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Oficio n.19/2021 "CEDDPI/CFOAB 

Brasília, 13 de outubro de 2021 

Senhor Presidente, 

Cumprimentando-o pelo profícuo ·irabalho que a Comissão 

Parlamentar de Inquérito instaurada para apurar as ações e omissões da 

Administração Pública da União, no enfrentamento da pandemia do coronavírus, 

cumpre-me encaminhar, para conhecimento e apreciação desta Comissão, o Parecer 

em anexo, intitulado "Considerações sobre as condutas do Presidente da RepúbUca e 
outros agentes políticos, em relação à política indigenista e de atenção à saúde 
indÍgena - graves indícios da prátíca do crime de genocídio pela sujeição de povos e 

comunidades indígenas a condições de vida tendentes a provoca: suas destruições 

físicas, total ou parcialmente", elaborado pela Comissão Especial de Defesa dos 

DireiLOS dos Povos Indígenas do Conselho Federai da Ordem dos Advogados do 

Brasil, a título de contribuição e subsídio ao trabalho que Vossa Excelência, o Relator 

desta Comissão, o Senador Renan Calheiros e os demais integrantes desta Comissão 

Parlamentar de Inquérito estão realizando. 

Excelentíssimo Senhor 
SENADOR OMAR AZIZ 
Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal i 
iti1staurada para �purar ações e omissões da administração pública da União, 
�m re!tiição ã pandemia do coronavíms 
Senado Federal 
Praça dos Três Poderes 
8rn$ma � DF 
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Por oportuno, cumpre-me informar que o encaminhamerito 

desta contribuição da Comissão Especial de Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas 

do Conselho Federal da OAB, para esta CP! da Pandemia, ocorre mediante prévio 

conhecimento e concordância do Excelentíssimo Senhor Presidente do Conselho 

Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. 

Mantendo-me e a da Comissão Especial de Defesa dos 

Direitos dos Povos indígenas do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 

Brasil, a disposição para eventuais esclarecimentos adicionais e contribuir no que for 

necessário, aproveito o ensejo para externar minha consideração e respeito. 

r 

Comissão Especial de Defesa dos Direitos dos Povo$ indígenas do 

Conselho Federal da Oirdem dos Advogaidos do Brasil 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE AS CONDUTAS 

DO PRESIDE· TE DA REPÚBLICA E OUTROS 

AGENTES POLÍTICOS EM RElAÇÃ À 

POLÍTICA !NDiGENlSTA IE DE ATENÇÃO À SAÚDE INDÍGENA 

Graves indícios da prática do crime de genocídio pela sujeição de Povos e 

Comunidades Indígenas a condições de vida tendetr0tes a provocar sua 

destruição física, total ou parcialmente 

A Comissão Especial de Defesa os Direitos dos Povos 

( Indígenas do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil •· 
CEDDPI/CF/OAB tem se empenhadoem acompanhar e analisar a situação dos Povos 

Indígenas no Brasil. 

Criada e constituída em abril de 2019, por ato do Presidente 

do Conselho Federal da OAB, Felipe Santa Cruz, esta Comissão teve e tem tido a 

oportunidade de considerare avaliar as ações e as omissões da União, na gestão do 

atual Chefe do Poder Executivo, tendo presente os imperativos explicitados no art. 231 

da Constituição Federal. 
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O referido art 23"! da Constitu ição Federal .  aue comoleta 
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nesta data, 33 (trinta e três)anos de vigência, reconhece aos índ ios sua organização 

social ,  seus usos, costumes, l ínguas, crenças, tradições e os direitos originários sobre as 

terras que tradicionalmente ocupam. 

Gomo se sabe, os "índios" referidos 110 texto const i tucional ,  

por força dos elementos reconhecidos - organ ização social, usos, costumes, l ínguas, 

crenças, trad ições e direitos originários sobre as terras que trad icionalmente ocupam -
f 
\ conformam-se emgrupos sociais étnica e culturalmente espec íficos e distintos entre si e 

dos demais grupos sociais com que se relac ionam e são denominados, nos termos da 

Convenção 1 69,  da O !T, como Povos I nd ígenas. 

Mas além destes reconhecimentos , os Constituintes 

originários estabeleceram competir à União: 

a) demarcar as terras que os Povos: Ind ígenas tradicionalmente ocupam ; 

b) proteger e fazer com que seus bens sejam respeitados. 

Portanto, emerge do disposto no art. 23'i da Constituição 

Federal ,  g raveresponsabilidade para os Agentes Políticos que ocupem cargos no Poder 

Executivo da Un ião, bem como para os Agentes Públicos que atuem com Povos e 

Comunidadeslnd igenas , na medida em que estão vinculados à obrigação constitucional 

de protegeras bens indígenas e fazer com que sejam respeitados. 

No que se refere aos bens indígenas sujeitos a proteção pela 

União e para que sejarnrespeitados, os gestores públicos da União não têrn o poder 

discricionário no sentido de discernir se podem ou não demarcar uma terra 

trad icionalmente ocupada por índios, ou proteger ou não os bens indígenas e fazer com 

que sejam ou nãorespeitados . 
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Tendo presente estes precisos parâmetros normativos fixados 

no texto constitucional, a Comissão Especial de Defesa dos Direitos dos Povos 

Indígenas do ConselhoFederal dia OAB tem percebido,  por parte do Presidente da 

República,  conduta no sentido de não se submeter às determinações previstas no 

referido ari. 231 da Constituição Federal . 

A r igor, este agente político cu ida de expl icitar sua orientação 

e compreensão, como ocorreu antes de ser eleito e tem reiterado no exerc ício do  cargo 

que ocupa, especificamente em relação à demarcação de terras ind ígenas.  

A imprensa já tem notic iado esta postura ,  como se pode 

verificar na seguinte matériajornal ística, i ntitu lada "Bolsonaro pan:w demarcações de 

terras indígenas e fez explodffr ações do MPF' e d ivulgada no dia ·1 6/09/2021 , pelo 

portal de notícias UOL,elaborada pe!o jornal ista Carlos Madeiro1 : 

Alegando espera pela definição do marco temporal pelo STF (Supremo Tribuna! 
Federal), o governo do presidente Jair Bolsonaro aplicou um freio inédito nos 
processos de demarcação de terras indígenas e cau sou uma avalanche de 
ações do MPF (Ministério Público Federal) na Justiça cobrando atos que 
avancem nos procedimentos legais. 

Levantamento feito a pedido do UOL pela Câmara Temática Populações 
Indígenas e Comunidades Tradicionais, ligada à PGR (Procuradoria-Gera! da 
Justiça), mostra aumento de 340% no número de ações civis públicas que 
foram impetradas pelo país contra o governo federal ou a Funai (Fundação 
Nacional do Índio) visando o início ou conclusão de procedimento de 
regularização fundíáriâ. De cinco ações em 2020, saltou para 22 neste ano: 

Ações contra União e Funaí: 
2016 - 5 
201 7  - 6 
2018 - 9 
2019 - 6 
2020 - 5 

2021 - 22 

1 Disponível em: hitps://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2021 /09/i 6/bolsonaro-parou-demarcacoes-de-terras
indigenas-e-fez- explodir-acoes-do-mpf.htm 
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A ideia de parar os processos não surpreende, já que foi uma das promessas 
de campanha do presidente -assim como fez com a reforma agrária e titulação 
de terras quilombo/as. Ao UOL, os procuradores da câmara da PGR se 
pronunciaram coletivamente e afirmaram que "atravessamos o pior momento 
no país no que diz respeito às demarcações de terras indígenas". "Verifica-se 
que a promessa de campanha do governo Bolsonaro, de que não demarcaria 
nenhum cm (centfmetro) a mais de terra indígena, vem sendo colocada em 
prática em frontal violação ao art. 231 da Constitu ição da República" 
Segundo eles, desde janeiro de 2019  não hou ve terra indígena homologada ou 
declarada, assim como não foiproduzido nenhum relatório circunstancíado de 
identificação e delimitaçãoaprovado pela presidência da Funai. "Esse é o pior 
cenário considerando os últimos oito governos. Pelo contrário, o Ministério da 
Justiça devolveu para a Funai diversos processos demarcatórios prontos para 
publicação da Portaria Declaratória, para que fossem reavaliados sob a ótica 
do 'marco temporal', alegam. 

Para os procuradores, o que está em curso não é apenas a paralisação de 
atividades administrativas de reconhecimento de terras, mas há também u m  
"andar para trás no que tange às demarcações". "Temos anulações de portarias 
declaratórias, retrocessos no trâmite de procedimentos administrativos de 
demarcação e a iminente caducidade de portarias de interdição e restrição de 
uso para monitoramento e proteção de povos indígenas isolados", denunciam. 
Eles alegam, por fim, que uma das formas de reduzir a lentidão seria 
intermediar a realização de acordos -extrajudiciais ou judiciais- entre a 
Funai, Associação Brasileira de Antropologia e universidades para a indicação 
de antropólogos que possam presidir os grupos de trabalho -responsáveis 
pela delimitação de terras indígenas-, tendo em vista o reduzido quadro de 
antropólogos da Funai. "Ademais, a esperada derrubada da 'tese do marco 
temporal' pelo STF certamente será um fator de desobstaculização dos 
processos judiciais em curso que tratam de demarcação de terras indígenas", 
alega. 

Processos parados 

O impacto dessa paralisação também é vista na prática por entidades de Ju ta 
indígena. O ISA (Instituto Socíoambíental) acompanha todos os atos publicados 
no Diário Oficial. Este ano, apenas uma publicação foi feita, e mesmo assim 
atendendo a ordem judicial: em 20 de julho a Funai criou um grupo técnico para 
realizar estudos da área reivindicada pela etnia Pataxó Hã-Hã-Hãe na Fazenda 
Conjunto São Francisco, no município de Ribeirão do Largo (BA). 

"Desde 2016 o que a gente vê é que mais da metade das terras indígenas ou 
criação de grupos de trabalho aconteceu por força de mecanismos externos à 
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Funai, ma,ona atendendo ações civis", afirma Tiago Moreira, antropólogo 
Moreira cita que, ainda nesse período a partir de 2016, muitas das pubUcações 
se referem à criação de grupos e compra de áreas para assentamento de 
populações indígenas em consequência de PBAs (planos básicos ambientais) 
-ou seja, muitos são processos de realocação devido à retirada deles de locais 
para obras, por exemplo". 

Ainda de acordo com a referida matéria jornal ística, d ivulgada 

pelo UOL, em razão dagravidade das deliberadas ações comissivas e omissivas do 

Presidente da República, dos seus Ministros de Estado da Justiça , bem como do 

( Presidente da Funai, estes fatos foram noticiados à ONU:  

( 

A paralisação das remarcações é uma das principais reclamações dos povos 
indígenas. Em abril, lideranças dos povos Mura, Maraguá, Karipuna, Kanamari, 
Makuxi e Guaranj e Kaiowá denunciaram o governo brasileiro à ONU 
(Organização das Nações Unidas), durante a 20ª Sessão do Fórum 
Permanente de Assuntos Indígenas. Eles reclamam ainda que hou ve a 
intensificação de conflitos territoriais e mortes, invasões em seus territórios e 
falta de atenção à saúde durante a pandemia de covid- 19. Em junho, o Brasil 
foi citado pela primeira vez como um caso de risco de genocídio no Conselho 
de Direitos Humanos da ONU, por causa de crimes contra populações 
indígenas. 

