UNIÃO DOS POVOS INDÍGENAS DO VALE DO JAVARI

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
LUÍS

ROBERTO

BARROSO,

RELATOR

DA

ARGUIÇÃO

DE

DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº709/2020

ADPF Nº709/2020

A UNIÃO DAS ORGANIZAÇÕES INDÍGENAS DO VALE DO JAVARI –
UNIVAJA, entidade civil, de direitos privados, sem fins lucrativos ou partidários e
religiosos, inscrita no CNPJ sob o nº 11.973.972/0001-89, com sede e foro na
cidade Atalaia do Norte, sito à Rua Cunha Gomes, N° 123 – Centro, CEP 69.650-000, Estado do Amazonas, nos termos do artigo 15 do seu Estatuto Social
(Doc.1), neste ato representado pelo seu Coordenador-Geral, Paulo Dollis
Barbosa da Silva (Doc.2), vêm à Vossa Excelência, tempestivamente, por seus
representantes que ao fim deste documento subscrevem (Doc.3), com
fundamento no 6º, § 2º, da Lei n.º 9.882/1999, artigo 138 do Código de Processo
Civil (CPC), artigo 21, XVIII do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal
(RISTF) e artigo 7º, §2º, da Lei Federal nº 9.868/1999, requerer a sua admissão,
na qualidade de

AMICUS CURIAE
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nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 709/2020,
proposta pela ARTICULAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS DO BRASIL – APIB;
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB; PARTIDO SOCIALISMO E
LIBERDADE – PSOL; PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – PCdoB; REDE
SUSTENTABILIDADE – REDE; PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT e
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT, oferecer a este Egrégio
Supremo Tribunal Federal subsídios à questão das graves violações a preceitos
constitucionais dos Povos indígenas isolados e de recente contato, no contexto
das omissões e falhas cometidas pelo Estado Brasileiro no combate ao avanço do
novo Coronavírus em terras indígenas com a presença desses povos,
manifestando-se acerca das questões de fato e de direito a seguir expostas.

I. OBJETO DA ADPF 709/2020
A Articulação dos Povos indígenas do Brasil - APIB propôs a presente
ADPF, com pedido de medida cautelar, perante o Supremo Tribunal Federal
requerendo que seja empregue uma série de providências voltadas à solução de
lesões contundentes à preceitos fundamentais da Constituição Federal de 1988,
relacionadas a ausências e falhas no enfrentamento do avanço do novo
Coronavírus entre os povos indígenas brasileiros.
Na presente arguição, requer-se que o Supremo Tribunal Federal: i)
Determine à União Federal que tome todas as medidas necessárias para que
sejam instaladas e mantidas barreiras sanitárias para proteção das terras
indígenas em que estão localizados povos indígenas isolados e de recente
contato. As terras são as seguintes: dos povos isolados, Alto Tarauacá, Araribóia,
Caru, Himerimã, Igarapé Taboca, Kampa e Isolados do Rio Envira, Kulina do Rio
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Envira, Riozinho do Alto Envira, Kaxinauá do Rio Humaitá, Kawahiva do Rio
Pardo, Mamoadate, Massaco, Piripkura, Pirititi, Rio Branco, Uru-Eu-WauWau,
Tanaru, Vale do Javari, Waimiri-Atroari, e Yanomami; e dos povos de 84 recente
contato, Zo'é, Awa, Caru, Alto Turiaçu, Avá Canoeiro, Omerê, Vale do Javari,
Kampa e Isolados do Alto Envira e Alto Tarauacá, Waimiri-Atroari, Arara da TI
Cachoeira Seca, Araweté, Suruwahá, Yanomami, Alto Rio Negro, Pirahã,
Enawenê-Nawê, Juma e Apyterewa; ii) Determine à União Federal que, durante a
pandemia do COVID-19, providencie o efetivo e imediato funcionamento da “Sala
de Situação para subsidiar a tomada de decisões dos gestores e a ação das
equipes locais diante do estabelecimento de situações de contato, surtos ou
epidemias envolvendo os Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato” (art.
12 da Portaria Conjunta n. 4.094/2018, do Ministério da Saúde e da Funai), o qual
deve necessariamente contemplar, em sua composição, representantes do
Ministério Público Federal, da Defensoria Pública da União e dos povos
indígenas, estes indicados pela APIB; iii) Determine à União Federal que tome
todas as medidas necessárias para a retirada dos invasores nas Terras Indígenas
Yanomami, Karipuna, Uru-EuWau-Wau, Kayapó, Araribóia, Munduruku e
Trincheira Bacajá, valendo-se para tanto de todos os meios necessários,
inclusive, se for o caso, do auxílio das Forças Armadas; iv) Determine que os
serviços do Subsistema de Saúde Indígena do SUS devem ser prestados a todos
os indígenas no Brasil, inclusive os não aldeados (urbanos) ou que habitem áreas
que ainda não foram definitivamente demarcadas, v) Determinar ao Conselho
Nacional de Direitos Humanos (CNDH) que, com auxílio técnico das equipes
competentes da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) e do Grupo de Trabalho de
Saúde Indígena da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO), e
participação de representantes dos povos indígenas, elabore, em 20 dias, plano
de enfrentamento do COVID-19 para os povos indígenas brasileiros, com
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medidas concretas, que tornar-se-á vinculante, após a homologação pelo relator
desta ADPF. Os representantes dos povos indígenas na elaboração do plano
devem ser indicados pela APIB (pelo menos sete) e pelos Presidentes dos
Conselhos Distritais de Saúde Indígena (pelo menos três); e vi) Determine aos
órgãos competentes o cumprimento integral do plano, após a sua homologação,
delegando o monitoramento do plano ao Conselho Nacional de Direitos Humanos,
com auxílio técnico da equipe competente da Fundação Oswaldo Cruz, e
participação de representantes dos povos indígena, nos termos referidos no item
anterior.
Devidamente intimados pelo eminente Ministro Relator, a União se
manifestou pelo não conhecimento da ADPF, e no mérito, pelo indeferimento da
medida cautelar.
Vindo

os

autos

para

decisão,

o

eminente

Ministro

Relator,

preliminarmente, reconheceu a legitimidade ativa da APIB para propositura da
presente ADPF, bem como sua admissibilidade, e no mérito, em sede de analise
das medidas cautelares postuladas pelos Arguentes, deferiu parcialmente os
pedidos, nos seguintes termos:
III. SÍNTESE DAS CAUTELARES DEFERIDAS
62. Diante do exposto, são as seguintes as medidas cautelares deferidas por
este Relator:
III.1. QUANTO AOS POVOS INDÍGENAS EM ISOLAMENTO OU POVOS
INDÍGENAS DE RECENTE CONTATO:
1. Criação de barreiras sanitárias, que impeçam o ingresso de
terceiros em seus territórios, conforme plano a ser apresentado pela União,
ouvidos os membros da Sala de Situação (infra), no prazo de 10 dias,
contados da ciência desta decisão.
2. Criação de Sala de Situação, para gestão de ações de combate à

UNIÃO DOS POVOS INDÍGENAS DO VALE DO JAVARI

pandemia quanto aos Povos Indígenas em Isolamento e de Contato Recente,
nos seguintes termos:
(i) composição pelas autoridades que a União entender pertinentes, bem
como por membro da Procuradoria-Geral da República, da Defensoria
Pública da União e por representantes indígenas indicados pela APIB;
(ii) indicação de membros pelas respectivas entidades, no prazo de 72 horas
a contar da ciência desta decisão, apontando- se seus respectivos nomes,
qualificações, correios eletrônicos e telefones de contato, por meio de petição
ao presente juízo.
(iii) convocação da primeira reunião da Sala de Situação, pela União, no
prazo de 72 horas, a contar da indicação de todos os representantes, por
correio eletrônico com aviso de recebimento encaminhado a todos eles, bem
como por petição ao presente juízo;
(iv) designação e realização da primeira reunião, no prazo de até 72 horas da
convocação, anexada a respectiva ata ao processo, para ciência do juízo.
QUANTO A POVOS INDÍGENAS EM GERAL
1. Inclusão, no Plano de Enfrentamento e Monitoramento da
Covid-19 para os Povos Indígenas (infra), de medida emergencial de
contenção e isolamento dos invasores em relação às comunidades indígenas
ou providência alternativa, apta a evitar o contato.
2. Imediata extensão dos serviços do Subsistema Indígena de Saúde aos
povos aldeados situados em terras não homologadas.
3. Extensão dos serviços do Subsistema Indígena de Saúde aos povos
indígenas não aldeados, exclusivamente, por ora, quando verificada barreira
de acesso ao SUS geral.
4. Elaboração e monitoramento de um Plano de Enfrentamento da COVID-19
para os Povos Indígenas Brasileiros pela União, no prazo de 30 dias
contados da ciência desta decisão, com a participação do Conselho Nacional
de Direitos Humanos e dos representantes das comunidades indígenas, nas
seguintes condições:

(i) indicação dos representantes das comunidades indígenas, tal como
postulado pelos requerentes, no prazo de 72 horas, contados da ciência
dessa decisão, com respectivos nomes, qualificações, correios eletrônicos e
telefones de contatos, por meio de petição ao presente juízo;
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(ii) apoio técnico da Fundação Oswaldo Cruz e do Grupo de Trabalho de
Saúde Indígena da Associação Brasileira de Saúde Coletiva – ABRASCO,
cujos representantes deverão ser indicados pelos requerentes, no prazo de
72 horas a contar da ciência desta decisão, com respectivos nomes,
qualificações, correios eletrônicos e telefones de contato;
(iii) indicação pela União das demais autoridades e órgãos que julgar
conveniente envolver na tarefa, com indicação dos mesmos elementos.

Na sequencia, o Presidente desse E. Supremo Tribunal, incluiu na pauta
do julgamento do Plenário, no dia 03.08.20,o referendo das medidas cautelares
deferidas pelo Ministro Relator.
Por ultimo, o Ministro Relator deferiu o ingresso como amici curiae das
seguintes entidades: (i) Conselho Indigenista Missionário CIMI; (ii) Conectas
Direitos Humanos, Associação de Direitos Humanos em Rede e Instituto
Socioambiental ISA (por meio de petição conjunta); (iii) Defensoria Pública da
União; (iv) Movimento Nacional de Direitos Humanos MNDH; (v) Conselho
Indígena Tapajós Arapiuns CITA e Terra de Direitos (também por petição
conjunta); e (vi) Comissão Guarani Yvyrupa CGY.
Eis, em síntese, os principais atos processuais.
Neste sentido, a União das Organizações Indígenas do Vale do Javari UNIVAJA vem requerer sua admissão como amicus curiae, com vistas a oferecer
subsídios para E. Tribunal no exame do presente caso, considerando a relevância
da matéria para sobrevivência física e cultural dos povos indígenas do Vale do
Javari, em especial dos povos isolados e de recente contato.
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II.

LEGITIMIDADE PARA INTERVENÇÃO COMO AMICUS CURIAE
O §2º do art. 7º da Lei nº 9.868/1999 dispõe acerca da possibilidade de

intervenção de terceiros, na condição de amicus curiae, no processo objeto de
controle abstrato de constitucionalidade. O dispositivo mencionado linhas acima,
informa que por despacho, o relator, considerando a relevância da matéria e a
representatividade dos postulantes, poderá admitir a manifestação de outros
sujeitos.
Já o artigo 138, do Código de Processo Civil, fixa alguns requisitos
objetivos para a intervenção do amicus curiae, são eles: i) a relevância da
matéria, iii) a especificidade do tema objeto da demanda e iii) a repercussão
social da controvérsia.
A par dos fatos sintetizados nas páginas anteriores, não se pode
argumentar que a matéria objeto da ADPF 709/2020, não seja relevante, ou
ainda, que não exista repercussão social sobre o assunto. A singularidade da
matéria objeto da demanda pode ser identificada no contexto excepcional de
pandemia, bem como por versar acerca das consequências desta e, das
omissões do Estado, sobre povos tradicionais, a saber, os povos originários.
Ademais, um dos pedidos da ADPF requer a instalação de barreiras sanitárias
nas terras indígenas onde há a presença de povos isolados e de recente contato,
portanto, mais uma especificidade dentro da temática indígena.
Inúmeras particularidades cercam os povos autônomos e de recente
contato, por isso as pessoas jurídicas que buscam se habilitar neste amicus
curiae possuem condições de contribuir na qualificação da decisão que vier a ser
tomada pelo Supremo Tribunal Federal, devido ao conhecimento da realidade
desses povos, das expertises técnicas e nas questões fáticas em discussão
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A União das Organizações Indígenas do Vale do Javari, doravante
denominada UNIVAJA, é uma organização indígena, constituída como uma
associação sem fins lucrativos, que possui como finalidade promover a
articulação dos povos indígenas do Vale do Javari para a defesa de seus direitos,
além de atuar especificamente na área de saúde, conforme se colhe do art. 2, III
do seu estatuto social (Doc.3). Esta organização indígena congrega e
representa os povos indígenas da Terra Indígena Vale do Javari, localizada
no estado do Amazonas, a qual, destaque-se, possui a maior concentração
de povos indígenas isolados do mundo, além de vários grupos de recente
contato.
A localização da UNIVAJA possibilita o fornecimento de fatos atualizados
e condizentes com a situação real do Vale do Javari em meio à pandemia do novo
coronavírus. Importante rememorar, que dos 28 registros confirmados pelo
Estado da presença de povos em isolamento, 10 dessas informações estão
compreendidas na TI Vale do Javari, além de outros 3 registros em estudo e 3
ocorrências sem averiguação pela FUNAI até o momento1. Em outras palavras, a
UNIVAJA está situada no interior de área com expressivo número de populações
que serão objeto de debate na ADPF 709/2020, os povos isolados, bem como
trabalha diretamente na defesa das garantias fundamentais dos povos de recente
contato na região (Povo Korubo e Povo Tsohom Dyapá).
A proteção dos grupos em isolamento e de recente contato fazem parte
da missão institucional desta organização indígena. Dada a experiência e amplo
conhecimento da UNIVAJA sobre as politicas de proteção dos povos isolados e
de recente contato, sua contribuição extrapola os limites da própria terra indígena,
1

INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL. Cercos e resistências: povos indígenas isolados na Amazônia
brasileira. São Paulo: ISA, 2019.
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sendo referencia nacional e internacional para defesa dos povos isolados e de
recente contato.
Além de tudo isto que acaba de ser exposto, o artigo 232 da Constituição
Federal positivou a capacidade dos índios, suas comunidades e organizações
atuarem diretamente em juízo. Neste dispositivo, quis o constituinte originário
informar aos atores jurídicos e a sociedade brasileira, que a participação judicial
destes sujeitos pode assumir diversos figuras processuais previstas na legislação,
dentre as quais os amigos da corte, por exemplo. Assim, a UNIVAJA vem a esta
digníssima Corte Constitucional, pedir a sua habilitação como amicus curiae, haja
vista ser indubitável o seu potencial epistêmico e pratico para contribuir com o
respeitável Tribunal no tocante à ADPF n.º 709/2020.
A UNIVAJA têm possibilitado o acesso amplo de informações sobre os
povos indígenas em isolamento e de recente contato tanto ao poder público,
profissionais da área, atores do sistema de justiça, como aos demais interessados
sobre a questão. Cita-se, neste sentido, o conjunto de informações e
manifestações produzidas pela referida organização acerca dos riscos do avanço
da Covid-19 para estes povos em específico.
A UNIVAJA, na data 16 de abril de 20202, sinaliza a fragilidade dos povos
indígenas do Vale do Javari durante a pandemia de Covid-19, comunicando que a
chegada da doença às comunidades contatadas pode alcançar os povos que
estão em isolamento nas matas. Em 17 de abril de 20203, a UNIVAJA expressa
preocupação com a presença de missionários proselitistas em suas aldeias,

2

Disponível em: <https://univaja.com/nota-da-univaja-sobre-a-fragil-situacao-dos-povos-indigenasdo-vale-do-javari-diante-da-pandemia-do-covid-19/>. Acesso em: 01/06/2020.
3
Disponível em <https://univaja.com/nota-sobre-decisao-da-justica-federal-apos-medida-cautelarda-univaja-contra-missionarios-fundamentalistas/>Acesso em: 01/06/2020
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informando que o aprendizado da língua portuguesa pelos seus associados busca
proteger os seus interesses e os dos povos que vivem em isolamento voluntário.
No dia 07 de maio de 20204, emite alerta sobre a presença de balsas de garimpos
nas proximidades do rio Curuema, afluente do rio Jutaí, onde habita um grupo
Korubo em isolamento. Já na data de 30 de maio de 20205, repudia o artigo 13 do
projeto de lei 1142/2020, que deixa os Povos Isolados e de Recente Contato a
mercê das pretensões evangélicas. Em 07 de junho de 20206, a UNIVAJA pede
socorro ao Estado e à sociedade brasileira sobre o avanço do novo coronavírus
na TI Vale do Javari, bem como exige o fortalecimento da Base de Proteção
Etnomabiental do Rio Curuça. Por fim, a UNIVAJA tem denunciado os riscos de
genocídio em razão do aumento dos casos da Covid na terra indígena Vale do
Javari, com especial atenção para os povos isolados7.
Ademais, no sentido de divulgar e monitorar a situação dos povos
isolados e de recente contato em âmbito nacional e internacional, a UNIVAJA
atua em parceria com o Observatório dos Direitos Humanos dos Povos Isolados e
de Recente Contato – OPI, uma rede que articula especialistas, indígenas,
pesquisadores e indigenistas com a missão de “Monitorar a execução das
políticas públicas destinadas à proteção dos povos indígenas isolados e de
recente contato, divulgar as condições em que se encontram e as violações aos

4

Disponível em < https://univaja.com/nota-sobre-o-avanco-do-covid-19-na-terra-indigena-vale-dojavari/> Acesso em: 29/07/2020
5
Disponível em < https://univaja.com/em-meio-a-subnotificacao-de-casos-coronavirus-avanca-naarea-de-indios-isolados/> Acesso em: 29/07/2020
6
Disponível em <https://univaja.com/nota-sobre-o-avanco-do-covid-19-na-terra-indigena-vale-dojavari/> Acesso em: 29/07/2020
7
Disponível em <https://univaja.com/coronavirus-pode-causar-genocidio-de-povos-indigenas-dovale-do-javari-no-am-diz-representante-de-comunidade/><https://univaja.com/area-com-maisindios-isolados-no-mundo-vale-do-javari-tem-quatro-agente-de-saude-com-coronavirus/> Acesso
em: 29/07/2020
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seus direitos, propondo inovações que se fizerem necessárias para a garantia da
sua autonomia, da sua sobrevivência física e cultural” 8.
A título de exemplificação, destaca-se a publicação9 referente ao dia 21
de junho de 2020, em que apresenta a complexidade da emergência sanitária no
Vale do Javari e denuncia a contaminação de 5 famílias, 15 casos, na aldeia São
Luiz, entre os Kanamari, povo que convive com os Tyohom Dyapá, um povo de
recente contato. Outros boletins comunicam a morte de uma criança Korubo que
estava na Casa do Índio em Manaus, portanto sob a responsabilidade do Estado
brasileiro e a contaminação de uma família Awá-Guajá, durante passagem na
Casa de Saúde do Índio (CASAI – São Luís). Também divulga recomendações
técnicas sobre os Planos de Contingência e a Sala de Situação que deveriam
estar em pleno funcionamento.
Com fulcro no que foi apresentado parágrafos acima, resta demonstrado
que a UNIVAJA detém representatividade apta a tornar legítimo seu ingresso na
presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, na qualidade de
amicus curiae, visto que possui vinculação com a defesa dos direitos dos grupos
étnicos envolvidos na corrente demanda constitucional e dispõem de competência
para contribuir com o STF a uma questão relevante e com ampla repercussão
social, e especial, mas não se limitando, a proteção dos direitos dos povos
isolados e de recente contato, diante da pandemia da Covid-19.

8<https://povosisolados.com/><https://www.instagram.com/opi.isolados/><https://twitter.com/opi_is

olados>
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Oportuno destacar que o Ministro Edson Fachin, em recente precedente de
sua relatoria10, nos autos da ADPF n.º 635/RJ, admitiu o ingresso como amicus
curiae de organizações da sociedade civil, diretamente vinculadas com a matéria
posta sob exame, ressaltando justamente que a finalidade do instrumento do
amicus curiae é concretizar a abertura do STF à participação de organizações
especializadas,

com

representatividade

adequada,

nas

atividades

de

interpretação do texto constitucional, conforme colhe-se da decisão abaixo
transcrita:
“O amicus curiae revela-se como importante instrumento de
abertura do Supremo Tribunal Federal à participação na atividade
de interpretação e aplicação da Constituição da República, o que é
especialmente marcante nos processos de feição objetiva.
Como é sabido, a interação dialogal entre o Supremo Tribunal e
pessoas
naturais
ou
jurídicas,
órgãos
ou
entidades
especializadas, que se apresentem como amigos da Corte, tem um
potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista,
interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos
ou ouvidos pelo Tribunal diretamente da controvérsia entre as
partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões
melhores e também mais legitimas do ponto de vista do Estado
Democrático de Direito.
O vigente Código de Processo Civil inovou ao incorporar ao
ordenamento jurídico nacional regramento geral para o instituto no
âmbito da jurisdição civil.
É extremamente salutar que a Corte reflita com vagar sobre as
vascularidades existentes entre o regramento das ações de controle de
constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal e o Processo
Civil em geral, especialmente no que diz respeito à legitimidade
recursal, etc.
De qualquer sorte, consoante disposto no art. 7º, §2º da Lei
9.868/1999, nesse ponto em recomendável leitura integrativa com
o art. 138, caput, do CPC, duas balizas se fazem necessárias para
a sua admissão. De um lado, tem-se a necessidade da relevância
da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a
repercussão social da controvérsia. De outro, a representatividade
adequada do amicus curiae. (...)

10

Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n.º 635/RJ.
Decisão Monocrática. Relator: Ministro Edson Fachin. DJe 25.06.2020.
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Assim, tanto pela possibilidade de participação dessas entidades
em processo de cumprimento de sentença, quanto por seu
envolvimento direto com os fatos que, segundo aduz a inicial,
constituem violações de direitos humanos, devem-se admiti-las
como amicus curiae.” (Grifo nosso)

Veja-se que o supracitado precedente se amálgama perfeitamente ao
caso em apreço, já que se trata de uma controvérsia com manifesta repercussão
social, somado ao fato de que a UNIVAJA detém representatividade adequada,
além de ser uma organização indígena diretamente envolvidas com as violações
de direitos cometidos pelo Poder Público na omissão do combate à pandemia da
Covid-19, que implicam altos riscos de contagio e extermínio dos povos indígenas
do Vale do Javari, dentre os quais se destacam, em razão de suas
vulnerabilidades, os povos isolados e de recente contato.
Ademais, o caput do art. 1º da Lei 9.882/99, comunica que a Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental “terá por objetivo evitar ou reparar
lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público”, justamente a
situação ora posta em exame. Logo, a apresentação de informações relevantes e
de documentos, como costuma ocorrer nas participações de terceiros, na
condição de amigo da corte, ampliando o debate constitucional, alberga a
finalidade legal da ADPF.
Em sentido próximo, o Min. Celso de Mello aduziu, quando do julgamento
da ADI 2.321:
[...] a admissão de terceiro, na condição de amicus curiae , no processo
objetivo de controle normativo abstrato, qualifica-se como fator de
legitimação social das decisões da Suprema Corte, enquanto
Tribunal Constitucional, pois viabiliza, em obséquio ao postulado
democrático, à abertura do processo de fiscalização concentrada de
constitucionalidade, em ordem a permitir que nele se realize sempre
sob uma perspectiva eminentemente pluralística, a possibilidade de
participação formal de entidades e de instituições que efetivamente
representem os interesses gerais da coletividade ou que expressem

UNIÃO DOS POVOS INDÍGENAS DO VALE DO JAVARI

os valores essenciais e relevantes de grupos, classes ou estratos
sociais [...]entendo que a atuação processual do amigo da corte não
deve limitar-se a mera apresentação de memoriais ou a prestação
eventual de informações que lhe venham a ser solicitadas. Cumpre
permitir-lhe, em extensão, maior, o exercício de determinados poderes
processuais, como aquele consistente no direito de proceder à
sustentação oral das razões que justificaram a sua admissão formal na
causa [...] Assim, ao admitir a figura do amicus curiae, nas hipóteses
previstas na lei e de acordo com a jurisprudência que vem se firmando
[...] não só garantirá maior efetividade e atribuirá maior legitimidade as
suas decisões, mas, sobretudo, valorizará, sob uma perspectiva
eminentemente pluralística, o sentido essencialmente democrático dessa
participação processual, enriquecida pelos elementos de informação
e pelo acervo de experiências que o amicus curiae poderá transmitir
à Corte Constitucional, notadamente em um processo – como o de
controle abstrato de constitucionalidade – cujas implicações políticas,
sociais, econômicas, jurídicas e culturais são de irrecusável importância
e de inquestionável significação” (DJ, 02.02.2001, p. 145) (grifo nosso).

Logo,

em

face

da

extrema

situação

de

vulnerabilidade

socioepidemiológica e política dos povos isolados e de recente contato, conforme
narrado na inicial e reconhecido na decisão cautelar do Ministro Relator, se
mostra importante a admissão da UNIVAJA na qualidade de amicus curiae, de
forma a contribuir tecnicamente e faticamente com E. Supremo Tribunal com as
questões postas sob exame, especialmente para resguardar as especificidades
das medidas voltadas a proteção dos povos isolados e recente contato. Sabe-se
que as melhores e mais legítimas decisões em um Estado Democrático de Direito
correspondem a aquelas instruídas qualitativamente e resultantes de forte
interação dialogal entre STF e terceiros dotados de representatividade e
especificidade.
Por fim, vale ressaltar a reconhecida atuação da UNIVAJA na defesa dos
direitos dos povos indígenas do Vale do Javari, notadamente a sua firme atuação
durante a pandemia atual, sempre demonstrando enorme preocupação com o
risco de extermínio dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato.
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III.

A CONTRIBUIÇÃO DESTE AMICUS CURIAE EM RELAÇÃO A
SITUAÇÃO DOS POVOS ISOLADOS E DE RECENTE CONTATO E
AS MEDIDAS PARA SUA PROTEÇÃO

A) O CONTEXTO GERAL DOS POVOS EM ISOLAMENTO E DE RECENTE
CONTATO NO BRASIL
Particularmente grave é a situação dos povos originários isolados e de
recente contato no contexto da emergência sanitária de relevância internacional.
Pelas razões que se exporá a seguir, quedará clara a situação de extrema
vulnerabilidade a que estão expostos. Antes, porém, apresentam-se alguns dados
importantes para a compreensão das especificidades dessas populações.
No Brasil, o Estado reconhece 114 registros da presença de povos
indígenas isolados, sendo 28 confirmados em 20 terras indígenas, todas na
região amazônica11. O fenômeno do “isolamento” não é exclusivo do Brasil, os
outros países da região amazônica e da região conhecida como “GranChaco”
(Paraguai e Bolívia) também reconhecem essa presença. Ao todo são 185
registros, sendo 66 confirmados, além do Brasil, no Paraguai, Bolívia, Peru,
Colômbia, Equador e Venezuela12.

