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O MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL, no  uso  de  suas  atribuições
constitucionais e legais, com fundamento nos artigos 127, caput, e 129, III, da Constituição da
República, e nos artigos 1°, 2°, 5°, I, h, e III, da Lei Complementar n. 75/93, e nos artigos 1º,
25, IV, a, e 27, parágrafo único, IV, da Lei n. 8.625/93,
 

1. CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente,
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do
regime democrático,  dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis,  nos
termos do art. 127, caput, da Constituição Federal;

2. CONSIDERANDO que  são  funções  institucionais  do  Ministério
Público zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos à seguridade social, à
educação, à cultura e ao desporto, à ciência e à tecnologia, à comunicação social e ao meio
ambiente, bem como a defesa do patrimônio público e do meio ambiente (LC nº 75/93, artigo
5º, inciso II, 'd' c/c  inciso III, 'b' e 'd');

3. CONSIDERANDO que compete  ao Ministério  Público  promover o
inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio
ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (CF, artigo 129, inciso III), levando a efeito
as medidas cíveis adequadas para a proteção dos direitos constitucionais e a proteção dos
interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos (LC nº 75/93, artigo 6º, inciso VII, 'b');

4. CONSIDERANDO que  compete  ao  Ministério  Público  “expedir
recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como
ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo para
a  adoção  das  providências  cabíveis”,  consoante  o  disposto  no  art.  6º,  XX,  da  Lei
Complementar n.º 75/93;

5. CONSIDERANDO que, no marco do art. 231 da Constituição Federal,
são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições,
além dos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam.

6. CONSIDERANDO que o administrador público deve ser presidido
pelos princípios da impessoalidade, moralidade, eficiência,  da autotutela (poder-dever de
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anular e revogar seus atos administrativos), da indisponibilidade, da segurança jurídica (boa-
fé objetiva e proteção à confiança), razoabilidade e proporcionalidade.

7. CONSIDERANDO que os Estados deverão consultar a e cooperar de
boa-fé com os povos indígenas interessados, por meio de suas instituições representativas, a
fim de obter seu consentimento live, prévio, informado, antes de adotar e aplicar medidas
legislativas e administrativas que os afetam, em consonância com o art. 19 da Declaração das
Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas. 

8. CONSIDERANDO que  os  povos  indígenas  têm  direito  a
procedimentos justos e equitativos para a solução de controvérsias com os Estados ou outras
partes  e  a uma decisão rápida sobre essas controvérsias,  assim como a recursos eficazes
contra toda violação de seus direitos individuais ou coletivos e que essas decisões deverão
levar em consideração os costumes, as tradições, as normas e os sistemas jurídicos dos povos
indígenas interessados e as normas internacionais de direitos humanos, nos termos do art. 40
da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas;

9. CONSIDERANDO  que os  povos indígenas e  tribais  deverão gozar
plenamente  dos  direitos  humanos  e  liberdades  fundamentais,  sem  obstáculos  nem
discriminação e que deverão ser adotadas as medidas especiais que se fizerem necessárias
para salvaguardar as pessoas, as instituições, os bens,  as culturas e o meio ambiente dos
povos interessados, nos termos do disposto no art. 3º, 1, e art. 4º, 1, da Convenção 169 da OIT,
internalizada no ordenamento jurídico nacional pelo Decreto 5.051, de 19 de abril de 2004;

10. CONSIDERANDO que  deverão  ser  adotadas  as  medidas  especiais
que sejam necessárias para salvaguardar as pessoas, as instituições, os bens, as culturas e o
meio ambiente dos povos indígenas; tais medidas especiais não deverão ser contrárias aos
desejos expressos livremente pelos povos indígena s, conforme o disposto no art. 4º, 1. e 2. da
Convenção nº 169 da OIT;

11. CONSIDERANDO que os governos deverão:  a)  consultar os  povos
indígenas,  mediante  procedimentos  apropriados  e,  particularmente,  através  de  suas
instituições  representativas,  cada  vez  que  sejam  previstas  medidas  legislativas  ou
administrativas  suscetíveis  de  afetá-los  diretamente;  b)  estabelecer  os  meios  através  dos
quais os povos indígenas possam participar livremente, pelo menos na mesma medida que
outros setores da população e em todos os níveis,  na adoção de decisões em instituições
efetivas ou organismos administrativos e de outra natureza responsáveis pelas políticas e
programas que lhes sejam concernentes, consoante o preconizado no art. 6.1. da multicitada
Convenção da Organização Internacional do Trabalho;