No meio desse cenário, a discussão sobre a validade ou não do marco temporal 
ocorre e pode causar ainda mais preju ízos aos indígenas que esperam a 
conclusão do julgamento. Segundo Tiago Moreira, não há como sa.ber 
exatamente o tamanho do problema caso o STF confirme o marco temporal em 
1988. "É difícil contabilizar. Nós temos 238 terras indígenas em diferentes 
etapas do processo administrativo antes da homologação finar Mas há 
processos que ainda são internos na Funai, demandas de novas áreas. Mas o 
marco temporal pode afetar, inclusive, áreas que já foram homologadas", 
afirma. 

No que se refere aos Povos Indígenas de pouco ou recente 

contato, impressiona a seguinte manifestação da respeitada e dedicada Associação 

Brasileira de Antropologia, datada de 25 de maio de 202 1 , cujo t ítu lo é "Povos e 

Comunidades Indígenas Isoladas no País .sob Risco de Genocídio 'i
2: 

2 Disponível em : http://www.portal.abant.org.br/2021 /05/25/povos-e-comunidades-indigenas-isoladas-no-pais-sob-risco-de
genocidio/ 
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"A Associação Brasileira de Antropologia - ABA, junto com sua Comissão de 
Assuntos Indígenas - CAI, vem por meio desta nota expressar sua preocupação 
com a grave ameaça que paira sobre a vida e os territórios ocupados por povose 
comunidades indígenas isoladas no País. Insta o Ministério Público Federal -
MPF para que, seguindo seu papel institucional, interceda preventivamente 
diante do risco de genocídio. Além das decisões políticas e administrativas do 
Governo Federal de desmantelamento dos servicos e acões destinados a " ., 
salvaguardar a saúde, a vida e os direitos dessa parcela da população indígena 
no país, parlamentares no Congresso Nacional, representantes de grupos 
econômicos e financeiros nacionais e internacionais dos setores minerário, 
petroleiro e agropecuário, e da indústria da infraestrutura associada, colocaram 
para tramitar proposições legislativas que vão de encontro à proteção da vida e 
dos direitos do conjunto dos povos indígenas no país. São exemplos, o Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1 77/2021, que autoriza o Presidente da República a 
denunciar a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (O/T), 
desatreiando assim o Brasil deste fundamenta! tratado internacional de proteção 
de direitos aos povos indígenas; e o Projeto de Lei n°191/2020, que estabelece 
condições de pesquisa e extração de minerais e hidrocarbonetos em Terras 
Indígenas, a instalação e a operação de hidrelétricas e sistemas de transmissão, 
djsfribuição e dutovias, entre outras infraestruturas associadas_ Ou seja, 
instrumentaliza e mercantiliza osterrítórios, a natureza, os conhecimentos e os 
saberes, as relações sociais comunitárias, os corpos e as subjetividades, 
individuais e coletivas, além de colocar em risco a vida dos povos e comunidades 
locais isoladas e/ou de contato recente. Por fim, e tão grave quando as 

proposições anteriores, está em tramitação na Câmara dos Deputados o Projeto 
de Lei nº 490/2007, que transfere a competênda da demarcação das terras 
indígenas para o Congresso Nacional, insere o dispositivo "marco temporal" 
(05/10/1988) no processo de reconhecimento e demarcação, e trata do uso 
econômico dos territórios tradicionais. O Decreto nº '1 775, de B de janeiro de 
1996, que dispõe sobre o procedimento administrativo de demarcação das terras 
indígenas no país, estabeleceu restrições de uso de territórios habitados por 
povos indígenas isolados, impedimento ao ingresso e uso desses territórios por 
tercejros, e a realização de estudos de delimitação de tais territórios. À Fundação 
Nacional do Índio - Funaí ficou estabelecida responsabilidade por tomar as 
providências necessárias à proteção desses povos_ Por intermédio da 
Coordenação Geral de Índios Isolados e Recém Contatados - GIIRC e por meio 
das Frentes de Proteção Etnoambienl'a!, unidades descentralizadas da Funai 
especializadas na proteção dos povos indígenas isolados e de recente contato, 
deve garantir aos povos isolados o pleno exercício de sua /jberdade e das suas 
atividades tradicionais sem a necessária obrigatoriedade de contatá-los (Decreto 
nº 9010, de 23 de março de 201 7) .  Mas o que temos visto ao longo dos últimos 
anos, eparticularmente nos dois últimos anos, é que essa parcela da população 
indígena vem sendo abandonada à própria sorte. Seus territórios estão sendo 
invadidos e pilhados por terceiros. E a Funaí, ou está ausente ou adota medidas 
paliativas para evitar essa sítuação. O que tem aumentado, inclusive, o risco de 
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ser alcançada pelo novo coronavírus, que já provocou cerca de 1 .  070 óbítosentre 
a população indígena no país, segundo dados da Articulação do Povos 

Indígenas do Brasil (APIB, em 18/05/2021). Atualmente, são em número de sete 
as Terras Indígenas com Restrições de Uso (RU) estabelecidas para a proteção 
de populações indígenas em isolamento, por portarias específicas: 

Piripkura (MT), com 243. 500 ha, vencimento em 18 de setembro de 2021; 
Jacareúba/Katawixi (AM), com 647. 000 ha, vencimento em 08 de dezembro 

de 2021; 
o Piritití (RR), com 43. 000 ha, vencimento em 05 de dezembro de 2021; 

/tuna ltatá (PA), com 142. 000 ha, vencimento em 09 de janeiro de 2022; 
Tanaru (RO), com 8. 000 ha, vence em 26 outubro de 2025; 

� Igarapé Taboca do Alto Tarauacá (AC), com 287 ha, dura até a homologação 
da demarcação; 

Kawahiva do Rio Pardo (MT), com 4 12. 000 ha, dura até a homologação da 
demarcação. 
Como podemos ver, o prazo de interdição de alguns territórios vencerá muito 
proximamente. E, caso o governo não as renove, ou renove com diminuição de 
tamanho, chancelará as invasões e ameaças à integridade social e física das 
comunidades em isolamento que vivem nessas Áreas. Em matéria publicada 
em 15 de junho de 2020, o atual presidente da Funai anunciou que estava 
sendo preparado um decreto com critérios "mais rígidos" na identificação e 
demarcação de terras indígenas, e que seriam revistas as áreas atualmente 
interditadas (https:l/valor. globo. comlbrasillnoticía/20 20/06/15/governo-quer
aceferar-novas-regras-parademarcacao-de-terras-indigenas. ghtml). 
Para a Associação Brasileira de Antropologia - ABA, o quadro é gravf ssimo. E 
diante disso, insta o Ministério Público Federal - MPF para que, seguindo seu 
papel institucional, interceda preventivamente diante do risco de genocídjo dos 
últimos povos e comunidades indígenas em isolamento voluntário no país_ 

Importa regist(ar que um dos primeiros atos do atual 

Presidente da República, consistiu na transferência da Funai para o Min istério da 

Agricultura e Pecuária ,  por intermédio da Medida Provisória nº 870/20 1 9 . Esta iniciativa 

foi corrigida pelo Congresso Nacional ,  por ocasião da conversão desta MP em Lei .  

Conforme bem registrou o I nstituto Socioambiental3 : 

No dia 1º de janeiro de 2019, foi editada a MP 870, que estabeleceu a 
organização básica dos órgãos da Presidência da RepúbUca e dos mjnistérios. 

3 MOTA, Erick. STF decide manter por unanimidade demarcação na Funai 

. ISA, 2.8.2019. Disponível em : https://www.socioambienta l .org/pt-br/noticias-socioambientais/stf-decide
manter-por-unanimidade-demarcacao-na-funai  
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a MP estabeleceu que a competência para "identificação, a delimitação, a 
demarcação e os registros das terras tradicionalmente ocupadas por indígenas" 
seria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 
A MP 870 previa, entre as competências do Ministério da Mulher, da Família e 
dos Direitos Humanos (MMFDH), a atribuição para atuar sobre "direitos do 
índio, inclusive no acompanhamento das ações de saúde desenvolvidas em 
prol das comunidades indígenas, sem prejuízo das competências do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento" (artigo 43, !, "i'J. Por isso, o Decreto 
9. 673/2019 vinculou a Funai ao Ministério da Mulher. 
Assim, na estrutura administrativa do novo governo, a Funai, que desde 1991 
estava vinculada ao Ministério da Justiça (MJ), passou a estar subordinada à 
pasta da Mulher, da Familia e dos Direitos Humanos. Já a competêncía para 
demarcar Tis, que era atribuída à Funaí desde peío menos 1973, passou ao 
Mapa. 
Durante o processo de conversão da MP em leí o Congresso Nacional atribuiu 
a competência para tratar sobre "direitos dos índios" ao Ministério da Justiça e 
suprimiu a possibilidade do MAPA demarcar Tis. Com isso a Funai deveria 
voltar ao MJ, com todas as suas competências, inclusive a de demarcar terras 
indígenas. 

Mas posteriormente, surpreendentemente, o Presidente 

editou novamente a mesma norma rejeitada pelo Congresso Nacional ,  na Medida 

Provisória nº 886 . 

Neste caso, o STF apreciando a AD! 6062, proposta pelo 

PSB; a ADI 6 1 72, propostapela Rede Sustentabilidade; a ADI 6 1 73, proposta pelo PT; a 

ADI 6 1 74 ,  proposta peloPDT; e a ADI 6 1 75, proposta pelo PPS; cujo Relator foi o Min .  

Luís Roberto Barroso, entendeu por ratificar "a  medida cautelar postulada, para 

suspender o art. 1 º da MP n º 886/2019, no que respeita às seguintes expressões: (í) 

"terras indígenas", constante do art. 2 1, inciso XIV; (ií) "e das terras tradícionalmente 

ocupadas por indígenas", constante do art.. 21 ,  § 2
º 

; e (íií) "observado o disposto no 

inciso XIV do caput e no § 2º do art. 21 ", constante do art. 37, inciso XXI; cujos Acórdãos, 

publicadosno DJE de 29/1 1 /201 9 ,  estão Ementados nos seguintes termos: 

PROCESSO LEGISLATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 886/2019. REEDIÇÃO DO TEOR DE MEDIDA 
PROVISÓRIA ANTERIOR, IVA MESMA SESSÃO LEGISLA TIVA. VIOLAÇÃO 
AO ART. 62, §10, DA CONSTITUIÇÃO. DEFERIMENTO DA CAUTELAR. 
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1 .  A transferência da competência para a demarcação de terras indígenas foi, 
originalmente, objeto da MP 870/2019, impugnada por meio da ADI 6062, Rei. 
Min. Luís Roberto Barroso. A cautelar foi indeferida, entre outros fundamentos, 
porque a reestruturação de órgãos da Presidência da República inseria-se na 
competência discricionária do Chefe do Executivo, .bem como porque a medida 
provisória estava sob a apreciação do Congresso Nacional. Entretanto, o 
Congresso rejeitou a transferência da competência em questão para o 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA. 
2. A MP 886/2019 reedita a norma rejeitada pelo Congresso Nacional e o faz 
na mesma sessão legislativa em que ela vigorou e na qual foi rejeitada, o que 
configura violação ao teor literal do art 62, § 1 O, da Constituição, bem como ao 
princípio da separação dos poderes. Precedentes: AD/s 5709, 5. 716 e 5. 71 7, 
Rei. Min. Rosa Weber. A mesma lógica que recomendava deferência à atuação 
do Congresso, quando da apreciação da cautelar anterior, impõe o deferjmento 
da cautelar nesta ação. Plausibilidade do direito demonstrada. 
3, Perigo na demora configurado, em razão da índefinição da competêm:fa 
para tratar da demarcação de terras indígenas, que já perdura há 6 (seis) 
meses, circunstância que pode ensejar a frustraJção do mandamento 
constitucional que assegura aos povos indígenas o direito às áreas que 
ocupam, colocando em risco a preservação das suas comunidades (art 
231, CF), 
4. Deferimento da cautelar, para suspender o art. 1° da MP nº 886/2019, no que 
respeita às expressões: (i) "terras indígenas", constante do art. 21,  inciso XIV; 
(ii) "e das terras tradicionalmente ocupadas por indígenas", constante do arl. 
2 1, § 2º; e (iii) "observado o disposto no inciso XIV do caput e no § 2 º do art. 
21", constante do art. 37, inciso XXI. 
5. A rejeição da MP nº 870/2019 pelo Congresso Nacional e a medida cautelar 
ora deferida implicam a manutenção da vinculação da FUNAI ao JVlinistério 
da Justiça, competindo-lhe proteger e promover os direitos dos povos 
indígenas e dar cumprimento ao mandamento constitucional de 
demarcação das suas tenras. 
6. Tese: "Nos termos expressos da Constituição, é vedada a reedição, na 
mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada. Com 
a concessão da presente medida cautelar, subsiste o tratamento normativo 
anterior, com a vinculação da FUNAI ao Ministério da Justiça"4

. 