11

Informe n°. 1 do Observatório de Direitos Humanos dos Povos Indígenas Isolados e de Recente
Contato - Opi. Disponível em: https://povosisolados.com/2020/02/11/informe-observatorio-opi-n01-02-2020-povos-indigenas-isolados-no-brasil-resistencia-politica-pela-autodeterminacao/>
Acesso em 29 de maio de 2020.
12
VAZ, Antenor. Pueblos Indígenas enAislamiento: Territorios y desarrolloenlaAmazonía y
GranChaco - Informe Regional.Land is Life, 2019. Disponível em: http://landislife.org/wpcontent/uploads/2019/10/Land-is-life-25-septiembre-2019.pdf> Acesso em 28 de Maio de 2020.
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Segundo o Estado brasileiro e o Alto Comissariado das Nações Unidas
para os Direitos Humanos(ACNUDH, 2012)13, povos indígenas isolados são
povos ou segmentos de povos indígenas que, sob a perspectiva do Estado
brasileiro, não mantêm contatos intensos e/ou constantes com a população
majoritária, evitando contatos com pessoas exógenas a seu coletivo. Já povos
indígenas de recente contato, ainda segundo o Estado brasileiro, são povos ou
agrupamentos indígenas que mantêm relações de contato ocasional, intermitente
ou

permanente

com segmentos

da sociedade

nacional, com reduzido

conhecimento dos códigos ou incorporação dos usos e costumes da sociedade
envolvente, e que conservam significativa autonomia sociocultural14.
Sobre os povos indígenas isolados, Amorim15 afirma que há uma imensa
diversidade de situações, desde grupos demograficamente grandes, que se
organizam em grupos locais e que, muito possivelmente, se relacionam entre si,
tal como ocorre na TI Vale do Javari; até grupos extremamente reduzidos em
função dos históricos de massacres, doenças e violência territorial, tal como os
Piripkura, no noroeste do Mato Grosso, ou o denominado “Índio do Buraco”, em
Rondônia. Além disso, há também uma diversidade de contextos de “isolamento”.
Isto porque alguns grupos fogem e rechaçam toda e qualquer presença de
pessoas de fora de seu grupo, mantendo-se quase invisíveis, tal como os
Kawahiva do Rio Pardo no Mato Grosso; outros estabelecem, a seus próprios

13

ALTO COMISSARIADO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA OS DIREITOS HUMANOS. Directrices
de Protección para Los Pueblos Indígenas enAislamiento y enContacto Inicial de La Región
Amazónica, elGranChaco y laRegión Oriental de Paraguay. Fevereiro de 2012.
14
Portaria Interministerial (MS e Funai) n° 4.094 de 20 de dezembro de 2018.
15
Amorim, Fabrício. Povos indígenas isolados no Brasil e a política indigenista desenvolvida para
efetivação de seus direitos: avanços, caminhos e ameaças. Revista Brasileira de Linguística
Antropológica 8(2). UNB, 2016.
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modos, relações indiretas com seu entorno, sobretudo o entorno indígena,
deixando vestígios propositalmente e, muitas vezes, deixando se ver à distância,
tal como os Mashco Piro, no Acre. Em comum entre todos está a vontade
manifestada de ter maior controle sobre as relações que estabelecem com
sociedades ou indivíduos que os rodeiam16.
[...] longe de ignorarem a existência de outras sociedades, eles recusam
qualquer interação substancial com elas, especialmente, com os
“Brancos”, palavra usada por índios e brancos, no Brasil, para designar
os representantes diretos ou indiretos, desse Estado-nação que exerce
soberania sobre os territórios indígenas17.

Por isso, muitas vezes, quando se sentem expostos a interações que não
desejam, reagem violentamente ou seguem em processos contínuos de fuga e
rechaço. A vulnerabilidade desses povos está intrinsecamente relacionada à
manutenção de sua autonomia, vulnerabilidade que se intensifica ainda mais
quando seus territórios são invadidos ou quando são desencadeados processos
forçados de contato.
Ao que tange os povos em situação de isolamento, tratam-se de grupos,e
alguns casos, indivíduos, que desejam permanecer sem contato com a sociedade
circundante. Por isso, há quem utilize a expressão isolamento voluntário18.
Todavia, essa voluntariedade tem sido questionada, uma vez que se configura
como uma estratégia de sobrevivência às pressões da sociedade não indígena
16

Amorim, Fabrício Ferreira; Yamada, Erika Magami. Povos indígenas isolados: autonomia e
aplicação do direito de consulta. In: Revista Brasileira de LinguísticaAntropológica. Volume 8,
Número 2, Dezembro de 2016. Pg. 41-60.
17
VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. Nenhum povo é uma ilha. In: Cercos e resistências: povos
indígenas isolados na Amazônia brasileira. Organização Fany Ricardo e Majoí Fávero Gongora. 1 ed. - São Paulo: Instituto Socioambiental, 2019.
18
COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Pueblos Indígenas en Aislamiento
Voluntario y Contacto Inicial en las Americas: Recomendaciones para El pleno respeto a sus
derechos. 30 de dezembro de 2013. OEA.SER.L/VIII.Doc. 47/13.

UNIÃO DOS POVOS INDÍGENAS DO VALE DO JAVARI

sobre seus territórios (DA SILVA, 2018)19. Ainda que condicionada às ameaças
externas, essa escolha pelo isolamento deve ser respeitada e compreendida
como uma expressão de autonomia, corolário do direito à autodeterminação.
A).1.Os equívocos do termo “isolamento”
Por muitos anos, no Equador, a sociedade civil denominou os segmentos
indígenas em situação de isolamento no Parque Nacional Yasuni como “Pueblos
Ocultos”20. O termo "oculto" gera uma visão arraigada no senso comum de povos
que estão escondidos, que se auto impõem uma relação de invisibilidade em
relação a seu entorno, sendo esse o principal eixo dessa, digamos assim,
estratégia de vida. Entretanto, estudos recentes sobre seus processos territoriais,
sua cultura material e seus constantes conflitos com madeireiros e funcionários de
uma empresa petrolífera ali estabelecida, sustentam que esses povos se expõem,
explicitando sua presença, o que se contrapõe à ideia de “ocultos” ou “invisíveis”.
Os estudos sobre sua cultura material foram feitos a partir de amplo acervo de
armas coletadas (especialmente lanças) deixadas pelos isolados em regiões de
conflito.

19

DA SILVA, Rodolfo Ilário. Povos Indígenas em Isolamento Voluntário na Amazônia: o sexto
século de genocídios e diásporas indígenas.2017. 350f. Tese (Doutorado em Relações
Internacionais) – Programa de Pós Graduação em Relações Internacionais da Universidade de
Brasília. Brasília, 2017.
20
Trata-se dos grupos isolados Taromenane, Tagaeri e Dugakari, todos inseridos numa zona
intangível delimitada pelo Estado equatoriano, sobreposta ao Parque Nacional Yasuni. Ver
PROAÑO, José; VELA, Enrique; VILLAVERDE, Xabier. Traslashuellasdel silencio: similitudes y
diferencias enla cultura material de los pueblos indígenas enaislamiento voluntario y de
losWaorani.Secretaria de Derechos Humanos, FondoEcuatorianoPopulorumProgressio, Fundación
Alejandro Labaka. 2018.
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No Brasil não é diferente. Há inúmeros povos ou segmentos de povos em
isolamento que, apesar dos cuidados, se expõem e revelam sua presença, tal
como o caso Korubo no Vale do Javari, os isolados “Moxihatëtëa” na Terra
Indígena Yanomami ou os Mashco no Acre, entre tantos outros. Importa, portanto,
salientar que a invisibilidade a que ora nos referimos, não é uma invisibilidade
aparentemente auto imposta por esses povos mas, sim, a invisibilidade imposta
historicamente pelo Estado-nação em relação a essas populações e que, muitas
vezes, acarreta violações de seus direitos humanos. Segundo Amorim,
O conceito de “isolamento” está estreitamente vinculado ao enorme
desafio de provar a existência desses povos e, consequentemente,
reconhecê-los oficialmente enquanto sujeitos de direitos indígenas (...).
Outra problemática decorrente da invisibilidade diz respeito às
dificuldades do Estado em prevenir, evitar ou responder às violências
praticadas contra os povos isolados. Antes de provar a violência, temos
que provar que existem. Os direitos dos povos indígenas isolados,
muitas vezes, não são efetivados, pois sua existência não é reconhecida.
Assim, quando tais violências são constatadas, passou tempo suficiente
para a impunidade se estabelecer21.

Desse modo, é justamente em função dessas invisibilidades impostas,
enraizadas na estrutura político-ideológica do Estado e na sociedade envolvente,
que o Estado brasileiro, por meio de suas políticas públicas, deve organizar e
implementar estratégias específicas de trabalho que, num primeiro momento
rompam a barreira da invisibilidade estrutural e oficial e, num segundo momento,
consigam garantir os direitos desses povos respeitando sua autonomia, prática
que se traduz pela política do não-contato. A publicização de contextos e
situações enfrentadas por esses povos, bem como das ações específicas que
estão sendo realizadas pelo Estado são, nesse sentido, imprescindíveis para a
21

Amorim, Fabrício (2018). O papel dos povos indígenas isolados na efetivação de seus direitos:
apontamentos para o reconhecimento de suas estratégias de vida, Tipití: JournaloftheSociety for
theAnthropologyofLowland South America: Vol. 16: Iss. 1, Article 13, 149-157. Disponível em:
https://digitalcommons.trinity.edu/tipiti/vol16/iss1/13

UNIÃO DOS POVOS INDÍGENAS DO VALE DO JAVARI

efetivação de direitos. Todavia, conforme comprovado por vasta bibliografia, como
demonstraremos a seguir, esses povos estão sendo submetidos a riscos e
ameaças de tal envergadura que podem os levar à morte e ao rápido
desaparecimento.
Assim, o conceito de “isolamento” não reflete suficientemente as
complexas expressões de vontade e de vida dos povos assim denominados
oficialmente pelo Estado. Importante pontuar, ainda, que o “isolamento” dessas
populações em nada se assemelha ao “isolamento social” recomendado pela
Organização Mundial da Saúde (OMS) durante a pandemia do novo Coronavírus.
No caso dos indígenas,
[...] o termo “isolamento” marca, sobretudo, a ausência de subordinação
direta ao aparelho administrativo do Estado: alguns povos ou
comunidades definidos como isolados do ponto de vista das agências
oficiais mantêm relações variadas, mais ou menos esporádicas, com
coletivos já contactados e administrados.22

O “isolamento” dessas populações não evita, necessariamente, a
transmissão de doenças infectocontagiosas e outros tipos de enfermidades, ao
contrário do “isolamento social” recomendado pela OMS, cuja eficácia é
cientificamente comprovada. Ao contrário do que se possa imaginar, os povos
isolados, a despeito de sua condição peculiar, não estão protegidos do avanço da
COVID-19 entre seus contingentes populacionais.
Entre os Panará, por exemplo, a gripe foi uma das principais causas de
morte no período de contato oficial com a Funai, ocorrido em 1973. Os
22

VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. Nenhum povo é uma ilha. In: Cercos e resistências: povos
indígenas isolados na Amazônia brasileira. Organização Fany Ricardo e Majoí Fávero Gongora. 1 ed. - São Paulo: Instituto Socioambiental, 2019. p.12
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sobreviventes relataram que ainda antes do contato oficial muitos começaram
a apresentar tosse, febre, dores no peito, sintomas que levaram adultos e
crianças rapidamente à morte23. As doenças chegaram antes do contato oficial.
Calcula-se, com base em projeções de antes e no momento do contato, que
a população Panará teve 80% de redução populacional no período que
precedeu o contato oficial em decorrência de mortes, em grande parte, por
doenças infectocontagiosas24.
Nesse sentido, um exemplo digno de nota ocorreu em 2014, quando um
grupo Korubo decidiu estabelecer contato. Eles, que até então viviam em situação
de isolamento na Terra Indígena Vale do Javari, no Amazonas, relataram que a
decisão do contato decorreu de uma suposta desestruturação social do grupo
após a morte de alguns deles, derivada de possível surto epidêmico25 ocorrido
antes do contato.
Outro exemplo recente é o do contato ocorrido com um pequeno grupo
Awá, na Terra Indígena Caru, no Maranhão, no final de 2014. Uma das mulheres
(eram duas mulheres e um homem mais jovem) apresentava, logo após a
situação de contato, agravo pulmonar avançado em consequência de prováveis
infecções reincidentes26. Ficou evidente que, mesmo antes do contato com
agentes estatais, a indígena Awá havia estabelecido relações diretas ou indiretas
23

RODRIGUES, Douglas A. Proteção e Assistência à Saúde dos Povos Indígenas Isolados e de
Recente Contato no Brasil. OTCA: São Paulo, 2014. p. 80.. Disponível em: <
https://boletimisolados.trabalhoindigenista.org.br/wp-content/uploads/sites/3/2017/08/Saude
_PIIRC_-Douglas-Rodrigues.pdf>.
24
Ibidem
25
REIS, Roberta; ALBERTONI, Lucas. Questões epidemiológicas e desafios no atendimento aos
chamados povos isolados. Uma experiência de contato com os Korubo. In: Amazôn., Rev.
Antropol. (Online) 9 (2): 808 - 831, 2017.
26
Ibidem.
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com a população do entorno ou/e com outros agentes externos como invasores
da terra indígena27. A invasão de empreendimentos ilegais de exploração
madeireira é amplamente conhecida na região e esta presença ilegal, muito
provavelmente, levou à morte de indivíduos e posterior contato desse
grupo.
A). 2. Vulnerabilidade socioepidemiológica
A compreensão e a tradução pragmática dos aspectos de vulnerabilidade
que acometem os povos indígenas isolados e de recente contato para as políticas
públicas ainda estão em ampla discussão. É consenso, no entanto, que eles
estão submetidos, de forma peculiar, a um grande leque de vetores de
vulnerabilidade, que podem se concretizar em diferentes perspectivas28

i)

