a ação deniminada 
“Ajuda Humanitária”, que 
entregou cestas básicas, 
álcool em gel e máscaras 
descartáveis em Manaus e 
nas regiões do Estado do 
Amazonas, com o objetivo 
de garantir alimentação 
básica, evitar a proliferação 
nas aldeias e minimizar os 
impactos do 
novocoronavírus, além de 
garantir o distanciamento 
social. 
Quanto às ações voltadas à 
saúde indígena e 
previdência social, dá 
ciência da Promoção 
exarada pelo Departamento 
Jurídico-PRJUR/FEI, que 
esclarece fugir da 
competência daquela 
Fundação as relativas à 
Saúde Indígena e à 
Previdência Social. 

1
8
8 

Ofício 528/2020/6CCR/MPF 
 
PGR-00355091/2020 

President
e da 
Caixa 

Reitera os 
termos das 
Recomenda-

Solicita se 
houve 
cumprimento 

Respondido por meio de ofício sem número, 
datado de 27/10/2020 
 

Signatário: Adv. Flávio 
Silva Rocha (CEF) 
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NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

 
Data: 17/9/2020 
 
 
 
 
 

Econômic
a Federal 

ções nº 06 e 
07/2020/6ªCC
R/MPF 
 
 

ao item V, da 
Recomendaç
ão 
06/2020/6ªC
CR/MP, 
reiterado no 
item IV, da 
Recomendaç
ão 
07/2020/6ªC
CR/MPF 

 
PGR-00414450/2020 
 
Data: 27/10/2020 
 
 

Informa: em que pese 
serem as recomendações 
direcionadas às agências 
bancárias, considerando os 
mandatos e 
responsabilidades dispostos 
na norma interna MN RH 
005 versão 158, a Caixa 
esclarece que a definição 
das providências 
necessárias ao atendimento 
à tais recomendações 
cabem aos gestores de 
Cartões comerciais e de 
Benefícios Sociais, que se 
pronunciaram no seguinte 
sentido: 
A Superintendência 
Nacional de Estratégia de 
Cartões manifestou-se 
quanto aos cartões de 
débito: 
 1. Os cartões de débito 
CAIXA emitidos ou 
reemitidos são enviados 
pelos Correios, 
preferencialmente para a 
residência dos clientes, de 
acordo com o endereço 
cadastrado ou, a pedido do 
cliente, na agência de 
relacionamento. 
2. Os cartões ficam à 
disposição dos clientes para 
retirada na Agência, até o 
vencimento do plástico ou 
encerramento da conta. 
 
A Vice-Presidência de 
Governo, quanto aos 
cartões sociais, 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

esclareceu: 
- O Cartão INSS, embora 
normativamente devesse 
ser expurgado após 180 
dias após o recebimento na 
agência, vem sendo 
mantido à disposição do 
cliente por prazo 
indeterminado, durante o 
período da pandemia, 
conforme orientação 
enviada à rede de agências. 
- Cabe esclarecer que nem 
todo beneficiário do INSS 
utiliza esse cartão para 
recebimento, uma vez que 
grande parte recebe o 
benefício por meio de 
crédito em conta. 
 
 

1
8
9 

Ofício 529/2020/6CCR/MPF 

 
PGR-00355139/2020 
 
Data: 17/9/2020 
 
 

Presidên
cia do 
Banco do 
Brasil 

Recomenda-
ção nº 
7/2020/6ªCCR/
MPF 
 

Solicita 
reativação 
de Caixas de 
Autoatendim
ento (Caixas 
Eletrônicos) 

Não houve resposta Não houve resposta 

 
1
9
0 
 
 

OFÍCIO n° 625/2020/6ªCCR/MPF 
 
PGR-00424257/2020 
 
Data: 9/11/2020 

SESAI Monitoramento 
da situação 
sanitária de 
índios isolados 
no Estado do 
Acre. 

solicita 
informações 
acerca da 
realização de 
sobrevoos 
das malocas 
e roçados, 
cujas 
alterações 
podem 
indicar algum 
problema, 
por meio de 

Não houve Acusou recebimento em 
13/11/2020. Não houve 
resposta. 
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7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

monitoração 
dos povos 
isolados que 
fizeram 
contato com 
o povo 
Madija 
Kulina, para 
saber se não 
foram 
infectados 
por alguma 
outra doença 
diversa da 
Covid-19, 
acerca da 
qual 
certificou-se 
ausência de 
casos na 
Aldeia Terra 
Nova, 
conforme Ata 
da Sala de 
Situação de 
17/8/2020 . 

1
9
1 

OFÍCIO n° 13/2021/6ªCCR/MPF 
 
PGR-00014161/2021 
 
Data: 19/1/2021 

Ministro 
da Saúde 

Plano Nacional 
de Operacio-
nali-zação da 
Vacinação 
contra a Covid-
19. 

Solicita 
esclarecimen
tos 
pontuais 
acerca da 
definição dos 
grupos 
prioritários 
para 
vacinação 
dentre os 
povos e 
comunidades 
objeto da 
atuação da 

Respondido por meio do 
Ofício nº 
81/2021/CDOC/CGCIN/DINTEG/MS 

Signatário:  
 
 
Resposta foi parcial. Ver 
reiteração dadata de 

1º/2/2021, solicitando 
complementar resposta, no 
prazo de 5 dias. 
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7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

6a 
CCR/MPF. 

1
9
2 

OFÍCIO n° 16/2021/6ªCCR/MPF 
 
PGR-00015111/2021 
 
Data: 19/1/2021 
 

Ministro 
da Saúde 

Encaminha o 
OFÍCIO nº 
11/2021/5º 
OFÍ-
CIO/PR/AM. 
Solicita infor-
mação (Dr. 
Merloto). 
Plano Nacional 
de Operacio-
nali-zação da 
Vacinação 
contra a Covid-
19. 

Solicita 
viabilidade 
de 
articulação 
de logística 
única para 
vacinação 
das 
comunidades 
ribeirinhas, 
de unidades 
de 
conservação 
e 
quilombolas 
em conjunto 
com 
os povos 
indígenas no 
estado do 
Amazonas 

Respondido por meio do OFÍCIO Nº 
101/2021/DATDOF/CGGM/GM/MS 
 
PGR-00025885/2021 
 
Data: 28/1/2021 

Signatário: Eduardo 
Pazuello 
 
Informa que foi enviado à 
Procuradoria da República 
no Estado do Amazonas o 
Ofício nº 
72/2021/DATDOF/CGGM/G
M/MS (0018725243), 
daquele Ministério, com 
informações pernentes ao 
assunto. 

1
9
3 

OFÍCIO n° 39/2020/6ªCCR/MPF 
 
Reitera o OFÍCIO n° 13/2020/6ªCCR/MPF 
 
PGR-00014161/2021 
 
Data: 1º/2/2021 

Ministro 
da Saúde 

Plano Nacional 
de Operacio-
nali-zação da 
Vacinação 
contra a Covid-
19. 

Solicita 
esclarecimen
tos 
pontuais 
acerca da 
definição dos 
grupos 
prioritários 
para 
vacinação 
dentre os 
povos e 
comunidades 
objeto da 
atuação da 
6a 
CCR/MPF. 

 Acusou recebimento após 
reiterações datadas de 14 
e 24/5/2021. Não houve 
resposta. 
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DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

1
9
4 

OFÍCIO n° 41/2021/6ªCCR/MPF 
 

PGR-00030335/2021 
 
Data: 2/2/2021 

Ministro 
da Saúde 

encaminha o 
Ofício nº 
05/2021 oriun-
do da Associa-
ção Comunitá-
ria dos Povos 
Ciganos de 
Condado Para-
íba - ASCO-
CIC. Grupo 
Prioritário 
P.N.O.V contra 
a Covid-19. 

 solicitando a 
inclusão dos 
povos 
ciganos no 
Grupo 
Prioritário 
P.N.O.V 
contra a 
Covid-19. 

 Reiteração em 6/7/21 
noutros endereços 
eletrônicos.  
 
Recebido. Informou que o 
Ofício foi registrado e 
recebeu o nº SEI 
25000.102430/2021-29. 

1
9
5 

OFÍCIO n° 46/2021/6ªCCR/MPF 
 
PGR-00030872/2021 
 
Data: 4/2/2021 

Senador 
Telmário 
Mota 

Resposta Ofí-
cio GSTMO-
TA/nº 
006/2021 – 
Imunização 
contra a Covid-
19. Solicitou 
prioridade na 
imunização 
contra o avan-
ço da Covid 19 
sobre as co-
munidades 
indígenas de 
Roraima e do 
Brasil. 
 

Reponde à 
solicitação 

Não solicitou Acusou recebimento 

1
9
6 

OFÍCIO n° 58/2021/6ªCCR/MPF 
 
 
PGR-00043867/2021 
 
Data: 12/2/2021 

Advogad
o da 
Articulaçã
o dos 
Povos 
Indígenas 
do Brasil 
- APIB 

Encaminha 
Encaminha-
mento de pes-
quisa – Subsi-
dir autos da 
ADPF nº 709 - 
possível au-
sência de in-
clusão de co-
munidades 

Não há 
solicitação 

Não solicitou Apenas encaminha 
Pesquisa. Acusou 
recebimento. 
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DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

indígenas loca-
lizadas em 
áreas não 
homologadas 
no P.N.O.V 
contra a Covid-
19. 

1
9
7 

OFÍCIO n° 61/2021/6ªCCR/MPF 
 
 
PGR-00045182/2021 
 
Data: 12/2/2021 
 
 
 
 
 

PR/DF Encaminha 
cópia da In-
formação nº 
026/2020-
6ªCCR/SE e 
da Informação 
nº 037/2020-
6ªCCR/SE. 
Análise das 
respostas à 
Recomenda-
ção nº 08/2020 
- medidas 
emergenciais 
para preven-
ção e proteção 
dos PCTs em 
face da pan-
demia da Co-
vid-19. 

  Recebido pela PR/DF (via 
sistema Único) e 
encaminhado, por meio do 
Despacho nº 13032/2021, 
ao Dr. Felipe Fritz, atual 
titular do Ofício de Meio 
Ambiente e Populações 
Tradicionais da PR/DF. 

1
9
8 

OFÍCIO n° 63/2021/6ªCCR/MPF 
 
 
PGR-00048169/2021 
 
Data: 17/2/2021 
 

Ministro 
da Saúde 

Encaminha o 
Ofício nº 
57/2021/5ºOFÍ
CIO/PR/AM. 
Recomenda-
ção 
nº1/2021/5ºOfí
cio/PR/AM. 
(Dr. Merloto) – 
Vacinção con-
tra a Covid-19. 

Solicita 
adoção das 
medidas 
administrativ
as 
necessárias 
para 
inclusão, no 
grupo 
prioritário de 
vacinação 
contra a 
Covid-19, de 

Respondido por meio do OFÍCIO Nº 
178/2021/DATDOF/CGGM/GM/MS. 
 
PGR-00061351/2021 
 
Data: 23/2/2021 
 
 
> OFÍCIO Nº 582/2021/SVS/MS 
 
PGR-00139594/202 
 
Data: 16/3/2021 

Signatário: chefe de 
gabinete do Ministro, Sr. 
Paulo César Ferreira Júnior 
 
Informou: “o assunto 
assunto está sendo 
diligenciado no processo 
SEI 25000.022021/2021-
40”. 
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todos os 
indígenas do 
Estado do 
Amazonas, 
seja os que 
vivem em 
contexto 
urbano ou 
em áreas 
não 
regularizada
s. 

 
 

Signatário: idem 
 
Informa: “que a demanda foi 
redirecionada ao 
Departamento de 
Imunização e Doenças 
Transmissíveis 
(DEIDT/SVS), o qual 
prestou, por meio da Nota 
Técnica 
nº 184/2021-
CGPNI/DEIDT/SVS/MS 
(0019473780), em anexo, 
os seguintes 
esclarecimentos: 
(...) 
CONCLUSÃO 
Portanto, esta 
Coordenação-Geral do 
Programa Nacional de 
Imunizações reforça os 
esclarecimentos já 
prestados pela Secretaria 
Especial de Saúde Indígena 
(SESAI), via OFÍCIO Nº 
116/2021/SESAI/NUJUR 
/SESAI/MS (0019234400). 
E ressalta que os 
denominadores da 
população indígena e sua 
distribuição foram 
disponibilizados pela citada 
Secretaria. Ratifica-se ainda 
que os indígenas vivendo 
no contexto urbano, 
pertencentes às condições 
dos grupos prioritários 
elencados no Plano 
Nacional de 
Operacionalização da 
Vacinação contra a Covid-
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19 serão vacinados nas 
etapas dos respectivos 
grupos. 
Vale ressaltar que ainda 
não há estudos sobre a 
eficácia da vacina para 
redução da 
transmissibilidade da 
doença, e que a adoção 
das medidas não 
farmacológicas de 
prevenção, como por 
exemplo o uso de 
máscaras, devem ser 
continuadas. 
A Secretaria de Vigilância 
em Saúde se coloca à 
disposição para todos os 
esclarecimentos que se 
fizerem necessários. Para 
informações adicionais, 
favor contatar a equipe 
técnica da Coordenação-
Geral do Programa 
Nacional de Imunizações 
(CGPNI) pelo telefone (61) 
3315 3874". 
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OFÍCIO n° 64/2021/6ªCCR/MPF 
 
GT Saúde Indígena (Dr. Alexandre P. Guimarães) 
 
 
PGR-00051171/2021 
 
Data: 25/2/2021 
 

SESAI Vacinação da 
população 
indígena con-
tra a Covid-19. 
GT Saúde 
Indígena. 

Solicita as 
seguintes 
informações: 
a) Quais 
atribuições 
vêm sendo 
desempenha
das pelo 
órgão e 
pelos DSEIs 
na 
vacinação da 
população 

Respondido por meio do OFÍCIO Nº 
135/2021/SESAI/NUJUR/SESAI/MS 
 
PGR-00076554/2021 
 
Data: 4/3/202- 1 

Signatário: secretárioa 

especial de Saúde 

Indígena, Robson Santos 

da Silva 

 

Informa, sinteticamente, aos 

quesitos: 

- item a) “Quanto à 

logística, informa-se que os 

Distritos Sanitários 
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indígena 
contra a 
Covid-19? 
b) Qual é a 
estimativa do 
número de 
indígenas a 
serem 
vacinados no 
Plano 
Nacional de 
Vacinação? 
Desses, qual 
é o número 
de indígenas 
inserido no 
grupo 
prioritário 
(aldeados 
em terras 
demarcadas)
, e qual é o 
número de 
indígenas 
não inserido 
(não 
aldeados e 
habitantes 
de áreas não 
demarcadas)
? Qual é o 
número de 
indígenas já 
vacinados 
em primeira 
e segunda 
dose? 
c) Como 
vem sendo 
feita a 
articulação 

Especiais Indígenas (DSEI) 

são unidades gestoras 

descentralizadas do 

SASISUS, sendo 34 

unidades em todo o país, 

que abrangemmais de 

ummunicípio e, emalguns 

casos, mais de um estado. 

Com relação ao processo 

logístico da Rede de Frio 

para conservação dos 

imunobiológicos, cada DSEI 

é responsável pela 

organização e articulação 

local. Geralmente, eles 

realizam essa organização 

(planejamento, 

recebimento, 

armazenamento e 

distribuição) junto aos 

municípios. Em alguns 

casos, ocorre diretamente 

com os estados ou com a 

regional de saúde. 

Os imunobiológicos são 
distribuídos, em sua 
maioria, diretamente do 
município para as Equipes 
Multidisciplinares de Saúde 
Indígena (EMSI), as quais 
se responsabilizam, a partir 
daí, pelo acondicionamento 
durante o transporte e 
ações de vacinação nas 
comunidades indígenas. 
Para isso, cada Distrito 
apresenta diferentes 
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SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

entre o 
órgão, 
DSEIs, 
Estados e 
municípios 
para a 
vacinação da 
população 
indígena 
(Covid-19), 
incluídos ou 
não no grupo 
prioritário? 
d) A SESAI 
e/ou DSEIs 
mantêm 
informações 
sobre a 
vacinação de 
indígenas 
promovida 
por Estados 
e municípios 
no âmbito 
dos 
respectivos 
planos 
locais? 
e) Quais são 
as 
dificuldades 
eventualmen
te 
encontradas 
pelo órgão 
para a 
vacinação 
das 
populações 
indígenas 
contra Covid-

estruturas, podendo utilizar 
transporte aéreo, fluvial 
e/ou terrestre e 
acondicionamento em 
refrigeradores domésticos, 
a luz solar ou câmaras frias, 
além de caixas térmicas. 
Ressalta-se que a energia 
também possui diferentes 
fontes de alimentação, 
podendo ser convencional, 
solar ou por gerador. 
Independentemente da 
estrutura local, cada EMSI 
realiza o monitoramento 
contínuo da temperatura, 
desde a retirada dos 
imunobiológicos nos 
municípios até a ida às 
aldeias, bem como no seu 
retorno aos municípios, 
preenchendo formulários de 
controle específicos, que 
são enviados às sedes 
administrativas. 
Continuamente os Distritos 
realizam processos de 
compra para aquisição de 
equipamentos e insumos de 
forma a atender suas 
necessidades. Atualmente, 
os 34 DSEI contam com 
287 refrigeradores solares, 
que colaboram com as 
ações de imunizações nas 
comunidades com maior 
dificuldade de acesso.” 
- item b) “o número de 
indígenas a serem 
vacinados, enquanto grupo 
prioritário, conforme o 
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19? P.N.OV. Contra a Covid19, 
é de 409.883 indígenas. 
Com relação aos indígenas 
em contexto urbano não há 
conhecimento do 
quantitativo de indígenas. 
Com relação ao número de 
indígenas vacinados com a 
primeira e segunda dose, 
são 256.899 
(duzentos e cinquenta e 
seis mil oitocentos e 
noventa e nove), que 
representam um total de 
62.68% e 113.632 (cento e 
treze mil seiscentos e trinta 
e dois) que representam um 
total de 27.72%, 
respectivamente (Fonte: 
Plataforma Covid, Extração 
em 3/3/2021).” 
- item c) Com relação ao 
processo logístico da Rede 
de Frio para conservação 
dos imunobiológicos, cada 
DSEI é responsável pela 
organização e articulação 
local. Geralmente, eles 
realizam essa organização 
(planejamento, 
recebimento, 
armazenamento e 
distribuição) junto aos 
municípios. Em alguns 
casos, ocorre diretamente 
com os estados ou com a 
regional desaúde. 
Os imunobiológicos são 
distribuídos, em sua 
maioria, diretamente do 
município para as Equipes 
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Multidisciplinares de Saúde 
Indígena (EMSI), as quais 
se responsabilizam, a partir 
daí, pelo acondicionamento 
durante o transporte e 
ações de vacinação nas 
comunidades indígenas. 
- Item d) cumpre destacar 
que as informações 
referentes à vacinação são 
produzidas pelas Equipes 
Multidisciplinares de Saúde 
Indígena (EMSI) no âmbito 
de cada um dos 34 Distritos 
Sanitários Especiais 
Indígenas. 
- item e) Destaca-se que a 
disseminação de notícias 
falsas a respeito da vacina 
tem levado à recusa por 
parte de alguns grupos 
étnicos. Existem também 
complexidades logísticas 
atreladas à localização de 
aldeias, sobretudo no 
período chuvoso. Por 
último, ressalta-se que a 
alimentação do SI-PNI é 
retardada emalguns DSEI 
pela dificuldade de acesso 
à internet e/ou oscilação da 
rede."  
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OFÍCIO n° 65/2021/6ªCCR/MPF 
 
GT Saúde Indígena (Dr. Alexandre P. Guimarães) 
 
 
PGR-00051391/2021 
 
Data: 25/2/2021 
 

APIB Vacinação da 
população 
indígena con-
tra a Covid-19. 
GT Saúde 
Indígena. 

Solicita as 
seguintes 
informações: 
 
a) Como a 
entidade se 
posiciona a 
respeito do 
Plano 

Respondido por meio do Ofício 010/2021 - 
AJUR/APIB 
 
PGR-00082219/2021 
 
Data: 9/3/2021 

Signatário: assessor 

jurídico da APIB, adv. Luiz 

Henrique Heloy Amado 

Informa: “No Plano 
Nacional de 
Operacionalização da 
Vacinação contra a Covid-
19, o governo federal 
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Nacional de 
Vacinação 
contra Covid-
19 no que se 
refere às 
populações 
indígenas? 
b) Como a 
entidade 
avalia a 
execução 
dos planos 
de vacinação 
das 
populações 
indígenas 
contra a 
Covid-19 por 
SESAI, 
Estados e 
municípios 
até o 
momento? 
c) A entidade 
tem 
conheciment
o de 
situações de 
desrespeito 
à prioridade 
das 
populações 
indígenas na 
vacinação 
contra Covid-
19? Quais 
são os 
problemas e 
dificuldades 
eventualmen
te verificadas 

estabeleceu 3 fases de 
vacinação prioritária, dentre 
as quais a fase 1 seria 
destinada à vacinação de 
trabalhadores da área da 
saúde, pessoas de 75 anos 
ou mais, pessoas de 60 
anos ou mais 
institucionalizadas, 
indígenas aldeados em 
terras demarcadas, e os 
povos e comunidades 
tradicionais ribeirinhas e 
quilombolas.”  
Que “o fato de que o 
governo federal ao inserir 
na fase 1 como grupo 
prioritário tão somente os 
indígenas aldeados em 
terras indígenas 
demarcadas, deixou de fora 
de forma injustificada, 
arbitrária e discriminatória, 
todo o contingente de 
indígenas que habitam 
terras ainda não 
demarcadas, assim como 
aqueles que vivem em 
contexto urbano. Ou seja, 
não incluiu a totalidade dos 
indígenas que vivem no 
Brasil como grupo prioritário 
no cronograma de 
imunização. 
 
