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Parte 2: Medidas específicas, voltadas ao atendimento e expansão dos
serviços de saúde aos Povos Indígenas situados em TIs não homologadas.

Em cumprimento à decisão do Ministro Roberto Barroso, no âmbito da Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental 709 (ADPF 709), mais precisamente, relativo
ao item 16 “(ii) a entrega de cestas alimentares em favor das comunidades situadas em
terras não homologadas, especificando entregas separadamente, antes e depois da
cautelar, bem como quantitativos e composições das cestas”, a Fundação Nacional do
Índio – Funai apresenta os seguintes dados e informações pertinentes, grifo nosso.
As ações de aquisição e distribuição de cestas de alimentos realizadas no âmbito da
Funai, desde abril do ano corrente, tem por finalidade garantir a segurança alimentar
das comunidades indígenas brasileiras e contribuir para o devido isolamento social,
evitando assim o deslocamento dessa população para os centros urbanos e, por
consequência, o contágio pelo coronavírus.
Tais ações visam atender a população indígena brasileira indistintamente, estando em
contexto de terra indígena homologada ou não, e tem como um dos principais critérios
de distribuição a questão da “vulnerabilidade social”, consoante orientação da alta
administração da Funai, a partir da manifestação da Procuradoria Federal Especializada,
em 17/12/2019, contida no Despacho 00990/2019/GAB/PFE-FUNAI/PGF/AGU,
amplamente divulgado na Fundação, abaixo parcialmente transcrito:
“ b) A natureza da terra indígena ocupada pela comunidade (em estudo, declaradas ou
homologadas) não é o critério razoável para a distribuição de cestas básicas, pois
normalmente o usufruto agrossilvipastoril, a trazer benesses à comunidade ocupante,
é inversamente proporcional à maturidade do processo demarcatório;
c) (...) a distribuição deve obedecer o grau de vulnerabilidade no qual se encontra
exposta a comunidade indígena carecedora dos alimentos, conforme constatações
feitas em visita técnica local, e a ordem de chegada dos pedidos à FUNAI.”

Portanto, a distribuição de cestas de alimentos atende a critérios pré-definidos pela
FUNAI, tais como: condição de vulnerabilidade, levantamentos epidemiológicos, a partir
de dados oficiais divulgados pela SESAI, legislações municipais e estaduais vigentes
acerca do isolamento social, entre outros, uma vez que cada localidade vem
enfrentando a pandemia de formas diversas.
Nesse sentido, durante todo o planejamento e execução dessas ações, as famílias
indígenas situadas em terras não homologadas, com destaque para as 33 Terras
Indígenas (Tis), objeto da presente ação, foram devidamente inseridas e contempladas
com o recebimento de cestas de alimentos, consoante quantitativos, localização, etnias,
dimensões em hectares e Coordenações Regionais que atendem as comunidades
situadas nessas terras indígenas, demonstrados a seguir:
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Com relação as entregas de cestas às comunidades situadas nas 33 Terras Indígenas,
antes da cautelar, acima elencadas, tecemos os seguintes esclarecimentos:
1. Foram entregues um total de 22.146 cestas básicas em 18 das 33 Terras
Indígenas, objeto da cautelar ADPF 709;
2. Importa ressaltar, que muitas famílias priorizam a utilização de alimentos que
são produzidos pelas próprias comunidades indígenas, como o caso dos índios
de recente contato.
3. Essa população, conforme mencionado, prioriza o uso de alimentos advindos da
agricultura familiar e regional, pois muitos produtos das cestas básicas não
fazem parte da sua dieta. Eles preferem a manutenção dos seus hábitos
alimentares tradicionais.
4. As demais TIs, exceção dos índios isolados, que não foram contempladas com
cestas básicas, foram beneficiadas por políticas desenvolvidas pela área de
etnodesenvolvimento da FUNAI, que incluem a entrega de insumos,
ferramentas, equipamentos e elaboração de peças técnicas estratégicas para os
empreendimentos indígenas, e receberam tratamento diferenciado, conforme
indicado a seguir:
a) Na TI Vale do Javari, há um processo de aquisição de casas de farinha no
intuito de universalizar o acesso das mesmas na região.