A vulnerabilidade epidemiológica, decorrente da inexistência de
memória imunológica em seus organismos para defesa contra
determinadas doenças – a exemplo de uma simples gripe;

ii)

A vulnerabilidade demográfica que ocorre pela fragilidade do
contingente populacional, em consequência sobretudo das
grandes taxas de mortalidade decorrentes do contato;

27

Ibidem.
Huertas, Beatriz. Corredor Territorial de Pueblos Indígenas em Aislamiento y Contacto Inicial
Pano, Arawak y otros. FENAMAD 2015. Apud: Amorim, Fabrício. Povos indígenas isolados no
Brasil e a política indigenista desenvolvida para efetivação de seus direitos: avanços, caminhos e
ameaças. Revista Brasileira de Linguistica Antropológica 8(2). UnB, 2016; e VAZ, Antenor.
Documento técnico contendo mapeamento (georreferenciado) dos 26 registros de Povos
Indígenas Isolados (PII) confirmados em território nacional com as respectivas indicações, em
mapas, das estruturas de saúde indígena mais próximas a esses povos. Produto de Consultoria à
Organização Mundial de Saúde (OMS)/ Organização Pan- Americana de Saúde (OPAS).
OPAS/OMS/MS/SESAI, outubro de 2016.
28
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iii)

A vulnerabilidade territorial, pela contínua pressão da nossa
sociedade sobre seus territórios e a estreita relação desses
povos com os recursos naturais e suas respectivas cosmologias;

iv)

A vulnerabilidade política, que ocorre pela impossibilidade desses
povos

se

manifestarem

através

dos

mecanismos

de

representação comumente aceitos pelo Estado, tais como
partidos políticos, associações ou assembleias.
Por óbvio, o alinhamento dessas perspectivas de vulnerabilidade produz
situações extremas de risco e ameaça à vida dessas populações. Ademais, por
estarem particularmente vulneráveis a situações extremas de violação de direitos
humanos fundamentais – incluindo-se o risco de genocídio –, é necessário que o
Estado observe com cautela ainda maior os modos de vida e as vontades destes
povos antes da tomada de qualquer decisão que possa vir a afetá-los.29
Considerando aspectos sociais, tal como o fato de viverem de forma
comunitária, em sociabilidades específicas que podem, por vezes, potencializar a
transmissão e prolongar efeitos das doenças, sobretudo as infectocontagiosas, o
termo que melhor se aplicaria à condição dessas populações é o de
vulnerabilidade “socioepidemiológica”, que

Consiste num conjunto de fatores, individuais e coletivos, que fazem com
que os grupos isolados e de recente contato sejam mais suscetíveis a
adoecer e morrer em função, principalmente, de doenças infecciosas
simples como gripes, diarréias e doenças imunopreveníveis, pelo fato de

29

AMORIM, Fabrício Ferreira; Yamada, Erika Magami. Povos indígenas isolados: autonomia e
aplicação do direito de consulta. In: Revista Brasileira de Linguística Antropológica. Volume 8,
Número 2, Dezembro de 2016. Pg. 41-60.
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não terem memória imunológica para os agentes infecciosos corriqueiros
na população brasileira e não terem acesso, no caso dos isolados, à
imunização ativa por vacinas30.

Interessante constatar que a vulnerabilidade epidemiológica dos povos
indígenas como um todo, inclusive os povos isolados e de recente contato,
notadamente com relação às doenças infectocontagiosas, não decorre de
supostas deficiências específicas em seus sistemas imunológicos. Ao contrário, a
competência imunológica de seus organismos é a mesma de qualquer outra
pessoa sadia; quando vacinados produzem anticorpos e defesas adequadas, fato
já demonstrado em estudos31.Nesse sentido, essas populações em isolamento
mantêm uma relação estável com agentes de doenças infectocontagiosas
conhecidas, em equilíbrio e crescimento demográfico32. A exemplo do que ocorre
em qualquer sociedade humana exposta a novos agentes infecciosos, a exemplo
do novo Coronavírus, observa-se entre os indígenas desequilíbrios consideráveis,
produzindo velozes processos de disseminação, de adoecimento coletivo e,
consequentemente, de mortes. Apesar dessa semelhança, possivelmente em
face de outros fatores, inclusive sociais, os povos indígenas demoram entre três a
cinco gerações para estabilizar a resposta a esses novos agentes33.

30

RODRIGUES, Douglas A. Proteção e Assistência à Saúde dos Povos Indígenas Isolados e de
Recente Contato no Brasil. OTCA: São Paulo, 2014. p. 80.. Disponível em: <
https://boletimisolados.trabalhoindigenista.org.br/wp-content/uploads/sites/3/2017/08/Saude
_PIIRC_-Douglas-Rodrigues.pdf>.
31
RODRIGUES, Douglas. Desafio da atenção à saúde dos povos isolados e de recente contato. In:
Cercos e resistências: povos indígenas isolados na Amazônia brasileira. Organização Fany
Ricardo e Majoí Fávero Gongora. - 1 ed. - São Paulo: Instituto Socioambiental, 2019.
32
Ibidem, p.19.
33
Oficina General de Epidemiología do Peru, OGE, 2003. Pueblosensituación de extrema
vulnerabilidad: El caso de losNanti de la Reserva Territorial KugapakoriNahua – RíoCamisea,
Cusco.
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La recurrencia y frecuencia com que se producen brotes de
enfermedades virales e infecciosas en estas poblacionesimpide que
dispongan de tiempo suficiente para recuperarse y afrontar de
mejormaneralasnuevas epidemias, agravando aún más susituación34.

De fato, condicionantes sociais e de processos diferenciados de vida
contribuem sobremaneira para o impacto das doenças que, em grande parte dos
contatos, geram mortes cuja proporção pode redundar em genocídio. Veja-se o
exemplo do contato realizado com o povo Korubo, em 2015, a respeito do qual o
médico indigenista Lucas Albertoni relata uma situação dramática ao que tange à
transmissão de doenças infectocontagiosas:
Essa era a maior queixa dos indígenas, que diziam que nunca antes
haviam ficado tão doentes a ponto de não conseguirem levantar das
redes, caçar e ir às suas roças. Essa informação é relevante porque
mostra outro importante motivo da alta mortalidade nos eventos de
contato: os indígenas de todo o grupo ficam doentes ao mesmo tempo,
não havendo quem possa prover o sustento e realizar cuidados nos
períodos de doença e convalescença. Sem o alimento, o corpo tem
ainda menos força para reagir às infecções, elevando assim o número de
óbitos35.

Hodiernamente,

diante

dos

alarmantes

dados

relacionados

ao

desmatamento na Amazônia Legal, a vulnerabilidade territorial de tais populações
alcança níveis alarmantes. Do universo de registros de povos isolados, 54
registros estão situados em Terras Indígenas, sendo 24 Unidades de
Conservação (15 federais e 9 estaduais), bem como 6 referências em localidades
sem nenhum mecanismo territorial de proteção. Entre as 30 terras indígenas com
maiores índices de desflorestamento no Brasil, segundo levantamento do Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e do sistema DETER (Detecção de
34

HUERTAS, Beatriz. Autodeterminacion y salud. In: El derecho a lasalud de lospueblos indígenas
enaislamiento y encontacto inicial. IWGIA, 2008.
35
REIS, Roberta; ALBERTONI, Lucas. Questões epidemiológicas e desafios no atendimento aos
chamados povos isolados. Uma experiência de contato com os Korubo. In: Amazôn., Rev.
Antropol. (Online) 9 (2): 808 - 831, 2017.
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Desmatamento em Tempo Real), entre 2003 e abril de 2016, 18 possuem relatos
sobre isolados, sendo três deles já confirmados: Terras Indígenas Piripkura/MT,
Uru Eu WauWau/RO, Arariboia/MA (AMORIM, 2016). Quase metade das
anotações sobre a presença de povos indígenas isolados não foram checadas
pelo órgão indigenista, em função da debilidade político-orçamentária da
CGIIRC36/FUNAI e da falta de recursos humanos37(RIBEIRO, AMORIM, 2017)38,
circunstância que se agravada pela política para povos indígenas promovida pelo
atual governo brasileiro.

A).3. Impactos demográficos ocasionados por epidemias de contato
Desde a chegada dos primeiros europeus, há inúmeros casos de velozes
processos de genocídios de povos indígenas em decorrência, sobretudo, de
doenças desconhecidas por seus sistemas imunológicos. Aliás, é consenso na
historiografia que as doenças foram mais fatais e rápidas no desaparecimento das
populações autóctones do continente americano do que as armas dos europeus.
Milhões de pessoas padeceram em questão de décadas após as primeiras
incursões dos colonizadores, em um dos maiores e mais nefastos genocídios
conhecidos da história mundial.

36

Coordenação Geral de Povos Isolados e de Recente Contato da FUNAI.
“A escassez crônica de recursos humanos é de tal ordem que atualmente as FPEs têm a relação
aproximada de 01 servidor para cada 300 mil hectares de Terras Indígenas (TIs) com a presença
de povos indígenas isolados.” (RIBEIRO; AMORIM, 2017).
38
RIBEIRO, Fábio A. N.; AMORIM, Fabrício F. Carta- Denúncia: o desmantelamento da política
pública indigenista e o risco do genocídio de povos isolados e de recente contato no Brasil.
ARACÊ – Direitos Humanos em Revista, ano 4, n.5, 2017.
37
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A ocorrência de um contato gera mudanças não apenas nas condições de
saúde da maioria dos povos, mas, também nas suas formas de organização
social e em seu sistema de produção. Isso porque as doenças introduzidas,
principalmente as infecções respiratórias, diarréias, malária e outras doenças
infectocontagiosas, além de se tornarem constantes, acabam por incapacitá-los
temporariamente para as atividades cotidianas, comprometendo, inclusive, a
segurança alimentar do grupo contatado e o ambiente social ao qual a doença se
instalou39. Há ainda o risco de ocorrerem mortes em massa, causando baixas
demográficas catastróficas, conforme se evidencia na tabela a seguir:

39

Idem. Pg. 816.
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Mortalidade que se seguiu ao contato em alguns grupos indígenas no Brasil, 1912 a 1981

NOME

FAMÍLIA
LINGUÍSITICA

CONTATO/PERÍOD
O
DE TEMPO

POPULAÇÃO
INICIAL

POPULAÇÃO
FINAL

DEPOPULAÇÃO
(%)

PRINCIPAIS CAUSAS
DE MORTE

Aikeawara

TupiGuarani

1960 – 1965

126

34

33

Gripe e varíola

Asurini
Tocantins

TupiGuarani

1953 – 1962

190

35

81,5

1956 – 1966

580

176

70

Gavião
Parkatêjê

Gripe,

Sarampo,
Varicela

Gripe, Malária
Jê
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AwáGuajá do

1976 – 1981

91

25

72,5

Gripe,
Malária,
Calazar
(L.
visceral)

Tupi- Guarani

Alto
Turiaçu
Kaingang
de
SP
Grupos
do
Alto Xingu

Urubu
Kaapor

Xokl
eng
Sant
a
Catarina
Munduruku

Gripe,
sarampo,
blenorragia, varíola
Jê

1912 – 1956

1200

87

92,7

Aruak,
Karib, Tupi

1954 – 1955

650

536

18

Sarampo

TupiGuarani

1950 – 1951

750

590

21

Sarampo

Jê

1941 – 1943

400 a 600

106

Munduruku

1875 – 1956

18.910

1200

73,5
82,3

93

a

Sarampo,
Gripe,
Coqueluche,
Gonorreia

Sem informação
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Nambikwar
a

Nambikwar a

1948 – 1956

10000

1000

90

Gripe,
malária,
sarampo,
Tuberculose

Karajá

Karajá

1940 – 1956

4000

1000

75

Gripe,

SuruíPaiter

Mondé

1980 – 1986

800

200

75

sarampo,
malária,
Tuberculose

Sarampo,
Tuberculose

Fontes: Povos Indígenas no Brasil, Instituto Socioambiental; Gonçalves Tocantins (1877); Ehrenreich (1940); Levy-Strauss (1948); Robert e Yolanda
Murphy (1954); Darcy Ribeiro (1956), Francis Black (1994)40.