Relata: “Problemas e 
dificuldades na execução 
do Plano Nacional de 
Operacionalização da 
Vacinação contra a Covid-
19 para povos indígenas” 
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pela 
entidade 
para a 
vacinação 
das 
populações 
indígenas 
contra 
Covid-19? 

quanto à “exclusão de 
indígenas que residem em 
terras indígenas não 
demarcadas e os que vivem 
em contexto urbano.” Alega 
inviabilidade “de vacina 
para os povos indígenas do 
Piauí do Rio Grande do 
Norte, uma vez que não há 
DSEI nos respectivos 
estados.  
 
Outro fator apontado como 
dificultador seria “a 
disseminação de 
incontáveis notícias e 
informações mentirosas que 
estão induzindo muitos 
indígenas a rejeitarem a 
vacina contra Covid-19.” 
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OFÍCIO n° 66/2021/6ªCCR/MPF 
 
GT Saúde Indígena (Dr. Alexandre P. Guimarães) 
 
 
PGR-00051517/2021 
 
Data: 25/2/2021 
 

Fórum de 
President
es dos 
Conselho
s 
Distritais 
de Saúde 
Indígena 
(PFCON
DISI) 

Vacinação da 
população 
indígena con-
tra a Covid-19. 
GT Saúde 
Indígena. 

Solicita as 
seguintes 
informações: 
 
a) Como a 
entidade se 
posiciona a 
respeito do 
Plano 
Nacional de 
Vacinação 
contra Covid-
19 no que se 
refere às 
populações 

Respondido por meio do OFÍCIO Nº 
1011/2021/SESAI/GAB/SESAI/MS 
 
PGR-00140957/2021 
 
Data: 23/4/2021 

Signatário: coordenador-
geral do FPCONDISI 
 
Responde aos quesitos: 
- Item a) No que se refere 
às populações indígenas 
contempladas pelo Plano 
Nacional de Vacinação 
contra a covid-19, notamos 
o significavo esforço dos 
grupos técnicos que atuam 
no âmbito da Câmara 
Técnica Assessora em 
Imunização e Doenças 
Transmissíveis (Portaria 
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indígenas? 
 
b) Como a 
entidade 
avalia a 
execução 
dos planos 
de vacinação 
das 
populações 
indígenas 
contra a 
Covid-19 por 
SESAI, 
Estados e 
municípios 
até o 
momento? 
 
c) A entidade 
tem 
conheciment
o de 
situações de 
desrespeito 
à prioridade 
das 
populações 
indígenas na 
vacinação 
contra Covid-
19? Quais 
são os 
problemas e 
dificuldades 
eventualmen
te verificadas 
pela 
entidade 
para a 
vacinação 

GAB/SVS n° 28, de 
3/9/2020), em reconhecer 
os povos indígenas 
aldeados como grupo 
prioritário na campanha de 
imunização contra a Covid-
19 (...) Se tratando de 
grupos vulneráveis e 
emergenciais nos 
processos de imunização, 
no delineamento das 
diretrizes gerais da 
operacionalização da 
vacinação observa-se que o 
Plano traceja as 
dificuldades e desafios que 
norteiam a implementação 
das ações de imunização 
nas populações indígenas 
aldeadas, pois além dos 
aspectos socioculturais e 
epidemiológicos, estes 
grupos estão localizados 
em áreas geográficas 
disntas, caracterizadas por 
paisagens e biomas com 
caracteríscas específicas, 
cujos desafios logíscos e 
econômicos variam entre as 
populações e os territórios 
que habitam. (...) Contudo, 
no que se refere à ausência 
de diretrizes específicas 
relacionadas à vacinação 
das 
populações indígenas 
residentes em contexto 
urbano e a complexidade 
sanitária mundial, 
avaliamos que 
o P.N.V contra a Covid-19 
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das 
populações 
indígenas 
contra 
Covid-19? 
 

deve direcionar aos estados 
e municípios 
a.responsabilidade de 
contemplação dos povos 
indígenas em contexto 
urbano em seus planos de 
imunização local, 
orientando-os sobre os 
fluxos de atendimento e 
definição de unidades de 
saúde para pronto 
atendimento dos indígenas 
residentes em contexto 
urbano durante a campanha 
de imunização contra a 
Covid-19. A este respeito, é 
importante ressaltar que o 
FPCONDISI vem atuando 
junto aos órgãos federavos 
com o objevo de 
responsabilização dos 
estados e municípios em 
estabelecerem fluxos de 
atendimento diferenciado 
na atenção primária às 
populações indígenas em 
contexto urbano, uma vez 
que recebem recursos 
provenientes das Portarias 
MS/GM 3396/20, 2.405/20 e 
2979/19 para atendimento 
imediato das demandas 
sanitárias dos indígenas em 
contexto urbano, o que 
inclui a vacinação contra a 
Covid-19. 
- item b) chamamos a 
atenção para as 
dificuldades na 
operacionalização das 
ações de vacinação, visto 
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que muitos povos indígenas 
aldeados habitam áreas 
remotas e de dicil acesso, 
especialmente aqueles 
localizados na região 
amazônica, onde o custo 
efevo das ações é alto 
devido as especificidades 
geográficas locais. De igual 
modo, para se lograr êxito é 
necessário levar em 
consideração diversos 
aspectos, como a 
diversidade cultural 
indígena, que inclui a 
mulplicidade de perspecvas 
acerca do outro, 
compreensão sobre a 
relação dos povos 
indígenas com substâncias, 
noções de saúde/doença 
que incidem na maneira 
pela qual eles concebem a 
pandemia, cujas 
concepções influenciam na 
aceitação do imunizante. 
Nesse sendo, a SESAI tem 
desempenhado 
sasfatoriamente a execução 
do Plano de Vacinação. O 
FPCONDISI avalia que o 
êxito do Plano Nacional de 
Imunização depende de um 
esforço contínuo das três 
esferas de gestão, onde as 
secretarias estaduais e 
municipais de saúde devem 
assumir o compromisso, 
juntamente com a 
SESAI/MS, de mobilização 
e conscienzação da 
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população indígena para 
adesão da vacina contra a 
Covid-19, de modo a 
fortalecer as ações em 
curso da campanha de 
imunização, visto que a 
SESAI tem assumido, em 
sua totalidade, a 
responsabilidade de 
comunicação junto aos 
povos indígenas aldeados 
através de sus equipes 
muldisciplinares de saúde. 
Item c) O Fórum tem 
buscado junto aos 
Presidentes de Conselhos 
Distritais de Saúde 
Indígena, se inteirar das 
situações de desrespeito 
aos povos indígenas, e 
dentre as principais 
dificuldades verificadas está 
a vacinação dos indígenas 
residentes em contexto 
urbano, pois sua ausência 
como grupo prioritário no 
Plano Nacional de 
Imunização tem gerado 
inúmeros conflitos junto aos 
Distritos Sanitários, a quem 
compete tão somente 
atender àqueles que são 
atendidos pelo Subsistema 
de 
Atenção à Saúde Indígena, 
ou seja, os aldeados. 
Portanto, se faz necessário 
estreitar o diálogo com o 
Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde 
(CONASS) e Conselho 
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Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde 
(CONASEMS), para a 
conscienzação dos estados 
e municípios a fim de 
contribuir na 
operacionalização das 
ações de equidade a 
atenção primária a saúde, 
assim como na vacinação 
contra a Covid-19, voltada 
aos povos indígenas 
urbanos. 
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OFÍCIO n° 72/2021/6ªCCR/MPF 
 
GT Saúde Indígena (Dr. Alexandre P. Guimarães) 
 
 
PGR-00055917/2021 
 
Data: 23/2/2021 
 

Coordena
dor do 
GT 
Saúde 
Indígena/
6ªCCR 
(Dr. 
Alexandr
e P. 
Guimarãe
s) 

Temas e 
ações prioritá-
rios no âmbito 
da saúde indí-
gena para o 
biênio 
2020/2022 
Informa aber-
tura de PAs de 
acordo com 
temas, entre 
eles: PA 
1.00.000.0012
68/2021-46 - 
Acompanhar a 
elaboração e 
execução dos 
planos de va-
cinação para 
povos indígena 
no contexto da 
pandemia de 
COVID-19, 
que deverá ser 
tratado de 
forma imediata 
e com absoluta 
prioridade, 

Não há.  Não solicita  
A 6CCR responde ao Ofício 
nº 3462/2020/PRAP/APG 
acerca das ações 
planejadas pela 
Coordenação desse GT-
Saúde acerca dos temas 
prioritários no âmbito da 
saúde indígena para o 
biênio 2020/2022. 
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7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

tendo em vista 
a gravidade da 
pandemia para 
as comunida-
des indígenas. 

2
0
3 

OFÍCIO n° 124/2021/6ªCCR/MPF 
(Dra. Ana Borges) 
 
PGR-00096429/2021 
 
Data: 19/3/2021 
 

MMFDH Encaminha 
manifestação 
do MPF à pro-
posta de “Pla-
no Nacional de 
Enfrentamento 
da Pandemia 
COVID-19 no 
que concerne 
à população 
quilombola", 
recebido do 
MMFDH em 
12/3/21. 

Não há Não solicita Apenas encaminha 

2
0
4 

OFÍCIO n° 135/2021/6ªCCR/MPF 
 
 
PGR-00112657/2021 
 
Data: 5/4/2021 
 

Ministério 
da Saúde 

Inclusão dos 
povos ciganos 
no Plano Naci-
onal de Ope-
racionalização 
da Vacinação 
contra a Covid-
19. 

Solicita 
esclarecimen
tos 
pontuais 
acerca da 
definição dos 
grupos 
prioritários 
para 
vacinação 
dentre os 
povos e 
comunidades
. 

 Após reiteração, apenas 
Acusou o recebimento, o 
qual foi inserido no SEI 
25000.050726/2021-57, em 
16/4/2021. 

2
0
5 

OFÍCIO n° 138/2021/6ªCCR/MPF 
 
(Dra. Ana Borges) 
 
 
PGR-00117515/2021 
 
Data: 6/4/2021 

MMFDH Envio da mani-
festação do 
MPF à propos-
ta de “Plano 
Nacional de 
Enfrentamento 
da Pandemia 

Não há Não solicita Apenas encaminha 
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DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

COVID-19 no 
que concerne 
à população 
quilombola", 
recebido do 
MMFDH em 
31/3/21. 

2
0
6 

OFÍCIO n° 140/2021/6ªCCR/MPF 
 
 
 
PGR-00118871/2021 
 
 
Data: 8/4/2021 

PRM/Luzi
ânia-GO 

Resposta ao 
Ofício nº 
29/2021-PRM-
LUZ-GO-1º 
Ofício - Vaci-
nação -
Comunidade 
Mesquita 

Não há Não solicita Apenas responde 

2
0
7 

OFÍCIO n° 144/2021/6ªCCR/MPF 
 
 
 
PGR-00124076/2021 
 
 
Data: 14/4/2021 

PRM/Aná
polis-GO 

Ofício n.º 
338/2021/ 
MPF/APS/GO/
JRTA - crité-
rios a serem 
adotados na 
aplicação da 
vacinação 
contra a CO-
VID-19. 

Não há Não solicita Apenas responde 

2
0
8 

OFÍCIO n° 226/2021/6ªCCR/MPF 
 
 
PGR-00175977/2021 
 
Data: 19/5/2021 
 

Ministério 
da Saúde 

Encaminha 
Recomenda-
ções nº 01 e 
02/2021/6ªCC
R/MPF. P.N.O. 
contra a Covid-
19. 

Recomenda: 
a inclusão 
dos povos 
ciganos e 
servidores 
da Funai 
entre os 
grupos 
prioritários 
do Plano 
Nacional de 
Operacionali
zação 
Vacinação 
contra a 

Respondido por meio do OFÍCIO Nº 
1701/2021/SVS/MS 
 
PGR-00218209/2021 
 
Data: 7/6/21 

Signatário: Secretário de 
Vigilância Sanitária, Sr. 
Arnaldo Correia de 
Medeiros 
 
informar que a demanda foi 
redirecionada ao 
Departamento de 
Imunização e Doenças 
Transmissíveis 
(DEIDT/SVS), o qual exarou 
a Nota Técnica nº 789, em 
anexo, concluindo o 
seguinte: 
(...) 3. CONCLUSÃO 
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DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

Covid-19 Considerando ao exposto, 
insta informar que a equipe 
técnica do PNI e da Câmara 
Técnica Assessora em 
Imunizações e Doenças 
Transmissíveis, estão em 
constante discussões 
acerca da inclusão de 
novos grupos como 
prioritários, assim ao longo 
da campanha poderá 
ocorrer alterações na 
sequência de prioridades 
e/ou subdivisões de alguns 
estratos populacionais, bem 
como a inserção de novos 
grupos, à luz de novas 
evidências sobre a doença, 
situação epidemiológica e 
das disponibilizações da 
vacinas COVID-19 ao 
Ministério da Saúde." 

2
0
9 

OFÍCIO n° 234/2021/6ªCCR/MPF 
 
 
PGR-00179115/2021 
 
Data: 21/5/2021 

Presidên
cia INA 

Responde ao 
Ofício n.º 
009/2021/INA -
Cobertura 
vacinal contra 
a Covid-19. 

Não há  Apenas informa 

2
1
0 

OFÍCIO n° 257/2021/6ªCCR/MPF 
 
 
PGR-00190313/2021 
 
Data: 1º/6/2021 

PR-DF Encaminha as 
Recomenda-
ções nº 01 e 
02/2021/6ªCC
R/MPF - 
P.N.O. contra 
a Covid-19. 

Adoção das 
providências 
que julgar 
cabíveis. 
Comunica 
omissão 
quanto à 
manifestação 
do MS ao 
Ofício 
226/2021. 

 Apenas encaminha e 
informa 
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SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

       

       

 Ofício- Circular S/N 
 
PGR-0112657/2020 
 
Data:07/04/2020 

MMFDH Informação da 
existência de 
plano de 
contingenciam
ento do 
COVID-19 nas 
Comunidades 
Tradicionais- 
PCTs 

Solicita 
INFORMAÇ
ÕES acerca 
das medidas 
adotadas na 
prevenção e 
defesa das 
comunidades 
tradicionais 
diante da 
epidemia da 
COVID 19, 
bem como 
se há plano 
de 
contingência 
para 
atendimento 
a essas 
comunidades 

Respondido por meio do OFÍCIO N.° 
2688/2020/GM.MMFDH/MMFDH 
 
Data: 11/05/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signatário: Chefe de 
Gabinete Ministerial 
 
Informa que a SNPIR 
solicitou ao Ministério da 
Saúde informações sobre 
prevenção ao coronavírus 
em PCTs. Caso não 
retornem informações de 
que há ações específicas a 
este público, serão 
realizadas proposições para 
que recortes específicos 
sejam adotados. Informa 
ainda que a SNPIR enviou 
ofício circular para as 
Secretarias Estaduais de 
Saúde destacando a 
especificidade dos PCTs. 
 
Tema também tratado em 
reuniões virtuais realizadas 
em 20/04/20 e 07/05/20 
com a SNPIR. Os 
documentos listados a 
seguir dizem respeito às 
reuniões:  
 
Ofício nº 
462/2020/GAB.SNPIR/SNPI
R /MMFDH 
 
Data: 24/04/2020 
 
Ofício nº 
520/2020/GAB.SNPIR/SNPI
R /MMFDH 
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ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

Data: 05/05/2020 
 
Ofício nº 
603/2020/GAB.SNPIR/SNPI
R /MMFDH 
 
Data: 20/05/2020 
 

 Ofício-Circular S/N 
 
PGR-00121643/2020 
 
Data:01/04/2020 

Procurad
ores-
Gerais de 
Justiça – 
MPs 
Estaduais 

Pandemia do 
COVID-19 – 
POVOS 
INDÍGENAS E 
PCTs 

Solicita a 
ADOÇÃO 
DAS 
MEDIDAS 
CABÍVEIS 
para o 
acompanha
mento em 
nível 
estadual e 
municipal 
das ações de 
prevenção e 
tratamento 
dos povos 
indígenas e 
comunidades 
tradicionais e 
todos os 
segmentos 
que os 
compõem. 
Combate a 
COVID-19. 

MP/AC 
 
Respondido por meio do Ofício nº  
0032/2020/PEDDH 
 
PGR-00146060/2020 
 
Data: 16/04/2020 
 
 
 
 
 
 
 
MP/GO 
 
Respondido por meio do  Ofício n. 145/2020 - 
SGJAI 
 
PGR-00235290/2020 
 
Data: 23/06/2020 
 
 
 
 
 
MP/MA 
Respondido por meio de e-mail 
 
PGR-00198174/2020 
 

MP/AC 
Signatário: Leandro 
Portela Steffen (Promotor 
de Justiça) 
 
Encaminha o Relatório 
Informativo nº 002/HOME 
OFFICE NATERA/COVID-
19 elaborado pela 
Coordenação do Núcleo de 
Apoio e Acompanhamento 
Terapêutico do Ministério 
Público do Acre – NATERA, 
o qual apresenta 
informações sobre atenção 
aos indígenas da etnia 
Warao, que se encontram 
refugiados em Rio Branco. 
 
MP/AL apenas confirmou 
recebimento 
MP/AP apenas confirmou 
recebimento 
MP/CE apenas confirmou 
recebimento 
 
 
Encaminha Despachos 
anexos: 

• 382/2020: Trata-se 
de procedimento  
instaurado  em ra-
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SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

Data: 24/05/2020 
 
 
 
 
MP/MG 
Respondido por meio do Of.Gab/0813/2020 
 
PGR-00159312/2020 
 
.Data: 28/04/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MP/PA  
Respondido pelo Ofício nº 005/2020/-
MP/6ªPJ/AGR/APM  
 
PGR-00146398/2020 
 
Data: 16/04/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zão do expediente 
encaminhado pelo 
MPF, solicitando a 
adoção das medi-
das cabíveis para o 
acompanhamento 
âmbito estadual e 
municipal das 
ações de preven-
ção e tratamento 
dos povos indÌge-
nas e comunidades  
tradicionais e todos 
os seguimentos que 
os compõem, inclu-
sive a disponibilida-
de de acesso  a  
UTIs, frente à pan-
demia do Coronaví-
rus. 

• 210/2020 (Protocolo 
PPDH nº189/2020 e 
Autos Administrati-
vos nº 
202000157422/) - 
Ofício 
PPDH/CIRCULAR 
nº 007/2020 expe-
dido a todos os 
membros do 
MP/GO. 

 
MP/MA 
Signatário: Luiz Gonzaga 
Martins Coelho 
 
Informa que o Caop de 
Direitos Humanos, 
encaninhou a todos os 
promotores de Justiça a 
RECOMENDAÇÃO Nº 
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MP/PR 
Respondido por meio do Ofício nº 0312/20/GAB 
 
 
PGR-00162359/2020 
 
Data: 29/04/2020 
 
 
 
 
 
 
 
MP/SE  
 
Respondido por meio do Ofício nº 
418/2020/GPGJ 
 
PGR-00146541/2020 
 
Data: 06/04/2020 
 
 
MP/PB 
 
Respondido por meio do Ofício nº 109/2020 – 
CAOCF 
PGR-00252906/2020 
 
Data: 02/07/2020 
 

11/2020/6a CCR/MPF, 
oriunda do MPF, que trata 
sobre o mesmo tema, para 
a adoção das medidas 
cabíveis no âmbito do MP 
Estadual. 
 
MPDFT apenas confirmou 
recebimento 
 
 
MP/MG 
Signatário: Antônio 
Sérgio Tonet – 
Procurador-Geral de 
Justiça 
 
Informa que as ações de 
saúde indígena são 
responsabilidade de órgãos 
federais e executivos, com 
os quais o MP/MG mantém 
estreito contato, como 
também o faz com a 
população em geral. 
Ressalta, ainda, que de 
forma complementar, 
cumprindo seu papel 
conforme política nacional, 
a Secretaria Estadual de 
Saúde de MG publicou Nota 
Técnica com orientações 
aos serviços de saúde de 
Minas Gerais para 
atendimento aos povos 
tradicionais, incluindo os 
povos indígenas e que o 
MP/MG, seguindo a NT 
Conjunta nº 1/2020-
CES/CNMP/1ªCCR, 
mantém aproximação 
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MP/PR 
 
Respondido por meio do Ofício nº 0312/20/GAB 
PGR-00162359/2020 
 
Data: 23/04/2020 
 
 
 
 
 
 
 
MP/RR 
 
Respondido por meio do Ofício nº 
0177/2020/GABPGJ 
 
PGR-194533/2020 
 
Data: 20/05/2020 
 
 
MP/SE 
 
Respondido por meio do Ofício 418/2020/GPGJ 
 
PGR-146541/2020 
 
Data: 02/04/2020 

estreita das autoridades 
sanitárias estaduais, 
regionais e municipais, 
acompanha e tem ciência 
dos Planos de 
Contingenciamento. 
 