Em seu expressivo Voto, o Ministro Celso de Mello 

observou, com razão epreocupação, que: 

" . . .  reconheço que o comportamento do Senhor Presidente da República, 
traduzido na reedição de medida provisória rejeitada pelo Congresso 
Nacional, no curso da mesma sessão legislativa, revela clara e inaceitável 
transgressão à autoridade suprema da Constituição". 

4 Julgado em 01 /08/201 9. E a Medida Cautelar referendada pelo STF, foi deferida pelo Mi. Luís Robe,ioBarroso, em 24/06/201 9. 
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Como se pode perceber, já no início de seu Governo, o 

Presidente da República Jair Messias Bolsonaro, já demonstrava grave e perigosa 

disposição em confrontar a ordem constitucional em vigrn·. 

Em segu ida, impressiona perceber a determinação da 

Direção da FUNAI, no sentidode conceber e editar I nstruções Normativas e Resoluções, 

que além de incorrerem em vícios de constitucionalidade e de legalidade, por invadir 

competência legislativa do Congresso !\Jacional, ou mesmo atentar contra o texto 

constitucional e a Convenção 1 69, da OIT, representam grave exposição dos Povos e 

Comun idades Indígenas a situações tendentes a lhes provocar danos e precariedade em 

suas vidas,conforme relacionado pelo Professor Doutor Ricardo Verdum ,  antropólogo e 

Coordenador da Comissão de Assuntos Indígenas da Associação Brasi!eira de 

Antropologia:  

No âmbito da Funaí, tivemos a publicação de três medidas normativas internas 
com grande repercussão: 
a) Instrução Normativa nº 9, de 22 de março de 2020 - Ela estabelece novas 
regras à emissão da Declaração de Reconhecimento de Limites em Relação a 
Imóveis Privados. A decisão provocou uma avalanche de pedidos de 
Declaração ao órgão nos últimos 15 meses. E na medida em que fica nela 
estabeiecído que o órgão jndigenista oficial, para efeito de emissão de 
Declarações, só reconhece como sendo Terra Indígena as que estão 
homologadas por meio de Decreto presidencial, na prática pelo menos 237 
terras e as comunidades que nelas vivem estão em situação de vulnerabilidade. 
b) Resolução nº 4, de 22 de janeiro de 2021 - Ela estabelece os "critérios de 
indianidade" que o órgão indígenista passava a adotar diante da necessidade 
de identificar/classificar indivíduos e comunidades como "indígena" para fins de 
acesso às políticas públicas específicas. Visa especialmente estabelecer uma 
barreira para o acesso à terra conforme estabelece a Constituição Federal de 
1988. 
e) Instrução Normativa Conjunta nº 1, de 24 de fevereiro de 2021 - Assinada 
pela Funai e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (lbama), ela estabelece regras para a produção agrícola extensiva 
e mecanizada com fins comerciaÍs no interior das Tis e a possibilidade de 
gestão compartilhada entre indígenas e não indígenas em empreendimentos 
agrícolas. A figura do arrendamento de parcelas de terras no interior das Tis 
reaparece em cena camuflado com um discurso que enfatiza a intenção de 
promover a "autonomia", "autossuficiência", "geração de renda", 
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"su ste n ta bi l idade" e o "protagonismo indígena" 5. 

Conforme bem registrou o Professor Doutor Ricardo Verdum,  

na conclusão de seu referido Informe, publicado em agosto do corrente ano, pelo i\.NGIA: 
As terras indígenas, tanto as que estão reconhecidas/homologadas como as 

que se encontram em processo de reconhecimento, estão sob forte pressão. 
No terreno, há invasões acompanhadas de desmatamento e grilagem, 
extrativismo mineral e madeireiro ilegal, e a utilização de porções de área no 
interior de Terras Indígenas para a produção de commoditíes agrícolas. No 
Congresso Nacional e nas Assembleias Legislativas nos estados da federação, 
as forças anti-indígenas e que ambicionam apossar-se das terras indígenas 
estão encontrando amplo espaço para impor suas dedsões. O Governo 
Bolsonaro, apoiado e sustentado pelos principais grupos do agronegócio 
patronal, como também por uma rede de pequenos e médios agricultores que, 
organizados em associações ou individualmente, veem oportunidades de 
conquistar um pedaço de terra, pendeu ainda mais a balança em favor da 
retirada de direitos e da imposição de restrições à aplicação de políticas 
públicas específicas. A vida das atuais e futuras gerações de povos, 
comunidades e famílias indígenas no Brasil está risco6. 

No Estado de Roraima,  extremo-norte do Brasil , o Povo 

Yanomami está submetido às graves consequências do garimpo em terras iruiígenas, 

uma atividade i legal e etnocida em curso na Terra Indígena Yanomami.  Em notícias 

veiculadas pelas mídias desde o in ício de 2020, sucessivos alarmes das associações 

indígenas representativas dos Povos Yanomami indicam que existem cerca de 20.000 

garimpeiros em suas terras, um número quase inacreditável, mesmoaos olhos de quem 

trabalhe com a temática indigenista. 

Avolumando-se as medidas judiciais propostas pelo 

Ministério Público Federal contrao ataque aos direitos territoriais dos povos originários, 

decidiu o Tribunal Regional Federa! da Primeira Região, no âmbito da Ação Civil Públ ica 

nº 1 001 973- 1 7 .2020.4 .01  .4200 , ordenar ao Poder Executivo Federal a imediata retirada 

3 5 VERDUM, Ricardo."O ACORDO COMERCIAL MERCOSUL-UNIÃO EUROPEIA: RISCOS E DESAFIOS PARA OS POVOS 
INDÍGENAS 

NO BRASIL", Informe IWGIA (lnternational Work Group for lndigenous Affairs}, 202{ Disponíve! em: 
https://www.academia.edu/51 632909/0_ACOROO_COMERCIAL_MERCOSUL_UNl%C3%830_EUROPEIA_RISCOS_E_DESA 
FIOS_PARA_OS_POVOS_li\JD%C3%8DGENAS_NO_BRASIL  
6 4 Op. Cii. p .  25 
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dos garimpeiros da TI Yanomami na primeira semana de ju lho de 2020. Na determinação 

do Desembargador Federal J irair Aram Megherian, ficaram expressos os seguintes 

comandos: 

3. 1) à UNIÃO, à FUNAI, ao IBAMA e ao ICMBio que, solidariamente e sem 
prejuízo de nenhuma outra atividade funcional: 
3. 1 .  1) apresentem, no prazo de 5 dias, plano emergencíal de ações, e 
respectivo cronograma, para monitoramento territorial efetivo da Terra Indígena 
Yanomami, combate a ilícitos ambientais e extrusão de infratores ambientais 
(mormente garimpeiros), no contexto da pandemia de covíd- 19, devendo as 
ações incluírem, minimamente: 
a) fixação, em pontos estratégicos do garimpo na TI Yanomami, de equipes 
interínstítucionais formadas, ao menos, por forças de comando e controle 

suficientes para contenção dos ilícitos ambientais e socioambientais de cada 
região, a exemplo de fiscais do IBAMA e do ICMBio, Força Nacional, militares 
das Forças Armadas e das Polícias Militares Ambientais, Policiais Federais e 
servidores da FUNAI; 
b) efetivo suficiente e adequado para ações estratégicas repressivas e 
ínvestígatívas; 
c) disponibilização de meios materiais essenciais (como provisões alimentares, 
insumos, serviços e equipamentos); 
d) apresentação de relatórios quinzenais que comprovem o cumprimento da 
liminar; 
e) garantia de imediata extrusão de todos os garimpeiros não indígenas e seu 
não retomo, mantendo-se a presença estatal de forma permanente durante 
todo período em que reconhecida a pandemia de Covid- 19; 
f) medidas para não agravar o risco de contaminação na terra indígena, de 
forma que as equipes designadas para execução do plano adotem medidas 
sanitárias rígidas de prevenção, como quarentena prévia e não aproximação 
de populações indígenas, focando-se apenas na desmobilização dos infratores 
ambientais; 
3. 1 .2) implementem o plano de ações a que alude o item 3. 1 . 1 . ,  no prazo de 
até 1 O dias após sua conclusão, garantindo-se sua execução, de forma efetiva, 
durante todo o período em que reconhecida a pandemia de Covid- 19. 
3. 2) à UNIÃO que: 
3. 2. 1) promova coordenação, articulação e cooperação aptas a mobilizar as 
forças de comando e controle de diferentes ministérios (Ministério da Justiça, 
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Ministério da Defesa, Ministério do Meio Ambiente) para apoio ao exercício de 
poder de polícia socioambiental necessário à implantação do plano 
emergencial requerido; 
[. . . ] 
3.2.3) por meio de equipes multidisciplinares da Secretaria de Saúde Indígena, 
promova o acompanhamento da execução do plano emergencial a que alude o 
item 3. 1 . 1, a fim de que sejam observadas as medidas sanitárias prevjsfas no 
Plano de Contingência de Prevenção e Controle para o Novo Coronavírus 
(Covíd-19) do DSEI-Yanomami, garantindo-se o não agravamento do risco de 
contaminação na terra indígena. 7 

Em 07 de julho de 2020, o Presidente da República vetou 

catorze dispositivos da Lei 1 4.02 1 /2020. A referida lei determinava medidas de proteção 

para comunidades indígenas durante a pandemia, tais como o acesso com urgência a 

seis serviços gratuitos e periódicos (água potável, materiais de higiene e l impeza , leitos 

hospitalarese de UTI, ventiladores e máquinas de oxigenação sanguínea, materiais 

informativos sobre a Covid- 1 9  e internet nas aldeias) ; a obrigação da Un ião de distribuir 

alimentosdurante a pandemia, na forma de cestas básicas, sementes e ferramentas 

agrícolas;a extensão a quilombolas, pescadores artesanais e demais povos tradiciona,s 

das medidas previstas no plano emergencia ! ;  a dotação orçamentária emergencial 

específica para garantir a saúde indígena; e a criação de um mecanismo de 

financiamento específico para governos estaduais e prefeituras. Em 1 9  de agosto de 

2020, o Congresso Nacional derrubou o veto, mantendo os dispositivos na lei . 