40In:

RODRIGUES, Douglas A. Proteção e Assistência à Saúde dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato no Brasil. OTCA: São Paulo, 2014.
130 pp. Disponível em: <https://boletimisolados.trabalhoindigenista.org.br/wp-content/uploads/sites/3/2017/08/Saude _PIIRC_-Douglas-Rodrigues.pdf>.
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A) 4. Atual situação do órgão indigenista estatal na proteção de povos
isolados e de recente contato
Um breve registro de fatos recentes expõe como o Estado brasileiro vem
tratando a especificidade dos povos indígenas isolados e de recente contato
(PIIRC), mediante a intensificação de ameaças a esses povos em um contexto
sanitário único.
Inicialmente, foi publicada a portaria nº 167/2020 da Funai, que realiza uma
manobra regimental bastante suspeita, para permitir a nomeação a cargo
estratégico para a proteção dos isolados, de pessoa estranha ao quadro de
servidores públicos da Fundação Nacional do Índio. No dia seguinte, é divulgada
a portaria nº 151/2020 do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que nomeia
um missionário extremista para a Coordenação Geral de Índios Isolados e de
Recente Contato da FUNAI. Ademais, em áudio divulgado pelo The Intercept,
Edward Luz Filho, vice-presidente da Missão Novas Tribos Brasil, comemora a
indicação de Dias para o cargo de Coordenador Geral de Índios Isolados e de
Recente Contato da FUNAI e expõe os estreitos vínculos que a atividade
missionária extremista possui com este último41. Já no contexto pandêmico, foi
autorizado o ingresso de religiosos em áreas indígenas com a presença de povos
isolados, reportagens de diversos órgãos de imprensa denunciavam um
audacioso plano, que envolvia a aquisição de avião, com o intuito de contatar

41

A Ação Civil Pública nº 1007395-2020.4.01.3400, elaborada pelo Ministério Público Federal –
MPF, foi protocolada no dia 7 de abril de 2020. Com o indeferimento da medida liminar pelo juízo
de origem, a UNIVAJA e o MPF interpuseram um agravo de instrumento que foi julgado
procedente pelo Tribunal Regional Federal 1ª Região (TRF1) em 21/05/2020. A União recorreu
desta última decisão e teve os pedidos formulados em sede de agravo interno acolhidos pelo
Presidente do Superior Tribunal de Justiça em 10/06/2020.
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grupos em isolamento e “alcançar os não alcançados” pelo evangelho42. Por fim,
os vetos presidenciais à lei que previa medidas de proteção aos povos indígenas
durante a pandemia do novo Coronavírus, dentre os quais, figura o veto à
obrigatoriedade de liberação pela União de verba emergencial para a saúde
indígena.
Não bastassem esses perigos, em carta-denúncia sobre os desafios atuais
da FUNAI, publicada pela Revista Aracê, antes da atual pandemia, afirma-se
existir uma

profunda desproporcionalidade

e incompatibilidade entre os

cronogramas para estudos de impacto de atividades econômicas e o tempo e os
recursos destinados à Coordenação Geral de Índios Isolados e de Recente
Contato da FUNAI para análise acerca da presença, ocupação e dinâmicas dos
grupos em isolamento (RIBEIRO; AMORIM, 2017). Pois bem, se em condições
normais de saúde coletiva e no curso de procedimentos regulares de
licenciamento ambiental problemas graves puderam ser identificados para a
efetiva proteção dos povos isolados e de recente contato, particularmente
sensível é a conjuntura hodierna, que envolve pandemia, esfacelamento das
missões institucionais da Funai, garimpo e outras atividades ilegais que não
cessam de avançar sob os auspícios de uma fiscalização omissa.
A atuação que a Coordenação Geral de Índios Isolados e de Recente
Contato da FUNAI tem apresentado no atual governo, bem como as ações e
discursos governamentais como um todo, demonstram uma incompatibilidade
com os princípios e diretrizes da política indigenista do Estado Brasileiro para
essas populações.

42

A expulsão é resultado da Ação Civil Pública nº 1000314-60.2020.4.01.3201, movida pela
UNIVAJA em parceria com MPF. São réus nesta demanda: Tomas Andrew Tonkin,
JosiahMcintyre, pastor Wilson de Benjamin e Missão Novas Tribos do Brasil Leia mais sobre em:
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/indigenas-vao-a-justica-contra-missionarios-naamazonia-para-impedir-genocidio/
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O paradigma do não-contato consolidou-se como política de proteção aos
direitos dos povos isolados no Brasil no ano de 1987. Isso significa não apenas
que o Estado não deve realizar o contato como, também, deve evitar que
terceiros o façam. O processo de concepção dessa metodologia, voltada aos
grupos em isolamento, tem como base as trágicas experiências pretéritas. Haja
vista, o passado reunir exemplos de etnias que sucumbiram, logo após o contato,
ou que tiveram sua população reduzida drasticamente. Deste modo, o principio da
atração e contato concebido para a proteção e integração de indígenas, foi
substituído pelo respeito à autodeterminação (DA SILVA, 2018).
O sucesso desse modelo de política indigenista depende da proteção
integral aos territórios dos grupos isolados. Daí, a importância do trabalho das
Frentes de Proteção Etnoambiental (FPE), unidades descentralizadas da Funai
especializadas na proteção dos povos indígenas isolados e de recente contato,
criadas pela Portaria da FUNAI nº 290/2000 e reguladas pelo decreto 9.010/2017.
Entre as suas atribuições estão: a) proteção aos povos isolados, b)
sistematização e confirmação das informações sobre a presença desses povos, c)
coordenação de ações de proteção e promoção das subjetividades dos índios
isolados, e d) regular o ingresso de terceiros em áreas com presença desses
grupos. Compõe o conjunto normativo de salvaguarda aos direitos dos povos em
isolamento, a Portaria º 501 de 31 de maio de 201643, Portaria nº 281, de 20 de
abril de 200044, ambas da FUNAI e o decreto 7778/201245. Desta maneira,
percebe-se a fragilidade dos meios normativos, que positivaram esse importante
paradigma de defesa aos povos isolados em território nacional, e ausência de
disciplina específica, para a regulamentação do licenciamento ambiental em suas
terras.
43

Constitui o Conselho da Política de Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas
Isolados e de Recente Contato.
44
Estabelece as Diretrizes para os Povos Isolados.
45
Reestrutura a FUNAI e define a proteção e proteção dos isolados como uma de suas finalidades.
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As diretrizes para a proteção desses povos são carentes de maior força
normativa concretizadora, pois estão disciplinadas na portaria nº 281/2000 da
FUNAI. Um ato administrativo em posição hierárquica inferior a norma e sujeito à
vontade da Administração, portanto sem imperatividade e segurança jurídica. O
primeiro ponto de destaque é a necessidade de garantir liberdade para atividades
tradicionais dos índios isolados. Seguido do alerta de que a constatação da
existência deles não conduz obrigatoriamente ao contato. Pontua a necessidade
de promover ações de campo, destinadas a localização e obtenção de
informações (atividades, número de pessoas, etc). Considera o assunto saúde,
uma matéria prioritária, tendo em vista, evitar possíveis etnocídios/genocídios
decorrentes de contatos inevitáveis. Informa que as terras por eles habitadas
serão garantidas, assegurando-se as riquezas naturais, fauna, flora e mananciais.
Estabelece a proteção à cultura dos indígenas isolados em suas variadas formas
de manifestação. E, por fim, proíbe no interior dessas áreas, ocupadas por
isolados, toda e qualquer atividade econômica e comercial.
Com base nelas, podem ser suscitados os seguintes princípios,
imprescindíveis para assegurar o exercício das subjetividades dos povos em
isolamento: a) autodeterminação - respeito às estratégias de sobrevivência,
segundo seus usos e costumes, b) livre acesso, locomoção e usufruto do seu
território - terras livres de limitações e impedimentos, c) saúde plena - relacionada
ao meio ambiente equilibrado, d) alteridade - reconhecimento do outro como
sujeito de direito, e e) precaução e prevenção - conjunto de medidas e
procedimentos, com o fim de mitigar os efeitos negativos ou evitar danos de
impossível reparação em caso de um contato inevitável, como a alta mortandade
devido a surtos e epidemias (VAZ, 2013)46.

46

VAZ, Antenor. Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato no Brasil: políticas, direitos e
problemáticas. Brasília, 2013.
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Sem o integral respeito a essas balizas principiológicas, sem a devida
atenção ao risco que a pandemia representa aos povos isolados, sem a retirada
de invasores dos seus territórios, o Estado brasileiro promove a exposição à
morte de povos que optaram por um modelo de organização social e política
distinto daquele adotado pela sociedade envolvente.

B) O CONTEXTO ESPECIAL DE PANDEMIA E OS POVOS INDÍGENAS
ISOLADOS E DE RECENTE CONTATO

Essa pergunta do contato é de todos não
indígenas. A resposta que eu dou é a de sempre
Só que eu devolvo a pergunta. Por que fizeram
contato com a gente?Isso aconteceu porque a
gente tinha adquirido uma doença contagiosa
através da nossa briga com não indígena, que
tinham invadido nosso território (MELOBO, DO
POVO IKPENG, 2020)47.

O Brasil já registra mais 80 (oitenta) mil mortes em decorrência do
agravamento da pandemia de Covid-19 e taxas que superam as mil mortes
diárias, sendo o segundo país no mundo em número de casos confirmados da
doença, atingindo mais de 2 milhões de casos48. Entre os povos indígenas, o
avanço do novo Coronavírus também está sendo fortemente sentido. Ao contrário
do que apontavam os primeiros prognósticos, a região amazônica, a despeito de
seu relativo isolamento em relação ao resto do país, está registrando altas taxas
de casos e de mortes, notadamente em Manaus, no estado do Amazonas.
47

ISA.
Por
que
vocês
fizeram
contato
com
a
gente?.
2020.
Disponível
em:<https://www.youtube.com/watch?v=NdIvOuFH1sI>. Acesso em 05/07/2020.
48
Disponível em https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/07/22/casos-e-mortespor-coronavirus-no-brasil-em-22-de-julho-segundo-consorcio-de-veiculos-deimprensa.ghtmlAcesso em 22/07/2020.
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Segundo dados da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia
Brasileira (COIAB), sediada em Manaus, já são quase 480 mortes entre povos
indígenas na região amazônica, tanto nas terras indígenas quanto em contexto
urbano49. No caso especifico do Vale do Javari, a Sesai contabilizou até a data
22.07.2020, 286 casos confirmados de indígenas e 1 óbito.
Conforme explica Santana, essas populações estão expostas a um cenário
incerto de extrema vulnerabilidade:

A sociedade muito tem alertado sobre a necessidade de evitar ou mitigar
os impactos entre os idosos, pessoas enfermas ou populações de rua.
Todavia, entre os vulneráveis também estão os povos indígenas, por
diversas razões, desde o modo de vida comunitário ao precário acesso
ao sistema de saúde – que favorecem a propagação do vírus e
potencializam seus impactos na saúde dessas populações. Entre os
povos indígenas, os isolados e de recente contato, em função de suas
peculiares formas de vida, estão ainda mais vulneráveis - bem como as
populações indígenas em contexto urbano, por motivos variados.
Observa-se, no entanto, que as ações que estão sendo promovidas
pelos órgãos de Estado junto aos povos indígenas, sobretudo junto aos
povos isolados e de recente contato, ainda estão muito aquém do ideal50.

Mas por que há tanta preocupação com a saúde dos povos isolados e de
recente contato, já que vivem afastados dos núcleos urbanos? A título de
exemplo, analisemos as Terras Indígenas Vale do Javari e Yanomami, ambas
com presença de indígenas isolados e de recente contato. Naquela, tais grupos
estão expostos ao contato com indivíduos que circulam pelo estado da Federação
com a maior taxa de mortalidade do país, o Amazonas51 e, nesta, já foram
confirmados 44 casos de COVID-19, e três óbitos. Ambas figuram no ranking das

49

Dados de 22 de julho de 2020. Informativo COIAB.
SANTANA,
Carolina.
Quando
os
isolados
somos
nós.
Disponível
em:
<https://povosisolados.com/2020/04/01/isoladossomosnos/>. Acesso em 28 de maio de 2020.
51
43 mortes para cada 100 mil habitantes, segundo dados de 28 de junho de 2020, do Painel
Coronavírus do Ministério da Saúde.
50
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5 terras indígenas mais vulneráveis do país em relação ao COVID-1952. Além
disso, a Terra Indígena Vale do Javari se encontra próxima aos municípios de
Atalaia do Norte e Benjamin Constant, onde já foram registrados 485 e 1458
casos, respectivamente. Já a Terra Indígena Yanomami se encontra próxima aos
municípios de Boa Vista, São Gabriel da Cachoeira e Santa Isabel do Rio Negro,
onde já foram registrados 10.883, 2659 e 277 casos, respectivamente.
A ocorrência de eventual contato de não indígenas com essas populações
poderá acarretar danos irreparáveis, conforme nos mostram os registros
históricos. Assim, apesar de viverem "em isolamento" não podemos
descartar, infelizmente, que a iminência de um contato indesejado com
invasores de terras (madeireiros, caçadores, religiosos extremistas, entre
outros) é uma realidade para estes povos. Processos epidêmicos com
elevada mortalidade ocorridos em decorrência de contatos "levaram ao
extermínio inúmeras etnias no Brasil. Os sobreviventes estão aí para
testemunhar nossa letalidade que, diga-se, não é apenas viral"53.