 
MP/PA  
 
Signatário: Aldo de Oliveira 
Brandão Saife – Chefe de 
Gabinete do PGJ 
 
Informa que “na 6ª 
Promotoria Agrária de 
Altamira, foi instaurado o 
Procedimento  nº000015-
806/2020, a fim de 
acompanhar e fiscalizar o 
Plano de Contingência 
Estadual para infecção 
humana pelo novo 
Coronavírus (2019-ncov) no 
Pará, nos assentamentos 
de reforma agrária, 
territórios quilombolas, 
terras indígenas e unidades 
de conservação de uso 
sustentável, localizados nos 
Municípios pertencentes a 
IV Região Agrária de 
Altamira. No bojo do 
referido procedimento, foi 
expedida a Recomendação 
nº 01/2020-MP/6ªPJ/ATM 
que, entre outras medidas, 
recomendou à Unidade do 
INCRA Altamira, ao ICMBIO 
–Coordenação Regional de 
Altamira, à FUNAI – CTL 
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Altamira, IDEFLOR-BIO – 
Escritório Regional de 
Altamira, ao ITERPA e à 
SESAI que apoiem as 
atividades das secretarias 
de saúde municipais e 
estadual no mister de 
divulgação e contenção dos 
riscos, e adotem 
providências para informar 
a população rural que se 
encontre em suas áreas de 
gestão para os riscos do 
Corona Vírus e as 
possibilidades de 
prevenção pela redução de 
circulação de pessoas e de 
aglomerações. Solicitamos, 
ainda, que informassem à 
6ª Promotoria Agrária sobre 
as medidas de prevenção 
adotadas a fim de minimizar 
a expansão daCOVID-19 
nas áreas rurais.” 
 
 
MP/PR 
 
Signatário: Gilberto 
Giacoia – Procurador-
Geral de Justiça 
 
Informa que foi 
encaminhado às 
Promotorias de Justiça do 
Estado do Paraná modelo 
de Recomendação 
Administrativa elaborado 
pelo CAOPJDH sobre o 
tema, bem como 
documento contendo a 
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compilação de legislações e 
atos normativos referente a 
medidas de prevenção, 
contenção e tratamento a 
serem adotadas em relação 
aos Povos Indígenas e 
Comunidades Tradicionais 
no período do COVID-19, 
além deque continuarão 
acompanhando e intervindo 
quanto a matéria. 
 
 
Signatário: Eduardo 
Barreto d´Ávila Fontes – 
Procurador-Geral de Justiça 
 
Informa que a solicitação 
objeto do Ofício-Circular foi 
enviada ao Centro de Apoio 
Operacional da Saúde do 
MP/SE para adoção das 
providências cabíveis. 
 
 
 
 
 
 
Signatário: Liana Espínola 
Pereira de Carvalhontes – 
Promotora de Justiça 
 
Encaminha os Ofício 
016/2020-Rio Tinto e o 
Ofício 
034/2020/POTIGUARA/SE
AD/POTIGUARA/DSEI/SES
AI/MS, referentes às 
Populações Indígenas e 
Comunidades Tradicionais, 
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quanto à adoção de 
medidas no 
acompanhamento das 
ações de prevenção e 
tratamento dos povos 
indígenas, frente 
àpandemia do novo 
Coronavírus. 
 
MP/PI apenas confirmou 
recebimento 
 
Encaminhou manifestação 
do Centro de Apoio 
Operacional às Promotorias 
de Justiça de Proteção aos 
DireitosHumanos do MP do 
Paraná, por meio da Área 
Indígena e do Núcleo de 
Promoção e Defesa dos 
Direitos do Povos e 
Comunidades Tradicionais, 
notícia que instaurou os 
PAs n.º MPPR-
0046.20.039664-9 e n.º 
MPPR-0046.20.045587-4, 
para acompanhar as 
políticas públicas de 
prevenção, contenção e 
tratamento do Coronavírus 
(COVID-19) adotadas, em 
relação aos Povos 
Indígenas e Comunidades 
Tradicionais, por parte do 
Estado do Paraná e dos 
seus Municípios 
 
MP/RN apenas confirmou 
recebimento 
MP/RO apenas confirmou 
recebimento 
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Signatário: Janaína 
Carneiro Costa – 
Procuradora-Geral de 
Justiça 
 
Encaminha Ofícios 13611-
PGM/GAB/2020 e 14310-
SMSA/JURIDICO/2020, que 
informa dados de saúde e 
demonstra gráficos relativos 
a atendimento de indígenas 
na rede de saúde que 
compete à prefeitura de 
Boa Vista.  
 
 
 
 
Signatário:  
 
Informou que encaminhou o 
expediente para o Centro 
de Apoio Operacional da 
Saúde daquela 
Procuradoria, para as 
providências cabíveis. 
 
 
 
 

 Ofício-Circular nº 05/2020/6ªCCR/MPF 
 
PGR-00138177/2020 
 
Data:15/04/2020 

Procurad
ores-
Gerais de 
Justiça 

Dificuldades 
enfrentadas 
pelos POVOS 
CIGANOS no 
Brasil em 
virtude do 
agravamento e 
avanço da 
COVID-19. 

Encaminha 
ofício da 
Associação 
Internacional 
Maylê Sara 
Kalí e 
SOLICITA 
ações de 
prevenção e 

MP/PA 
Respondido por meio do Ofício 313/2020-
MP/2ºPJDC 
 
PGR-00168812/2020 
 
Data: 05/05/2020 
 
 

Signatário: Quintino Farias 
da Costa Júnior – 2º 
Promotor de Justiça de 
Direitos Constitucionais 
Fundamentais – Defesa do 
Patrimônio Público e da 
Moralidade Administrativa 
de Ananindeua/PA  
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tratamento 
dos povos 
ciganos do 
Brasil e de 
todos os 
segmentos 
que os 
compõem, 
frente a 
pandemia 
de COVID-
19. 

e Ofícío 317/2020-MP/2ºPJDC 

 
PGR-00177744/2020 
 
Data: 12/5/2020 
 
 
 
MP/SP 
Respondido por email 
 
PGR-00159814/2020 e PGR-00183307/2020 
 
Data: 28/04/2020 e 14/05/2020 
 
 
MP/PA 
Respondido por meio do Ofício 341/2020-
PGJ/MPPA 
 
Data: 20/05/2020 
 
 
 
MP/MA 
Respondido por email 
 
PGR-00197187/2020 
 
Data: 25/05/2020 
 

Informa a instauração de 
Procedimento 
Administrativo para 
acompanhar e fiscalizar a 
prestação do serviço 
público de assistência 
social (integrantes do povo 
cigano) com base na 
demanda apresentada pela 
6ªCCR. 
 
Encaminha cópia da 
Portaria nº 19/2020-
MP/2ºPJDC, relativo a 
instauração do PA nº 
000084-200/2020-
MP/2°PJDC. 
 
 
 
 
Signatário: Anna 
TrottaYaryd 
 
Solicita informações sobre 
providências adotadas pelo 
MPF em face da 
representação, de sorte a 
se evitar que providências 
sejam adotadas em 
duplicidade pela Promotoria 
de Justiça do MPE/SP. 
 
 
 
 
 
Signatário: Procurador 
Geral de Justiça 
Encaminha o Ofício 
101/2020-MP-1ªPJB, onde 
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o Promotor de Justiça de 
Barcarena, Renato Belini 
informa que oficiou a 
Prefeitura indagando se há 
algum povo cigano 
identificado no município. 
Identificada apenas uma 
família que autodeclarou-se 
como cigana no cadúnico e, 
que esta família está 
recebendo assistência do 
poder público. 
 
 
 
Signatário: Procurador 
Geral de Justiça 
 
Informa que encaminhou a 
todos os Promotores de 
Justiça a Recomendação 
7/2020/6ªCCR, que trata do 
mesmo tema, para adoção 
das medidas cabíveis no 
âmbito do MPE.  

 Ofício-Circular nº 06/2020/6ªCCR/MPF 
 
PGR-00152151/2020 
 
Data:15/04/2020 

Procurad
ores da 
Repúblic
a 

Ação 21C0 - 
Enfrentamento 
da Emergência 
de Saúde 
Pública – 
POVOS 
INDÍGENAS 
 

Solicita o 
ACOMPANH
AMENTO da 
implementaç
ão dessas 
ações 
emergenciais 
nas unidades 
gestora, 
frente a 
pandemia 
de COVID-
19. 
 

 Não solicita resposta 

 Ofício-Circular nº 06/2020/6ªCCR/MPF Represen Ação ENCAMINH Respondido por meio do Ofício 978/2020/PRM- PRM Santa Maria/RS 
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DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

 
PGR-00175410/2020 
 
Data: 14/05/2020 
 

tantes da 
6ªCCR 

Coordenada 
MPF, 
Quilombolas e 
Comunidades 
Tradicionais 
contra a 
COVID-19 
PCTs 

A minuta de 
Recomendaç
ão elaborada 
pela 6ªCCR 
com a  
finalidade  de  
fomentar  e  
coordenar  
uma atuação  
nacional  em  
relação  às  
consequênci
as  da  
pandemia  
do  COVID-
19  sobre  os 
integrantes  
de  
comunidades  
de  
remanescent
es  de  
quilombos  e  
demais  
comunidades 
tradicionais, 
além da 
especificidad
e do amparo 
e da entrega 
de auxílios a 
esses 
grupos. 

SMA/GAB1 
 
PRM-SMA-RS-00004390/2002 
 
Data: 20/05/2020 
 
Respondido por meio do Ofício 
230/2020/MPF/PRM/PRP 
 
PRM-PRP-SE-00001039/2020 
 
Data: 27/05/2020 
 
 
Respondido por meio do Ofício nº 51/2020 
MPF/PRSE/LNT/SE 
 
PR-SE-00023471/2020 
 
Data: 08/06/2020 

 
Signatário: 
Subcoordenador 
 
Encaminha cópia de 
documentos para ciência. 
 
 
 
 
 
PRM Propriá/SE 
 
Signatário: Flávio Pereira 
da Costa Matias – 
Procurador da República 
 
Informa que foram 
expedidas recomendações 
às Secretarias Municipais 
de Educação e Saúde dos 
municípios sob atribuição 
da PRM Propriá. 
 
 
 
PR/SE 
Signatário: Lívia 
Nascimento Tinoco – 
Procuradora da República 
 
Informa que encaminhou a 
Recomendação ao Governo 
do Estado de Sergipe e 
para os municípios 
sergipanos onde estão 
situadas as comunidades 
quilombolas e que são de 
atribuição do 1º Ofício da 
Tutela Coletiva da PRSE. 
 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

 
 
 

 Ofício-Circular nº 07/2020/6ªCCR/MPF 
 
PGR-00182881/2020 
 
Data: 15/05/2020 
 

Represen
tantes 
dos 
DSEI´s 

Informação 
Técnica nº 
008/6CCR/MP
F e Notas 
Públicas 
POVOS 
INDÍGENAS 

ENCAMINH
A 
Informação 
Técnica nº 
008/6CCR/M
PF, a qual 
trata de 
sugestões 
para o 
acompanha
mento das 
ações de 
proteção dos 
povos 
indígenas 
em face do 
COVID-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ofício-Circular nº 09/2020/6ªCCR/MPF 
 
PGR-00191145/2020 
 
Data: 25/05/2020 
 

Represen
tantes da 
6ªCCR 

Informação 
Técnica nº 
008/6CCR/MP
F e Notas 
Públicas 
POVOS 
INDÍGENAS 

ENCAMINH
A 
Informação 
Técnica nº 
008/6CCR/M
PF, a qual 
trata de 
sugestões 
para o 
acompanha
mento das 
ações de 
proteção dos 
povos 
indígenas 
em face do 
COVID-19e 
sugere 
providências. 

PR/SC  
 
Respondido por meio do - OFÍCIO 1694/2020 - 
GABPR1/AAH/PR/SC 
 

 

PR-SC 
00022412/2020 
 
Data: 04/06/2020 
 
PR/SP 
Respondido por meio do Ofício 6778/2020 
 PR-SP-00066996/2020 

Data: 29/06/2020  
 

PR/SC 
Signatária:Analucia de 
Andrade Hartman – 
Procuradora da República 
 
Informa que está 
representando a PRSC no 
Comitê Estadual de 
Segurança Alimentar, do 
qual também fazem parte a 
FUNAI e a SESAI. Além 
disso, que o grupo de 
procuradores com atuação 
na matéria da 6ª CCR em 
Santa Catarina está em 
contato permanente com as 
lideranças indígenas, com a 
CONAB, com o Movimento 
Negro e os Conselhos 
Estaduais (CEPIN e CEPA), 



 

7. EXPEDIENTES RELACIONADOS À COVID 19 
 

  

7.1   OFÍCIOS 
 

 
NUMERO/DATA 

DESTINAT
ÁRIO 

ASSUNTO 
 

SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

a fim de tentar mitigar os 
problemas de alimentação e 
promover a prevenção e o 
combate à contaminação 
pelo novo coronavírus 
nessas comunidades, em 
todo o Estado  
 
 
PR/SP 
Signatária: Suzana 
Fairbanks – Procuradora da 
República 
 
Encaminha Recomendação 
e documentos relacionados 
em que foram determinadas 
medidas que dizem respeito 
às sugestões 
encaminhadas pelo Ofício-
Circular nº 9 

 Ofício-Circular nº 16/2020/6ªCCR/MPF 
 
 PGR-00281920/2020 

 
Data: 31/07/2020 
 

Represen
tantes da 
6ªCCR 

Encaminha 
parecer 
técnico  

ENCAMINH
A cópia do 
Parecer 
Técnico nº 
1127/2020 - 
DPA/CNP/ 
SPPEA e do 
Parecer 
Técnico 
1082/2020 - 
SUPA/SPPE
A  

 Apenas encaminha, não 
solicita resposta. 

 
 
 
 
 
 



 

 
7.2   RECOMENDAÇÕES DA 6ª CCR 

 

 
Nº / DATA / PA / 

Desig. 
DESTINATÁR

IO 
SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

ENCAMINHAMEN
TO 

1 

 
 
RECOMENDAÇÃO 
Nº 
01/2019/6ªCCR/MP
F 
 
PGR-
00557176/2019 
 
Data: 12/12/2019 
  
 
PA – INST - 
1.00.000.003071/2
020-61 

FUNAI 

RECOMENDA ao Presidente 
da Fundação Nacional do 
Índio, Sr. Marcelo Augusto 
Xavier da Silva: 
1. tornar sem efeito as 
Portarias nº 1.383 e 1.384, de 
30 de outubro de 2019, e a nº 
1.430, de 18 de novembro de 
2019. 
2. abster-se de nomear ou 
designar para a coordenação 
dos grupos técnicos previstos 
no art. 2º do Decreto nº 
1.775/1996 servidor ou 
colaborador que não seja 
antropólogo de qualificação 
reconhecida, especialmente 
que não possua formação em 
curso superior de Antropologia 
ou Ciências Sociais ou em 
curso de pós-graduação 
stricto sensu 
em Antropologia. 
3. abster-se de nomear ou 
designar para os grupos 
técnicos previstos no art. 2º do 
Decreto 1.775/1996, servidor 
ou colaborador que tenha 
trabalhado, de forma 
remunerada ou não, para as 
partes contrárias aos 
interesses fundiários 
indígenas, notadamente 
fazendeiros e empresas 
ocupantes de áreas 
reivindicadas por povos 
indígenas. 
 

Respondido por meio do OFÍCIO 
Nº 1261/2020/PRES/FUNAI  
 
PGR-00243741/2020 

 
Data: 29/06/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signatário: Marcelo Augusto Xavier da 
Silva – Presidente 
 
Encaminha Informação da FUNAI, e 
solicita ao PGR cancelamento da 
recomendação.   
 
 

Com base nas teses jurídicas contidas nos 
documentos anexos ao ofício, a saber: 
Despacho Presidência COGAB - PRES 
(1835724), Parecer 
00221/2019/COAD/PFE/PFE-
FUNAI/PGF/AGU (1868681), Parecer n. 
00001/2020/COAF/PFE/PFE-FUNAI 
/PGF/AGU (1901976), e Despacho n. 
00062/2020/GAB/PFE/PFE-FUNAI 
/PGF/AGU (1901965), a Funai requer o 
cancelamento da Recomendação nº 
01/2019/6ªCCR/MPF. 
 
 
 
 
Signatário: Marcelo Augusto Xavier da 
Silva – Presidente 
 
Responde ao Ofício 84/2021/6ªCCR/MPF, 
informando as Portarias da Funai 
relativas à constituição [ou alteração ou 
continuidade] dos Grupos Técnicos de 
identificação e delimitação de terras 
indígenas com o objetivo de realizar os 
estudos de natureza etno-histórica, 
sociológica, jurídica, cartográfica e 
ambiental necessários à identificação e 
delimitação da área reivindicada: 
- pelo Povo Pankará, denominada Serrote 
dos Campos, localizada no Município de 
Itacuruba, no Estado de Pernambuco 
(Portaria nº 1.383/PRES, de 30/10/2019); 

 
Juntada ao PA 

1.00.000.003071/2
020-61. Informação 
AssJur nº 20/2020 - 
6ª CCR (PGR-
00337631/2020), 
que analisou o 
pedido da Funai de 
cancelamento da 
recomendação. 
INFORMAÇÃO 
TÉCNICA Nº 
007/2021 – 
6ªCCR/SE/AT 
(PGR-
00033313/2021) - 
Análise do 
procedimento 
administrativo que 
trata da 
substituição de 
antropólogos 
coordenadores de 
grupos técnicos 
especializados da 
FUNAI, 
responsáveis pelos 
estudos 
antropológicos de 
identificação e 
delimitação das 
Terras Tradicionais. 
Encaminhado em 
04/02/2021, por 
meio do despacho 
PGR-
00034653/2021, à 
Assessoria 
Jurídica, para 
análise. 
 



 

 
7.2   RECOMENDAÇÕES DA 6ª CCR 

 

 
Nº / DATA / PA / 

Desig. 
DESTINATÁR

IO 
SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

ENCAMINHAMEN
TO 

OFÍCIO Nº 326/2021/ PRES/FUNAI  
 
PGR-00095020/2021 

 
Data: 18/3/2021 

- pelo Povo Indígena Tuxi, denominadas 
Ilhas da Varge, Caxoí e Cana Brava, 
localizada no Município de Belém do São 
Francisco, no Estado de Pernambuco 
(Portaria nº 1.384/PRES, de 30/10/2019); 
- da área Cambirela, do Povo Guarani, 
Mbya, localizada no Município de 
Florianópolis, no Estado de Santa 
Catarina (Portaria nº 1.430/PRES, de 
18/11/2019); 
- pelos Povos Munduruku e Apiaká 
(Portaria nº 1.536/PRES, de 27/12/2019); 
- Povos Munduruku e Apiaká, 
compreendidas pelas Comunidades do 
Planalto Santareno, localizadas no 
município de Santarém, no Estado do 
Pará (Portaria nº 509/PRES, de 
6/4/2020); 
- povos Djeoromitxí, Kujubim, Canoé e 
demais etnias na região do Rio Cautário, 
localizada nos municípios de Costa 
Marques e Guajará-Mirim, no Estado de 
Rondônia (Portaria nº 842/PRES, de 
23/7/2020); e 
- estudos necessários ao procedimento 
de aquisição de área para a comunidade 
da Terra Indígena Riozinho, do Povo 
Indígena Guarani Mbyá, localizada no 
município de Riozinho, no  
Cita, ainda, a Portaria 419/2020, ainda 
vigente, estabelecendo a restrição de 
contato dos agentes da Funai com os 
indígenas e limitando o acesso às terras 
indígenas, inviabilizando, assim, a 
realização das etapas de campo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resposta juntada 
ao PA, por meio do 
Despacho PGR-
00096772/2021, de 
23/3/2021 
(Encaminhado 
AssJur para análise 
técnica do 
expediente, 
considerando  os  
termos  da  
Informação  AssJur  
nº  10/2021  -  6ª  
CCR,  já  
referenciada  no 
expediente): 
- o Ofício nº 
84/2021/6ªCCR/MP
F foi minutado 
AssJur a partir da 
análise técnica 
realizada pela 
Informação AssJur 
nº 10/2021 - 6ª 
CCR (PGR-
00066687/2021 - 
Análise do pedido 
da Funai de 
cancelamento da 
Recomendação n.º 
01/2019/6ªCCR). 
 



 

 
7.2   RECOMENDAÇÕES DA 6ª CCR 

 

 
Nº / DATA / PA / 

Desig. 
DESTINATÁR

IO 
SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

ENCAMINHAMEN
TO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Despacho AssJur 
PGR-
00091529/2021 (de 
18/3/2021) 
 
A Análise da AssJur 
conclui pela 
inviabilidade de 
atendimento da 
demanda da 
FUNAI, de 
cancelamento da 
Recomendação nº  
01/2019/6ªCCR/MP
F, além de 
identificar a inércia  
do  órgão  
indigenista   no  
atendimento  às 
requisições 
ministeriais  
(Recomendação  e  
ofício). Sugerido o 
encaminhamento 
da questão à 
PR/DF, para 
medidas que 
entender cabíveis. 
 