Em virtude da desproteção material e do abandono de diversas comunidades 

indígenas, em 20 de julho de 2020 a Comissão lnteramericana de Direitos Humanos 

(C IDH) deferiu medidas cautelares em favor dos Povos Yanomami e Ye'kwana. A 

Resolução 35/208 solicitou que o Brasil adotasse "efetivas medidas para proteger os 

direitos à saúde , à vida e à integridade pessoa! dos povos Yanomami e Ye'kwana , 

considerando sua situação grave e urgente e que seus direitos correm r isco de danos 

7 integra da decisão d isponível em: http://www.mpf.mp.br/reg iao1 /sala-de-imprensa/docs/decisao-3-de
ju iho-terra-indigena-yanomami 

ô Disponível em : https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2020/35-20MC563-20-BR-PT.pdr 
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irreparáveis. Segundo o pedido formulado pela Associação Hutukara Yanomarn í  e 

pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos, as pessoas beneficiárias estariam em 

especial situação de risco em razão da sua particular suscetibi lidade a doenças 

respiratórias e o rápido crescimento de contágios no seu território. Ademais , apontam 

falhas significativas no sistema de saúde para a população indígena , agudizadas pela 

pandemia; a presença ilegal de cerca de 20 mil garimpeiros no território, fomentando 

o fluxo do vírus das comunidades urbanas; a contaminação da popu lação pe!o 

( mercúrio; e ,  finalmente , os atos de violência de garimpeiros contra a população 

indígena, principalmente suas l ideranças. 

A C !DH indicou a urgência de o Governo brasi leiro 

implementar medidas preventivas contra a disseminação da Covid- 'i 9 e fornecer a 

assistência médica adequada de acordo com os parâmetros internacionais apl icáveis .  

Solicitou, igualmente , que o Estado brasileiro acordasse com as pessoas beneficiárias 

e seus representantes as medidas e que informasse as ações adotadas . 

O despreparo, ai desidia e mesmo a �revaricação 

passarnma conduzir os atos administrativos da autarquia da União que �uida dos 

i 11ternsses dos povos e das terras indígenas no Brnsil� a chamada "Fundação 

Nacional do Índio'j (Funai) ,  sob o governo Jair Bolsonaro. Durante sua campanha 

eleitora! ,  em 201 8 ,  o então candidato anunciou, incessantes vezes, que uma vez eieito 

presidente da República, o Brasi! não demarcaria "um único centímetro de terra 

indígena". Com efeito, toda a área técnica de identificação,  delimitação, demarcação 

física e reg ularização fundiária da Funai parecem ter desaparecido da Admin istração 

Públicanos ú ltimos dois anos, tal a inoperância programática do setor. 

Desde 1 967, a Funai é a sucessora administrativa do Serviço 

de Proteção aos Índios(SPl)9, um órgão de orientação positivista nascido em 1 91 O, na 

9 Confira-se a Lei nº. 5 .  731/1 967, de criação da Funai: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1 950-1 969/l5371 . htm 
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chamada Repúbl ica Velha, e que teve como figura de proa o então Coronel EB Candido 

Mariano da Silva Rondon ( 1 865-1 958), futuro Marechal Rondon . O SPI equivalia , por sua 

vez, dentro da estrutura do Serviço Público Federal ,  às Diretorias-Gerais dos Índios das 

Províncias do Império do Brasil , criadas em 1 845, e extintas com o golpe militar que 

inaugurou a Repúbl ica no Brasi l ,  em novembro de 1 889. 

O SPI  foi extinto em 1 967 , como consequência de uma 

sucessãode escândalos, particularmente denunciados no célebre "Re latório Figueiredo", 

da lavra do procurador Jáder Figueiredo, que arrolava diversos crimes contra a 

humanidade perpetrados contra os indígenas ao longo das décadas de 1 940 a 1 960, 

pelo menos. 

A Funai é ,  hoje , um órgão combal ido e depauperado, 

compleiamente incapaz de fornecer infraestrutura no combate ao garimpo em Tis ou 

mesmo de garantir a sobrevivência física e cultural dos povos indígenas. 

As Tis correspondem, no Brasi l ,  a cerca de 1 2% do território 

nacional e os ind ígenas chegam à casa de 1 milhão de pessoas. Os servidores efetivos 

do quadro de pessoa! da Funai não passam de 1 . 500 pessoas1 0 . Esse contingente 

minúsculo, todavia, tem se organizado justamente para externar ao Brasi l  e ao mundo o 

ponto a que chegou o descaso com a pol ítica indigenista do Estado nacionai . 

Os i ndigen istas possuem duas associações de servidores: a 

Ansef - Associação Nacional dos Servidores da Funai ,  fundada na década de 1 980, e a 

INA - lndigenistas Associados, estabelecida nos anos 201 O. Esta última tem se 

empenhado em estruturar para a Funai carreira típica de Estado, já que os servidores 

não possuem, sequer, piano de carreira aprovado em lei, vivendo num iimbo 

administrativo. 

10 Sobre o déficit laboral da Funai, veja-se https://indigenistasassociados.org.br/201 8/08/1 6/deficit-de-pessoal-da-funai-e
alarmante/ e https:ffv..,,Nw.metropoles.com/vaga-garantida/sem-previsao-de-concurso-funai-tem- deficit-de-35-mil-seNidores 
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Contra as nomeações dos cargos em comissão na autarquia ,  

que inserem no quadro pessoas absolutamente ignorantes de história do ,nd igenismo e 

direitos dos Povos Indígenas, a I NA apresentou nota de repúdio em julho de 2021 , em 

virtude de declaração estapafúrdia e perigosíssima de um dos agentes nomeados pelo 

atual governo federal para atuação em Frente de Proteção Etnoambiental ,  un idade que 

cuida de povos indígenasisolados. Segue o teor: 

NOTA DE REPÚDIO 
Por uma Funai de Estado 
Sobre a qualificação de cargos de confiança na estrutura do lndigenismo 
A lndigenistas Associados - !NA vem a público defender a exoneração imediata 
do Coordenador Regional do Vale do Javari da Fundação Nacional do Índio 
(Funai), Henry Charlles Uma da Silva, e que as autoridades competentes 
apurem se hou ve incitação ao crime de genocf dio por parte deste Coordenador 
Regional, conforme o Art. nº 286 do Código Penal ("incitar, publicamente, a 
prática de crime') e o Art. 6 º do Estatu to de Roma, promulgado pelo Decreto n º 

4.388/2002, que define o crime de genocídio como: "qu alquer um dos atos que 
a seguir se enumeram, praticado com intenção de destruir, no todo ou em parte, 
um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, enquanto tal: 

a) J-,Jomícídio de membros do grupo; 
b) Ofensas graves à integridade física ou mental de membros cfo grupo;" 

Esta associação de servidores da Funai externa a necessÍdade de 
reconhecimento do efetivo preparo técnico para o trabalho do indigenísmo de 
Estado, como ter capacidade de diálogo, conhecimento de Direito 
Administrativo e compreensão das dimensões políticas que envolvem o cargo 
de Coordenador Regional. Num contexto complexo como a relação interétnica 
envolvendo povos em isolamento voluntário, as habilidades de mediação de 
conflito e gestão de crise são fundamentais para exercer este cargo, 
notadamente o oposto do que demonstram os áudios vazados na mídia em 22 
de julho de 2021 .  
Não é a primeira vez em que Coordenadores Regionais nomeados pela 
autoproclamada Nova Funai se envolvem em situações de desrespeito aos 
direitos dos povos indígenas e à po/Wca índigenista. 
Em fevereiro de 2020, o Coordenador Regional de Campo Grande, José 
Magalhães Filho, mais conhecido como "O Homem do Megafone", afirmou em 
entrevista que "nós temos que preparar esse indiozinho, essa indiazinha, para 
frequentar a escola urbana. E assim a namorar com um pretinho, um 
branquinho. E essa integração vem surgindo automaticamente. Essa forma é 
nossa política a ser implantada". Ele foi exonerado logo após ter cumprído 
afastamento determinado pela Justiça. Em maio do mesmo ano, a Justiça 
Federal suspendeu a nomeação de Adalberto Rodrigues Raposo para o cargo 
de Coordenador Regional do Xingu em Mato Grosso, pela transgressão à 
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Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT). 
Já em maio de 2021, foi divulgado vídeo de câmera interna da Coordenação 
Regional Xavante, também em Mato Grosso, que mostra o Coordenador 
Regional Álvaro Peres em suposta agressão a um importante cacique xavante. 
A/varo também foi temporariamente afastado pela Justiça, que avaliou que o 

coordenador poderia usar sua autoridade para interferir na investigação do 
caso. No mesmo mês, o jornal Amazônia Real divulgou a acusação de 
indígenas Mura contra Cláudio Rocha, coordenador da Coordenação Regional 
Madeira, no Amazonas, por desvio de patrimônio. Mais recentemente, o 

repórter Rubens Valente notidou a insatisfação de indígenas Parakanã com 
Raimundo Pereira dos Santos Neto, atual titular da Coordenação Regional 
Kayapó Sul do Pará, que não os consultou antes de autorizar a recuperação de 
uma estrada no interior da Terra Indígena Apyterewa, obra destinada a 
benehciar invasores não indígenas. 
Por sua vez, a atual gestão autoproclamada 'Nova Funai' tem demonstrado 
mais interesse em desqualificar estas situações do que em exonerar e 
investigar os Coordenadores Regjonais que demonstram não ter adequação 
administrativa, técnica e política para ocupar o cargo de confiança. 
Sobre a declaração de Henry Charlles Lima da Silva, a Funai se pronundou em 
nota esclarecendo que "não representa a posição oficial da instituição". 
Entretanto, entre as competências da Coordenação Regional, de acordo com o 
Regimento Interno da Funai, figura "representar política e socialmente o 
Presidente da FUNAI em sua circunscrição" (Item I Art. 206) .  
Ao contrário do que sugeriu Henry Charlles, o trabalho do servidor público 
indigenista não é pautado por ideologias, mas pelos preceitos da Constitujção 
Federal de 1988, notadamente os artigos 23 '1 e 232, constante alvo de 
tentativas de modificações por parte do atual governo brasileiro. Contudo, sob 
a coordenação de tais indivíduos completamente desqualificados para a 
atuação indigenista de Estado, servidores e funcionários desta instituição 
pública acabam tendo maiores dificuldades para o cumprimento de suas 
missões institucionais. Ainda, ao insistirem naquilo que está preconizado em 
leis e regulamentos que normatizam a ação estatal indigenista, estes servidores 
passam muitas vezes a sofrer assédio institucional e moral por dissuadirem das 
ordens disparatadas e inconstitucionais de tais coordenadores. 
A Funai tem sido receptiva aos interesses de setores econômicos, como o 
agronegócio e a mineração, mas seleciona os grupos indf genas que busca 
promover e proteger. Concomitantemente, a Funaí definiu como sua única meta 
global a distribuição de cestas de alimentos, assumindo o assistencialismo 
como política de governo. Somos todos testemunhas de políticas públicas 
construídas por décadas serem esvaziadas. É preciso resgatar as políticas de 
demarcação de terras, direitos sociais e gestão territorial e ambienta!. 
É fundamental a qualificação nos cargos políticos e de gestores na Fundação 
Nacional do Índio, não importa se civis, policiais ou militares. A Funai precisa 
de pessoas que conheçam os povos indígenas e que compreendam que o 
serviço público não serve a governos, mas ao Estado. 
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Brasil, 24 de julho de 2021 
lndigenistas Associados 1 1  

Em 27  de maio de 202 1 , a Procuradoria da Repúbl ica no 

Município de Altamira (PA) demandou o apoio técnico de ind lgenistas especial izados da 

Funai e de antropólogo do corpo pericial MPF ( Inquérito Civ il nº i .23 .003.000230/2020-

41 ), para tratar da presença de povos indígenas isolados na Ti ltuna-ltatá. Na reunião 

conclamada pe !oMPF, participaram representantes da Funai, do instituto Brasi leiro do 

Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (lbama), do Observatório dos Dire itos 

Humanos dosPovos Indígenas Isolados e de Recente Contato (OPI) ,  da Organização 

Amazônia Nativa (Opan) e da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia 

Brasileira (Coiab). 