3

b) Em outra frente, a Coordenação Regional do Rio Negro, focando
sobretudo na TI Alto Rio Negro e que também atendem os indígenas de
recente contato, foram descentralizados mais de R$ 100.000,00 de
ferramentas e quase R$ 350.000,00 de materiais de caça e pesca.
c) Junto à Frente de Proteção Awá, encaminharam-se aproximadamente R$
150.000,00 para subsídios e assistência técnica às atividades agrícolas das
roças familiares e outros projetos, inclusive os extrativistas.
d) Ainda, por meio da Coordenação Regional Centro-Leste do Pará, foram
adquiridos mais de R$ 150.000,00 em materiais para fortalecimento da caça
e pesca tradicionais, o que inclui os povos Arara, Araweté e Parakanã.
e) Para a TI Omerê foi descentralizado recurso de, por volta de R$ 15.000,00,
para projeto específico de piscicultura dos indígenas Akuntsú e Kanoé.

De modo geral, as cestas de alimentos adquiridas e/ou distribuídas pela Instituição são
compostas, em média, de oito itens, pesando até 22 kg, conforme descrição abaixo:
Item
1
2
3
4
5
6
7
8

Descrição dos itens da cesta básica
Feijão tipo 1 preto ou cores
Óleo de soja
Macarrão espaguete comum
Fubá ou flocos de milho
Farinha de mandioca
Arroz
Açúcar cristal e/ou mascavo
Leite em pó
Total em peso (quilograma)

Unidade
Medida
Kg
Litro
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

Quantidade
4
1
1
1
2
10
2
1
22

Ressalta-se que pode haver variação de alguns itens, em virtude dos hábitos e costumes
alimentares dos indígenas, para não impor o recebimento obrigatório da cesta básica
padronizada, salvaguardando assim o direito de liberdade do povo indígena.
Outro ponto importante a destacar, diz respeito a logística envolvida na distribuição das
cestas de alimentos às comunidades indígenas, que, além de onerosa, é extremamente
complexa, pois varia de acordo com a região do país e depende, na maioria das vezes,
do envolvimento de outros órgãos públicos, como: Prefeituras, Ministério da Defesa,
Força Nacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública, SESAI, entre outros.
Atualmente encontra-se em andamento nova ação de aquisição e entrega de cestas em
caráter emergencial, com recursos próprios da Funai para as famílias indígenas até
dezembro de 2020. Há previsão na presente ação do atendimento de famílias situadas
nas terras indígenas, objeto dessa cautelar, no quantitativo de 11.653 cestas básicas.
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Com relação a periodicidade de entrega de cestas de alimentos, também questionados
na ADPF 709, esclarecemos que a Fundação Nacional do Índio tem procurado, dentro
das suas limitações orçamentárias e de recursos humanos, atender as demandas que
aportam no órgão da melhor forma possível, priorizando sempre as comunidades em
maior grau de vulnerabilidade social.
Para uma ação futura, conforme determinado pela presente ação cautelar, estão
previstas a aquisição e entrega de 24.019 cestas básicas para as famílias situadas nas 33
das terras indígenas, para o período de janeiro a julho de 2021. Contudo para a
implementação dessa ação, será necessário o aporte de recursos adicionais no
montante estimado de R$ 26.116.098,89 (conforme Anexo II), uma vez que não há
previsão dessa demanda no orçamento anual da Instituição, para o exercício de 2021.
Ainda acerca dessa realidade, necessário se faz lembrar que não consta nas atribuições
regimentais da Funai a distribuição de cestas básicas a qualquer comunidade indígena,
o que caberia a outros órgãos públicos, mas assume a logística de distribuição pela
premência dos fatos sobre o direito, como forma de concretizar sua missão institucional,
e por imposição de sentenças judiciais que extrapolam o positivismo formalista. Tratase de uma medida que vem se construindo historicamente, mas que não encontra
previsão legal específica, clara e objetiva.
Contudo, a Funai tem feito e fará o melhor na promoção e proteção dos direitos sociais
dos povos indígenas brasileiros. E nesse sentido, apresentamos no ANEXO I as ações em
andamento, de acordo com as demandas aportadas na sede da Funai enviadas por suas
Coordenações Regionais e no ANEXO II as ações futuras a serem implementadas no
âmbito desta Instituição para atendimento específico da presente ação cautelar.
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De forma complementar, apresentamos a seguir
georreferenciada das terras indígenas supramencionadas.
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