B). 1. Da violação ao direito fundamental à saúde e à vida dos povos
indígenas isolados e de recente contato
O direito à saúde dos povos indígenas isolados e de recente contato regese por normativa específica em virtude das inúmeras singularidades que
decorrem de sua vulnerabilidade socioepidemiológica. A vulnerabilidade dessas
populações
52

advém

de

fatores

biológicos

e

também

sociais,

por

isso

Como indicador de vulnerabilidade social considerou-se a disponibilidade de leitos hospitalares,
números de casos por município, número de óbitos, perfil etário da população indígena, vias de
acesso e outros fatores relacionados com a estrutura de atendimento da saúde indígena e
mobilidade territorial. Disponível em <https://covid19.socioambiental.org>. Acesso em 28 de junho
de 2020.
53
SANTANA, Carolina. Quando os isolados somos nós. Disponível em:
<https://povosisolados.com/2020/04/01/isoladossomosnos/>. Acesso em 10 de julho de 2020.
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socioepidemiológica. Em termos de vulnerabilidade biológica, destaca-se certa
susceptibilidade às epidemias, pelo fato de esses indígenas não possuírem
memória imunológica para os agentes infecciosos que, para a população
envolvente, são corriqueiros54. Além do alto grau de homogeneidade biológica,
como consequência de seu isolamento, a população não contactada também não
teve acesso à imunização ativa por vacinas, o que os coloca em uma situação
ainda mais vulnerável em relação às doenças infectocontagiosas.55
É muito importante destacar que essa

vulnerabilidade deve ser

considerada mesmo antes da ocorrência de um contato, pois o impacto com
vetores e/ou agentes patogênicos (seja em função de alterações antropogênicas
no meio ambiente ou a partir de relações interétnicas com outros povos indígenas
ou com invasores) pode acontecer mesmo quando estes grupos se encontram em
uma situação considerada de isolamento; ou seja, os efeitos sobre a
vulnerabilidade epidemiológica dessas populações podem existir mesmo não
havendo contato direto entre eles e não indígenas56 ou entre eles e indígenas
com contato mais frequente com a sociedade nacional.
Considerando aspectos extremamente peculiares, as normativas sobre a
saúde dessas populações destacam-se, inclusive, dentro das normativas voltadas
às populações indígenas de um modo geral. São elas:
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Artigo 1, item 1.5, da Portaria nº 281/PRES/FUNAI, de 20 de abril de 2000, que considera
prioritária a saúde dos indígenas isolados, devendo ser objeto de especial atenção,
decorrente de sua especificidade;
Portaria Interministerial nº 171, de 6 de fevereiro de 2013, que institui o Grupo de Trabalho
com a finalidade de elaborar diretrizes e estratégias de ações em saúde para Povos
Indígenas Isolados e de Recente Contato, bem como Plano de Contingência da Saúde
para Situações de Contato com Povos Isolados e Surtos Epidêmicos em Grupos de
Recente Contato,
Anexo XIV à Portaria de Consolidação nº 2, de 28 de setembro de 2017, que institui a
Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas e recomenda a adoção de
ações específicas de saúde em situações especiais como a de povos indígenas isolados e
de recente contato;
Portaria Conjunta 4.094/2018, que Define princípios, diretrizes e estratégias para a
atenção à saúde dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato.
Item 7, 7.1 e 7.2 do Ofício circular n. 27/2020/COGASI/DASI/SESAI/MS, de 18 de março
de 2020,
Item IV, C das Diretrizes de Proteção para os Povos Indígenas em Isolamento e em
Contato Inicial da Região Amazônica, do GranChaco e da Região Oriental do Paraguai, de
2012, do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, de 2012;
Art. XXVI da Declaração Americana sobre os Direitos dos Povos Indígenas, de 15 de
junho de 2016;

À luz do que precede, embora os indígenas isolados e de recente contato
gozem dos mesmos direitos aos meios de proteção à saúde que facultados à
comunhão nacional (art. 54 da Lei nº 6.001/73), as peculiaridades de seus usos,
costumes e tradições devem ser respeitados pelas políticas sociais e econômicas
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação (art. 196 CF/88 cc art. 231 CF/88). Trata-se de uma alteridade
radicalmente vulnerável, inclusive, quando comparada aos demais povos
indígenas.
Nessa toada, a Portaria Conjunta n. 4.094/2018, que define princípios,
diretrizes e estratégias para a atenção à saúde dos Povos Indígenas Isolados e
de Recente Contato, e destaca no seu artigo 3º, inciso III, “o reconhecimento de
sua vulnerabilidade social e epidemiológica em face da maior suscetibilidade ao
adoecimento e à morte”.
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Ademais, a ação de isolamento consiste na manifestação

mais

contundente dos costumes e tradicionais dos povos indígenas isolados e recente
contato. E, o planejamento de ações em saúde, especialmente com vistas a evitar
o contato, assume grande importância na redução da mortalidade indígena,
sobretudo as ações de prevenção de doenças infecto-contagiosas. Logo, o direito
à saúde dessas populações se efetiva, preventivamente, mediante a formação de
barreiras sanitárias através de ações voltadas aos povos não isolados que
compartilham territórios com os povos em isolamento e, por ações de combate e
retirada de invasores nas terras indígenas.
É sabido que os direitos fundamentais contêm uma proibição de
intervenção (Eingriffverbote) e, também, expressam um postulado de proteção
(Schutzgebote). Há que se considerar seriamente, especialmente para o caso dos
povos

indígenas

isolados,

a

proibição

de

proteção

insuficiente

(Untermarssverbote)57, vez que poderá resultar - com todas as críticas jurídicas
que o uso do termo possa receber - no genocídio de tais populações.
A administração pública costuma argumentar que há escassez de recursos
econômicos para a efetivação dos direitos de caráter social, especialmente em
momentos críticos como o atual. Poder-se-ia argumentar, com Holmes e Sustein
(1999), que todas as dimensões dos direitos fundamentais têm custos públicos e
que "levar a sério os direitos significa levar a sério a escassez" de recursos58.
Todavia, é preciso considerar que a prestação devida pelo Estado varia de acordo
com a necessidade específica de cada cidadão. Estamos falando, quiçá, dos
cidadãos mais vulneráveis do Estado brasileiro em um contexto de pandemia. A
própria dimensão do "mínimo existencial" para eles deve ser ampliada. O mínimo
existencial é exigência lógica do princípio da dignidade da pessoa humana e não
57
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pode deixar de ser objeto de apreciação judicial quando há flagrante negligência
do poder público.
Mas como, na prática, o direito fundamental à saúde dessas populações
está sendo violado?
Vejamos. A Portaria Conjunta n. 4.094/2018, que define princípios,
diretrizes e estratégias para a atenção à saúde dos Povos Indígenas Isolados e
de Recente Contato prevê em seu artigo 4 que as situações de contato, surtos e
epidemias envolvendo essas populações devem ser consideradas emergência em
saúde e requerem medidas imediatas e adequadas para reduzir a mortalidade
associada à quebra de isolamento ou adoecimento.
Observe-se que foi em 30 de janeiro de 2020 que a Organização Mundial
da Saúde (OMS) declarou que o surto do novo Coronavírus constitui uma
Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) – o mais alto
nível de alerta da Organização, conforme previsto no Regulamento Sanitário
Internacional. A primeira e mais urgente medida a ser tomada deveria ter sido a
elaboração de Planos de Contingência, também previstos na referida Portaria
Conjunta n. 4.094/2018, art. 7. É neles, por exemplo, que deveriam estar
elencadas, dentre outras, as ações necessárias para a efetivação de uma barreira
sanitária. Tais planos são uma importante ferramenta técnica para a orientação da
intervenção sanitária adequada e oportuna.
Em 01 de abril de 2020, o Opi - Observatório dos Direitos Humanos dos
Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato alertou para a necessidade de
urgência na elaboração de tais Planos e explicou a urgência:
Lucas Infantozzi Albertoni, médico especialista em saúde indígena que já
participou de três processos de contato com Povos Isolados, resume em
uma única frase: “já vi um resfriado comum se agravar seriamente em
pneumonia em apenas três dias, e isso com a equipe de saúde
presente”. Se agravar seriamente significa, em bom português, que
indígenas saudáveis e jovens morrem de gripe comum se não houver o
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cuidado necessário. Inúmeros fatores fazem com que os grupos isolados
e de recente contato sejam mais suscetíveis a adoecer ou irem a óbito
em função, principalmente, de doenças infecciosas corriqueiras como
gripes, diarréias e doenças imunopreveníveis. Isso significa dizer que um
contato inadvertido pode significar o risco de extinção física do grupos
inteiros.59

À época, a FUNAI alegou que os planos já existiam. Porém, até aquele
momento, não haviam sido publicados em nenhum local, ferindo o princípio da
publicidade. De todo modo, após a disponibilização destes planos60, o supracitado
Observatório de Direitos Humanos constatou que, de um modo geral, o que se
tem hoje é, tão somente, a elaboração pela Secretaria Especial de Saúde
Indígena (SESAI) de orientações gerais para que suas unidades descentralizadas
os Distritos Sanitários Especiais (DSEIs), ao elaborem seus próprios Planos de
Contingência para o Combate ao COVID-19, considerem, em relação aos Povos
Indígenas Isolados e de Recente Contato, o disposto na Portaria Conjunta n.
4.094, de 20 de dezembro de 201861.
Se analisados, a maioria dos Planos de Contingência apenas faz referência
à mencionada Portaria e a procedimentos que devem ser seguidos sem, contudo,
adequá-la à realidade de cada local explicando de que maneira os procedimentos
serão efetivados. Um exemplo gritante é a realização de quarentena. Os Planos
de Contingência mencionam a necessidade de que seja realizada, porém não
explicam onde, especialmente para os casos de indígenas retornando da cidade.
Outro exemplo: a realização de protocolos de remoção de indígenas. Quando e
como removê-los em caso de doenças.
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O item 7.2 do Oficio Circular n.º 27/2020/COGASI/DASI/SESAI/MS62 é
categórico a respeito de ações a serem tomadas:
Para os povos indígenas de recente contato, recomenda-se: a) Avaliar a
situação vacinal de acordo com o calendário específico para esses
Povos (vide Nota Informava 279 7211354); b) Avaliar criteriosamente a
necessidade de remoções para a rede de referência do SUS; c) Verificar
quais são os estabelecimentos de saúde da rede de referência do SUS
que estão preparados para adequar um local de isolamento específico
para esses pacientes; d) Preparar os profissionais de saúde dos
estabelecimentos de referência para o caso de recebimento desses
pacientes; e) Verificar o estado de saúde e a carteira de vacinação antes
da entrada em área dos profissionais de saúde e servidores e
colaboradores da FUNAI; f) Garanr o cumprimento dos protocolos de
quarentena para entrada das EMSI em área; g) Adotar metodologias de
educação em saúde adequadas.

Os Planos de Contingência dos DSEIs não podem simplesmente repetir os
termos das orientações gerais, é preciso que haja adequações destas à realidade
local.
Outro item primordial, também constante tanto na Portaria Conjunta
4.094/18 e no supracitado oficio n.º 27/2020/COGASI/DASI/SESAI/MS é o de que
os Distritos Sanitários Especiais Indígenas que possuem Povos Indígenas
Isolados e de Recente Contato sob sua jurisdição considerem a alta
vulnerabilidade social e epidemiológica e diferenciem no Plano de Contingência
as ações voltadas especificamente a essas populações. Esta diferenciação nada
mais é do que um Plano de Ação específico para cada povo isolado e de recente
contato. Assim, mais do que simplesmente referenciar a existência da Portaria
4.094/18 em seus Planos, é necessário que os DSEIs, em coordenação com a
FUNAI, descrevam as ações e seus responsáveis para efetivar barreiras
sanitárias, avaliações de remoção, onde e como serão realizados protocolos de
quarentena, de que maneira os casos suspeitos serão isolados dentro da aldeia e
todas as demais ações já explicitadas na Portaria Conjunta 4.094/2018.
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Disponível em: <https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46710-ministerio-da-saudelanca-medidas-para-prevenir-coronavirus-em-povos-indigenas>
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Ao fim e ao cabo, a única coisa que a política de saúde indígena para
povos isolados e de recente contato possui é a mera repetição das diretrizes já
existentes na Portaria 4.094/18, em documentos com nomes e números
diferentes. Se tais Planos de Ação já existem, não lhes foi dada publicidade. E
mais, se tais Planos de Ação já existem, não lhes está sendo dada efetividade. É
necessário efetivar, urgentemente, a política de saúde para povos indígenas
isolados e de recente contato. A Portaria n. 4.094, em seu artigo 8º, possui
orientações claras quanto ao que deve conter um Plano de Contingência para
situações que envolva povos isolados e de recente contato: i) as atribuições e
competências; ii) os fluxos de atendimento e comunicação; iii) os recursos
materiais e humanos; iv) os protocolos de quarentena e vigilância sanitária; v) as
ações de imunização; vi) os procedimentos para remoção; vii) os registros de
atendimento e notificação; viii) os protocolos de conduta das equipes; e iv) os
possíveis cenários a serem enfrentados.
Em 14 de maio, novamente o Observatório de Direitos Humanos de Povos
Indígenas Isolados e de Recente Contato verificou que ainda não tinham sido
destacados dentro dos Planos de Contingência ações específicas para essas
populações. Os Planos existentes são ineficientes por não atenderem às
especificidades dos povos em comento e, também, por não serem exequíveis63.
Tais Planos de Contingência deveriam estar em execução plena nesse
momento, a partir da articulação de redes interinstitucionais locais e em nível
central, capazes de pensar estratégias de acordo com cenários variados, vez que
durante a pandemia as condições não são estáveis. Em recente Ação Civil
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Pública com pedido de Tutela Provisória de Urgência o Ministério Público Federal
identificou que o Plano de Contingência do DSEI Yanomami:
[…] elenca as vulnerabilidades sanitárias específicas da população
Yanomami, entre estas a mineração ilegal. Entretanto, o DSEI-Y não
apresenta nenhuma medida concreta que garanta o isolamento dos
casos suspeitos nesse contexto. Assim, o DSEI-Y abstrai a existência de
milhares de garimpeiros não indígenas em área e desconsidera um dos
principais vetores de propagação de doenças. A aplicação
descontextualizada do plano elaborado, portanto, pode tornar ineficazes
as medidas sanitárias adotadas”.64

Nota Técnica emitida por pesquisadores da Universidade Federal do
Amazonas, da Universidade do Estado do Amazonas e do Núcleo de Estudos
Socioambientais da Amazônia intitulada "Ações e Desafios para o Enfrentamento
da Situação de Emergência em Saúde Pública Decorrente do Coronavírus (covid19) para os Povos Indígenas da Microrregião do Alto Solimões"65 reforçam a
importância da elaboração de planos emergenciais adequados às realidades
culturais e organização territorial indígena com a adoção dos protocolos
estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde e
Secretárias do Estado para os casos graves envolvendo população indígena;
Bem como nota do Opi- Observatório dos Direitos Humanos dos Povos
Indígenas Isolados e de Recente Contato, publicada em 02 de junho de 202066
demonstra que os Planos de Contingência divulgados pela Secretaria Especial de
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Saúde Indígena não dão conta das exigências previstas na Portaria Conjunta
4.094/2018 e, tampouco, há planos elaborados para cada um desses povos:
Na maioria dos Planos de Contingência disponibilizados no site da
SESAI, a composição das Equipes de Referência Local não estão
discriminadas e, tampouco, sua forma de funcionamento. (...) Ou seja, o
estabelecimento das Equipes de Referência Local é primordial para a
execução e a avaliação do Planos de Contingência. Como já
mencionado, alguns planos observaram tais previsões, todavia, isso é
insuficiente em um momento tão crítico. É necessário que todos os
DSEIs cuja jurisdição abranja territórios de povos isolados e de recente
contato estejam adequados à mencionada Portaria.