O "Relatório em defesa dos povos indígenas isolados no 

interflúvio Xingu-Bacajá (médio rio Xingu, Estado do Pará) 1 2 , encaminhado ao MPF 

pelo OPI ,  em novembro de2020, traça um histórico minucioso dos ind íc ios colhidos ao 

longo do tempo sobre a presença de índios isolados na TI ltuna-!tatá, localizada nos 

municípios de Altamira e Senador José Porfírio, no Pará A referida T! teve 

primeiramente estabelecida a sua "restrição de uso" por intermédio da Portaria nº . 

38/201 i /Pres-Funai1 3 . Essa terra corresponde formalmente à referência de índ ios 

isolados nº 110 ( Igarapé lpiaçava), da Coordenação-Geral de Índios Isolados e de 

Recente Contato (CG I I RC) da Funai ,  mas o território percorrido pelos indígenas em 

isolamento na local idade abarca aparentemente uma reg ião que se entremeia pelas 

cabeceiras de d iversos afluentes da margem direita do Rio Xingu ,  corno os igarapés 

Bacajaí ,  !tatá, ltuna, Lages, lpiaçava e Piranhaquara ,  e da margem esquerda do Rio 

Bacajá, como os igarapés Branco de Baixo e Queiroz. O perl:encimento étnico dos 

índios isolados que ocupam essa região interfluvial não foi definido ainda, acred itando

se que sejam possivelmente fil iados a uma das três famíl ias l inguísticas que 

congregam os povos indígenas em contato existentes no entorno: Tupi-Guarani 

11 Dispon íve! em : https://indigenistasassociados. erg. br/2021 /07 /24/nota-de-repudio-por-uma--funai-de-estado/ 
12 Disponível em : https://povosisolados.files.wordpress.com/2020/1 ·IJrelatorio-opi-ii-ituna-itata.pdf 
13 Disponível em: https://www.normasbrasil .eom.br/norma/portaria-38-201 1_229404.html 
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(Asurini, Araweté e Parakanã), Karib (Arara) e Jê (Xikriri e Kararaô). 

A presença desses povos isolados se apresenta como 

imenso problema estratégico para os megaempreendimentos referentes à Usina 

Hidrelétrica de Belo Monte , desde 200S, conforme apontam os pareceres técnicos 

emanados da Coordenação-Geral delicenciamento Ambiental (CGLic) da Funai. 

la tentativa de proteção dos grupos isolados, a Funai editou 

a Portaria nº 38/201 1 /Pres-Funai, que vedou expressamente a exploração de qualquer 

recurso natural nos limites da TI líuna-ltatá , cuja superfície foi então definida como de 

1 37 .765hectares, determinando que tal proibição fosse fiscalizada pe!as equipes da 

FPEMX (arts. 3° e 4°) .  Novas informações sobre a localização dos índios isolados fizeram 

comque a área inicialmente estabelecida sofresse um pequeno acréscimo no limite norte 

por meio da Portaria Funai nº 1 7/201 3, que abarcou uma superfície de 142 .402 hectares. 

Porém, de acordo com a análise da Nota Técn ica nº í 0/20 1 8/Cofis-CGMT-DPT-Funai, 

o estabelecimento da restrição de uso sobre a TI l tuna-ltatá , em vez de proteção, gerou 

uma espécie de efeito reverso, acelerando o processo de esbulho dosrecursos naturais 

da terra indígena. O desmatamento da TI ltuna-ltatá avançou primeiramente sobre a 

porção noroeste dessa área e, a partir de 201 6, expandiu-se pela sua porção nordeste . 

Nos anos subsequentes, a invasão madeireira estendeu- se rumo à porção centro-leste 

da terra indígena, detectando-se , em 201 7, o surgimento de uma nova zona de expansão 

do desmatamento na porção centro-norte. 

Em maio de 201 7 , a Companhia Elétrica do Pará encaminhou 

expediente solicitandoa autorização da Funai para a instalação de uma rede de energia 

elétrica interligandoas localidades conhecidas como Ramal Pimentel, Travessão do 

Soldado, Vicinal C!isoste, Vicinal Pereira, Ramal Nova ituna, Vicinal Bom Jesus e 

Acesso VI-A. O pedido foi negado pela Funai, que respondeu comunicando a 

impossibilidade de sua 

anuência por esses locais incidirem na Ti ltuna- ltatá De acordo com a Nota Técnica 
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nº . 1 0/20 1 8/Cofis-CGMT-DPT-Funai ,  foram executadas duas ações de monitoramento 

territorial em ltuna-ltatá, em 201 7, com o objetivo de realizar aidentificação de estradas 

e "ramais" no entorno da gleba denominada Asurini. Em umadelas, constatou-se uma 

série de "arrastões" pela mata e a revitalização de estradas que margeavam o !imite 

oeste da TI Trincheira Bacajá e seguiam rumo à TI ltuna-ltatá .Segundo a mencionada 

nota técnica , a exploração madeireira estava em pleno curso,verificando-se a presença 

de caminhões madeireiros e tratores de esteira que faziama melhoria de estradas , 

proporcionando fluidez ao escoamento da madeira retirada i legalmente. Ademais, as 

frentes responsáveis pelo avanço do desmatamento na porção nordeste da TI !tuna

ltatá utilizavam o igarapé Bacajaí como rota de deslocamento, estando pendente a 

construção do Posto de Vigilância ltuna-ltatá que,  conforme previsão contida no Plano 

de Proteção Territorial indígena do Méd io Xingu (UHE Belo Monte) , deveria ser ai  

implantado. 

O impacto sinérgico de outros grandes empreendimentos 

planejados para a região !evou o Conselho Nacional dos Direitos Humanos (CNDH) a 

divulgar, em dezembro de 201 7 ,  um Relatório sobre os direitos da população atingida 

pela implementação dausina hidrelétrica de Belo Monte e da mineradora Belo Sun ,  o 

qual foi aprovado pela Resolução nº 6, de 9 .8  201 81 4 . Neste documento, o CNDH 

reportava o conteúdo de exped ientes da Funai que previam um "aumento da 

vulnerabilidade das terras à entrada de estranhos, em especia l  em virtude da presença 

de ind ígenas isolados na TI ltuna/ltatá"1 5 . Em função disso, o CNDH recomendou à 

Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará que,  na análise do 

licenciamento, fosse considerado o "eventual impacto sobre povos indígenas isoiados, 

considerando a proximidade do empreendimento com a Terra Ind ígena ltuna ltatá", 

requerendo, nessa toada, que fossem procedidas as "adequações necessárias ao 

projeto, para a garantia da vida e proteção desses povos". À Funai, o mesmo relatório 

do CNDH recomendou a efetivação do processo de identificação e delimitação da TI 

14 Disponível em: hitps ://www.in .gov. br/materia/-/asset_pu biis her/Kujrw0TZC2Mb/content/id/3721 3579/imprensa nacional 
15 Disponível em: https://www.gov.br/mdh/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselho-nacional-de-direiios-humanos
cndh/copy4_of_RelatriodeBeloMonte8e!oSun_aprovadocomrevisaoDOPLENRIO.pdf 
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O incremento da extração madeireira foi acompanhado por 

ações tendentes à grilagem de terras e legalização do desmatamento, verificando-se 

que 87% da  superfície da TI ltuna- ltatá estava recoberta , até meados de 20i 8 ,  por 

solicitações deCadastro Ambiental Rural (CAR) . Ao cruzar os dados do CAR com as 

informações deseu Centro de Monitoramento Remoto (CMR), a Funai identificou 1 64 

CARs incidentesna TI ltuna- ltatá 

A gri lagem de terras e a mera invasão se tornaram realidade 

duríssima no ú ltimo quinquênio em ltuna- ltatá .  Em manifestação enviada ao MPF, a 

organização não governamental Greenpeace Brasil afirmou que a T! !tuna- ltatá foi "a 

mais desmatadaem 201 9, segundo dados do PRODES, (1 1 9,9  Km2) entre agosto de 

20 1 8  e ju lho de 201 9 , representando quase 30% do desmatamento de todas as terras 

ind ígenas na Amazônia neste período". Após uma série de cruzamento de dados, o 

Greenpeace teria identificado que a ltuna-ltatá foi "palco para triangulação de gado e 

lavagem de madeira"1 6 . 

O fato de a TI possuir 94% de sua superfície recoberta por 

cadastros ambientais rurais, mais de um terço dos quais possuía áreas superiores a 

-1 .000 hectares, evidenciaria que "os beneficiários dessas invasões são grandes 

proprietários e gri leiros de terra atuando de forma criminosa na especu lação imobil iária". 

Como evidência disso, o Greenpeace citou o exemplo das fazendas Mata Verde ! e Mata 

Verde l i ,  cada uma com mais de mil hectares, que teriam sido registradas em 201 5, 

quatro anos depois da primeira restrição de uso da TI ltuna- ltatá. A manifestação da  

entidade aponta ainda a completa irregularidade da  aprovação de  planos de  manejo 

florestal por parte da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema) do Pará. Um dos 

"fazendeiros" instalados na TI ltuna- ltatá teria obtido, em 201 6  (cinco anos após a 

16 Disponível em : https:/ /www.greenpeace.org/brasil/itu na-itata-u ma-terra-ind igena-da-a mazonia-tomada-por

gana ncia-e-destru icao/ 
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primeira portaria da Funai) , o licenciamento de um desses planos de manejo sem quea 

referida secretaria estadual tivesse sequer noticiado a sobreposição com a área objeto 

de restrição de uso no âmbito federa l. No caso da  fazenda Morro Alto, tambémincidente 

na terra ind ígena, a Sema teria concedido autorização para extração de m adeira ,  

constatando-se, porém, que a quantidade de  ipê autorizada para exp!oraçãoseria cinco 

vezes superior à quantidade que normalmente ocorreria na natureza. Alémdisso, apesar 

da detecção de 850 hectares desmatados e degradados entre fevereiro de 201 8 e 

novembro de 201 9 ,  durante o período em que a exploração madeireira supostamente 

ocorreu , "uma análise de imagens de satélite mostrou que a propriedade não 

apresentava alterações esperadas nas florestas quando se realiza omanejo florestal 

(abertura de estradas e pát;os para o depósito da madeira manejada)". 

Em fevereiro de 2020, conforme, aliás, amplamente d ifund ido 

em meios de comunicação, o lbama promoveu ações fiscalizatórias na reg ião que 

geraram tensõescom o Ministério do Meio Ambiente em Brasília .  