 
Despacho PGR-
00099446/2021 
 
Tendo em vista os 
termos do Ofício 
326/2021/Pres/Fun
ai, determinou-se o 
encaminhamento 
do PA - PPB - 
1.00.000.003071/2
020-61 ao 



 

 
7.2   RECOMENDAÇÕES DA 6ª CCR 

 

 
Nº / DATA / PA / 

Desig. 
DESTINATÁR

IO 
SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

ENCAMINHAMEN
TO 

representante da 
6a Câmara na 
PR/DF, para a 
adoção das 
medidas que 
entender cabíveis, 
com juntada prévia 
do Ofício nº 
326/2021/PRES 
/Funai (PGR- 
00095020/2021) 
aos autos. 
 

 
 

 

2 

RECOMENDAÇÃO 
Nº 
01/2020/6ªCCR/MP
F 
 
PGR-
00109369/2020 
 
Data: 01/04/2020 
 

PA – INST - 
1.00.000.006362/20
20-19 

 
DESIGNAÇÃO: 
Jorge Bruno 
Sales Souza - 
Secretaria 
Executiva 

FUNAI 

RECOMENDAÇÃO para que 
a FUNAIabstenha-se de 
promover ações e/ou 
atividades, laicas ou religiosas, 
terrestres, fluviais e/ou aéreas 
nas imediações dos povos 
isolados e, em caso 
excepcional, que seja 
fundamentada e coordenada 
pela Coordenação-Geral de 
Índios Isolados e de Recente 
Contato conforme determina o 
Regimento Interno da Funai 
(art. 198, III da Portaria n.º 
666/2017);2. Revogue o artigo 
4º da Portaria n.º 419, de 17 de 
março de 2020;3. Implemente 
as medidas previstas na 
Portaria Conjunta do Ministério 
da Saúde e da Fundação 
Nacional do Índio nº 4.094, de 
20 de dezembro de 2018, para 
a elaboração de Plano de 
Contingência para Surtos e 
Epidemias e ativação de uma 
Sala de Situação para subsidiar 

Respondido por meio do Ofício nº 
610/2020/PRES/FUNAI 
 
PGR-00129333/2020 
 
 
Data:01/04/2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
Signatário: Marcelo Augusto Xavier da 
Silva – Presidente 
 
Encaminha Informação da FUNAI na qual 
apresenta as principais ações com 
relação à saúde indígena, aos servidores 
do órgão, acesso a territórios, proteção 
territorial, segurança alimentar, 
encaminha, ainda, o plano de 
contingência.  
 

Resposta juntada 
ao PA, despachada 
para análise do 
Assessor de 
Antropologia (PGR-
00132091/2020). 
Foi elaborada 
Informação Técnica 
(PGR-
00034525/2021. O 
despacho PR-DF-
00024070/2020, de 
27/3/20, registra 
que a 
recomendação foi 
acatada 
parcialmente e por 
meio do despacho 
PRDF-
00021824/2020, 
instaurou-se IC 
1.16.000.000726/2
020-89, para 
acompanhar. 



 

 
7.2   RECOMENDAÇÕES DA 6ª CCR 

 

 
Nº / DATA / PA / 

Desig. 
DESTINATÁR

IO 
SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

ENCAMINHAMEN
TO 

a tomada de 
decisões.Combate a COVID-
19. 

3 

RECOMENDAÇÃO 
Nº 
02/2020/6ªCCR/MP
F 
 
PGR-
00124188/2020 
 
Data: 31/03/2020 
 
PA - PPB - 
1.00.000.008061/2
020-11 
 
DESIGNAÇÃO: 
Jorge Bruno 
Sales Souza - 
Secretaria 
Executiva 
 
 
 

Ministro de 
Estado Chefe 
do Gabinete 
Institucional 
da 
Presidência 
da República, 
General 
Augusto 
Heleno 
Ribeiro 
Pereira, na 
condição de 
Coordenador 
do Comitê de 
desenvolvime
nto do 
Programa 
Espacial 
Brasileiro 
(CDPEB) 

RECOMENDAÇÃO para que 
a União abstenham-se de 
adotar providências 
administrativas no sentido de 
discutir, preparar ou promover 
o deslocamento de quaisquer 
comunidades quilombolas 
situadas no Município de 
Alcântara/MA, notadamente, e 
em especial, durante o 
período que vigorar o estado 
de calamidade nacional 
decorrente da pandemia 
global da Covid-
19(Coronavírus);2. 
Disponibilize, na internet, com 
vistas ao controle social, todo 
o conteúdo referente aos 
estudos e deliberações já 
produzidos pelo Comitê de 
desenvolvimento do Programa 
Espacial Brasileiro (CDPEB), 
notadamente os documentos 
indicados nos .arts. 3º, 4º e 5º, 
da Resolução nº 11, de 26 de 
março de 2020.Combate a 
COVID-19. 

 
Ofício nº 93 não expedido pelo PGR – 
Assunto tratado em reunião 

Perdeu o objeto, 
conforme consta na 
Informação Jurídica 
nº 1/2020 (PGR-
00283628/2020), 
em razão de 
reunião realizada 
entre a 6ª CCR e a 
CCISE, na qual o 
governo federal 
assumiu o 
compromisso de 
não adotar 
qualquer medida 
concreta para a 
remoção das 
comunidades 
quilombolas de 
Alcântara enquanto 
durar a pandemia.  

4 

RECOMENDAÇÃO 
Nº 
03/2020/6ªCCR/MP
F 
 
PGR-
00126491/2020 
 
Data: 01/04/2020 
 
PA - PPB - 
1.00.000.008061/2
020-11 

Ministro da 
Defesa 

RECOMENDAÇÃO para que 
o Ministério da Defesa se 
abstenha de executar, por 
meio do Comando da 
Aeronáutica, a realocação das 
comunidades quilombolas de 
Alcântara no Estado do 
Maranhão, notadamente, e em 
especial, durante o período 
que vigorar o estado de 
calamidade nacional 
decorrente da pandemia 
global da  COVID-19. 

Respondido por meio OFÍCIO 
9900/2020 - CH GAB MD/GM  
 
PGR-00141150/2020 
 
Data: 07/04/2020 

Signatário: Gen Div Edson Diehl Ripoli 
Chefe de Gabinete do Ministro da Defesa 
 
Informa que não está ou esteve 
planejada, para execução durante o 
período da Pandemia, a realocação de 
remanescentes de quilombos na região 
de Alcântara e encaminha Nota Técnica, 
a qual conclui não existir, na Resolução 
11 do CDPED, elementos que permitam 
deduzir a possibilidade de o Ministério da 
Defesa realizar realocação de 
comunidades em curto prazo sem que 

Conforme consta 
na Informação 
Jurídica nº 1/2020 
(PGR-
00283628/2020), a 
análise aponta para 
o cumprimento. 
Após foi elaborada 
Informação Técnica 
nº 009/2021-
6ªCCR/SE/AT 
(PGR-
00036169/2021), 



 

 
7.2   RECOMENDAÇÕES DA 6ª CCR 

 

 
Nº / DATA / PA / 

Desig. 
DESTINATÁR

IO 
SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

ENCAMINHAMEN
TO 

 
DESIGNAÇÃO: 
Jorge Bruno 
Sales Souza - 
Secretaria 
Executiva 
 
 

todo o planejamento e processo legal 
seja concluído. 
 

sugerindo verificar 
a pertinência de 
expedição de ofício 
acerca do 
cumprimento da 
Recomendação nº 
3/2020/6ªCCR/MPF 
ao Ministério da 
Defesa e da 
Recomendação nº 
4/2020/6ªCCR/MPF 
ao Ministério da 
Agricultura, 
Pecuária e 
Abastecimento. 
 
Enviado à PRMA 
por meio do 
despacho PGR-
00037656/2021. 

5 

RECOMENDAÇÃO 
Nº 
04/2020/6ªCCR/MP
F 
 
PGR-
00127008/2020 
 
Data:01/04/2020 
 
PA - PPB - 
1.00.000.008061/2
020-11 
 
DESIGNAÇÃO: 
Jorge Bruno 
Sales Souza - 
Secretaria 
Executiva 
 
 

Ministra da 
Agricultura, 
Pecuária e 

Abasteciment
o 

RECOMENDAÇÃO para que 
o Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
abstenha-se de elaborar, 
custear e indicar, inclusive por 
meio do Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma 
Agrária (Incra), o mapeamento 
fundiário e o cadastramento 
socioeconômico dentro da 
área das comunidades 
quilombolas de Alcântara/MA, 
bem como abstenha-se de 
indicar terrenos para fins de 
reassentamento notadamente, 
e em especial, durante o 
período que vigorar o estado 
de calamidade nacional 
decorrente da pandemia da  
COVID-19. 

Respondido por meio do Ofício 
423/2020/GAB-GM/MAPA 
 
PGR-00139585/2020 
 
Data: 13/04/2020 

Signatário: Paulo Marcio Mendonça 
Araújo – Chefe de Gabinete da Ministra  
 
Informa que nas áreas mencionadas na 
Recomendação, os trabalhos estão 
restritos a planejamento, não requerendo, 
assim, ações que necessitem de visitas a 
campo e nem interação com as 
comunidades. Ressalta que as 
orientações do Ministério da Saúde estão 
sendo tomadas. 

Conforme consta 
na Informação 
Jurídica nº 1/2020 
(PGR-
00283628/2020), a 
análise aponta para 
o cumprimento.  
Após foi elaborada 
Informação Técnica 
nº 009/2021-
6ªCCR/SE/AT 
(PGR-
00036169/2021), 
sugerindo verificar 
a pertinência de 
expedição de ofício 
acerca do 
cumprimento da 
Recomendação nº 
3/2020/6ªCCR/MPF 
ao Ministério da 
Defesa e da 
Recomendação nº 



 

 
7.2   RECOMENDAÇÕES DA 6ª CCR 

 

 
Nº / DATA / PA / 

Desig. 
DESTINATÁR

IO 
SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

ENCAMINHAMEN
TO 

4/2020/6ªCCR/MPF 
ao Ministério da 
Agricultura, 
Pecuária e 
Abastecimento 
 
Enviado à PRMA 
por meio do 
despacho PGR-
00037656/2021. 

6 

RECOMENDAÇÃO 
Nº 
05/2020/6ªCCR/MP
F 

Não existe 

7 

RECOMENDAÇÃO 
Nº 
06/2020/6ªCCR/MP
F 
 
PGR-
00141316/2020 
 
Data:14/04/2020 
 
PA - INST - 
1.00.000.006766/2
020-02 
 
DESIGNAÇÃO: 
Romana Coelho 
de Araujo - 
Secretaria 
Executiva 
 
 

Ministério da 
Cidadania 

 
CR- FUNI e 

DSEI Alto Rio 
Negro 

 
Presidência 
da FUNAI 

 
Município de 
São Gabriel 

da Cachoeira 
 

2ª Brigada da 
Infantaria de 

Selva 

RECOMENDAR Aos órgãos 
do Ministério da Cidadania, 
especialmente 
SecretariaEspecial do 
Desenvolvimento Social e e 
Secretaria Nacional de Renda 
e Cidadania, que:a) 
ESTABELEÇAM a ampliação 
do prazo para saque dos 
benefícios doPrograma Bolsa 
Família e do Auxílio 
Emergencial, por MAIS SEIS 
MESES, podendo 
serprorrogado por igual 
período ou pelo período que 
durar a pandemia do novo 
coronavírus no Brasil, nos 
termos do art. 24, §1º do 
Decreto nº 5.209/2004; b) 
INDIQUEM, após consulta às 
organizações indígenas e à 
CoordenaçãoTécnica Local da 
FUNAI no Alto Rio Negro, o 
escalonamento de datas para 
realização desaque de 
benefícios por grupos 
extremamente limitados nas 
cidades, de uma forma a 
impedir aglomerações em 

Coordenadoria Regional do Rio 
Negro – Funai  
 
Respondido por e-mail: PGR-
00148142/2020 
 
Data: 17/04/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signatário: Coordenadoria Regional do 
Rio Negro 
 
Informa que: III- a) ação de distribuição 
de alimentos e mecanismos – medidas 
estão sendo tomadas; b) está sendo 
realizada apenas em relação aos 
materiais de higiene; VI – a) 
recomendações estão sendo realizada 
via rádio e através da rede de 
comunicações Wayri; Isa confeccionou e 
distribuiu, por meio do DSEI, cartilha de 
orientação; novos prazos para saque dos 
diversos benefícios também foram 
informados; b) far-se-á a solicitação de 
recursos para compra de equipamentos, 
mas grande parte do território de 
abrangência da CR Rio Negro já está 
comtemplado por Radiofonia. 
 
 
Signatário: Presidente da Funai 
 
Encaminha Informação Técnica 
produzida pela Coordenação de 
Acompanhamento da Saúde Indígena, 
área técnica competente pela matéria, a 
qual informa ações tomadas pela Funai 
para o enfrentamento da emergência de 

Conforme consta 
na Informação 
Técnica nº 32 
(PGR-
00342367/2020, de 
forma geral os 
órgãos 
responderam ao 
solicitado, 
sugerindo 
encaminhamento 
de alguns ofícios 
solicitando 
complementação 
de respostas. A 
Informação Técnica 
nº 10/2021 (PGR-
00036353/2021) 
atualizou as 
sugestões de 
encaminhamento. 
 
Informação 
encaminhada para 
a PRAM por meio 
do Despacho 
PGR-
00039586/2021. 



 

 
7.2   RECOMENDAÇÕES DA 6ª CCR 

 

 
Nº / DATA / PA / 

Desig. 
DESTINATÁR

IO 
SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

ENCAMINHAMEN
TO 

relação a essa opção de 
saque; II) Aos órgãos referidos 
do Ministério da Cidadania, à 
CR Funai e ao DSEI Alto Rio 
Negro que adotem e 
viabilizem todas as 
alternativas de percepção do 
benefício auxílio emergencial 
abaixo indicadas, a serem 
executadas conforme diálogo 
com as organizações 
indígenas da região e os 
órgãos de controle: a) 
GARANTIA de pagamento nas 
localidades mais próximas das 
aldeias, assegurando-se a 
estrutura bancária necessária, 
tendo como referência os 
pelotões de fronteira ou 
centros de mídia da 
SEDUC/AM nas comunidades 
e aldeias, e por meio 
deaplicativos que possibilitem 
o acesso ao recurso mesmo 
sem conta bancária (como 
porexemplo por meio da 
iniciativa Fintech “Trocados 
Coronavoucher”) b) 
DESTINAÇÃO dos recursos 
de uma gama de beneficiários 
que assim o desejarem a uma 
conta específica (por meio de 
fundo específico, ou por 
transferência direta a 
instituição pública ou 
associação indígena), cuja 
destinação dependerá de 
prévia deliberação dos grupos 
envolvidos, com 
acompanhamento dos órgãos 
de controle e da Funai, bem 
como prestação de contas 
periódica; c) INSTALAÇÃO de 

 
 
 
 
 
 
Funai – Presidência 
 
Respondido por meio do Ofício nº 
1019/2020/PRES/FUNAI 
 
PGR-00204358/2020 
 
Data: 29/05/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSS – Presidência 
 

Respondido pelo SEI nº 
257/2020/GABPRE/PRES -INSS 
 
PGR-00299266/2020 
 
Data: 16/04/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

saúde pública causada pelo coronavírus.  
 
 
Signatário: Presidente do INSS 
 
Encaminhou os seguintes expedientes: 
I - Despacho Coordenação-Geral de 
Reconhecimento de Direitos (SEI nº 
0661426). 
II - Despacho Divisão de Manutenção de 
Direitos / Coordenação de Pagamentos e 
Gestão de Benecios (SEI nº 0662644). 
III - Despacho Coordenação-Geral de 
Pagamentos e Gestão de Serviços 
Previdenciários (SEI nº 0665774). 
IV - Despacho Diretoria de Benecios (SEI 
nº 0666027). 
 
 
Signatário: Advogado Flávio Silva Rocha 
(OAB/DF) 
 
Ref: Ofício n° 528/2020 – 
Recomendações nº 06 e 
07/2020/6ªCCR/MPF. Resumo: “a Caixa 
esclarece que a definição das 
providências necessárias ao atendimento 
à tais recomendações cabem aos 
gestores de Cartões comerciais e de 
Benefícios Sociais). 

 
Signatário: William Alexandre Silva de 
Abreu (Secretário de Estado de Justiça 
DH e Cidadania) 
 
Responde ao Of. 527/2020. Encaminha o 
Of. 320/2020-GP-FEI – que versa sobre 
as ações realizadas no curso da 
pandemia do COVID-19, pela Funai. 
Informa ter priorizado ação de “Ajuda 
Humanitária”, com entrega de cestas 
básicas e equipamentos de proteção e 
prevenção, não sendo competente para 



 

 
7.2   RECOMENDAÇÕES DA 6ª CCR 

 

 
Nº / DATA / PA / 

Desig. 
DESTINATÁR

IO 
SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

ENCAMINHAMEN
TO 

logística nos pelotões de 
fronteira que 
disponibilizecaixas eletrônicos 
para pagamento 
descentralizado do referido 
benefício; d) FACILITAÇÃO de 
procedimentos que impliquem 
a adoção deprocurações 
simplificadas para 
recebimento do auxílio 
emergencial e/ou bolsa 
família, com poderes 
específicos para o seu 
recebimento, a exemplo do 
que já é previsto no art. 23-A, 
§1º e §2º, do Decreto nº 
5.209/2004, mediante 
processos informativos e 
dialógicos prévios com as 
organizações indígenas e 
obediência, sempre que 
possível, ao art. 6º da 
Convençãonº 169/OIT; III - 
Aos órgãos referidos do 
Ministério da Cidadania, à 
Presidência e àCR FUNAI Alto 
Rio Negro, ao DSEI Alto Rio 
Negro, ao Município de São 
Gabriel daCachoeira e à 2ª 
Brigada de Infantaria de Selva 
que adotem medidas para 
apoiar a segurança alimentar 
dos povos indígenas nas 
aldeias durante a pandemia 
do novo coronavírus, de 
acordo com suas atribuições, 
por meio da:a) EFETIVAÇÃO 
da ação de distribuição de 
alimentos ou mecanismos 
congêneres, em cronograma 
urgente e por meio de entrega 
nas aldeias, com especial 
atençãoàs localidades de 

 
 
 
 
 
 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
 
Respondido pelo DOC S/Nº   
 
PGR-00414450/2020 
 
Data: 27/10/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTADO DO AMAZONAS 
 
Respondido pelo OFÍCIO Nº 
1560/2020-GSEJUSC/SEDH   
 
 
PGR-00419899/2020 
 
Data: 29/10/2020 
 
 
 
 
 

ações voltadas à saúde indígena e 
previdência social. 
 