Recentemente, diversas denúncias de descumprimento dos Planos de
Contingência vieram à tona:
Em 14 de abril de 2020, um ofício da Coordenação Regional da FUNAI do
Vale do Javari (Oficio n.º 6/2020/CR-VJ/FUNAI) (Doc.4) para o Coordenador do
Distrito Especial de Saúde Indígena do Vale do Javari com cópia para o
Presidente da FUNAI Marcelo Augusto Xavier da Silva e para o Secretário
Especial de Saúde Indígena, relata, detalhadamente, a gravíssima situação de
falta de condições nos meios para transporte de pacientes; precárias condições
de rádio comunicação

(única maneira de comunicação entre aldeias e

instituições) tanto do DSEI quanto da FUNAI; ausência de articulação
interinstitucional entre Funai e SESAI na elaboração do Plano de Contingência
daquele Distrito Sanitário (exigência prevista na Portaria Conjunta 4.094/18) e,
pasme-se, a realização de quarentena de viajantes em área no interior da terra
indígena onde há referência de povos isolados.
No dia 13 de maio de 2020 um ofício da Coordenadora Regional da Funai
do Vale do Javari (Oficio n.º 14/2020/CFPE - VALE DO JAVARI/FUNAI) (Doc.4)
dá conta de que protocolos de quarentena não estão sendo realizados pelo
Distrito Sanitário Especial Indígena que atende a região, colocando em risco
indígenas e profissionais que trabalham em campo.
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Em 25 de maio de 2020, reportagem investigativa do jornal O Globo
verificou que a Base de Proteção Etnoambiental da Terra Indígena Kawahiva do
Rio Pardo está vulnerável a ações de invasores. Segundo a reportagem essa
terra indígena "(...) pode ser considerada um oásis em meio ao chamado "arco do
desmatamento", portanto, cobiçada pela ação de madeireiros, que exercem forte
pressão para invadir a área, com histórico de ataques à base de servidores da
Funai. De acordo com o servidor exonerado pela Funai, a situação que já é tensa
com a falta de servidores em tempos de coronavírus, ficou ainda mais com a
saída da Polícia Militar da região. A presença dos policiais que garantiam a
proteção dos servidores foi um pedido do Ministério Público depois que a base em
que eles atuam foi atacada por homens armados, em outubro de 2018".67
Também em 25 de maio pesquisadores68 enviaram ao Ministério Público
Federal e ao Chefe do Distrito Sanitário Indígena denúncias relacionadas à
execução do Plano de Contingência para Infecção Humana pelo novo
Coronavírus (COVID-19) para os indígenas de Recente Contato e Isolados do
Povo AwaGuajá (Doc. 5). Tal denúncia confirma que, nos poucos lugares onde há
Planos de Contingência adequados à realidade dos povos isolados e de recente
contato, os Planos não são efetivados. Ali eles informam:
1. No que diz respeito à segurança da Estrutura Organizacional de saúde
indígena, a equipe da CASAI de São Luís, responsável por atender os
AwaGuajá, não está passando por quarentena ou realizando testes
em seus funcionários periodicamente. Apesar de já ter ocorrido o
afastamento de um funcionário infectado recentemente e a CASAI ter
passado por desinfecção, não foram estabelecidos novos protocolos
para os funcionários que prestam atendimento aos AwaGuajá, nem
houve novas contratações para recompor a equipe afastada por
pertencer ao grupo de risco.
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2.
Com relação aos Fluxos de Atendimento e Comunicação, os
problemas identificados são muitos e de natureza variada: a) a alta
rotatividade de funcionários e ausência de dados informatizados
resultam em falhas na comunicação entre os profissionais que compõem
a equipe que atua nas aldeias, gerando problemas no registro do
histórico dos pacientes, na avaliação do médico e enfermeira de área
quando estes se encontram longe das aldeias e na contabilização e
controle de entrada e saída de medicamentos, o que pode induzir a erros
de diagnóstico; b) não há reuniões periódicas entre as equipes para
compartilhar informações sobre a situação de cada aldeia e avaliar
as ocorrências e as necessidades de cada Unidade Básica de
Saúde; c) o número de funcionários disponível, que já não era suficiente
nas aldeias awaguajá, tem gerado, durante a pandemia, sobrecarga de
trabalho nos profissionais e desmotivação, uma vez que não há previsão
para a contratação de novos profissionais; d) muitas aldeias passam
grande tempo sem a visita do enfermeiro ou médico responsável e há
profissionais que não cumprem a escala de trabalho planejada ou
se recusam a cumprir a quarentena, comprometendo o atendimento
médico em todas as aldeias; e) a ausência de observância ao fluxo de
comunicação previsto no Plano de Contingência tem resultado em
tomada de decisões relativas a suspeita de Covid-19, como a remoção
de pacientes da aldeia, sem o envolvimento das instituições
responsáveis pela implementação do Plano, colocando todos os
AwaGuajá em risco.
3.
Com relação aos recursos materiais nas Unidades Básicas de
Saúde das aldeias AwaGuajá, estas não dispõem de itens para
higienização básicos, como álcool, nem material para limpeza e
desinfecção do ambiente, sendo necessário que muitas vezes os
funcionários comprem com os seus recursos esses itens. Apesar do
grande número de infecções e doençasrespiratórias que acometem os
indígenas, há também carência de termômetro digital, termômetro
infravermelho e oxímetro, pilhas e outros tipos de baterias para
alimentar os equipamentos existentes, além de medicamentos e
insumos hospitalares de uso cotidiano que, se adquiridos, evitam
diagnósticos equivocados e a retirada desnecessária de indígenas
de área. Soma-se a isso a necessidade de capacitação dos técnicos de
enfermagem para o manuseio do cilindro de oxigênio.
4.
No que diz respeito aos protocolos de quarentena dos
profissionais de saúde e servidores da FPEA no quarto de hotel
destinado ao seu isolamento, o local não oferece infraestrutura
adequada para a quarentena, faltando frigobar nos quartos para
possibilitar o armazenamento individual de alimentos; não há acesso
dos profissionais a Equipamento de Proteção Individual (EPI) e
materiais básicos para higienização, aumentando a chance de
contaminação entre eles.
5.
Com respeito à quarentena cumprida pelos AwaGuajá que
retornam às aldeias após período de tratamento de saúde nas cidades, o
local destinado ao isolamento não oferece condições adequadas por ser
extremamente quente, segundo relato dos AwaGuajá que por lá
passaram.
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6.
Ainda a respeito da quarentena, os próprios AwaGuajá já
enfatizaram, por meio de dois documentos escritos via Associação
(anexo III e IV), que não aceitam a entrada em suas aldeias de
servidores da saúde ou motoristas que não tenham cumprido a
quarentena adequadamente.
7.
No tocante ao protocolo de remoção, os motoristas que
transportam os profissionais de saúde e pacientes também não
dispõem de EPIs e produtos de limpeza para a desinfecção
adequada dos carros, o que coloca em risco não apenas os pacientes
removidos, mas também todos os profissionais de saúde com quem eles
têm contato e os próprios motoristas.
8.
Com relação à convocação da Sala de Situação, mesmo com o
aumento de casos em povoados e municípios próximos às aldeias dos
AwaGuajá, esse protocolo não tem sido seguido, tornando impossível
a verificação das medidas previstas no Plano de Contingência.

Em 28 de maio a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari - UNIVAJA
enviou o Oficio nº 13/CEX-UNIVAJA/2020 (Doc.6) para o Comandante Militar da
Amazônia (CMA) General Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira,
informando que 6 embarcações com caçadores e pescadores profissionais teriam
invadido a Terra Indígena Vale do Javari para praticar atividades ilegais e que
uma balsa de garimpo teria adentrado à mesma terra, para realizar mineração
ilegal no Rio Curuena, local de presença confirmada de indígenas isolados. O
Ofício relata, ainda, que equipe da Funai da Base Curuçá estava sem apoio das
forças de segurança do Estado e sem realizar procedimentos de vigilância e
abordagem de rotina por não possuir Equipamentos de Proteção Individual para o
COVID-19.
Também em 28 de maio, a "Nota Técnica para contribuir com as medidas
de combate à covid-19 na terra indígena Zuruahã" (Doc.7), elaborada por diversos
especialistas, demonstra a inadequação do “Plano de contingência distrital para
infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19) em povos indígenas isolados
e de recente contato” elaborado pelo DSEI-Médio Rio Purus e aponta
possibilidades de melhoria,complementações e propõe recomendações efetivas
para a implementação de medidas de isolamento social e físico entre o povo
Suruwaha:
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Recomendamos que as ações em saúde para assistência odontológica e
imunização para Influenza não sejam realizadas durante o período de
pandemia por oferecer um grande risco de introduzir o SARS-Cov-2,
condição que deve ser evitada a todo custo, pois uma introdução de
SARS-Cov-2 entre os Suruwaha seria desastrosa com consequências
fatais. Estas ações de saúde não são emergenciais e a ausência destas
pelo período de pandemia não apresenta risco de vida imediato aos
Suruwaha. A lógica da vacina de gripe é a mesma que se aplica ao
isolamento, sendo que se os Suruwaha não tiverem contato com grupos
externos a chance de contágio por gripe é ínfima. Por fim, defendemos
que os Suruwaha sejam informados sobre a pandemia de COVID-19, ao
contrário do que coloca o plano de contingência que indica sigilo sobre a
pandemia. A razão alegada de que o conhecimento sobre a pandemia irá
causar “pânico e/ou situações de autoenvenenamento coletivo” não tem
base em evidências, é antiética e fere o princípio de autonomia dos
povos indígenas. É fato que os Suruwaha convivem com surtos de
doenças introduzidas pelos não-indígenas há mais de um século.
Sabemos que eles próprios praticam autoisolamento em casos de surtos
epidêmicos, bem como a conhecida aversão que eles expressam a nãoindígenas doentes. Acreditamos que somente informados eles poderão
decidir se querem ou não manter contato com as equipes e em que
situações este contato deve ocorrer. Nossa sugestão é que sejam
enviados áudios na língua Suruwaha por radiofonia, e assim dar aos
Suruwaha as condições de tomarem decisões com base em informações
sobre a pandemia sobre como e quando querem ser contatados. O autoisolamento já vem sendo praticado por um subgrupo Jamamadi que
adotou estratégia de isolamento como forma de sobrevivência diante da
pandemia. Os indígenas informaram ao DSEI e à FUNAI que não
desejam receber ações de saúde durante a crise sanitária e humanitária
da COVID-19.

Em 30 de maio de 2020 a Revista Época denunciou que em meio a
subnotificações de casos, o Coronavírus avança na área de índios isolados.
Segundo a reportagem:
A narrativa de uma tragédia anunciada é confirmada no episódio
envolvendo dois recém-contatados da etnia korubo, moradores da Terra
Indígena Vale do Javari. Uma criança foi levada para Atalaia do Norte
depois de ter sido picada por uma cobra. Ficou em observação na
Unidade Básica de Saúde (UBS) onde trabalha a gerente de
enfermagem, que segundo ÉPOCA apurou, testou positivo para
coronavírus. A própria coordenação do Distrito de Saúde Indígena (Dsei)
não seguiu o protocolo de quarentena ao levar os korubos para a base
de proteção no rio Ituí-Itacoaí, porta de entrada para a Terra Indígena,
onde há maior fluxo de ingresso para as aldeias. (...) "O Dsei do Vale do
Javari está fazendo 'roleta russa' levando índios sem testagem para
Terra Indígena", afirma um servidor que conhece bem a região. A Funai
afirma ter elaborado um Plano de Contingência"próprio", atividades de
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monitoramento, vigilância e conscientização junto às aldeias. Porém,
questionada para apresentar a íntegra do plano, o órgão não deu
retorno. "A Funai está atenta e agindo para passar por esta crise de
saúde mundial da melhor forma possível", diz nota.69

B). 2. Da necessidade de articulação interinstitucional
A Política Indigenista para povos indígenas isolados e de recente contato
não é uma política de governo, mas sim uma política de Estado que vem sendo
desenvolvida há mais de um século. O Estado brasileiro vem aperfeiçoando suas
diretrizes nesse campo desde os primeiros contatos realizados pelo então Serviço
de Proteção ao Índio, fundado em 1910. O aperfeiçoamento dessa política
constatou a importância da realização de ações interinstitucionais e, ainda, com a
participação dos povos indígenas. Por isso, o art. 12 da Portaria n.
4.094/18informa:
Art. 12. Deverá ser ativada uma Sala de Situação para subsidiar a
tomada de decisões dos gestores e a ação das equipes locais diante do
estabelecimento de situações de contato, surtos ou epidemias
envolvendo os Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato.
§ 1º A Sala de Situação terá como objetivos precípuos o
compartilhamento e a sistematização de informações, o favorecimento
do processo decisório, a organização de respostas para emergências e o
monitoramento e avaliação das intervenções realizadas.
§ 2º A Sala de Situação será composta por membros indicados pela
SESAI/MS e membros indicados pela FUNAI e poderá ser integrada
também por colaboradores convidados, com a anuência conjunta de
ambos os órgãos.
§ 3º A Sala de Situação será convocada indistintamente pela SESAI/MS
ou pela FUNAI.
§ 4º A Sala de Situação não substitui as respectivas competências legais
da SESAI/MS e da FUNAI frente à promoção e proteção dos direitos dos
Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato.
Art. 13. As decisões e orientações adotadas pela Sala de Situação serão
implementadas pela Equipe de Referência Local com o apoio das
69
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equipes multidisciplinares de saúde indígena do Distrito Sanitário
Especial Indígena e, conforme a necessidade, outros profissionais de
saúde colaboradores.
§ 1º A Equipe de Referência Local será composta por, pelo menos, dois
membros indicados pelo Distrito Sanitário Especial Indígena da
SESAI/MS e dois membros indicados pela Frente de Proteção
Etnoambiental da FUNAI.
§ 2º Os integrantes da Equipe de Referência Local deverão atuar de
forma integrada, de acordo com suas competências e atribuições, e
reportar-se-ão às autoridades de sua própria hierarquia funcional.