As reações locais à nova ação fiscalizatória do órgão 

ambiental, em fevereiro de 2020,foram debatidas em uma reunião ocorrida  na sede d a  

Procurador ia-Geral da  República (PGR), no d ia  1 1 .02 .2020, a que compareceram o 

ministro de Estado do Meio Ambiente, Ricardo Sa!les, o senador da  República pelo 

Estado do Pará, Zequinha Marinho, o prefeito do município de Senador José Porfírio, 

Dirceu Biancard i ,e  os coordenadores e secretário da 4ª Câmara de Coordenação e 

Revisão do MPF, N ívio de Freitas Silva Filho, Nico!ao Dino e Daniel César de Azeredo 

Avelino. Segundoa respectiva memória da reunião, os referidos senadores da Repúbl ica 

e prefeito municipal "questionaram a existência de respaldo legal" para a real ização das 

ações de fiscalização por parte do lbama. Os representantes do MPF esclareceram 

então que "a proteção ambiental independe de a terra estar formalmente demarcada ,  

tendo em vista que atividades como a extração de madeira e a criação de  gado 

necessitariam d as devidas autorizações, mesmo que não se tratasse de área d a  União. 

Em vista d isso, o senador e o prefeito afirmaram que as ações do lbama estariam 
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"causando graves conflitos sociais na região, frenie à situação de pobreza e 

vulnerabilidade social das pessoas que atualmente ocupam aquela área", propondo 

então que as ações de fiscalização fossem suspensas por trinta dias, "até que se 

chegasse a uma solução para o problema social decorrente dessas ações". A despeitode 

afirmar que as ações do lbama no interior da T! ltuna-ltatá não seriam suspensas.o 

ministro de Estado do Meio Ambiente "concordou com a suspensão da retirada das 

pessoas em condição de vulnerabilidade sociãl por 30 dias na área ainda não 

demarcada, desde que fossem interrompidas imediatamente todas as ações de 

desmatamento na região". Ante tal "contraproposta", o senador e o prefeito "informaram 

que iriam dialogar com a comunidade locar, asseverando que ,  se novosdesmatamentos 

viessem a ocorrer, "deixariam de atuar em defesa da popu lação local". Por sua vez, o 

ministro informou que a área passaria a ser monitorada diariamente por imagens de 

satélite e, caso fossem constatados novos focos de desmatamentos, as ações de 

fiscalização do lbama seriam retomadas imed iatamente. 

As três operações do lbama voltadas para desarticular a 

grilagem de terras constituíram fator decisivo para a diminuição no ritmo da taxa de 

desmatamento na TI ituna-ltatá. Segundo os dados do Prodes, o desmatamento 

detectado no interior dessa terra ind ígena foi de 73 hectares, em 201 5 ; 233 hectares, 

em 201 6 ;  1 .337 

hectares, em 20 1 7 ; 1 . 537 hectares, em 201 8 ;  1 2 . 074 

hectares, em 201 9 ;  e 6. 1 90 hectares, em 2020. Ainda que o desmatamento na terra 

indígena tenha zerado a partirde março de 2020, voltou a ser detectado novamente em 

agosto e setembro do mesmo ano, segundo os dados do Sirad X. De acordo com a 

análise de um relatório do CNDH,  dentre as ações adotadas durante as operações do 

lbama que colaboraram para a queda do desmatamento estavam o fechamento de 

serrarias clandestinas, a retirada do gado dos invasores e o fechamento de postos de 

combustível clandestinos nas vilas próximas. Apesar dos resultados positivos, os 

coordenadores dessas operações foram exonerados no final de abril de 2020: "fato 

que tomou evidente a dimensão dos interesses econômicos e políticos por detrás da 

SAUS Quadra 5 Lote í Bloco M, Brasília - DF - CEP 70.070-939 

23 



( 

�· '(le-ni tk rt;f/dv
or

k ,k Pl3nral 

·,:; llw ' , -/4-,,"/ 
-¼• - Q.,:,;; 

invasão, desmatamento e esbulho" de terras ind ígenas no Pará 1 7 . 

Em março de 2020, o d iretor de Proteção Territoria l da Funai, 

Alexandre Silveira de Oliveira, expediu despacho decid indo que a próxima reed ição da 

portaria de restriçãode uso da TI ltuna-ltatá deveria "contar como área interd itada 

somente as regiões su!e sudeste do atual polígono de interdição"1 8 . Aparentemente, a 

orientação do referido d iretor para a redução da área da terra indígena tomava como 

"fato consumado e irreversível a recente invasão da terra por grileiros, colonos e 

madeireiros" 1 9 . 

Nesse sentido, seNidores da Funai chegaram a elaborar 

mapas com duas propostasextraoficiais de d iminuição de polígono da  Terra Ind ígena. 

Tendo em vista as notícias relat ivas à preparação de uma 

expedição de localização econfirmação dos índ ios isolados da TI ltuna-ltatá - que 

constituiria, paradoxalmente ,  parte da estratégia para a redução dos l imi-ces da área -, o 

MPF expediu a Recomendação nº 06/2020/GAB1 /PRM/ATM , no dia 29. 'l 'i .2020, na qual 

considerava que qualquer ato administrativo tendente a reduzir os l imites de terra 

ind ígena, sem a necessária fundamentação lastreada em parâmetros técnicos, 

representaria uma violação aos d ireitos territor iais ind ígenas e, "especialmente quando 

praticado pela Funai, contraria sua própria missão institucional". Considerando que a 

referida exped ição de localização e confirmação também representaria um r isco à vida 

e à segurança dos servidores e colaboradores que viessem formar a comitiva, o MPF 

recomendou à Funai (1) a suspensão imed iata da realização de quaisquer expediçõesà 

TI ltuna/ltatá "até que seja realizada a desintrusão e reguiarização fundiária da área ,com 

a retirada dos invasores que ora a ocupam ilegalmente e representam ameaça àvida e à 

integridade física dos servidores públicos e colaboradores em comitiva"; (2) aabstenção 

17 BRASIL. Relatório Direitos Humanos e direito territorial de indígenas isolados: Terra Indígena ltuna/ltatá. Conselho Nacionai de 
Direitos Humanos, Brasília , 2021 . p .  22. Dispon ível em: https://www.gov.br/participamaisbrasil/blob/baixar/<1,5s3 
18 CNDH, op. cit. p. 20. 
1 9  CNDH, op. cit, p. 21 . 
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de ingressar com qualquer comitiva ou servidor na TI ltuna/ltatá, "até que observe todas 

as medidas destinadas à prevenção do contágio pe!o novo coronavírus , inclusive 

quarentena e testagem prévias"; e (3) a prestação de esclarecimento sobre a justificativa 

técnica para a expedição em teia, "demonstrando seus fundamentos, bem como se há 

adequação e necessidade de sua real ização no presente momento,tendo em vista o 

contexto da pandemia do novo coronavírus". 

Em resposta à Recomendação nº 06/2020/GAB'l /PRIVUATM,  

a Diretoria de Proteção Territorial da Funai encaminhou o Ofício nº 1 53 1 /2020/DPT

Funai, no qual afirmava qce os l imites da Portaria nº 1 7/20 1 9  indicam, ao mesmo tempo, 

a "área de atuação prioritária para as exped ições de local ização" e a "projeção do 

território possivelmenteocupado pelo possível grupo isolado" .  Segundo a Diretoria da 

Funai, caso fossem obtidos dados técnicos que confirmassem a referência de índ ios 

isolados nº 1 1  O ( Igarapé lpiaçava) , "o território habitado pelos grupos isolados, 

provisoriamente definido pelo perímetro da TI ltuna/ltatá, deverá passar pelo 

procedimento administrativo de demarcação" . 

O então titular da DPT da Funai expressa em sua resposta 

que a "referência em estudo" para o povo indígena isolado não constitu i  uma "referência 

confirmada" e quetodo processo de identif icação e delimitação da TI ltuna-ltatá deverá 

ser consumado antes de se falar em desinstrusões ou retirada de invasores da região. 

Ato contínuo, a DPT da Funai também informou ao MPF que não permitira acesso ao 

processo administrativo referente aos isolados da TI ltuna-ltatá, por se iratar de "dados 

sensíveis". 

No cenário caótico vivido pelo mundo com a pandemia de 

Covid-1 9  e, especialmente, no caso brasileiro, tendo a Funai retorquido que somente 

com expedições in loco poderia averiguar a realidade dos indígenas isolados na TI !tuna

ltatá, o CNDH emit iu ,em 20 de maio de 202 1 , a Resolução nº 1 020, afirmando que "não 

20 Disponível em : https ://www.gov.br/participamaisbrasi l/resolucao-n-10-de-20-de-maio-de-2021-
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seria razoável a realização de expedições de servidores públ icos da Funai" ,  assim como 

"não seria razoável permitir a permanência e a continua entrada de invasores na TI 

ltuna/ltatá"uma vez que "também representam alto risco de contaminação e de morte 

para os povos isolados" 2i .  Considerando a denúncia sobre a "pretensão da Funai de 

reduzir a área interditada para povos isolados com o objetivo de legalizar a ocupação da 

área, beneficiando grileiros que ingressaram e ocuparam i legalmente a terra ind ígena"22 , 

o CNDH manifestou-se no sentido de "assegurar a implementação do princípio da  

precaução que favorece a proteção da vida dos povos isolados mediante a proteção da 

integridade da área interd itada"23 . 

O MPF continuou a insistir em tratativas interinstitucionais 

com a Funai ,  em especial a CGI I RC, mas os esforços têm sido baldados; tudo apoma 

parn a desíd ia da alta admin istração da Funai no assunto ora explicitadoj qtUe 

envolve, conforme amplam@nte reiterado, a vida de comunidades indígenas 

voluntariamente sem corltato com a sociedade envolvente e l portanto! 

extremamente vulneráveis a todo tipo de contaminação por patógenos vários, 

mormente o Sars-Cov2 1 neste ci6lso altamente letai24. 

Já no que se refere à atenção à saúde, notadamente em 
l relação às medidas necessárias em razão da pandemia do carona.vírus, relevante 

registrar que a deliberada omissão dos agentes políticos e públicos, com 

responsabilidade funcional na proteção dos bens indígenas e para que sejam 

respeitados, notadamente no Ministério da Saúde, no Ministério da Justiça, na Funai e na 

Presidência da República, teve que ser confrontada em Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental, autuada no STF, sob o nº 709, também sob a relataria do Min. 