 

 
7.2   RECOMENDAÇÕES DA 6ª CCR 

 

 
Nº / DATA / PA / 

Desig. 
DESTINATÁR

IO 
SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

ENCAMINHAMEN
TO 

difícil acesso, utilizando-se 
todos os meios de transporte 
cabíveis;b) OBSERVÂNCIA da 
flexibilidade nos itens de 
acordo com as 
necessidadesde cada 
local/região, incluindo 
materiais de higiene e 
produtos agrícolas, e atenção 
aoprotocolo de segurança e 
cuidado para não 
contaminação dos itens a 
serem distribuídos,nos termos 
da Nota Técnica nº 1/2020-
DASI/SESAI/MS;IV) Ao 
Instituto Nacional de 
Seguridade Social:a) Promova 
a ampliação do prazo para 
saque de benefícios 
previdenciários,em especial 
do salário maternidade e 
pensão por morte por mais 90 
(noventa) dias além doprazo 
já previsto (prorrogável por 
igual período em caso de 
continuidade da pandemia), 
demodo a possibilitar a 
descida dos indígenas das 
aldeias à cidade apenas após 
o pico doscontágios da 
pandemia, se necessário;b) 
Alternativamente ao item “a”, 
habilite perfis de acesso para 
autorização de Pagamento 
Alternativo de Benefício a pelo 
menos um funcionário onde 
houver agência doINSS, de 
modo a possibilitar a liberação 
de benefícios não sacados no 
prazo usual de 90dias, 
estabelecendo as medidas de 
controle pertinentes;c) 
Promova a suspensão do 
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Nº / DATA / PA / 

Desig. 
DESTINATÁR

IO 
SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

ENCAMINHAMEN
TO 

prazo para prescrição do 
direito a saláriomaternidade 
referente à gestação de 
crianças que completarem 5 
anos no decorrer doperíodo 
de distanciamento social 
estabelecidos pelas 
Prefeituras e Governo 
Estadual emrazão da 
pandemia;V) Aos Correios e 
agências bancárias:Que se 
abstenham de devolver 
cartões bancários ou de 
benefíciosendereçados não 
retirados pelos titulares no 
período regulamentar, 
enquanto permaneceremas 
restrições de circulação 
determinadas pelas 
Prefeituras e Governos 
estaduais;VI) Aos órgãos 
referidos do Ministério da 
Cidadania (Secretaria 
Especial do 
Desenvolvimento Social e e 
Secretaria Nacional de Renda 
e Cidadania), à Presidência e 
àCR FUNAI Alto Rio Negro, ao 
DSEI Alto Rio Negro, ao 
Estado do Amazonas e 
aoMunicípio de São Gabriel 
da Cachoeira e à 2ª Brigada 
de Infantaria de Selva que:a) 
ADOTEM medidas para 
difundir informação de 
maneira objetiva eacessível às 
comunidades indígenas 
quanto à necessidade de 
permanência nas 
aldeias,observados modos de 
vida e idioma próprios, para 
que seja garantida a 
confiabilidade e autilização de 



 

 
7.2   RECOMENDAÇÕES DA 6ª CCR 

 

 
Nº / DATA / PA / 

Desig. 
DESTINATÁR

IO 
SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

ENCAMINHAMEN
TO 

informações para 
planejamento de ações de 
atenção à saúde, assistência 
sociale acesso aos benefícios 
sociais;b) ESTRUTUREM os 
sistemas de informação de 
radiofonia nos locais deacesso 
remoto e dificuldades de 
comunicação, com a aquisição 
de equipamentos einstalação 
de linhas de transmissão onde 
for necessário;Combate a 
COVID-19. 
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RECOMENDAÇÃO 
Nº 
07/2020/6ªCCR/MP
F 
 
PGR-
00141451/2020 
 
Data: 14/04/2020 
 
PA - INST - 
1.00.000.006766/2
020-02 
 
DESIGNAÇÃO: 
Romana Coelho 
de Araujo - 
Secretaria 
Executiva 
 

Ministério da 
Cidadania 

 
Secretaria-

Executiva do 
MMFDH 

 
ICMbio 

 
INCRA 

 
Correios 
Agências 
Bancárias 

 
Chefe do 

Estado-Maior 
Conjunto das 

Forças 
Armadas 

Secretario-
Geral do 

Ministério da 
Defesa e ao 
Comando 
Militar da 
Amazônia 

 

RECOMENDARI) Aos órgãos 
do Ministério da Cidadania, 
especialmente 
SecretariaEspecial do 
Desenvolvimento Social e 
Secretaria Nacional de Renda 
e Cidadania, que: a) 
ESTABELEÇAM a ampliação 
do prazo para saque dos 
benefícios doPrograma Bolsa 
Família e do Auxílio 
Emergencial, por MAIS SEIS 
MESES, podendo 
serprorrogado por igual 
período ou pelo período que 
durar a pandemia do novo 
coronavírus noBrasil, nos 
termos do art. 24, §1º do 
Decreto nº 5.209/2004;b) 
INDIQUEM, após consulta às 
organizações indígenas, 
tradicionais eentidades de 
apoio (FUNAI,ICMBio, 
Secretarias estaduais de meio 
ambiente, INCRA), 
oescalonamento de datas 
para realização de saque de 
benefícios por grupos 
extremamente 
limitados nas cidades, de uma 

INCRA  
Respondido por meio do Ofício 
22676/2020/GABT/GAB/P/SEDE/I
NCRA-INCRA 
 
PGR-00147373/2020 
 
Data: 17/04/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ministro da Cidadania 
Respondido por meio do Ofício-
Circular 69/2020/GM/MC 
 
PGR-00148517/2020 
 
Data: 17/04/2020 
 
 
 
 
 
 

INCRA  
 
Signatário: Geraldo José da Camara 
Ferreira de Melo Filho – Presidente 
 
Esclarece que as medidas recomendadas ao Incra 
são de competência da Fundação Palmares, a qual 
já vem adotando providências e que a atuação do 
INCRA na tutela da questão quilombola 
circunscreve ao tema regularização fundiária  

 
 
 
Ministro da Cidadania 
 
Signatários: Onyx Dornelles Lorenzoni 

(Ministro) e Sérgio Augusto de Queiroz (Secretário 
Especial de Desenvolvimento Social) 
 
Encaminha manifestações técnicas da Secretaria 
Especial de Desenvolvimento Social, e suas 
unidades (Secr. Nac. de Inclusão Social e Produtiva 
Rural (SEISP), Secr. Nac. de Assist. Social (SNAS). 
Anexos: I - Ofício nº 816/2020 /SEDS/MC; II - Nota 
Técnica nº 22/2020; III - Portaria nº 527/17; IV - 
Ofício nº 12/2020/SEDS/SEISP/DECOMP-ADA/MC; 
V - Ofício nº 13/2020 /SEDS/SEISP/DECOMP-
ADA/MC; VI - Ofício nº 14/2020/SEDS/SEISP 
/DECOMP-ADA/MC; VII - Extrato de Publicação do 
Termo de Execução Descentralizada - TED nº 
003/2020;VIII - Ofício nº 886/2020/SEDS/SNAS 
/CGGI/MC; e IX - Ofício nº 108/2020 
/SEDS/SNAS/DGSUAS/CGREGS/MC. 

 

Conforme consta 
na Informação 
Técnica nº 32 
(PGR-
00342367/2020, de 
forma geral, os 
órgãos 
responderam ao 
solicitado, 
sugerindo 
encaminhamento 
de alguns ofícios 
solicitando 
complementação 
de respostas. A 
Informação Técnica 
nº 10/2021 (PGR-
00036353/2021) 
atualizou as 
sugestões de 
encaminhamento. 
Informação 
encaminhada para 
a PRAM por meio 
do Despacho 
PGR-
00039586/2021. 



 

 
7.2   RECOMENDAÇÕES DA 6ª CCR 

 

 
Nº / DATA / PA / 

Desig. 
DESTINATÁR

IO 
SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

ENCAMINHAMEN
TO 

forma a impedir aglomerações 
em relação a essa opção 
desaque;II) Aos órgãos 
referidos do Ministério da 
Cidadania, à Secretaria-
Executiva do Ministério da 
Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos, à 
Presidênciada FUNAI, do 
ICMBio e do INCRA que 
adotem e viabilizem, em 
diálogo com aslideranças e 
associações representativas 
dos povos indígenas e 
comunidadestradicionais, 
conforme interesse e 
demanda destes povos e 
comunidades, a GARANTIAda 
possibilidade de acesso e 
adoção de medidas nos 
moldes das propostas 
naRecomendação nº 04/2020 
do 5º Ofício da PR/AM (anexa 
- específica para o contexto 
doAlto Rio Negro no 
Amazonas), para os povos e 
comunidades que assim 
desejarem,adequadas ao 
contexto cultural e logístico de 
cada povo, comunidade e 
região, emespecial:a) adotem 
medidas para minimizar 
aglomerações nas sedes dos 
municípiospara busca de 
saque de benefícios do Bolsa 
Família e Auxílio Emergencial, 
e/ou aexpedição de 
documentos para esta 
finalidade, realizando-se a 
consulta prévia aos 
povosindígenas, nos termos 
do artigo 6º da Convenção 
169 da OIT, de como cada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ministro da Cidadania 
Respondido por meio do Ofício-
Circular 70/2020/GM/MC 
 
PGR-00150909/2020 
Data: 21/04/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ministério da Defesa 
Respondido por meio do Ofício 
10880/CHGAB-MD/GM-MD 
 
PGR-00155114/2020 
 
Data: 24/04/2020 
 
 
 
 
 

 
Ministro da Cidadania 
 
Signatário: Onyx Dornelles Lorenzoni 

 
Encaminha manifestações técnicas das Secretarias 
Nacionais, no exercício de suas competências, 
acerca das Recomendações. 
Anexos: I - Ofício nº 859/2020 /SEDS/MC, e os 
anexos (7447557, 7445883 e 7442767); e II - Ofício 
nº 258/2020/SAGI/GAB/MC, e o anexo (7444723). 

 
 
Ministério da Defesa 
 
Signatário: Gen Div Edson Diehl Ripoli – 
Chefe de Gabinete 
 
Informa que a Recomendação foi encaminhada à 

Casa Civil, onde será considerada e inserida nas 
diversas demandas de cunho semelhante que estão 
sendo coordenadas pela Centro de Coordenação de 
Operações, no âmbito do Comitê de Crise para 
Supervisão e Monitoramento da Casa Civil da 
Presidência da República. 

 
 
Ministério do Exército 
 
Signatário: Subchefe do Estado-Maior do Comando 
Militar da Amazônia – Chefe de Gabinete – Cel. 
Rogério Matos dos Santos 
 
Informa: a) as OMDS das 1ª, 2ª, 16ª e 17ª Brigadas 
de Infantaria de Selva já estão, dentro de suas 
limitações, apoiando os órgãos mencionados na 
Recomendação nº 7/2020/6ªCCR/MPF; 
b) Atividades realizadas: apoio logístico no 
recebimento, armazenamento e distribuição de 
cestas básicas, adoção de medidas mais restritivas 
a circulação de não indígenas (barreiras sanitárias). 
Trata sobre a disponibilidade de Caixas eletrônicos 
e convênios com instituições bancárias e agência 
dos Correios. 
Anexos:  
1) 17ª_Bda_Inf_Sl__-_COVID-19; 
2) 16ª_Bda_Inf_Sl_-_COVID-19; 
3) 2ª_Bda_Inf_Sl_-_COVID-19; e 
4) 1ª_Bda_Inf_Sl_-_Ações_COVID-19. 
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Nº / DATA / PA / 

Desig. 
DESTINATÁR

IO 
SOLICITAÇÃO RESPOSTA/DATA RESUMO DA RESPOSTA 

ENCAMINHAMEN
TO 

povo entendeser adequado o 
recebimento desses valores 
para a sua realidade, de modo 
a preservar a suasaúde, 
viabilizando medidas 
necessárias e alternativas, tais 
como: i) a descentralização 
dospagamentos nas 
localidades mais próximas das 
aldeias, assegurando-se a 
estrutura bancárianecessária; 
ii) por meio de aplicativos 
(como a Fintech Trocados - 
coronavoucher), quepermita a 
transferência da renda e 
manuseio por aplicativo, com 
ou sem conta bancária; 
iii)mediante a transferência 
para um fundo criado para 
essa finalidade ou; iv) repasse 
da verbaao órgão 
público/associação ou outra 
instituição que determinado 
povo ou comunidadeentenda 
cabível; e/ou outros meios a 
serem criados de acordo com 
a consulta préviarealizada e 
que sejam adequadas ao 
contexto local;b) em caso de 
não ser possível a realização 
da consulta prévia, em razão 
dasituação emergencial, que 
seja realizado o diálogo com 
lideranças e associações 
indígenas etradicionais de 
cada região, a fim de melhor 
aplicar a política pública ao 
contexto local eregional, nos 
termos que eles reconheçam 
como é melhor para cada 
contexto;c) adoção de 
procurações simplificadas 
para recebimento do 

 
 
 
 
 
 
Ministério do Exército 
Respondido por meio do  
DIEx nº 228-AAAJur/EM Esp/EM 
(Comando Militar da Amazônia), 
encaminhado pelo DIEx nº 510-
A2.2/A2/GabCmt Ex (Cel.Ricardo 
de Castro Travizo-subchefe) 
 
PGR-00249476/2020 
 
Data: 15/06/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ministério da Mulher, da Família 
e dos Direitos Humanos 
 
Respondido por meio do OFÍCIO N.° 

426/2020/GAB.SE /SE/MMFDH. 
 

PGR-00151254/2020 

 

Ministério da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos 
 
Signatário: Tatiana Barbosa de 
Alvarenga.  
 
Encaminha o Ofício n.° 426/2020/GAB. 
SNPIR/SNPIR/MMFDH: A Secretaria Nacional de 
Políticas de Promoção à Igualdade Racial (SNPIR) 
respondeu: a) que sua atribuição é basicamente 
articulação em diálogo junto com o CNPCT, por 
meio do diálogo com os DSEIs e prefeituras e, para 
isso, expediu o Memo-Circular 5 - SEI às 
Coordenadorias Regionais (CRs) com o fim de 
organizar o acesso de recebimento aos benefícios 
sociais pelos povos indígenas. b) Estabeleceu 
diálogo para o Plano de Contingências para 
pessoas vulneráveis; c) sua atribuição, quanto ao 
auxílio emergencial e bolsa família, não é direta; d) 
e e) cita o Decreto 10.171, de 13/12/19, sobre a 
competência do MMFDH; que firmou com a CONAB 
Termo de Execução Descentralizada (TED 
003/2020) no valor de 35.772.826,85 e TED 
004/2020, no valor de 5.373.905,00, para a 
segurança alimentar e nutricional em face da 
pandemia, atendendo a 154.397 famílias indígenas 
em 19 estados brasileiros com cestas básicas; f) 
ressalta a troca e repassa de informações para 
reforçar as medidas preventivas do coronavírus; 
finalmente, informa seu apoio na implementação no 
Plano de Assistência Social e Atendimento 
Emergencial. 
 
 
 

Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos 
 
Signatário: Floriano Peixoto Vieira Neto 
 
Informa que a área técnica respondeu pelos 
Ofícios DERAT-DIOPE (13852676) e GEGD-
DEDIS (13853892) – anexos, informando a 
suspensão dos prazos deguarda dos objetos 
desnados a entrega interna (caixa postal e 
posta restante pedida e caída). 
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Nº / DATA / PA / 

Desig. 
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auxílioemergencial e/ou bolsa 
família, com poderes 
específicos para o seu 
recebimento, a exemplo do 
que já é previsto no art. 23-A, 
§1º e §2º, do Decreto nº 
5.209/2004, considerando-se 
apandemia do coronavírus 
como impedimento do titular 
para não se arriscar à 
contaminação e disseminação 
do vírus; d) adotem medidas 
para apoiar a segurança 
alimentar dos povos indígenas 
e comunidades tradicionais 
durante a pandemia do novo 
coronavírus, por meio da Ação 
de Distribuição de Alimentos 
ou mecanismos congêneres, 
apresentando um cronograma 
de quando será entregue as 
cestas básicas, prevendo 
datas, locais e a forma de 
entrega; e) que assegurem a 
entrega de cestas básicas de 
alimentação nas terras 
Indígenas e territórios 
tradicionais para evitar 
deslocamentos às cidades, 
com flexibilidade nos itens de 
acordo com as necessidades 
de cada local/região, incluindo 
materiais de higiene e 
produtos agrícolas, 
observando-se o protocolo de 
segurança e cuidado para não 
contaminação dos itens a 
serem distribuídos, nos termos 
da Nota Técnica nº 1/2020-
DASI/SESAI/MS; f) ADOTEM 
medidas para difundir 
informação de maneira 
objetiva e acessível às 

 
Data: 17/4/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos 
 
Respondido por meio do Ofício nº 

Instituto Chico Mendes de Conser-
vação da Biodiver-sidade (ICMBio) 
 
Signatário: Homero de Gioge Cerqueira - 
Presidente 
 
Informa a atribuição da Autarquia no apoio às 
populações tradicionais nas áreas sobrepostas, 
qunanto ao extrativismo e na articulação com os 
demais órgãos federais, estaduais e municipais; 
Quanto ao combate à Covid-19, expediu a Portaria 
nº 356/2020, sobre medidas de contenção da 
pandemia, tendo em conta também o Plano de 
Contingência para Pessoas Vulneráveis (versão 
PCTs) 

 
Signatário: Arnaldo Correia de Medeiros 
(Seretário) 
 
Responde ao Of. 427/2020. Encaminha 
NOTA referente à Ação Civil Pública nº 
5023907-46.2020.4.02.5101 – exigência 
de diretrizes para o preenchimento de 
marcadores etnorraciais para a produção 
de dados oficiais de contaminação e 
mortalidade pelo novo Coronavírus. E o 
DESPACHO 
CDOC/CGCIN/DINTEG/MS. 
 
 
Signatário: Advogado Flávio Silva Rocha 
(OAB/DF) 
 
Ref: Ofício n° 528/2020 – 
Recomendações nº 06 e 

07/2020/6ªCCR/MPF. Resumo: “a Caixa 
esclarece que a definição das 
providências necessárias ao atendimento 
à tais recomendações cabem aos 
gestores de Cartões comerciais e de 
Benefícios Sociais). 
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comunidades indígenas e 
tradicionais quanto à 
necessidade de permanência 
nas aldeias e comunidades, 
observados modos de vida e 
idioma próprios, para que seja 
garantida a confiabilidade e a 
utilização de informações para 
planejamento de ações de 
atenção à saúde, assistência 
social e acesso aos benefícios 
sociais; g) ESTRUTUREM os 
sistemas de informação de 
radiofonia nos locais de 
acesso remoto e dificuldades 
de comunicação, com a 
aquisição de equipamentos e 
instalação de linhas de 
transmissão onde for 
necessário; III) Ao Instituto 
Nacional de Seguridade 
Social: a) Promova a 
ampliação do prazo para 
saque de benefícios 
previdenciários, em especial 
do salário maternidade e 
pensão por morte por mais 90 
(noventa) dias além do prazo 
já previsto (prorrogável por 
igual período em caso de 
continuidade da pandemia), 
demodo a possibilitar a 
descida dos indígenas das 
aldeias à cidade apenas após 
o pico doscontágios da 
pandemia, se necessário; b) 
Alternativamente ao item “a”, 
habilite perfis de acesso para 
autorização de Pagamento 
Alternativo de Benefício a pelo 
menos um funcionário onde 
houver agência do INSS, de 
modo a possibilitar a liberação 

13901726/2020 - PRESIDÊNCIA. 
 
PGR-00147197/2020 
 
Data: 16/4/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instituto Chico Mendes de 
Conser-vação da Biodiver-
sidade (ICMBio) 
 
Respondido por meio do Ofício SEI nº 
454/2020-GABIN/ICMBio 
 
PR-DF-00030422/2020 
 
Data: 22/4/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECRETARIA DE VIGILÂNCIA 
EM SAÚDE (MS) 
 
Respondido pelo DOC S/Nº   
 
PGR-00414450/2020 
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de benefícios não sacados no 
prazo usual de 90 dias, 
estabelecendo as medidas de 
controle pertinentes; c) 
Promova a suspensão do 
prazo para prescrição do 
direito a salário maternidade 
referente à gestação de 
crianças que completarem 5 
anos no decorrer do período 
de distanciamento social 
estabelecidos pelas 
Prefeituras e Governo 
Estadual em razão da 
pandemia; iV) Aos Correios e 
agências bancárias: Que se 
abstenham de devolver 
cartões bancários ou de 
benefícios endereçados não 
retirados pelos titulares no 
período regulamentar, 
enquanto permanecerem as 
restrições de circulação 
determinadas pelas 
Prefeituras e Governos 
estaduais; V) Ao Chefe do 
Estado-Maior Conjunto das 
Forças Armadas, aoSecretário 
Geral do Ministério da Defesa 
e ao Comando Militar da 
Amazônia: a) Nas localidades 
em que exista Pelotão das 
Forças Armadas, que o 
Exército apoie a logística para 
suprimento de alimentos nas 
terras indígenas e 
comunidadestradicionais de 
difícil acesso, em 
coordenação com a FUNAI, 
DSEI’s, ICMBio, INCRA, 
Prefeituras e entidades 
representativas do movimento 
indígena e das 

Data: 27/10/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
 
Respondido pelo DOC S/Nº   
 
PGR-00414450/2020 
 
Data: 27/10/2020 
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populaçõestradicionais nas 
regiões; b) Nas localidades 
em que exista Pelotão das 
Forças Armadas, que o 
Exército apoie a logística de 
implementação da política 
pública do pagamento do 
auxílio emergencial e/ou bolsa 
família, disponibilizando 
caixas eletrônicos para 
pagamento descentralizado do 
referido benefício, a fim de 
evitar a aglomeração nas 
cidades, e/ouquaisquer outras 
medidas a serem 
apresentadas, em 
coordenação com as 
entidades referidas no item 
anterior; VI) A TODOS os 
destinatários da presente 
Recomendação, acima 
Indicados: 
a) que apresentem um Plano 
de Assistência Social e 
atendimento 
emergencial, elaborado 
conjuntamente com 
representantes da sociedade 
civil, assegurada aparticipação 
de lideranças indígenas e 
comunidades tradicionais, que 
trate especificamente do 
atendimento relacionado aos 
benefícios sociais do Bolsa 
Família, Auxílio Emergencial e 
previdenciários, além da 
emissão de documentos 
básicos e assistência ao 
indígena e 
tradicional necessários para 
acesso a tais benefícios, 
apresentando cronograma 
prevendo datas, locais e a 
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forma de entrega devendo ser 
observada as exigências de 
evitar aglomerações 
recomendadas pela SESAI e 
Ministério da Saúde; b) Que 
na elaboração do Plano de 
Assistência Social sejam 
consideradas asorientações 
do Ministério da Saúde e da 
SESAI em relação às medidas 
de prevenção e combate à 
disseminação da COVID-19 
pelos indígenas, com especial 
atenção aos povos indígenas 
de recente contato, bem como 
as demais recomendações do 
Ministério da Saúde em 
relação aos povos 
tradicionais; c) Que na 
elaboração do Plano de 
Assistência Social sejam 
consideradas medidas 
urgentes para serem adotadas 
a indígenas e tradicionais que 
já estejam nas cidades em 
condição de vulnerabilidade 
social, econômica e cultural, 
indicando planos de ação para 
que possam retornar às suas 
comunidades, observando-se 
as condições devidas de 
quarentena e 
acompanhamento médico 
necessárias; d) a 
apresentação de um plano de 
aplicação dos recursos 
suplementares obtidos para 
desenvolvimento do “Plano de 
Contingência para a Infecção 
Humana pelo Coronavírus 
(COVID-19) em Povos 
Indígenas” e de relatórios 
mensais de prestação 
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decontas das ações e da 
aplicação desses recursos ao 
CONDISI e demais instâncias 
de Controle social;Combate a 
COVID-19. 