12. CONSIDERANDO que as consultas realizadas deverão ser efetuadas
com boa fé e de maneira apropriada às circunstâncias, com o objetivo de se chegar a um
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acordo e conseguir o consentimento dos povos indígenas acerca das medidas propostas, de
acordo com o art. 6.2. da Convenção nº 169 da OIT;

13. CONSIDERANDO  que os povos indígenas deverão ter o direito de
escolher suas próprias prioridades no que diz respeito ao processo de desenvolvimento, na
medida em que ele afete as suas vidas, crenças, instituições e bem-estar espiritual, (...), e de
controlar,  na  medida  do  possível,  o  seu  próprio  desenvolvimento  econômico,  social  e
cultural. Além disso, esses povos deverão participar da formulação, aplicação e avaliação dos
planos  e  programas  de  desenvolvimento  nacional  e  regional  suscetíveis  de  afetá-los
diretamente. A melhoria das condições de vida e de trabalho e do nível de saúde e educação
dos  povos  interessados,  com a  sua  participação  e  cooperação,  deverá ser  prioritária  nos
planos de desenvolvimento econômico global das regiões onde eles moram, conforme o art.
7. 1. e 7.2 da Convenção nº 169 da OIT;

13. CONSIDERANDO que  os  povos  indígenas  deverão  ter  proteção
contra a violação de seus direitos e poder iniciar procedimentos legais, seja pessoalmente,
seja mediante os seus organismos representativos, para assegurar o respeito efetivo desses
direitos. Deverão ser adotadas ainda, medidas para garantir que os membros desses povos
possam compreender e se fazer compreender em procedimentos legais, facilitando para eles,
se for necessário, intérpretes ou outros meios eficazes, de acordo com o art. 12 da Convenção
nº 169 da OIT;

14. CONSIDERANDO que tramita nesta Procuradoria da República o PP
nº  1.14.006.000245/2017-92, instaurado a partir de representação de lideranças indígenas de
diversas etnias de Pernambuco e Bahia, informando, entre outros pontos, uma série de atos
políticos contrários à indicação do novo Coordenador Regional da Fundação Nacional do
Índio  no  Baixo  São  Francisco  (FUNAI/BSF),  situada  no  município  de  Paulo  Afonso/BA,
dentre os quais a ocupação por tempo indeterminado da sede da autarquia indigenista; 

15. CONSIDERANDO que,  em reunião realizada no dia  10.10.2017,  as
lideranças  indígenas  presentes  informaram  que  os  povos  indígenas  abrangidos  pela
FUNAI/BSF foram totalmente alijados do processo de escolha novo Coordenador Regional e
que foi escolhido o nome do Sr. EDSON OLIVEIRA MACIEL, ex-vereador do município de
Paulo Afonso/BA, nomeado pela Portaria nº 961, de 15.09.2017; e que não reconhecem a sua
legitimidade para ocupar o cargo máximo de direção da FUNAI no Baixo São Francisco, uma
vez que a citada nomeação foi feita de forma “estritamente política e sem consulta prévia” e
o nome apontado não possui nenhuma experiência prévia com a temática indigenista; 

16. CONSIDERANDO  que,  de  acordo  com  relato  das  lideranças
presentes na reunião referida no item anterior,  após ato  político  promovido pelos povos
indígenas  atendidos  pela  FUNAI/BSF no  dia  10.10.2017,  o  recém nomeado Coordenador
Regional  formalizou,  através do Memorando nº  976/GAB/CR/BSF/FUNAI,  seu pedido de
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exoneração ao órgão central da FUNAI em Brasília/DF, estando as providências pertinentes
apenas pendentes de publicação; 