21 CNDH, o. cit., p .  23.  
22  CNDH, op. cit., p .  19. 
23 CNDH, op. cit., p .  23. 

24 Todos os dados sobre a Ti ltu na-ltatá aqu i  referenciados provêm do Parecer Técnico nº. 795/2021/SPPEA

PGR, da lavra do antropólogo-perito do MPU \/Va lter Coutinho Jr., da Secretaria de Perícia, Pesquisa e Anál ise 
da PGR. 
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Luís Roberto Barroso. Esta ADPF 709, foi proposta pela Articulação dos Povos Indígenas 

do Brasil - APIB apelos seguintes Partidos Políticos: PSB; PSOL; PCdoB; PT; REDE 

SUSTEf\JTAB!LIDADE e PDT 

Em 5 de agosto de 2020, o Supremo Tribuna! Federal 

referendou a Med ida Cautelar concedida parcialmente pelo M in. Luís Roberto Barroso, 

nos autos da referida ADPFnº 709, em 8 de julho de 2020 ,  em Acórdão revelador da 

gravidade da omissão constatada pelo Poder Judiciário, nos auios desta demanda 

inédita, ementado nos seguintes termos: 

DIREITOS FUNDAMENTAIS. POVOS INDÍGENAS. ARGUIÇÃO DE 
DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO 
À VIDA E À SAÚDE FACE À PANDEMIA DA COVID-19. CAUTELARES 
PARCIALMENTE DEFERIDAS. 
1 .  Ação que tem por objeto falhas e omissões do Poder Público no combate à 
pandemia da COV/O-19 entre os Povos Indígenas, com alto risco de contágio 
e mesmo de extermínio de etnias. 
2. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil - APIB possui legitimidade ativa 
para propor ação direta perante o Supremo Tribunal Federal e, bem assim, os 
pariídos políticos que assinam a petição inicial. 
PREMISSAS DA DECISÃO 
3. Os Povos Indígenas são especialmente vulneráveis a doenças 
infectocontagiosas, para as quais apresentam baixa imunidade e taxa de 
mortalidade superior à média nacional. Há indícios de expansão acelerada do 
contágio da COVID-19  entre seus membros e alegação de insuficiência das 
ações promovidas pela União para sua contenção. 
4. Os Povos Indígenas têm o direito de participar da formulação e execução 
das ações de saúde que lhes são destinadas. Trata-se de direito assegurado 
pela Constituição de 1988 e pela Convenção 169 da OIT, que é norma interna 
no Brasil. 
5. A análise aqui desenvolvida observou três diretrizes: (i) os princípios da 
precaução e da prevenção, no que respeita à proteção à vida e à saúde; (ii) a 
necessidade de diálogo institucional entre o Judiciário e o Poder Executivo, em 
matéria de políticas públicas decorrentes da Constituição; e (iíi) a 
imprescindibilidade de diálogo intercultural, em toda questão que envolva os 
direitos de povos indígenas. 
PEDIDOS FORMULADOS 
6. Na ação são formulados pedidos específicos em relação aos povos 
indígenas em isolamento ou de contato recente, bem como pedidos que se 

destinam aos povos indígenas em geral. Tais pretensões incluem a criação de 
barreiras sanitárias, a instalação de sala de situação, a retirada de invasores 
das terras indígenas, o acesso de todos os indígenas ao Subsistema Indígena 
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de Saúde e a elaboração de plano para enfrentamento e monitoramento da 
COVID-19. 
7. Todos os pedidos são relevantes e pertinentes. Infelizmente, nem todos 
podem ser íntegra/mente acolhidos no âmbito precário de uma decisão cautelar 
e, mais que tudo, nem todos podem ser satisfeitos por simples ato de vontade, 
caneta e tinta. Exigem, ao revés, planejamento adequado e diálogo institucional 
entre os Poderes. 

DECISÃO CAUTELAR 
Quanto aos pedidos dos povos indígenas em isolamento e de contato 
recente 
8. Determinação de criação de barreiras sanitárias, conforme plano a ser 
apresentado pela União, ouvidos os membros da Sala de Situação, no prazo 
de 1 O dias, contados da ciência desta decisão. 
9. Determinação de instalação da Sala de Situação, como previsto em norma 
vigente, para gestão de ações de combate à pandemia quanto aos povos 
indígenas em isolamento e de contato recente, com participação de 
representantes das comunidades indígenas, da Procuradoria- Geral da 
República e da Defensoria Pública da União, observados os prazos e 
especíhcações detalhados na decisão. 
Quanto aos povos índígetnas em geral 
1 O. A retirada de invasores das terras indígenas é medida imperativa e 
imprescindível. Todavia, não se trata de questão nova e associada à pandemia 
da COV/D- 19. A remoção de dezenas de milhares de pessoas deve considerar: 
a) o risco de conflitos; e b) a necessidade de ingresso nas terras indígenas de 
forças policiais e militares, agravando o perigo de contaminação. Assim sendo, 
sem prejuízo do dever da União de equacionar o problema e desenvolver um 
plano de desintrusão, fica determinado, por ora, que seja incluído no Plano de 
Enfrentamento e Monitoramento da COVID- 19 para os Povos Indígenas, 
referido adiante, medida emergencial de contenção e isolamento dos invasores 
em relação às comunidades indígenas ou providência alternativa apta a evitar 
o contato. 
1 1 . Determinação de que os serviços do Subsistema Indígena de Saúde sejam 
acessíveis a todos os indígenas aldeados, independentemente de suas terras 
estarem ou não homologadas. Quanto aos não aldeados, por ora, a utilização 
do Subsistema de Saúde Indígena se dará somente na falta de disponibilidade 
do SUS geral. 
12. Determinação de elaboração e monitoramento de um Plano de 
Enfrentamento da COVID- 19 para os Povos Indígenas Brasileiros, de comum 
acordo, pela União e pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos, com a 
participação das comunidades indígenas, obseNados os prazos e condições 
especificados na decisão. 
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13. Voto pela ratificação da cautelar parcialmente deferida. 25 

A anál ise detida da tramitação desta ADPF 709 é reveladora 

de uma circunstância inédita . Com efeito, a gestão do atendimento ã saúde indígena 

foi assumida pelo Supremo Tribunal Fedleral ;  diante da determinação do Poder 

Executivo da União, em não cumprir  com suas obrigações constitucionais e legais. 

Trata-se da evidência quanto ao propósito dos agentes 

políticos que integram a admin istração pública da União, notadamente o 

Presidente da República, o Min istrn da Justiça, o Ministro da Saúde, o Min istro de 

Meio Ambiente, o PresidEmte da Funai,o Presidente do ICMBl09 o Secretário da 

Saúde Indígena e os agentes públ icos que concorrem, nestes órgãos e sob � 

direção dos referidos agentes públicos, para que os Povos e Comunidades 

indígenas seja expostos e submetidos a condições de completa. ou precãria 

assistência, de forma que sejam contaminados pelo coronavírns. 

A elaboração e o monitoramento de um Plano Geral de 

Enfrentamento à COVID- 1 9 para Povos Indígenas foi determinado na Medida Cautelar 

conced ida pelo Relator daADPF 709 e referendada pelo STF. 

A Un ião apresentou, nos autos da ADPF 709, três versões 

deste Plano, que não foram homologadas. Somente a quarta versão do Plano de 

Enfrentamento à Covid-1 9 paraos Povos Indígenas foi parcialmente homologada. E a 

quinta versão deste Plano e do Plano de Governança e Monitoramento (Plano de 

Monitoramento), juntados aos autos, não foram homologados, em decisão 

fundamentada nos seguintes termos: 

1. Por meio da Petição 43. 90612 '1 (doe. 1038), a União requer a juntada da 
Quinta Versão do Plano Geral de Enfrentamento à COVID- '19  para Povos 
Indígenas ("Quinta Versão do Plano Geral'? e do Plano de Govemança e 

25 STF - ADPF: 709 DF 0097227-03 .2020.1 .00.0000, Rei . :  Roberto Barroso, Data de Ju lgamento: 05/08/2020, 
Tribunai  Pleno, Data de Pub! icaçao :  07/10/2020 
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Monitoramento ("Plano de Monitoramento') . No entanto, constata-se que a 
Quinta Versão do Plano Geral se desconectou da versão anterior - Quarta 
Versão do Plano Geral de Enfrentamento à COVID�19 para Povos 
Indígenas - devidamente homologada pelo Juíza e, certamente por engano, 
veio acompanhada por documentos que não guardam estreita relação com esta 
ação. Na mesma linha, o Plano de Monitoramento mostra�se desajustado à 
versão homologada. 
2. Assim, de forma a mantermos a continuidade evolutiva no enfrentamento da 
matéria, mantenho a Quarta Versão do Plano Geral, acrescida das 
ressalvas constantes da decisão, tal como homologada pelo Juízo9 com 
destaque para a imprescindibilidade da vacinação nriorítária não apenas 
de indigpnas residentes . em terras indígenas demarcadas.z. mas ainda. 
daqueles situados em terras indig_enas não homolog_adas ou com barreira 
de acesso ao SUS. tal qual determinado 11or decisão de 16.03.2021. 
3. Djspenso, por ora, o Plano de Execução e Monitoramento, Determino que 
o acompanhamento da execução do Plano Geral será efetuado por meio 
da Planilha e Relatório de Monitoramento, que, anexados à presente 
decisão, passam a integrágla parGJ todos os fins. A União deverá apresentar, 
até o dia 1 7. 07.2021, a primeira planilha e relatório, com os dados ali indicados, 
retroativos a 3 (três) meses, coletados até os 15 (quinze) dias que antecederem 
a data de apresentação. As demais planUhas e relatórios serão apresentados 
trimestralmente, em igual dia do trimestre subsequente, observada a mesma 
sistemática, de modo a que a segunda planilha e o segundo relatório sejam 
apresentados em 1 7. 10.2 1  e assim sucessivamente. 
4. Ante o exposto, mantenho a Quarta Viersão do Plano Geral de 
Enfrentamento é COVID�19 para Povos Indígenas. Determino que o 
monitoramento seja efetuado por meio d� Planilha e do Relatório de 
Monitoramento anexos à presente decisão. Rejeito a Quinta Versão do 
Plano Geral, bem como o Plano de Execução e Monitoramento e demais 
anexos que os acompanham. 26 

A conduta dos agentes pol íticos responsáveis pela proteção aos Povos indígenas é tanto 

mais grave, quando se considera a seguinte anál ise de Gustavo Hermes Soares, Lisa 
27 

Jamieson, Maria Gabriela Haye Biazevic e Edgard Michel -Crosato 

Tomando como base uma série histórica de mortalidade entre janeiro 2015 e dezembro 
de 20'/ 9, a pesquisa comparou as estimativas de excesso de mortalidade entre indígenas 
e não indígenas no ano de 2020. O excesso de morlalidade, calculado como a diferença 

26 STF - ADPF: 709 DF 0097227-03.2020.1 . 00.0000, Rei.: Roberto Barroso, Data do Julgamento: 1 6/06/2021 ,  Data de 
Publ icação: H/06/2021 
27 Disparities in Excess Mortality Between lndigenous and Nonl1llnd igenous Brazilians in 2020: Measuring lhe Effects of lhe 
COVIDl11 1 9  Pandemic. Journal of Racial and Ethnic Health Disparities. Disponível em: https://doi.org/1 0 . 1 007/s4061 5-021 -0 1 1 62-w 
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entre o número de mortes observadase o número de morte esperada num mesmo período, 

permite analisar aumentosinesperados das taxas de mortalidade para uma determinada 
população num determinado período, e tem sido usado para analisar o impacto da 
pandemia da Covid-19. Também se comparou o excesso de mortalidade com o número 
de mories por Covid- -; 9 em ambos os grupos. 

Hou ve 5. 653 mortes de indígenas em 2020, correspondendo a O, 36% de todas 
as mortes no país no período (a população indígena ajustada para 2020 
corresponde a 0, 5% da população geral). Houve excesso de mortes entre 
indígenas e não indígenas, sendo maior entre a população indígena. O 
aumento da mortalidade indígena ocorreu entre 01  de abril a 31  de dezembro 
de 2020, sendo seu pico em junho, aproximadamente um mês após o pico de 
mortes em não indígenas. A esUmativa de mortes em excesso de indígenas, 
em 2020, foi de 1. 149 mortes, representando um aumento de 34, 8% da 
mortalidade esperada nessa população. O aumento de mortalidade em não 
indígenas foi de 18, 1%, com estimativa de 207. 765 mortes em excesso. A taxa 
de excesso de morte por 100. 000 habitantes em 2020 foi maior entre indígena 
(106) do que em não indígenas (98) entre junho e novembro. Hou ve importante 
diferenças regionais no excesso de morte entre indígenas, sendo que foi mais 
precoce e maior na região Norte, seguido das regiões nordeste e centro-oeste, 
de maneira mais discreta. A maiorias das mortes por Covid- 19  se 
sobrepuseram com as semanas de excesso de mortes em ambos os grupos, 
indicando que a maioria dos excessos de mortes em 2020 foram causadas por 
essa doença. O número estimado de excesso de mortes entre indígenas 
(1 . 149) foi maior que as mortes por Covid-19  (962), o que pode representar 
efeitos indiretos da pandemia em outras mortes. 