9 

RECOMENDAÇÃO 
Nº 
08/2020/6ªCCR/MP
F 
 
PGR-
00168740/2020 
 
Data: 07/05/2020 
 
PA - INST - 
1.00.000.006764/2
020-13 
 
DESIGNAÇÃO: 
Romana Coelho 
de Araujo - 
Secretaria 
Executiva 
 

Ministério da 
Cidadania 

 
MMFDH 

 
Caixa 

Econômica 
Federal 

 
CONAB 

 
Fundação 
Palmares 

 
INCRA 

 
ICMBIO 

 
MAPA 

RECOMENDA: ao Ministério 
da Cidadania, ao Ministério da 
Mulher, da Família e 
dosDireitos Humanos e à 
Caixa Econômica Federal, 
que:a.1. Disponibilizem 
recursos, materiais e 
humanos, 
equipamentos,transportes e 
todas as condições 
necessárias para que sejam 
distribuídas cestas básicas e 
kits de higiene a quilombolas e 
outrospovos e comunidades 
tradicionais.a.2. O Ministério 
da Cidadania promova a 
ampliação do prazo 
parasaque de benefícios 
assistenciais por pelo menos 
mais 90 (noventa)dias além do 
prazo já previsto (prorrogável 
por igual período em casode 
continuidade da 
pandemia);a.3. Em articulação 
com os demais ministérios e 
com os centros dereferência 
de assistência social, adotem 
providências excepcionaispara 
grupos em situação de 
vulnerabilidade social que não 
possuamcelulares, evitando 
que justamente os mais 
necessitados se 
vejamprivados do auxílio 
emergencial e/ou outros 
benefícios assistenciais; a.4. 
Adotem estratégia 
diferenciada para o 

INCRA  
Respondido por meio do Ofício nº 
28659/2020/GAT-1/SEDE/INCRA 
 
PGR-00188319/2020 
 
Data: 19/05/2020 
 
 
 
 
Fundação Palmares 
 
Respondido por meio do Ofício nº 
493/2020/GAB/PR-FCP 
 
PGR-00189519/2020 
 
Data: 19/05/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MMFDH 
 
Respondido por meio do Ofício 
2875/2020/GM.MMFDH/MMFDH 
 
PGR-00189241/2020 
 
Data: 19/05/2020 
 
 

INCRA 
Signatário: Geraldo José da Câmara 
Ferreira de Melo Filho – Presidente 
 
Encaminha despacho no qual responde 
aos itens 1, 2 e 3 direcionado ao INCRA 
 
 
 
Fundação Palmares 
 
Signatário: Sérgio Nascimento Camargo 
– Presidente 
 
Encaminha a Nota Técnica nº 
63/2020/CACRQ/DPA/PR, a qual relata 
as ações que o órgão está efetivando em 
defesa das comunidades quilombolas, em 
decorrência do COVID-19 
 
 
MMFDH 
Signatário: Chefe de Gabinete Ministerial 
 
Encaminha informações acerca dos itens 
a.1, a.3, a.7,a.8, a.9, a.10, a.11, a.12, 
a.13, a.14, a.15, a.17, a.18 da 
Recomendação. 
 
 
 
 
 
MAPA 
 
Encaminha manifestações da Companhia 
Nacional de Abastecimento - Conab 
(Ofício CONAB/GABIN nº 304), do 

Respostas juntadas 
ao PA, despachada 
para análise do 
Assessor de 
Antropologia e da 
Assessora em 
Economia (PGR-
00272395/2020). A 
análise das 
respostas consta 
da Informação nº 
026/2020 – 6ª 
CCR/SE (PGR-
00276015/2020) e 
a análise da 
complementação 
das respostas 
consta da 
Informação nº 
37/2020 - 6ª 
CCR/SE (PGR-
00388833/2020).  
 
Consoante 
determinações do 
Despacho PGR-
00040674/2021: 
 
- A Informação nº 
37/2020-6ª CCR foi 
encaminhada aos 
membros do GT 
Comunidades 
Quilombolas, aos 
membros do GT 
Comunidades 
Tradicionais e aos 
procuradores da 
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cadastramento de povos 
ecomunidades tradicionais 
para acesso ao auxílio 
emergencial, utilizando de 
estruturas públicas já 
existentes no âmbito 
dascomunidades, como 
escolas e postos de saúde, de 
modo a evitar odeslocamento 
para centros urbanos. a.5. 
Autorizem pagamento dos 
benefícios nas próprias 
localidades, em sede de 
estruturas públicas, como 
escolas e postos de saúde, 
sem prejuízo de formas 
alternativas que reduzam o 
deslocamento a agências 
bancárias e lotéricas; a.6. 
Autorizem o pagamento 
também em outros bancos do 
país, uma vez que tal medida 
reduzirá aglomerações em 
agências da Caixa Econômica 
Federal e lotéricas; a.7. 
Orientem os recursos 
disponibilizados para 
aquisição de alimentos sejam 
destinados prioritariamente 
para aquisição de alimentos 
produzidos e coletados por 
agricultores familiares e 
pescadores artesanais.a.8. 
Estabeleçam diálogo com 
povos e comunidades 
tradicionais, por meio do 
Conselho Nacional dos Povos 
e Comunidades Tradicionais e 
outras organizações que os 
representam, de forma a 
compreender suas 
necessidades, evitando 
restrições indevidas que 

 
 
 
 
MAPA 
 
Respondido por meio do Ofício 
573/2020/GAB-GM/MAPA 
 
PGR-00191879/2020 
 
Data: 20/05/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caixa Econômica Federal - SP 
Respondido por meio do Ofício nº 
0031/2020/VIGOV 
 
PGR-00193974/2020 
 
Data: 22/05/2020 
 
 

Instituto Nacional de Reforma Agrária - 
INCRA (Ofício nº 
28779/2020/GABT1/GABT/GAB/P/SEDE/
INCRA-INCRA) e da Secretaria de 
Política Agrícola (Despacho 83, aprovado 
pelo Ofício nº 311), contendo relatos das 
medidas implementadas com relação aos 
apontamentos feitos, especialmente no 
contexto do Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(PRONAF). 
 
 
 
Caixa Econômica Federal - SP 
Signatário: Vice-Presidente Interina  - VP 
Governo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ministério da Cidadania 
 
Signatário: ONYX DORNELLES 
LORENZONI - Ministro de Estado da 
Cidadania 
 
 
Encaminha as manifestações da 
Secretaria Nacional de Renda de 
Cidadania,  da  Secretaria  Nacional  de  
Inclusão  Social  e  Produtiva  Rural  e  da  
Secretaria Nacional de Assistência Social, 
unidades deste Ministério 
regimentalmente responsáveis pelas 
informações requeridas. As  respectivas  
manifestações  encontram-se  

República que 
assinaram a 
citada 
Recomendação nº 
08/2020, para 
conhecimento; 
- Foi solicitado ao 
GT Comunidades 
Quilombolas que 
avaliasse a 
conveniência de 
solicitar ao INCRA 
informações, no 
formato de 
planilha, sobre o 
trâmite dos 
processos de 
regularização 
fundiária de 
comunidades 
quilombolas, 
especificando as 
etapas e fases 
concluídas e em 
andamento, 
conforme o 
Procedimento 
1.00.000.006764/2
020-13, 
Documento 62, 
Página 12, assim 
como os setores 
responsáveis e os 
respectivos 
prazos. 
- Após, a 
documentação foi 
encaminhada à 
PR/DF com vistas 
à promoção de 
medidas judiciais 
cabíveis em razão 
do não 
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possam prejudicar o acesso 
ao auxílio emergencial;a.9. 
Promovam ampla campanha 
de divulgação dirigida aos 
povos e comunidades 
tradicionais, orientando-os 
sobre os cuidados necessário 
s para evitar a disseminação 
da pandemia do novo 
coronavírus, utilizando 
recursos como rádios 
comunitárias, televisão local e 
outros meios pertinentes. 
a.10. Adotem medidas para 
promover o fortalecimento das 
unida desde saúde que estão 
nos territórios tradicionais - ou 
em unidades de saúde em 
zonas urbanas voltadas 
também ao atendimento de 
povos e comunidades 
tradicionais - com atendimento 
médico, equipamentos e 
testes do COVID-19;a.11. 
Apoiem estados e municípios 
a desenvolver metodologias, 
coma participação dos povos 
e comunidades tradicionais, 
para garantir o acesso das 
crianças à educação, levando 
em conta as especificidades 
das escolas localizadas em 
territórios tradicionais; a.12. 
Adotem medidas para dar 
início a programas que 
garantam o fornecimento de 
água potável e provisão de 
saneamento básico em todas 
as comunidades tradicionais, 
em condições culturalmente 
adequadas e com a devida 
participação da população; 
a.13. Promova a ampliação da 

 
 
 
 
Ministério da Cidadania 
 
Respondido por meio do OFÍCIO 
Nº 3799/2020/GM/MC 
 
PGR-00197923/2020 
 
e PGR-00197907/2020 
 
Data: 26/05/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consignadas  no  OFÍCIO  
Nº119/2020/SEDS/SENARC/GAB/CDAA/
MC,   no   OFÍCIO   Nº      
90/2020/SEDS/SEISP-ASSESSORIA  
II/MC  e  no  OFÍCIO  Nº  
1118/2020/SEDS/SNAS/CGGI/MC,  
ratificadas  pelo Senhor   Secretário   
Especial   do   Desenvolvimento   Social   
mediante   o   OFÍCIO   
Nº1098/2020/SEDS/MC. 
 
 
Ministério da Cidadania 
 
Signatário: ONYX DORNELLES 
LORENZONI - Ministro de Estado da 
Cidadania 
 
 
Encaminha, em informações 
complementares, manifestações da 
Secretaria Nacional de Assistência Social 
(Ofício nº 
1773/2020/SEDS/SNAS/CGGI/MC e 
anexo) e da Secretaria Nacional e 
Inclusão Social e Produtiva (Ofício nº 
174/2020/SEDS/SEISP-ASSESSORIA 
II/MC e anexos), ratificadas pela 
Secretaria Especial de Desenvolvimento 
Social (Ofício 1926/2020/SEDS/MC), 
todas essas unidades daquele Ministério, 
responsáveis pelas informações 
requeridas pela 6ª Câmara. 
 
 
ICMBio 
 
Informa que neste momento não 
podem utilizar sua estrutura para prestar 
apoio logístico na distribuição de cestas 
básicas e kits de higiene às comunidades 
quilombolas e comunidades 
tradicionais, tendo em vista que 

atendimento ou 
atendimento 
parcial das 
medidas 
recomendadas. 
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política de distribuição de 
cestas básicas para alcançar - 
além dos povos indígenas e 
comunidades quilombolas que 
estejam sendo atendidos - 
também os demais povos e 
comunidades 
tradicionais;a.14. Promova 
ampla publicidade – inclusive 
por meio de publicação no 
sítio eletrônico do governo 
federal – sobre a aplicação e 
critérios de distribuição dos 
recursos anunciados para a 
aquisição de cestas básicas a 
serem disponibilizadas aos 
povos e comunidades 
tradicionais ,devendo ser 
publicizadas as seguintes 
informações: (i) a relação das 
comunidades quilombolas e 
demais comunidades 
tradicionais que serão 
contempladas pela ação de 
distribuição de cestas básicas 
emergenciais em virtude da 
pandemia do novo 
coronavírus, (ii) a quantidade 
de cestas básicas a serem 
distribuída por família, (iii) a 
periodicidade da distribuição, 
(iv) o cronograma de 
distribuição dascestas, e (v) 
os critérios de definição das 
comunidades/famílias que 
serão contempladas;a.15. 
Garantam a divulgação no site 
do governo federal de dados 
desagregados sobre a 
COVID-19 por povo ou 
comunidade 
tradicional,incluindo taxas 
diferenciadas de 

 
 
 
 
 
 
Ministério da Cidadania 
 
Respondido por meio do OFÍCIO 
Nº 5686/2020/GM/MC 
 
PGR-00197923/2020 
 
e PGR-00299125/2020 
 
Data: 10/08/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ICMBio 
 

direcionamos toda nossa estrutura 
(equipamento, recursos financeiros e 
humanos) para as ações preventivas e 
repressivas ao desmatamento ilegal e o 
combate a focos de incêndio na 
Amazônia Legal. 
 
 
Signatário: Iberê de Mesquita Orsi 
 
*Ofício endereçado à Funai, e 
encaminhado à 6ªCCR pelo 
GIAC/COVID-19 
 
 
 
 
COMPANHIA NACIONAL DE 
ABASTECIMENTO 
 
Signatário: Marcus Vinicius Morelli – 
Chefe de Gabinete da Presidência da 
Conab. Responde ao Of. 451/2020 – 
Informa que a Conab disponibilizou, junto 
com órgão parceiros, o quantativo de 
13.256 cestas de alimentos para 6.628 
comunidades quilombolas, com previsão 
de distribuir mais 27.078 cestas a 23.539 
comunidades tradicionais remanescentes 
de quilombos, ainda no âmbito do TED nº 
003/2020. 
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infecção;a.16. Garantir apoio 
técnico e incentivar a 
construção de planos 
emergenciais municipais para 
atender a todas as 
comunidades tradicionais que 
venham a registrar casos da 
COVID-19, com estratégias 
claras e específicas de ação e 
assistência, indicação de 
unidades de saúde para 
atendimento, informações 
claras e precisas sobre como 
proceder, no âmbito de cada 
municipalidade, nas distintas 
situações que possam vir a 
ocorrer;a.17. Adote medidas 
para evitar qualquer tipo de 
remoção ou despejo de 
famílias de seus territórios 
tradicionais, durante a 
pandemia daCOVID-19;a.18 
Estender o atendimento às 
famílias tradicionais 
identificadas pelo CadÚnico 
nas categorias Cigana, 
Extrativista, Pescadores 
Artesanais, Comunidade de 
Terreiro e Ribeirinha;a.19 
Providenciar o atendimento de 
todas as comunidades 
tradicionais que habitam 
Terras de Quilombo, as 
Unidades de Conservação de 
UsoSustentável - Reservas 
Extrativistas, Florestas 
Nacionais, Reservas 
deDesenvolvimento 
Sustentável, Projetos de 
AssentamentoAgroextrativista
s, Projetos de 
Desenvolvimento Sustentável, 
Projetosde Assentamento 

Respondido por meio do Ofício 
nº554/2020/GABIN/ICMBio 
 
PR-DF-00044290/2020 
 
Data: 27/05/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ministério da Cidadania 
 
Respondido por meio do Ofício 
12/2020/SEDS/SEISP/DECOMP-
ADA/MC 
 
Data: 01/06/2020 
 
 
 
COMPANHIA NACIONAL DE 
ABASTECIMENTO 
 
Respondido por meio do OFÍCIO 
CONAB/PRESI SEI N.º 
11600217/2020 
 
PGR-00307822/2020 
 
Data: 13/8/2020 
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Florestal, Projetos 
Extrativistas e 
comunidadesribeirinhas 
contempladas com Termo de 
Autorização de 
UsoSustentável.b) À 
Companhia Nacional de 
Abastecimento 
(CONAB),que:b.1. Em 
parceria e articulação com os 
órgãos estaduais e 
municipais,forneça alimentos 
e materiais de higiene e 
limpeza aos povos 
ecomunidades tradicionais, 
nos territórios tradicionais e 
nos centrosurbanos, a fim de 
garantir segurança alimentar e 
evitar o deslocamentode 
quilombolas e outros povos de 
comunidades tradicionais para 
ascidades, 
independentemente da fase 
de procedimento demarcatório 
do respectivo território 
étnico;b.2. Garanta, em 
conjunto com as secretarias 
de saúde, o controlesanitário 
das pessoas que ingressem 
nos territórios étnicos, de 
modoaevitar a entrada de 
pessoas contaminadas, 
estabelecendo 
quarentenasdas equipes antes 
do seu ingresso;b.3. Dê 
preferência para aquisição de 
alimentos provenientes 
deagricultores familiares e 
pescadores artesanais sempre 
que possível b.4. Amplie a 
política de distribuição de 
cestas básicas para alcançar -
além de povos indígenas e 
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comunidades quilombolas - os 
demaissegmentos de povos e 
comunidades tradicionais, 
inclusive aqueles que se  
encontram representados no 
Conselho Nacional dos Povos 
eComunidades Tradicionais c) 
À Fundação Cultural 
Palmares,que:c.1. Mediante 
articulação com os demais 
entes e instituições,estabeleça 
plano de distribuição de 
cestas básicas, com alimentos 
ekits de higiene, nas 
comunidades quilombolas, de 
modo a respeitar adinâmica 
social de seus integrantes 
durante o período da 
pandemia;c.2. Mediante 
articulação com os centros de 
referência de 
assistênciasocial, estabeleça 
plano de atendimento para 
cadastro para percepçãodo 
auxílio emergencial e/ou 
outros benefícios de 
assistência social defamílias 
quilombolas em suas próprias 
comunidades, de 
formadesburocratizada 
(dispensando, por exemplo, 
que o beneficiário 
tenhatelefone celular para fins 
de recebimento do benefício 
emergencial) eque atenda as 
peculiaridades sociais e 
culturais desses grupos;c.3. 
Em conjunto com o Ministério 
da Saúde e com as 
secretarias desaúde estaduais 
e municipais, de forma a 
estabelecer planos 
decontingência para 
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prevenção de contaminação 
pelo novo Coronavírusem 
comunidades quilombolas;c.4. 
Promova ampla e massiva 
divulgação de conscientização 
junto àscomunidades 
quilombolas sobre os riscos 
de contaminação peladoença, 
bem como sobre as medidas 
de assistência social que 
serão aeles destinadas, 
indicando orientações às 
comunidades para acesso 
aoauxílio emergencial e) Ao 
Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma 
Agrária (INCRA),que:e.1. Dê 
andamento aos processos de 
reconhecimento, identificação, 
delimitação e titulação dos 
territórios, priorizando atos 
que nãoexponham as 
comunidades a riscos de 
contaminação pela COVID-
19;e.2. Promova todas as 
diligências necessárias para 
retomada da posseem face de 
esbulhadores ou invasores de 
qualquer natureza, a fim 
deevitar a presença de 
terceiros que possam ser 
vetores da doença 
epropaguem a contaminação 
no interior dos territórios 
étnicos.e.3. Utilize e forneça 
toda sua estrutura local para 
fins de apoiologístico na 
distribuição de cestas básicas 
e kits de higiene 
àscomunidades quilombolas, 
bem como a outros povos e 
comunidadestradicionais; 
 f) Ao Instituto Chico Mendes 
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de Biodiversidade (ICMBIO), 
que:f.1. Utilize e forneça toda 
sua estrutura local para fins de 
apoiologístico na distribuição 
de cestas básicas e kits de 
higiene àscomunidades 
quilombolas, bem como a 
outros povos e comunidades 
tradicionais;g) Ao Ministério da 
Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, que:g.1. No 
âmbito do Programa Nacional 
de Fortalecimento 
daAgricultura Familiar 
(PRONAF): (i) prorrogue o 
vencimento docusteio da 
agricultura familiar, pelo 
menos até 31/12/2020, e, 
comrelação ao investimento, 
para pelo menos seis meses 
após a data devencimento; (ii) 
suspenda a inscrição dos 
débitos oriundos 
dosfinanciamentos da 
agricultura familiar na Dívida 
Ativa da União pelomenos até 
31 de dezembro de 2020; (iii) 
crie linha de 
créditoemergencial para 
agricultores/as familiares, com 
taxa de jurossubsidiada 
 
Combate a COVID-19. 

1
0 

RECOMENDAÇÃO 
Nº 
9/2020/6ªCCR/MP
F 
 

 

PGR-00173585/2020 

FUNAI 

RECOMENDAR ao Presidente 
da Fundação Nacional do 
Índio (FUNAI): 1. A devolução 
para o Ministério da Justiça e 
Segurança Pública dos 
procedimentos administrativos 
de regularização das Terras 
Indígenas: TI Vista Alegre/AM 
(08620.048537/2012-15), TI 
Tuwa Apekuokawera/PA 

Respondido por meio do Ofício 
609/2020/DPT/FUNAI 
 
PR-DF-00085053/2020 
 
Data: 8/10/2020 
 

Signatário: Alexandre Silveira de Oliveira 
– Diretor de Proteção Territorial 
 
Informou, em síntese: 
CONSIDERANDO o Despacho n. 
00173/2020/GAB/PFE/PFE-FUNAI/ PGF/AGU 
(anexo X), aprovado pelo Despacho 
PRES/FUNAI (anexo XI), no qual a 
PFE/FUNAI entende que a LAI só garante 
acesso os atos enunciativos após a edição do 

Resposta da Funai 
à recomendação nº 
9/2020 
encaminhada à 
PRDF, em 
30/06/2020, por 
meio do Ofício nº 
394/2020 6ªCCR 
(PGR-
00243049/2020). 
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Data: 8/5/2020 
 
Não há juntada ou 
referência em PA da 
6ªCCR 
 
Não há designação 
ativa. 