É salutar que num momento crítico como o atual haja participação de
indígenas e que se avalie a participação dos órgãos de defesa de seus direitos,
como o Ministério Público Federal e Defensoria Pública da União, conforme a
determinação da Medida Cautelar concedida pelo eminente Ministro Barroso.
A já citada Nota Técnica emitida por pesquisadores da Universidade
Federal do Amazonas, da Universidade do Estado do Amazonas e do Núcleo de
Estudos Socioambientais da Amazônia intitulada "Ações e Desafios para o
Enfrentamento da Situação de Emergência em Saúde Pública Decorrente do
Coronavírus (covid-19) para os Povos Indígenas da Microrregião do Alto
Solimões70" recomenda, entre outras diretrizes,

[...] a articulação de instituições de ensino e pesquisa; SESAI, Secretarias
Estaduais e Municipais de Saúde, a fim de garantir acesso a informações
governamentais oficiais com o objetivo de dirimir a veiculação de notícias falsas
sobre os procedimentos de tratamento e prevenção do COVID19 (...)
Garantia de mecanismos virtuais que reúnam representantes do Ministério da
Saúde, Secretarias Estaduais e Municipais, DSEI - Alto Rio Solimões e DSEI
Vale do Javari, Fundação Nacional do Índio, representantes dos povos
indígenas, do MinistérioPúblico Federal, da Fundação Oswaldo Cruz,
Universidades, profissionais de saúde e organizações de apoio aos povos
indígenas para o devido acompanhamento e avaliaçãosimultânea das ações,
visando o aprimoramento dos respectivos planos e ações.
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Dada a extrema fragilidade da questão e a vulnerabilidade a que estão
submetidos os povos isolados e de recente contato, o controle social destas
ações se faz necessário.
Veja-se, ainda, que o XXVI da Declaração Americana sobre os Direitos dos
Povos Indígenas afirma que, no que diz respeito aos povos indígenas isolados e
de recente contato, os Estados adotarão políticas e medidas adequadas, com o
conhecimento e a participação dos povos e das organizações indígenas, para
reconhecer, respeitar e proteger as terras, territórios, o meio ambiente e as
culturas desses povos, bem como sua vida e integridade individual e coletiva. O
cumprimento de normas estabelecidas no âmbito do direito internacional não é
apenas um compromisso assumido diante da comunidade global. Quando se
estabelece um tratado internacional, não se trata somente de um acordo político,
que foi firmado entre os organismos internacionais e os Estados, mas sim uma
obrigação com vinculações jurídicas internas ao ordenamento jurídico brasileiro.
O Art. 5º, § 2º da Constituição Federal determina que “os direitos e garantias
expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos
princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República
Federativa do Brasil seja parte”. A partir da prescrição constitucional, depreendese que os tratados internacionais que forem ratificados e incorporados pelo
Estado brasileiro ao seu ordenamento jurídico interno expandem o bloco de
direitos fundamentais previstos no Art. 5º.
Entre os dias 5 e 12 de novembro de 2018, a Comissão Interamericana de
Direitos Humanos (Comissão IDH) realizou uma visita in loco no Brasil. O objetivo
principal da visita era averiguar a conjuntura dos direitos humanos no país. Dentre
os mais distintos temas tratados, as demandas dos povos indígenas isolados e de
recente contato – denominado no relatório como contato inicial – foram objeto
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específico do Relatório Preliminar publicado após a visita. Sobre o direito à saúde
e à autodeterminação desses povos específicos, o relatório destaca:

A CIDH expressa a extrema vulnerabilidade a que povos em isolamento
voluntário ou de contato inicial da Amazônia estão expostos, resultante
da presença das pessoas e de atividades externas relacionadas com a
indústria extrativa, que interrompem o modo de vida, a visão do mundo e
a representação sociocultural, além de aumentar o risco de contágio
por doenças comuns, as quais não possuem imunidade71.

Ainda no texto do relatório, este expressa uma recomendação enfática, ao
prescrever, no seu item 8, que o Estado brasileiro deve:
Assegurar o total respeito e garantia aos direitos dos povos indígenas
em isolamento voluntário ou contato inicial, estabelecendo mecanismos
eficazes de proteção para prevenir e erradicar o acesso de terceiros aos
territórios onde esses povos estão presentes. Além disso, recomendase fortalecer planos intersetoriais de saúde, para que contribuam à
eliminação dos problemas de saúde que lhes afetem72.

Em 2013, a Comissão IDH expediu um relatório denominado Pueblos
Indígenas em Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial em las Américas:
Recomendaciones para el Pleno Respeto a sus Derechos Humanos. Neste
documento, há recomendações específicas para o resguardo do direito à saúde e
a forma de construção das políticas públicas em diálogo com amplos atores
sociais pertinentes para tanto, incluindo a participação social. No que tange à
saúde, as recomendações nos itens 16 e 17 prescrevem os seguintes conteúdos:
16. Adoptar e implementar protocolos de prevención y contingencia
especializados y culturalmente apropiados em materia de salud de los
pueblos indígenas em aislamiento voluntario y contacto inicial, que
tomenen consideración El nivel de aislamiento o contacto Del pueblo o
comunidad de que se trate. La elaboración e implementación de dichos
protocolos debe contar con la participación de equipos
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multidisciplinarios especializados en la protección de derechos de
pueblos indígenas em aislamiento voluntario y contacto inicial.
17. Capacitar debidamente sobre La situación especial de los pueblos
indígenas em aislamiento voluntario y contacto inicial a funcionarios
públicos y otros actores que participen em La implementación de los
protocolos de salud referidos em La recomendación anterior73.

Sobre a participação social, o relatório emite a recomendação no item 21
ao determinar que as políticas públicas relativas aos povos isolados ou de recente
contato devem ser construídas em conjunto com várias instituições e
organizações indígenas que possuam expertise para tanto, conforme segue o
texto:
21. En relación con laimplementaciónlasrecomendaciones de este
Informe, trabajar
conjuntamente y contar conlacontribución de
autoridades y organizaciones indígenas que tengan como
misiónlaprotección de losderechos de lospueblos indígenas
enaislamiento voluntario o contacto inicial74.

Assim, considerando os cuidados especiais que os povos isolados e de
recente contato exigem, é importante que a construção de qualquer plano de ação
que envolva povos indígenas isolados e de recente contato tenha sua confecção
desenvolvida por diferentes atores – institucionais e da sociedade civil – que
necessariamente possuam expertise técnica adequada para suas especificidades.
Nisto reside a importância de que haja estratégias de fiscalização externa da
construção destas ações, manifesta através da participação social e do
acompanhamento por parte das instituições do sistema de justiça que possuem
atribuições de atuar na defesa dos direitos indígenas, nominalmente o Ministério
Público Federal e a Defensoria Pública da União.
O constitucionalismo contemporâneo brasileiro possui como orientação
basilar, normas, tanto as caracterizadas como regras quanto como princípios, que
73
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garantem a participação popular. Os marcos constitucionais estabelecidos pela
Constituição Federal de 1988 estabeleceram instrumentos de participação popular
e controle social no ordenamento jurídico brasileiro, com a finalidade de construir
políticas públicas que se alinhem com os anseios sociais, mediante a atuação dos
gestores públicos brasileiros. A construção de Conselhos, Conferências,
Comissões e quaisquer outros espaços públicos de deliberação que envolvam a
participação conjunta entre servidores das diferentes esferas de poder e de
segmentos da sociedade civil foram indispensáveis para que políticas públicas de
reconhecimento internacional fossem possibilidades factíveis, como o Sistema
Único de Saúde, por exemplo. A participação social encontra seu resguardo na
arquitetura constitucional.
Para que seja possível a garantia de direitos dos povos isolados e de
recente contato, com respeito à sua autonomia e à preservação de sua saúde, os
instrumentos de participação social que já existem precisam ser colocados em
funcionamento. Isso significa não apenas nomear seus integrantes, mas dar
publicidade às atas de suas reuniões, emitir diretrizes e orientações. É a partir
deles que os gestores públicos podem aperfeiçoar as políticas públicas, tanto as
programáticas quanto às imediatas. É o canal direto de interlocução entre a
disposição pública e a expectativa social.
Como demonstra a história constitucional brasileira contemporânea, a
participação social é um preceito fundamental da Constituição Federal, A escolha
da vontade Constituinte por um constitucionalismo democrático está descrita ao
longo do texto constitucional, com especial destaque para o Art. 1º, parágrafo
único, no qual se afirma que “todo o poder emana do povo, que o exerce por meio
de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”.
No âmbito do direito à saúde, direito inserido no escopo da seguridade
social, o Art. 198, III determina que “As ações e serviços públicos de saúde
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integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único,
organizado de acordo com as seguintes diretrizes: III – participação da
comunidade”. Deste modo, políticas de participação social que envolvem
direitos dos povos indígenas isolados e de recente contato podem ser
ampliadas, mas jamais esvaziadas, seja formalmente – com a extinção dos
espaços instituídos para tal finalidade – ou materialmente – com desvio de
finalidade da sua instituição, incorrendo-se em violações dos princípios da
legalidade e da eficiência.

IV.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Assim, diante do grave quadro de omissão do Poder Público e a manifesta

violação ao direito à saúde e às vidas dos povos indígenas, se faz imprescindível
o deferimento dos pedidos formulados pelos Arguentes para implementação de
medidas urgentes voltadas a proteção física e cultural dos povos indígenas, em
especial aos povos isolados e de recente contato, face ao avanço da pandemia
da Covid-19, das quais citamos as seguintes medidas:
✔ Realização imediata das medidas necessárias para a instalação das

barreiras sanitárias nas trinta e uma (31) terras indígenas com presença de
povos isolados e de recente contato, a partir das decisões tomadas na Sala
de Situação, contemplando e incorporando das manifestações técnicas da
APIB e dos especialistas, bem como que a execução das instalação de
barreiras pela União seja articuladas, quando necessário, com Funai/MJ,
Sesai/MS, Exército, Aeronáutica, IBAMA, ICMBio, Polícia Federal e
Polícias Militares Ambientais,;
✔ Publicização das atas de funcionamento da Sala de Situação, bem como
das orientações remetidas por esta às Equipes de Referência Local,
conforme disposto na Portaria Conjunta n. 4.094/2018;
✔ Publicização das atas de funcionamento das Equipes de Referência Local
e das diretrizes por elas adotadas;

UNIÃO DOS POVOS INDÍGENAS DO VALE DO JAVARI
✔ Adequação dos Planos de Contingência dos DSEIs à Portaria Conjunta

4.094/2018 e ao Ofício Circular n. 27/2020/COGASI/DASI/SESAI/MS, de
18 de março de 2020, com vistas a descrever e detalhar as ações a serem
realizadas para evitar o contágio dos povos indígenas isolados e de
recente contato com COVID-19;
✔ Elaboração imediata dos Planos de Contingência específicos para o caso
de ocorrência de contato com povos isolados, conforme Portaria.
4094/2018
✔ Participação social de indígenas indicados pela Articulação dos Povos
Indígenas do Brasil-APIB na Sala de Situação e nas Equipes de Referência
Local, previstas pela Portaria Conjunta n. 4.094/2018, com uma
metodologia que garanta o efetivo diálogo entre o Governo e os
representantes indígenas;
✔ Participação de integrante do Ministério Público Federal e da Defensoria
Pública da União na Sala de Situação prevista pela Portaria Conjunta n.
4.094/2018;
✔ Manutenção de reuniões contínuas da Sala de Situação, enquanto
perdurar a pandemia da Covid-19, garantindo a natureza técnica da Sala
de Situação, bem como uma agenda de trabalho que possibilite discussões
regionalizadas, e mais aprofundadas, sobre as medidas de proteção aos
povos isolados e de recente contato (barreiras sanitária, planos de
contingências, dentre outros);
✔ Retirada dos invasores das terras indígenas Yanomami, Karipuna, Uru-EuWau-Wau, Kayapó, Araribóia, Munduruku e Trincheira Bacajá
✔ Elaboração e Implementação do Plano Nacional de Enfrentamento do
Covid-19 para os povos indígenas brasileiros, sob a coordenação do
Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH), assegurando a
participação dos representantes da APIB e demais especialistas e
profissionais da área de saúde indicados na petição inicial da presente
ADPF.
V.

PEDIDOS
Assim, pelas razões expostas, a UNIVAJA, com fulcro nos artigo 138 do

Código de Processo Civil; no artigo 6º, § 2º, da Lei n.º 9.882/1999 e no artigo 21,
inciso XVIII do RISTF, vem, respeitosamente, à Vossa Excelência, requerer:
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a) A admissão da UNIJAVA como AMICUS CURIAE;
E em caso de deferimento do pedido de habilitação da UNIVAJA:
b) A concessão de prazo para apresentação das razões, memoriais e
demais informações relevantes para o caso em exame, possibilitando a
pluralidade do debate constitucional;
c) A possibilidade de realização de sustentação oral por ocasião do
julgamento definitivo do mérito da presente Ação de Descumprimento de
Preceito Fundamental – ADPF 709/2020.
Por fim, requer-se que todas as publicações, intimações e demais atos
processuais sejam realizados em nome dos advogados que abaixo assinam e nos
endereços

eletrônicos:

univajavj@gmail.com;

thayseedith@hotmail.com;

aluisio@moraiseazanha.adv.br .
Termos em que,
Pede deferimento.
Brasília, 31 de julho de 2020.

Thayse Edith Coimbra Sampaio
OAB/AL nº 15278

Aluísio Ladeira Azanha
OAB/DF n.º 56705