Em relevante Nota Técnica elaborada pela .Associação 

Brasileira de Saúde Colet iva -ABRASCO, intitulada "O enfrentamento da pandemia 

no contexto dos povos indígenas: aspectos da resposta govemamentaf' e 

encaminhada para a CP I  da Pandemia, no Senado Federal, de 3'1 /08/202 1 , consta 

que: 

" . . .  dos 20 Distritos que receberam Cloroquina, 1 7  receberam significativas 
quantidades excedentes de Cloroquina 250mg demonstrando a fragilidade da 
alegação da Sesai de que a descentralização desse grande volume de 
Cloroquina se destinava ao tratamento da malária. 
Há que se ressaltar que os medicamentos excedentes além de gerarem gastos 
desnecessários, precisam ser armazenados e podem passar de validade, 
ficando inu tilizados para servir para usos fu turos. 

A análise das ações orçamentárias da Secretaria Especial de Saúde 
Indígena (Sesai) em 2020/2021 permite inferir que1 salvo a realização de 
ações absolutamente pontuais, pouco foi realizado frente aos enormes 
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desafios que a pandemia de Covidu19 trouxe para· a saúde dos povos 
indígenas. Seguindo oexemplo de outros países no mundo, no Brasil foram 
adoradas medidasemergenciais para o gerenciamento da crise gerada pela 
pandemia de Covid-
19. Esse movimento, que resultou em despesas extraordinárias, embora 
temporárias. T ai resposta se fez possf vel graças a aprovação pelo Congresso 
Nacional do chamado "orçamento de guerra", através da Emenda Condiciona! 
106, de 07 de maio de 2020. 
Nesse sentido, gera especial estranheza o fato do orçamento da Saúde 
f ndígena ter sido reduzido, apesar do cenário de pandemia e da Se sai ser uma 
secretaria com extensa responsabilidade de prover atenção à saúde em terras 
indígenas de difícil acesso e distribuídas em todo território nacional. 

Em análise preliminar da execução orçamentária, chama a atenção o montante 
de recursos destinados a contratação de serviços de terceiros e passagens e 
despesas com locomoção. Em contraponto, merece atenção é â baixa 
porcentagem de execução orçamentária para a compra de Materiais de 
Consumo, na qual se enquadram medicamentos, equipamentos de proteção 
individual e testes. Deve-se destacar aqui que, do montante empenhado para 
este fim, de R$15. 786.234,44 em 2020, foram pagos R$ 8. 628. 060, 24, 
representando apenas 55% do total destinado. 

O primeiro ponto a ser destacado no orçamento do nível central, em 2021, é a 
diferença no valor empenhado, de R$50.304. 973,44, que corresponde a 56% 
do empenhado em 2020. Deste montante, foram pagos até a 08 de agosto de 
2021, somente R$28. 706.305, 63 

Novamente percebe-se o baixo · ercentual aplicado em material de consumo 
(7%), Equipamento e material permanente (2, 1 %) e obras e instalações (1,2%), 
evidenciando o baixo investimento em ações como aquisição de EP/s e testes, 
aquisição de equipamentos para os Polo Base, Posto de Saúde e CAS.Als e 
adequação de estrutura física. 

No exercício de 2021, percebe-se um percentual ainda menor que no de 2020 
do orçamento dos DSEI dedicado a material de consumo (3, 6%), Equipamentos 
material permanente (1%) e obras e instalações (0, 9%). A discriminação de 
despesas feitas junto às principais empresas e pessoas beneficiárias das 
aquisições feitas mostra a repetição do padrão, com o predomínio de Serviços 
de Pessoa Jurídica e uma elevada concentração de pagamentos para uma 
única pessoa física em ambos os exercícios analisados. Para ambos os 
períodos analisados as despesas feitas não têm perfil compatível com as 
necessidades instituídas pelo combate à epidemia. 

Ou seja, durante a pandemia de Covid-1 9 ,  o orçamento da Saúde Indígena foi 
reduzido e, ainda assim,  apenas 55% do total destinado para a compra de 
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medicamentos, equipamentos de proteção individuai, testes e outros materiais de 
consumo foi executado em 2020. Em 2021 , o valor empenhado pam a Saúde 
I ndígena corresponde a 56% do valor empenhado em 2020, do qual apenas 57% 
havia sido executado até agosto do corrente ano, evidenciando o baixo 
investimento em proi:eção sanitária, adequação de estrutura física e aquisição de 
equipamentos . 

Importa considerar ainda, as importantes análises contidas 

nos seguintes estudos.nota técnica, relatório e informe:  

1 )  estudo elaborado pelo Cepedisa (Centro de Estudos e Pesquisas de Dtreito 

Sanitário da Universidade de São Paulo) em parceria com a Conectas Direitos 

Humanos, denominado "Mapeamento e Análise das normas jurídicas de resposta 

à COVID-19 no Brasíf' , que revela a existência de uma estratégia institucional de 

propagação do Coronavírus, promovida pelo governo federal sob a l iderança do 

presidente Jair Boisonaro a partir da análises de 3 .049 normas federais e 4 .427 

normas estaduais relativas à Covid-1 9, com o intuito de avaliar o seu impacto 

sobre os direitos humanos28 ; 

2) Nota Técnica n .  1 8 , da Associação Nacional dos Funcionários do I PEA e do 

Sindicato Nacional dos Servidores do IPEA - AFI PEA, denominada "Etnografia 

do assédio institucional na FUNAI" , e laborado por Frederico A. B. da Silva e 

lsabella Cristina Lunelli29 ; 

3) Relatório sobre a Situação dos Direitos Humanos no Brasi l ,  elaborado e 

aprovadopela Comissão lnteramericana de Direitos Humanos da OEA30, datado 

de 1 2/02/2021 ; 

4) I nformes do Observatório dos Povos I ndígenas !solados e de Recente 
Contato31 ; 

5) I nformações divulgadas pela imprensa, sobre agressões a Povos e 

Comunidades Indígenas e sobre invasões de terras indígenas por garimpeiros e 

madeireíros. 

28 Disponível em : https://www.conectas.org/pubiicacao/boletim-direitos-na-pandemia-no-1 OI 
29 Disponível em : https ://afipeasindical .org.br/contenUuploads/2021 /09/NT-Afipea-35-1 8-Funai-Fred-e-lsabe!a.pdf 
30 Disponível em : http://www.oas.org/pt/cidh/relatorios/pdfs/Bras il2021 -pt.pdf 
31 Dispon íveis em : https :/ /povosisolados. com/2020/05/14/i nforme-opi-n-2-a-ameaca-do-covíd-1 9-e-o-risco-de-genocidio-dos-píírc/ 
e hitps ://povosiso lados. com/202 0/02/ 1 í /i nfo rrne-obse rvatorio-op i-n-01 -02-202 0-povos-i n d ige n as-iso lad os-n o-b ras i!-resis te ncia-
po l itica-pe la-a utodete rm ir: aca o/ 
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Conclusão 

Tendo presente os elementos informativos indicados nestas 

considerações, forçoso reconhecer que a orientação político-administrativa do 

Presidente da República ,  repercute, de forma gravemente pern iciosa, sobre as 

estruturas administrativas encarregadas legalmente para : 

a) cumprir o encargo previsto no art. 231 da Constituição Federal , no sentido 

de demarcar as terras tradicionalmente ocupadas pelos Povos I ndígenas, 

proieger e fazer com que seus bens sejam respeitados; 

b) proporcionar atenção à saúde dos Povos e Comunidades I ndígenas. 

A al ínea "e" ,  do art. 1 °, da Lei 2 .889/1956, que dispõe sobre 

o crime de genocídio estabelece que: 

Ar{ 1° Quem, com a intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, 
étnico, racial ou religioso, como tal: 

e) submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de 
ocasionar-lhe a destruição física total ou parcial; 
Será punido: 

Com as penas do art. 270, no caso da letra e [Código Penal]; 

Por sua vez, o Estatuto de Roma do Tribunal Penal 

l nternacional32 estabelece, em seu art. 6° , que: 

Para os efeitos do presente Estatuto, entende-se por "genocídio", qualquer um 
dos atos que a seguir se enumeram, praticado com intenção de destruir, no 
todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, raciai ou religioso, enquanto tal: 

e) Sujeição intencional do grupo a condições de vida com vista a provocar a 
sua destruição física, total ou parcial; 

Pottanto, submeter ou sujeitar intencionalmente determinado grupo social a condiçõesde 

32 Aprovado pelo Decreto-Legislativo n º 112, de 6/06/2002 e promu lgado pelo Decreto n º 4.388, de 25/09/2002 
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vida, com vista a provocar sua destruição física total ou parcial, consiste, pori:anto,numa 

das condutas tipificadas do crime de genocídio. 

Os atos normativos infralegais, que a Funai tem adotado, 

somado à perseguição de funcionários, evidenciando prática de assédio mora ! ,  com 

redução e precarização daestrutura administrativa disponíve! ,  além da omissão, seja na 

demarcação e proteçãodas terras indígenas e demais bens indígenas, seja na omissão 

no atendimento à saúde indígena , cujas providências, mesmo que de forma precária, 

decorreram, comoainda decorrem de expressas determinações judiciais, nos autos da 

ADPF 709, em tramitação no STF, conformam inédito e surpreendente determinação e 

propósito do Chefe do Poder Executivo da União, Senhor Jair Messias Bolsonaro, em 

efetivamentesujeitar, ou submeter os Povos e Comunidades Indígenas no Brasi l  a 

precárias condições de vida, favorecendo invasões de madeireiros e garimpeiros, bem 

como proporcionando contaminação do coronavírus, que expõem os Povos e as 

Comunidades indígenas a circunstâncias comprometedoras de suas integridades 

físicas, morais, culturais e étnicas. 

Em relação a povos de pouco ou recente contato, o risco de 

extinção é altíssimo. E quanto aos demais Povos e Comunidades Indígenas, que se 

encontram em situaçõesvu!neráveis, em especial os Kaiowá-Guarani ,  no Estado Mato 

Grosso do Sul , além deoutros Povos vítimas de agressões e invasões de suas terras, 

como os Yanomami,  os Munduruku , os Awá-Guaja, dentre outros, as condições de 

existência às quais estão sendo expostos, tendem a comprometer seus integrantes, se 

não no todo, infelizmente em parte. 

O conjunto dos atos comissivos e omissivos implementados 

pela administração pública da União, por expressa orientação e concepção do 

Presidente da República, que conta com o concurso de seus auxiliares diretos, Ministro 

da Justiça, Ministro da Saúde, Ministro do Meio Ambiente, Presidente da Funai, 

Secretário da SESAI/MS, dentre outros, a serem apurados, e tantos quantos estejam 
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colaborando com estes agentes políticos, evidencia o núcleo do tipo penal descrito no 

art. 1 °, "c", da Lei nº 2 .889, de 0 1 /1 0/1 956" e no art. 6° , "c" ,  do Estatuto de Roma do 

Tribunal Penal Internacional ,  na medida em que submetem ou sujeitam os Povos e 

Comunidades Ind ígenas, no Bras i l  a condições de vida, que tendem a provocar suas 

destruições físicas, total ou parcialmente. 

Comissão Especial de Defesa dos Direitos dos Povos indíge11as do 

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasi !  
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