(08620.002047/2004-54), TI 
Sambaqui/ PR 
(08620.052029/2014-95), TI 
Maró/PA (08620.000294/2010-
64), TI Pindoty/Araçá-
Mirim/SP 
(08620.001743/2006-13), TI 
Guaviraty/SP 
(08620.077509/2015-40),TI 
Kanela Memortumré/MA 
(28870.002615/1982-16),TI 
Cobra Grande/PA 
(08620.064329/2013-36), TI 
Barra Velha do Monte Pascoal 
(28870.002556/1982-86), TI 
Tupinambá de Olivença/BA 
(08620.001523/2008-43), TI 
Wassú- Cocal/AL 
(08620.035587/2012-24), TI 
Paukalirajausu/MT 
(08620.002110/1998-53), TI 
ToldoImbu/SC 
(08620.001538/2011-15), TI 
Rio Gregório/AC 
28870.001350/89-03), TI 
CaciqueFontoura/MT 
(08620.001304/2010-89), TI 
Xukuru-Kariri/AL 
(08620.070394/2013-09), TI 
Arara do Rio Amônia/AC 
(08620.050892/2012-46), TI 
Morro dos Cavalos 
(08620.001922/2011-18), TI 
Aldeia Velha 
(08620.038072/2014-48), TI 
Djaiko-Aty 
(08620.001740/2006-71), TI 
Ka’Aguy Mirim 
(08620.001751/2006-51), TI 
Menkü (08620- 026062/2012-
06), TI Peguaoty 
(08620.001741/2006-16), TI 
Sawré Muybu 

ato relativo à tomada de decisão que os usou 
como fundamento, aprovando-os ou 
rechaçando-os.  
8. Salientamos que os processos 
administrativos em cotejo ainda não possuem 
elementos para subsidiar a decisão da 
Presidência da FUNAI quanto ao envio dos 
processos ao MJSP (conforme item 11). 
Assim, o processo ainda não se encontra 
instruído com vistas a uma decisão final pela 
Presidência da FUNAI. 9. Com efeito, as 
informações e os documentos contidos nos 
processos administrativos solicitados são 
considerados como documentos 
preparatórios, pois serão objeto de decisão da 
direção 
deste órgão; 10. Neste sentindo, 
esclarecemos que o acesso à documentação 
não se faz possível no momento, aguarda-se 
manifestação da DEPCONSU/PGF e 
Controladoria-Geral da União, visando 
resguardar com a devida segurança jurídica a 
disponibili-zação, ou não, da documentação 
solicitada; 11. Em relação a Recomendação 
Nº 9/2020/6ªCCR/ MPF (2162169), que pede 
a devolução dos processos elencados no item 
1 ao MJSP, tendo em vista a decisão do 
Ministro Edson Fachin no RE 1.017.365, que 
suspende todos os efeitos do Parecer 
0001/2017, informamos que em consulta 
realizada a PFE/FUNAI foi elaborado o 
Despacho n. 01164/2020/COAF/PFE/PFE-
FUNAI /PGF/AGU (anexo XII), o qual destaca: 
Cumpre ressaltar que, independente-mente da 
liminar concedida, e do futuro julgamento do 
1.017.365 para exame desta liminar, o MJSP tem a 
prerrogativa de aprovar, ou devolver em diligência 
ou desaprovar o estudo, conforme o § 10 do artigo 
2º do Decreto nº 1.775, de 08 de janeiro de 1996 
transcrito. 
12. Nessa esteira, é prerrogativa do MJSP 
aprovar, devolver em diligência ou desaprovar 
o estudo, de modo, que os processos que 
retornaram à Funai decorreram do exercício 
dessa prerrogativa ministerial; 13. Ademais, a 
Funai vem cumprindo as determinações 
judiciais, especialmente a liminar 
exarada pelo Exmo. Ministro Edson Fachin; 

 
Diante da 
resposta a PRDF 
determinou, por 
meio do despacho 
PR-DF-
00094871/2020: 
1) a conversão do  
Procedimento 
Preparatório 
1.16.000.000565/2
020-23 em 
Inquérito Civil, 
nos termos da 
Resolução 
CSMPF 87/2010; 
2) o 
acompanhamento 
do RE nº 
1.017.365, ainda 
que a decisão 
meritória não 
seja 
imprescindível 
para a 
continuidade dos 
processos de 
demarcação de 
terras indígenas; 
3) o apensamento 
do PA nº 
1.16.000.002681/2
019-43 ao IC, para 
tramitação 
conjunta; 
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(08620.056543/2013-19), TI 
Tapy’i/Rio Branquinho 
(08620.001752/2006-04), TI 
Ypoi-Triunfo 
(08620.077222/2013-58), TI 
Potiguara do Monte Mor 
(08620.001163/2011-85) para 
dar seguimento aos 
procedimentos demarcatórios 
nos termos do Decreto n. 
1.775/1996; 2. A 
disponibilização do acesso 
externo ao SEI para os 
procedimentos acima citados 
para o e-mail da 6ª Câmara de 
Coordenação e Revisão do 
Ministério Público Federal: 
6ccr@mpf.mp.br 

14. Frisamos que os documentos serão 
disponibilizados à medida que as informações 
forem devidamente processadas e 
consolidadas, a fim de evitar disponibilização 
de informações incompletas, potencialmente 
incorretas ou que frustrem a finalidade do ato 
administrativo; 
15. Por todo o exposto, a não disponibilização 
dos Processos Administrativos em tela não 
configura retardo ou descumprimento 
injustificado da referida requisição; 
(...) 

1
1 

RECOMENDAÇÃO 
Nº 
10/2020/6ªCCR/MP
F 

Não existe 

1
2 

Recomendação 
11/2020/MPF 
 
PR-DF-
00025354/2020 
 
Data:02/04/2020 
 
PA - INST - 
1.00.000.006766/2
020-02 
 
DESIGNAÇÃO: 
Romana Coelho 
de Araujo - 
Secretaria 
Executiva 
 
 

Secretaria de 
Vigilância em 
Saúde do MS 

 
Secretaria 

Especial de 
Desenvolvime
nto Social do 
Ministério da 

Cidadania 
 

SESAI 
 

DSEIS 
 

FUNAI 

RECOMENDAR: 
(a) à Secretaria de Vigilância 
em Saúde, do Ministério da 
Saúde: 
a.1. Promova a inclusão dos 
povos indígenas nos grupos 
consideradosprioritários para 
imunização contra gripe, tendo 
em vista o históricode 
letalidade das síndromes 
gripais nestes grupos; 
(b) à Secretaria Especial de 
Desenvolvimento Social, do 
Ministério da Cidadania. Em 
parceria com a SESAI e 
FUNAI, forneça alimentos e 
materiais de higiene aos 
indígenas nas aldeias, 
inclusive as localizadas 
noscentros urbanos, a fim de 
garantir segurança alimentar e 

Ministério da Cidadania 
 
Respondido por meio do Ofício nº 
406/2020/SE/CGAA/MC 
 
PGR-00161436/2020 
 
Data: 29/04/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministério da Cidadania 
 
Signatário: Antônio José Barreto de 
Araújo Júnior – Secretário Executivo 
 
Encaminha Nota Técnica, na qual estão 
consignadas as informações acerca da 
Ação de Distribuição de Alimentos – ADA. 
Ainda, em complementação ao disposta 
na NT, informa parecer mais razoável 
continuar a pautar a atuação nos marcos 
que disciplinam a modalidade - Ação de 
Distribuição de Alimentos – ADA, a LOA, 
as práticas administrativas existentes e, 
eventualmente, as decisões judiciais.  
 
 
Ministério da Justiça 
 
Signatário: Washington Leonardo 
Guanaes Bonni -Secretario-Executivo 

As respostas foram 
recebidas e 
analisadas pelo 
Assessor em 
Antropologia por 
meio da 
INFORMAÇÃO Nº 
017/2020 – 

6ªCCR/SE (PGR-

00227950/2020). 
 
Além disso, a 
Assessora 
Econômica da 
Câmara emitiu a 
Informação 
Técnicas nº 
14/2021 (PGR-
00053396/2021), 
com o objetivo de 
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evitar o deslocamento dos 
indígenas para as cidades, 
não impondo qualquer 
restrição em razão do estágio 
do processo demarcatório da 
terra indígenaincluídas as 
áreas reivindicadas e 
retomadas. 
(c) à Secretaria Especial de 
Saúde Indígena: 
c.1. Respeite e fortaleça a 
autonomia dos Distritos 
Sanitários Especiais 
Indígenas, garantindo a 
execução descentralizada dos 
recursos, sobretudo quanto à 
realização de licitação para 
aquisição de materiais e 
insumos para a prevenção e 
combate ao novo coronavírus, 
dispensando o rito burocrático 
previsto no Ofício Circular nº 
37/2020/SESAI/GAB/SESAI/M
S, que exige submissão à 
avaliação e autorização 
central, sem prejuízo de 
auditoria e fiscalização que 
não obstaculizem aaquisição 
direta e imediata; 
c.2. Adquira e distribua aos 
DSEI, imediatamente, 
insumos laboratoriais para o 
diagnóstico do novo 
coronavírus (testes PCR e 
sorologia),em quantidade 
suficiente, que considere os 
riscos de contágio exponencial 
em curto intervalo temporal 
(curva aguda), bem como a 
necessidade de controle 
sanitário de entrada nas 
aldeias, de indígenas e 
profissionais da saúde; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ministério da Justiça 
 
Respondido por meio do Ofício nº 
888/2020/SE/MJ 
 
PGR-00163058/2020 
 
Data: 30/04/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Complementado por meio do 
Ofício nº 1024/2020/SE/MJ 
 
PGR-00189906/2020 
 
Data: 20/05/2020 
 
 
 
 
 

Adjunto 
 
Encaminha documentos da FUNAI, os 
quais remetem informações sobre os 
itens e.1, e.2, e.4. Com relação aos itens 
e-3, e-5 e e-6 informam que estão em 
análise pela DPT e as informações 
pertinentes a esses itens ainda serão 
encaminhadas 
 
 
Signatário: Washington Leonardo 
Guanaes Bonni -Secretario-Executivo 
Adjunto 
 
Encaminha a informação Técnica nº 
4/COPIRC/CGIIRC/DPT-FUNAI a qual 
responde ao item e-6 da recomendação e 
o Despacho Coordenador COPI/2020 que 
informa as medidas adotadas no âmbito 
da proteção territorial para evitar o 
contágio dos povos indígenas COVID-19, 
quais sejam: “Estabelecimento de 

estratégias de atuação pelas unidades 
descentralizadas, mediante a Nota Técnica 
3/COFIS/2020 (2026505);2. Orientações ao 
preenchimento dos planos anuais de trabalho, 
incluindo a metodologia e o período ideal de 
execução das atividades de campo destinadas 
à proteção territorial, por meio do Ofício 
Circular 2/DPT/2020 (2032156); 3. Medidas 
relativas à prevenção e combate a incêndios 
florestais em Terras Indígenas, inclusive 
quanto à utilização das Brigadas Indígenas, 
mediante o Memorando Circular 1 
(2071287);4. Foram expedidos os 
Memorandos - Circulares 11 (2088949) e 
12(2090334) solicitando das Coordenações 
Regionais a apresentação de planos de 
trabalho emergenciais, no âmbito do 
Monitoramento Territorial, especificamente 
com vistas à prevenção e combate ao COVID-
19 em Terras Indígenas; 5. Mapeamento das 
barreiras sanitárias instaladas em parceria 
com a SESAI e/ou com secretarias estaduais 

verificar o 
posicionamento 
dos destinatários 
acerca da 
Recomendação n. 
11/2020, e se as 
respectivas 
respostas atendem 
aos pontos 
recomendados. 

 
 
 
 
Por meio dos 
Despachos PGR-
00054126/2021 
PGR-
00230840/2020, as 
Informações 
Técnicas 014/2021 
e 017/2021, 
respectivamente, 
foram enviadas à 
Dra. Márcia 
Brandão Zollinger 
(PRDF) e juntada 
no  IC 
1.16.000.000828/2
020-02, instaurado 
para acompanhar 
aspectos 
relacionados à 
saúde dos povos 
indígenas diante 
da pandemia. 
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c.3. Adquira e distribua aos 
DSEI, imediatamente, kits de 
oxigênio, em quantidade 
suficiente, que considere os 
riscos de contágio exponencial 
em curto intervalo temporal 
(curva aguda); 
c.4. Adquira e distribua aos 
DSEI, imediatamente, 
Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI) para todos os 
profissionais das Equipes 
Multidisciplinares de Saúde 
Indígena, inclusive aos 
agentes indígenasde saúde e 
agentes indígenas de 
saneamento, bem como aos 
profissionais das Casas de 
Saúde Indígena e Polos-Base; 
c.5. Adquira e distribua aos 
DSEI, imediatamente, 
equipamentos de 
comunicação (rádio, internet 
ou outro) que garantam que 
todas as aldeias atendidas por 
esta Secretaria disponham de 
meios de comunicação em 
caso de emergência; 
c.6. Celebre, imediatamente, 
contratos de transporte 
terrestre, aéreo efluvial, que 
garantam cobertura a todas as 
aldeias atendidas por 
estaSecretaria, de modo a 
viabilizar remoções de 
emergência; 
c.7. Garanta a presença de 
Equipes Multidisciplinares de 
Saúde Indígena em todas as 
aldeias, não impondo qualquer 
restrição em razão doestágio 
do processo demarcatório da 
terra indígena, incluídas as 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e municipais de saúde, por meio do Ofício 
Circular2/CGMT/2020 (2118900) e planilha 
(2122564), totalizando 61 barreiras sanitárias 
instaladas em 35 Terras Indígenas; 6. Para 
atendimento exclusivo ao combate ao COVID-
19 Foram descentralizados recursos da ordem 
de  
R$ 588.169,16 destinados ao tema, mais uma 
solicitação de suplementação de 
R$ 300.000,00 (2098178).” 
 
 

Ministério da Saúde (Secretaria 
Executiva) 
 
Signatário: João Gabbardo dos Reis 
(Secretário Executivo) 
 
Em resposta, informa que a Rec 11 foi 
encaminhada aos 34 (trinta e quatro) 
Distritos Sanitários Especiais de Saúde 
Indígenas pelo Senhor Secretário 
Especial de Saúde Indígena - SESAI/MS 
(0014411046). 
 
 
Ministério da Saúde 
(SESAI) 
 
Signatário: Siderval Matias dos Santos 
(Secretário de Gabinete) 
 
Informa, sinteticamente, que os 
processos emergenciais para compra de 
insumos (equipamentos 
de proteção individual) que tramitaram na 
SESAI, após a expedição do Ofício-
Circular n. 
37/2020/GAB/SESAI/MS, tiveram suas 
análises realizadas de forma prioritária e 
célere, ou seja, entre 24 horas e 72 horas 
 
 
Ministério da Saúde 
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áreasreivindicadas e 
retomadas; 
c.8. Promova a vacinação de 
todos os indígenas contra 
Influenza. considerando que 
gripes e síndromes gripais 
agudas costumam evoluir 
deforma mais severa entre 
povos indígenas; 
c.9. Adquira e distribua aos 
DSEI, imediatamente, 
medicamentos parao 
tratamento de Influenza e 
síndromes gripais agudas nas 
aldeias; 
c.10. Em parceria com a 
Fundação Nacional do Índio e 
com a Secretaria Especial de 
Desenvolvimento Social, 
garanta o fornecimento 
dealimentos e materiais de 
higiene e limpeza aos 
indígenas nas 
aldeias,inclusive as 
localizadas nos centros 
urbanos, a fim de garantir 
segurança alimentar e evitar o 
deslocamento dos indígenas 
para as cidades,não impondo 
qualquer restrição em razão 
do estágio do processo 
demarcatório da terra 
indígena, incluídas as áreas 
reivindicadas e retomadas; 
c.11. Garanta a remoção dos 
indígenas, sempre que a 
emergência docaso 
ecomende, 
independentemente do 
estágio do processo 
demarcatório da terra 
indígena; 
c.12. Articule, junto aos DSEI, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ministério da Saúde (Secretaria 
Executiva) 
 
Respondido por meio do 
OFÍCIO Nº 516/2020/ 
SE/GAB/SE/MS  
 
PGR-00152988/2020 
 
Data: 22/04/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ministério da Saúde 
 (SESAI) 

(Secretaria de Vigilancia em Saúde) 
 
Signatário: Wanderson Kleber de 
Oliveira (Secretário de Vigilância em 
Saúde) 
 
Informa, senteticamente, que a  
Coordenação-Geral  do  Programa  
Nacional  de  Imunizações - 
CGPNI/DEIDT/ SVS/MS  emitiu  Parecer  
Técnico    n.º  28/202  
(0014484261)informando  sobre  a  
estratégia  da  campanha  de  vacinação  
que  acontecerá  porfases, grupos 
prioritários e datas, com base nas 
entregas do Instituto Butantan, tendo  a  
campanha  iniciada  em  23  de  março  
com  a  vacinação  dos  idosos e 
trabalhadores da saúde; e que a 2ª fase 
começará no dia 16 de abril, para os 
povos indígenas. 
 
 
 
 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
(FUNAI/PRESIDÊNCIA) 
 
Signatário: Marcelo Augusto Xavier da 
Silva 
 
Encaminha a INFORMAÇÃO Nº 4/2020 
(2063482), apresentando as principais 
ações da Funai até o momento. Dá 
ciência: do Ofício 475/2020/PRES/FUNAI, 
encaminhado aos coordenadores 
regionais e Diretorias de Promoção ao 
Desenv. Sustentável, de Proteção 
Territorial e de Administração e Gestão; 
do OFÍCIO CIRCULAR Nº 
21/2020/COGASI/DASI/SESAI/MS, 
encaminhado aos 34 DSEI e CASAI 
Nacionais. 
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a locação ou cessão de 
espaços adequados para 
realização de quarentena nas 
cidades, para os casos 
suspeitos ou confirmados, 
para além das Casas de 
Saúde Indígena; 
c.13. Garanta o acesso à 
informação pelos povos 
indígenas e profissionais da 
saúde, com intensa 
periodicidade, acerca das 
formas de prevenção do 
contágio do novo coronavírus, 
dos riscos, da sintomatologia 
e do tratamento;  
c.14. Elabore, imediatamente, 
em parceria com a FUNAI-
CGIIRC, 
plano de contingência para 
surtos e epidemias, específico 
para povos 
indígenas isolados e de 
recente contato, referente à 
Covid-19, nos termos da 
Portaria Conjunta do 
Ministério da Saúde e da 
Funai n. 4.094,de 20 de 
dezembro de 2018; 
c.15. Adote todas as medidas 
para que as Equipes 
Multidisciplinares 
de Saúde Indígena, ao 
adentrarem nas aldeias, 
adotem todas as precauções 
para evitar transmissão aos 
indígenas, como quarentena, 
desinfecção e uso de 
Equipamento de Proteção 
Individual; 
(d) aos Distritos Sanitários 
Especiais Indígenas para que 
elaborem e executemo Plano 

 
Respondido por meio do OFÍCIO 
Nº 551/2020/ 
SESAI/NUJUR/SESAI/MS 
 
PGR-00435216/202 
 
Data: 11/11/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ministério da Saúde 
(Secretaria de Vigilância em 
Saúde) 
 
Respondido por meio do OFÍCIO 
Nº 783/2020/ SVS/MS 
 
PR-DF-00030528/2020 
 
Data: 20/4/2020 
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de Contingência Distrital para 
Infecção Humana pelo Novo 
Coronavírus,contemplando, 
sem prejuízo de outras 
medidas consideradas 
necessárias, os seguintes 
pontos: 
d.1. Aquisição imediata de 
insumos laboratoriais para o 
diagnóstico donovo 
coronavírus (testes PCR e 
sorologia), em quantidade 
suficiente,que considere os 
riscos de contágio exponencial 
em curto intervalotemporal 
(curva aguda), bem como a 
necessidade de controle 
sanitáriode entrada nas 
aldeias, de indígenas e 
profissionais da saúde, sem 
prejuízo da compra e 
distribuição dos referidos itens 
pela SESAI e Ministério da 
Saúde; 
d.2. Aquisição imediata de 
kitsde oxigênio, em 
quantidade suficiente, que 
considere os riscos de 
contágio exponencial em curto 
intervalo temporal (curva 
aguda); 
d.3. Aquisição imediata de 
Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI)para todos os 
profissionais das Equipes 
Multidisciplinares de 
SaúdeIndígena, inclusive aos 
agentes indígenas de saúde e 
agentes indígenasde 
saneamento, bem como aos 
das Casas de Saúde Indígena 
e Polos-Base; 
d.4. Aquisição imediata de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
(FUNAI/PRESIDÊNCIA) 
 