17. CONSIDERANDO que os cargos de livre nomeação e exoneração não
devem ser simplesmente utilizados como moeda de troca, sem a observância dos propósitos
da política indigenista, lastreada na Constituição e na Convenção 169 da OIT, não devendo-
se  descurar  dos  princípios  da  supremacia  do  interesse  público  sobre  o  privado,
impessoalidade, moralidade e eficiência, e, tratando-se da coordenação regional da política
pública indigenista, a nomeação deve se dar seguindo critérios técnicos e objetivos;

18. CONSIDERANDO que,  além  da  observância  dos  supracitados
princípios,  é imprescindível  a  consulta e a participação dos povos indígenas de todas as
medidas que os afetem diretamente, sendo inegável que a escolha do nome que ocupará o
cargo máximo da FUNAI/BSF está inserido neste contexto;

19. CONSIDERANDO que, a propósito da expedição da Recomendação
03/2017/MPF/PR-RO/GABPR3 ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Saúde,  na
qual o Ministério Público Federal em Rondônia recomendou, entre outros pontos, a anulação
ou  revogação  da  nomeação  do  Coordenador  Distrital  de  Saúde  de  Porto  Velho/RO por
ausência da devida consulta prévia aos povos indígenas, no marco da Convenção OIT nº 169,
a  Advocacia-Geral  da  União  exarou  o  parecer  nº  00585/2017/CONJUR-MS/CGU/AGU
consignando que a nomeação efetuada sem a observância do direito de consulta prévia dos
povos indígenas afetados foi ilegal. 

20. CONSIDERANDO,  por fim, que a natureza preventiva do presente
instituto  não  acarretará  prejuízo  caso  alguma  das  medidas  recomendadas  já  tenha  sido
efetivamente implementada pelos destinatários;

RESOLVE:

a) RECOMENDAR ao SENHOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
(FUNAI) que, no que diz respeito à nomeação do novo COORDENADOR REGIONAL DA
FUNAI NO BAIXO SÃO FRANCISCO e de todos os demais que, eventualmente, vierem a
sucedê-lo no futuro: 

a) observe, na nomeação, os princípios da supremacia do interesse público sobre o privado,
impessoalidade, moralidade e eficiência, além de critérios técnicos e objetivos;

b) respeitada sua liberdade na nomeação, promova, no processo de escolha, consulta aos
povos  indígenas  interessados,  ou  seja,  aqueles  abrangidos  pela  esfera  de  atribuição  da
Coordenação  Regional  do  Baixo  São  Francisco,  mediante  procedimento  apropriado,
consoante determina o art. 6 da Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho
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21. Na forma do art.  6º,  XX,  e  do art.  8º,  §5º,  da Lei  Complementar nº
75/93, fixo o prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento, para manifestação quanto ao
atendimento  da  recomendação,  indicando  as  medidas  que  tenham  sido  ou  que  serão
adotadas pela edilidade para adequação dos pontos mencionados.

22. A partir da data de entrega da presente recomendação, o Ministério
Público  Federal  considera  seus  destinatários  como  pessoalmente  cientes  da  situação  ora
exposta  e,  nesses  termos,  passíveis  de  responsabilização  por  quaisquer  eventos  futuros
imputáveis a sua omissão.

23 Por fim, faz-se impositivo constar que a presente recomendação não
esgota  a  atuação  do  Ministério  Público  Federal  sobre  o  tema,  não  excluindo  futuras
recomendações ou outras iniciativas com relação ao agente público destinatário ou outros,
bem como com relação aos entes públicos com responsabilidade e competência no objeto.

24. Encaminhe-se a presente recomendação  e cópia do citado  parecer nº
00585/2017/CONJUR-MS/CGU/AGU  à  Coordenação  Regional  da  FUNAI  no  Baixo  São
Francisco e aos indígenas que, pacificamente, ocupam a sede da FUNAI em Paulo Afonso/BA

25. Cientifique-se  ainda  à  6ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  do
Ministério Público Federal. 

26. Publique-se  no  portal  eletrônico  do  Ministério  Público  Federal,
conforme  art.  23  da  Resolução  nº  87/2006,  do  Conselho  Superior  do  Ministério  Público
Federal.

Paulo Afonso/BA, 16 de outubro de 2017. 

BRUNO JORGE RIJO LAMENHA LINS
Procurador da República 
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