Respondido por meio do 
OFÍCIO Nº 601/202/ PRES/FUNAI 
 
PR-DF-00025704/2020 
Data: 02/4/2020 
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equipamentos de 
comunicação (rádio, internet 
ou outro) que garantam que 
todas as aldeias atendidas por 
estaSecretaria disponham de 
meios de comunicação em 
caso de emergência; 
d.5. Celebração imediata de 
contrato de transporte 
terrestre, aéreo efluvial, que 
garantam cobertura a todas as 
aldeias atendidas por 
estaSecretaria, de modo a 
viabilizar remoções de 
emergência; 
d.6. Garantia da presença de 
Equipes Multidisciplinares de 
Saúde Indígena em todas as 
aldeias atendidas por este 
Distrito; 
d.7. Promoção da adequação 
do espaço físico das Casas de 
Saúde Indígena e outras 
unidades de apoio a indígenas 
convalescentes, a fim 
degarantir o isolamento dos 
usuários e evitar o contágio; 
d.8. Promoção da articulação 
com Secretarias Estaduais e 
Municipais 
de Saúde, a fim de garantir a 
inclusão dos povos indígenas 
nos planosemergenciais de 
Estados e Municípios; 
d.9. Promoção do controle 
sanitário das pessoas que 
estão entrandonas aldeias, 
seja dos profissionais das 
Equipes Multidisciplinares 
deSaúde Indígena, ou dos 
próprios indígenas que 
estejam ou residam 
nascidades, de modo a evitar 
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a entrada de pessoas 
contaminadas; 
d.10. Organização e 
monitoramento, junto aos 
indígenas, de espaços 
para garantir o isolamento 
social dos indígenas nas 
próprias aldeias, 
para os casos de suspeita ou 
confirmação de contágio pelo 
novo coronavírus, nas 
hipóteses em que não haja 
necessidade de internação; 
d.11. Locação ou cessão de 
espaços adequados para que 
os indígenas, 
que estejam na cidade, 
realizem quarentena, nos 
casos suspeitos 
ouconfirmados, para além das 
Casas de Saúde Indígena; 
d.12. Adoção de todas as 
medidas para que as Equipes 
Multidisciplinares de Saúde 
Indígena, ao adentrarem nas 
aldeias, adotem todas 
asprecauções para evitar 
transmissão aos indígenas, 
como quarentena, 
desinfecção e uso de 
Equipamento de Proteção 
Individual; 
(e) à Fundação Nacional do 
Índioe. 
e.1. Confeccione plano de 
ação prevendo medidas para 
evitar o contágio dos povos 
indígenas pelo novo 
coronavírus; 
e.2. Elabore e implemente, 
imediatamente e em parceria 
com a SESAI, estratégias para 
evitar o deslocamento dos 
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indígenas para a cidade (por 
exemplo, para aquisição de 
alimentos ou recebimento de 
benefícios sociais); 
e.3. Promova a extensão das 
medidas de restrição de 
acesso previstasna Portaria 
nº. 419/PRES, em 17 de 
março de 2020, a todas as 
terrastradicionalmente 
ocupadas por povos 
indígenas, 
independentementedo estágio 
do processo demarcatório da 
terra indígena; 
e.4. Em parceria com a SESAI 
e Secretaria Especial de 
Desenvolvimento Social, 
forneça alimentos e materiais 
de higiene aos indígenasnas 
aldeias, inclusive as 
localizadas nos centros 
urbanos, a fim de garantir 
segurança alimentar e evitar o 
deslocamento dos indígenas 
para 
as cidades, não impondo 
qualquer restrição em razão 
do estágio do processo 
demarcatório da terra 
indígena, incluídas as áreas 
reivindicadas e retomadas; 
e.5. Implemente, 
imediatamente, medidas de 
proteção territorial em 
todas as terras indígenas 
identificadas/delimitadas,decla
radas ou homologadas, de 
modo a impedir e/ou retirar 
invasores, especialmente 
garimpeiros e madeireiros, a 
fim de prevenir o contágio dos 
indígenaspelo novo 
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coronavírus; 
e.6. Elabore, imediatamente, 
em parceria com a SESAI, 
plano de contingência para 
surtos e epidemias, específico 
para povos indígenas isolados 
e de recente contato, referente 
à Covid-19, nos termos da 
Portaria Conjunta do 
Ministério da Saúde e da 
Funai n. 4.094, de 20 de 
dezembro de 2018; 
(f) ao Estado e aos Municípios 
de referência 
f.1. Que se abstenham, sob 
qualquer hipótese, de negar 
atendimentoaos indígenas que 
demandem atendimento de 
atenção básica ou médiae alta 
complexidade, em razão de 
suspeita ou confirmação de 
contágiopelo novo 
coronavírus, estejam eles 
referenciados ou não pelo 
Subsistema de Atenção à 
Saúde Indígena; 
f.2. Adquiram e disponibilizem 
EPI de uso ambulatorial 
(máscara cirúrgica, capote, 
luvas, proteção ocular – 
óculos ou máscara facial), 
leitos hospitalares, 
ventiladores mecânicos 
(invasivos e não 
invasivos),AMBU, cilindros de 
oxigênio de 7 e 10 litros, 
oxímetro de pulso, monitor 
multipamétrico, dentre outros 
recursos materiais e humanos 
necessários ao atendimento 
intensivo e emergencial, em 
quantidade suficiente para 
atender os povos indígenas, 
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considerando os riscos de 
contágio exponencial em curto 
intervalo temporal (curva 
aguda) entre estes 
grupos;Combate a COVID-19. 

1
3 

Recomendação 
12/2020 
 
PGR-00337172/2020 
 

Data: 3/9/2020 
 
Não há juntada ou 
referência em PA. 
 
DESIGNAÇÃO: 
Virgínia Rosa 
Rodrigues Astolf 
– Assessoria 
Administrativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNAI 

RECOMENDA ao Presidente 
da Fundação Nacional do 
Índio (FUNAI), com 
fundamento no art. 6º, XX, da 
Lei Complementar n.º 
75/1993, que: REVOGUE a 
orientação da Presidência da 
FUNAI que aprovou a 
manifestação da Procuradoria 
Federal Especializada/FUNAI, 
no âmbito do processo n° 
00434.026281/2019-49, e 
determinou a sua adoção em 
casos concretos (Ofício 
Circular da FUNAI n.º 
28/2020/COGAB-
PRES/GABPR/FUNAI). FIXA-
SE o prazo de 10 (dez) dias 
para o cumprimento da 
presente Recomendação, bem 
como seja informado ao 
Ministério Público Federal, de 
forma circunstanciada, o 
aludido cumprimento. 
INFORME-SE que a presente 
RECOMENDAÇÃO dá ciência 
e constitui em mora o 
destinatário quanto à 
providência solicitada, 
podendo a omissão na adoção 
da medida recomendada 
ensejar o manejo de todas as 
medidas administrativas e 
ações judiciais cabíveis contra 
o agente que se omitir. 
 
 
 

Respondido por meio do OFÍCIO Nº 
1924/2020/ PRES/FUNAI 

 

PGR-00367780/2020 
 

Data: 21/9/2020 

Signatário: Marcelo Augusto Xavier da 
Silva 
Resposta encaminhada diretamente ao 
PGR, para manifestação quanto ao 
posicionamento da 6ªCCR (Processo nº 
08620.007242/2020-91). 
Em síntese, cita artigo 23, §2º, inciso I, do 
Regimento Interno da FUNAI, que reza: 
"Casos de invasão de propriedade 
particular por indígenas integrados não 
geram atuação judicial da PFE FUNAI em 
proldos grupos invasores. Isso seria 
fomentar futuras condenações da 
entidade indigenista brasileira por apoio a 
essas ações ilícitas, ainda que as 
mesmas sejam denominadas de 
"retomadas" e o objetivo sejaforçar a 
demarcação territorial, que segue rito 
próprio previsto em decreto presidencial". 
Segue argumentando, verbis: 
“Considerando o teor da recomendação 
que ora se analisa (o seu conteúdo), é 
forçosoconcluir que:  
a) recomenda-se à FUNAI que defenda 
atos de invasão a propriedade particular 
em juízo, ou seja, que a FUNAI defenda 
em processos judiciais ações perpetradas 
por indígenas que ferem direito 
fundamental estabelecido no artigo 5º, 
inciso XXII, da Constituição Federal; 
b) desconsidera-se que o parecer 
normativo apenas se refere a indígenas 
"integrados", assim considerados aqueles 
que têm plena percepção do conceito de 
ilícito cível. Nunca é demais lembrar que 
a Constituição Federal de 1988 extinguiu 
a tutela orfanológica de indígenas, que 
não podem mais ser considerados plena 

Resposta 
encaminhada 
diretamente ao 
PGR, para 
manifestação 
quanto ao 
posicionamento da 
6ªCCR. O PGR por 
meio do despacho 
PGR-
00377048/2020, 
determinou oficiar à 
Funai, informando 
que se reserva a se 
manifestar sobre o 
tema no âmbito de 
suas atribuições, 
no STF. Após 
arquivou-se o 
documento. 
 
A recomendação 
foi encaminhada à 
PRDF por meio do 
Ofício nº 
570/2020/6ªCCR/M
PF (PGR-
00384737/2020), 
para providências 
cabíveis quanto 
ao não 
acatamento. O 
citado ofício foi 
juntado ao IC 
1.16.000.001709/2
020-69, instaurado 
para apuração de 
atos praticados 
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OFÍCIO 
570/20206ªCCR/M
PF à procuradora 
Márcia Brandão 
Zollinger (PR/DF). 
 
 
PGR-
00384737/2020 
 
Data: 8/10/2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
Descumprimento aos 
termos da Recomendação nº 
12/2020/6ªCCR/MPF 
 
 
IC - 1.16.000.001709/2020-69 
- CÍVEL - TUTELA COLETIVA 
 
6ª CCR. FUNAI. ATOS DE 
GESTÃO IRREGULAR. 
PRESIDENTE. GESTORES. 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO 
ÍNDIO (FUNAI). Apuração de 
atos praticados no âmbito da 
FUNAI que, segundo consta 
na representação, apontam 
para o descumprimento das 
normas legais e 
constitucionais, inclusive 
contrariando a própria 
finalidade do órgão. 
 

ou relativamente incapazes, ressalvados 
isolados e de recente contato; 
c) ignora-se a teleologia do parecer 
normativo, no sentido de que a Entidade 
Indigenista Brasileira evite o patrocínio de 
ações judiciais que vêm causando 
inúmeras e vultosas condenações 
judiciais ao Estado/Erário do País. É que 
quando a FUNAI defende invasões, tem 
sido condenada em processos judiciais 
que os invadidos movem não contra os 
índios, mas contra a FUNAI. Os exemplos 
são muitos. A sexta câmara ignora, 
assim, o princípio da precaução e gestão 
pela economicidade em Direito 
Administrativo. É preciso reafirmar que 
invasão no meio rural é a entrada forçada 
em qualquer terra que possua justo e 
hígido título e, por decorrência, justa e 
hígida posse (a posse é, no mais das 
vezes, exteriorização do domínio); 
d) consigna-se o exercício arbitrário das 
próprias razões para forçar um processo 
administrativo demarcatório, desprezando 
a normatividade presente no Decreto 
Presidencial nº 1775/1996. Em 
vez de aguardar o rito próprio previsto em 
norma jurídica, fia- se na invasão, sob a 
falsa alcunha de "retomada" como forma 
de impor uma política pública (que já 
resultou na demarcação açodada de mais 
de 13,7% de todo o território nacional 
como bem da União com usufruto 
exclusivo indígena, posse que não tem 
levado a aumento de produção de 
commodities, uma vez que limitada
 por várias condicionantes 
fixadas pelo STF na PET 3388). 
e) ignora-se que a sensação de proteção 
criada pela atuação judicial da FUNAI em 
prol de grupos invasores incentiva e 
perpetua conflitos seculares no campo, 
entre indígenas e produtores rurais. O 

no âmbito da 
Funai que 
apontam para o 
descumprimento 
das normas legais 
e constitucionais, 
inclusive 
contrariando a 
própria finalidade 
do órgão. 
 
 
OBSERVAÇÃO: 
 
A 6ªCCR expediu: 
 
OFÍCIO 539/2020 à 
procuradora Márcia 
Brandão Zollinger 
(PR/DF) solicitando 
providências pelo 
não cumprimento 
aos termos da 
Recomendação 
12/2020/6ªCCR/MP
F por parte da 
FUNAI. 
 
 
 
PGR-
00368680/2020 
 
Data: 23/9/2020 
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compromisso da atual gestão da FUNAI 
deve ser com a pacificação no campo, e 
não com o incremento da violência e da 
força como armas para a consecução da 
posse indígena. Pensar o contrário é 
ignorar o histórico papel civilizador do 
Estado. 
4. Outrossim, cumpre registrar que a 
FUNAI tem sido condenada em ações 
judiciais em razão 
do reconhecimento da ilegalidade das 
chamadas "retomadas" de pretendidas 
áreas indígenas. (...)” 
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Recomendação 
31/2020/PR/AP 
 
PR-AP--
00015353/2020 
 

Ministério da 
Defesa, 

Ministério da 
Saúde e 
FUNAI 

 

Ministério da Saúde  
Respondido por meio do Ofício nº 
79/2020/C 
ONJUR/C 
OEJUR/C 
ONJUR/C 

 
Signatário: Dayane Barbosa Silva – 
Agente Administrativo  
 
Informa que a demanda foi encaminhada 
à SESAI para prestar informações. 
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Data:10/07/2020 

 
GA 
JUR/C 
ONJUR/MS  
 
 
PGR-00266709/2020 
 
Data: 21/07//2020 
  
 
 
 
 
SESAI 
Respondido por meio do Ofício nº 
18/2020/SESAI/NUJUR/SESAI/MS 
 
PGR-00268733/2020 
 
Data: 21/07//2020 
 
 
 
 
 
FUNAI  
Respondido por meio do Ofício nº 
1418/2020/PRES/FUNAI 
 
PGR-00268051/2020 
 

Data: 21/07//2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Signatário: Robson Santos da Silva - 
Secretário Especial de Saúde Indígena 
 
Informa, dentre outras providências, que 
a SESAI esta adotando as medidas 
cabíveis para garantir o direito de 
participação dos povos indígenas. 
 
 
Signatário: Marcelo Augusto Xavier da 
Silva – Presidente 
 
Informa que a Coordenação Regional 
Amapá e Norte do Pará, unidade 
descentralizada desta pasta, situada no 
município de Macapá/AP, 
realizou,em13/07/2020, reunião de 
instrução,planejamento, organização e 
execução da"Ação Interministerial e 
Apoio à Pandemia de COVID-19" e das 
demais ações de saúde e enfrentamento 
a essa doença, que contou com a 
participação dos órgãos federais: 
Secretaria Especial de Saúde Indígena - 
SESAI; Distritos Sanitários Especiais 
Indígenas - DSEI (Amapá e Norte do 
Pará);Fundação Nacional do Índio - Funai 
(Coordenação Regional Amapá e Norte 
do Pará); e Comando da 22ªBrigada de 
Infantaria de Selva e que na referida 
reunião, foram apresentadas e debatidas 
com o Presidente da Associação 
dosPovos Indígenas Tiriyo, Kaxuyana e 
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Txikuyana (APITIKATXI), todas as 
informações acerca da realizaçãoprática 
da ação, bem como dositens apontados 
na Recomendação nº 31/2020/PR/AP, de 
modo que pendências fossem sanadas e 
a logística operacional continuasse seu 
curso, conforme as informaçõesconstante 
na Declaração FUNAI/DSEI/EB/APITIKA 
TX. 
 
 
 
Signatário: Ministro da Defesa 
 
Informa que todas as solicitações da 
recomendação foram atendidas após 
reunião. 
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Ministério da Defesa 
 
Respondido por meio do Ofício 
20713/GM-MD 
 
PGR-00289071/2020 
 
Data: 05/08/2020 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

RECOMENDAÇÃO Nº 
1/2021/6ªCCR/MPF 
 
 
PGR-00163867/2021 
 
 
 
 

Ministério de 
Estado da 
Saúde 

RECOMENDA ao Ministro de 
Estado da Saúde: A inclusão 
dos povos ciganos entre os 
grupos prioritários do Plano 
Nacional de 
Operacionalização Vacinação 
contra a Covid-19 

Não respondido até 1º/6/2021 

 

OBSERVAÇÃO: 
 
A 6ªCCR expediu: 
 
OFÍCIO n° 
226/2021/6ªCCR/MP
F ao Ministério da 
Saúde encaminhando 
das Recomendações 
1 e 
2/2021/6ªCCR/MPF, 
fixando prazo de 10 
dias para o 
cumprimento. 

 
PGR-00175977/2021 
 
Data: 19/5/2021 
 
- Confirmação de 
Recebimento: 
SEI/MS e enviada à 
área competente. 
NUP: 
25000.075644/2021-
15 
 
- Em 26/5/21 ainda 
não houve resposta, 
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tendo sido expedido 
outro e-mail 
cobrando resposta. 
 
- Em 31/5/21, após 
nova reiteração, o 
MS acusou 
recebimento e 
informou número de 
REGISTRO NO SEI 
25000.078861/2021-
67. 
 

 

RECOMENDAÇÃO Nº 
2/2021/6ªCCR/MPF 
 
 
PGR-00168149/2021  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministério de 
Estado da 
Saúde 

RECOMENDA ao Ministro de 
Estado da Saúde: A inclusão 
dos servidores da FUNAI 
(estatutários, terceirizados e 
contratados), que 
desempenham suas 
atividades nas unidades 
descentralizadas, atuando 
diretamente com os povos 
indígenas e/ou nos territórios 
tradicionais, no grupo 
prioritário do Plano Nacional 
de Operacionalização 
Vacinação contra a Covid-19. 

Não respondido até 1º/6/21 

 

OBSERVAÇÃO: 
 
A 6ªCCR expediu: 
 
OFÍCIO n° 
226/2021/6ªCCR/MP
F ao Ministério da 
Saúde encaminhando 
das Recomendações 
1 e 
2/2021/6ªCCR/MPF, 
fixando prazo de 10 
dias para o 
cumprimento. 

 
PGR-00175977/2021 
 
Data: 19/5/2021 
 
- Confirmação de 
Recebimento: 
SEI/MS e enviada à 
área competente. 
NUP: 
25000.075644/2021-
15 
 
 
- Em 26/5/21 ainda 
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não houve resposta, 
tendo sido expedido 
outro e-mail 
cobrando resposta. 
 
- Em 31/5/21, após 
nova reiteração, o 
MS acusou 
recebimento e 
informou número de 
REGISTRO NO SEI 
25000.078861/2021-
67. 
 
 
 
- Em 2/6/2021, a 
6ªCCR encaminhou 
as Recomendações 1 
e 2/2021, por meio 
do OFÍCIO n° 
257/2021/6ªCCR/MP
F, ao procurador da 
República Felipe Fritz 
Braga, para 
conhecimento e 
adoção das 
providências cabíveis 
em razão da mora do 
MS em dar respostas 
às Recomendações. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
7.3  PROCEDIMENTOSRELACIONADOS À COVID 19 

 

NUMERAÇÃO 
 

ASSUNTO 

1.00.000.006362/2020-19 
 
 

Acompanhar o CUMPRIMENTO DA POLÍTICA INDIGENISTA DESTINADA À 
PROTEÇÃO À SAÚDE DOS POVOS INDÍGENAS ISOLADOS E DE RECENTE 
CONTATO, EM RAZÃO DA PANDEMIA MUNDIAL PROVOCADA PELO NOVO 
CORONAVÍRUS (COVID-19), conforme declaração de emergência em saúde 
pública de importância internacional da Organização Mundial da Saúde e a 
declaração de emergência em saúde pública de importância nacional; e qualquer 
ação, atividade ou invasões nos territórios  habitados povos indígenas isolados ou 
de recente contato, para evitar o contato com pessoas exógenas a seu coletivo. 

 
1.00.000.006764/2020-13 

Acompanhar o cumprimento da POLÍTICA QUILOMBOLA DESTINADA À 
PROTEÇÃO E À SAÚDE DOS QUILOMBOLAS, EM RAZÃO DA PANDEMIA 
MUNDIAL PROVOCADA PELO NOVO CORONAVÍRUS(COVID-19), conforme 
declaração de emergência em saúde pública de importância internacional, da 
Organização Mundial da Saúde, e a declaração de emergência em saúde pública 
de importância nacional. 

1.00.000.006766/2020-02 
 

Laudo Técnico 832/2020 – DPA/SPPEA (PGR-00174245/2020)- Análise antropológica de 
medidas adotadas no enfrentamento da pandemia do COVID 19 frente aos povos indígenas 
e comunidades tradicionais, com foco no povo indígenas Javaé 
 
 

Acompanhar o cumprimento da POLÍTICA INDIGENISTA DESTINADA À 
PROTEÇÃO DA SAÚDE DOS POVOS INDÍGENAS, EM RAZÃO DA PANDEMIA 
MUNDIAL PROVOCADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), conforme 
declaração de emergência em saúde pública de importância internacional, da 
Organização Mundial da Saúde, e a declaração de emergência em saúde pública 
de importância nacional. 

1.00.000.006770/2020-62 
 

Acompanhar o cumprimento da POLÍTICA DESTINADA À PROTEÇÃO E À 
SAÚDE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS, EM RAZÃO DA PANDEMIA  
MUNDIAL  PROVOCADA  PELO  NOVO CORONAVÍRUS  (COVID-19),  
conforme  declaração  de  emergência  em  saúde  pública  de importância 
internacional, da Organização Mundial da Saúde, e a declaração de emergência 
em saúde pública de importância nacional. 

1.00.000.008061/2020-11 

 

Acompanhar, a fim de subsidiar as atividades do ofício da PR/MA, o 
CUMPRIMENTO DA POLÍTICA QUILOMBOLA DESTINADA À PROTEÇÃO E À 
SAÚDE DOS QUILOMBOLAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA/MA, EM RAZÃO 
DA PANDEMIA MUNDIAL PROVOCADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-
19), conforme declaração de emergência em saúde pública de importância 
internacional, da Organização Mundial da Saúde, e a declaração de emergência 
em saúde pública de importância nacional, bem como a implementação do direito 
à consulta prévia.implementação do direito à consulta prévia. 

1.00.000.008449/2020-12 Acompanhar o ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃOna temática relativa à 6ª CCR – 
Povos Indígenas e Populações Tradicionais, bem como a EXECUÇÃO DO 
ORÇAMENTO ESPECÍFICO PARA COMBATE A COVID-19, NO ANO DE 2020. 

 

 


