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RECOMENDAÇÃO Nº___/2020, 26 DE MAIO DE 2020 

 
 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da 

República signatário, no exercício de suas funções constitucionais e legais, com fundamento 

nos artigos 127 e 129, III, da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como no 

artigo 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/1993 (Lei Orgânica do Ministério Público da 

União), visando o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover: 

CONSIDERANDO que dentre as atribuições do Ministério Público previstas no 

artigo 129 da Constituição da República, inciso V, consta a função institucional de defender 

judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas; 

CONSIDERANDO ser atribuição do Ministério Público Federal "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 artigo 6º inciso XX da Lei 

Complementar nº 75 de 20 de maio de 1993;  

CONSIDERANDO que chegou ao conhecimento desta Procuradoria, na 

madrugada do dia 26/05/2020, a notícia de falecimento do indígena Karitiana, Sr. 

Gumercindo, no dia de ontem, com diagnóstico de complicações decorrentes da COVID-19;  

CONSIDERANDO que também chegou ao conhecimento desta Procuradoria o 

apelo da comunidade indígena para que o corpo seja transladado para a Aldeia Central da TI 

Karitiana, a fim de ser sepultado naquele local;  
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CONSIDERANDO as orientações obtidas com o setor pericial do MPF sobre o 

caso (Antropóloga Rebeca Ariel), com a 6ª CCR e com o colega da Procuradoria da República 

do Estado do Pará, Adriano Lanna, de que era possível a realização do sepultamento na TI, 

desde que respeitados os protocolos sanitários do Ministério da Saúde; 

CONSIDERANDO a Recomendação nº 08/2020, do MPF/PA, e o seu 

acatamento por parte da SESAI-DSEI-GUATOC, realizando o sepultamento dos indígenas em 

suas respectivas TI’s, seguindo as devidas orientações sanitárias para evitar o contágio e 

permitindo o respeito às tradições destes povos1; 

CONSIDERANDO que a Constituição da República de 1988 trouxe uma 

reviravolta em relação ao sistema constitucional até então existente, reconhecendo o Estado 

brasileiro como pluriétnico e não mais pautado em pretendidas homogeneidades;  

CONSIDERANDO que os diversos dispositivos constitucionais que, juntos, 

configuram o marco da pluralidade não só política como também cultural, deixam claro caber 

ao Estado garantir a subsistência das mais diversas formas de culturas, de seus modos de 

expressão e de seus modos de vivência;  

CONSIDERANDO que constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de 

natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de 

referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 

brasileira, nos quais se incluem as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver (art. 

216 da Constituição da República);  

CONSIDERANDO que são reconhecidos aos indígenas seus costumes, línguas, 

crenças e tradições, sua organização social e os direitos originários sobre as terras que 

tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos 

os seus bens (art. 231 da Constituição da República);  

                                                
1 Disponível em: http://www.mpf.mp.br/pa/sala-de-imprensa/noticias-pa/mpf-recomenda-e-saude-indigena-

garante-funerais-de-indigenas-mortos-por-covid-19-na-terra-xikrin-em-parauapebas-pa-1. Acesso em 26/05/2020 

às 10h51min. 
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CONSIDERANDO que é o dever de todos os entes do Poder Público proteger e 

respeitar os bens explicitados no artigo acima transcrito, não se restringindo aos bens 

materiais, abarcando os bens de natureza imaterial que, conforme o retromencionado art. 216, 

envolvem as formas de expressão, os modos de criar, de fazer e de viver;  

CONSIDERANDO caber ao Estado brasileiro garantir a subsistência das 

comunidades tradicionais e de suas culturas, contribuindo para uma pluralidade étnica e 

política em uma sociedade democrática;  

CONSIDERANDO que um Estado que se diz democrático, plural e aberto ao 

diferente, características consideradas essenciais no sistema constitucional de 1988, deve se 

mostrar aberto a receber, a proteger e a fazer florescer as diferentes culturas que abriga;  

CONSIDERANDO que qualquer atitude estatal permeada por perspectivas 

homogeneizantes e pela ideia de assimilação, vão de encontro à pluralidade que colore, 

enriquece e engrandece a democracia inclusiva das sociedades modernas;  

CONSIDERANDO que a abertura à diversidade não foi adotada apenas pelo 

Estado brasileiro, sendo antes, muito mais, uma tendência dos demais Estados e do sistema 

internacional de direitos humanos;  

CONSIDERANDO que a Convenção nº 169 da OIT, incorporada no 

ordenamento jurídico brasileiro, determina que os Estados devam adotar as medidas especiais 

necessárias para salvaguardar a cultura dos povos tradicionais e, ao aplicar a legislação 

nacional aos povos interessados, deverão ser levados na devida consideração seus costumes 

ou seu direito consuetudinário (artigo 8º, 1), e esses povos deverão ter o direito de conservar 

seus costumes e instituições próprias, desde que eles não sejam incompatíveis com os direitos 

fundamentais definidos pelo sistema jurídico nacional nem com os direitos humanos 

internacionalmente reconhecidos (artigo 8º, 2);  

CONSIDERANDO que toda política pública e todos os atos estatais devem levar 

em consideração as tradições de tais povos, de maneira a salvaguardar seus costumes;  
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CONSIDERANDO que tudo o que foi exposto não se modifica no contexto de 

enfrentamento à COVID-19, motivo pelo qual as políticas públicas de saúde e sanitárias 

devem se pautar, por um lado, pela implementação de medidas aptas a impedir a propagação 

do vírus e, por outro lado, não podem olvidar as características dos povos culturalmente 

diferenciados;  

CONSIDERANDO que o documento "Manejo de corpos no contexto do novo 

coronavírus (COVID-19)", do Ministério da Saúde, determinou a adoção de um protocolo das 

medidas que devem ser adotadas para evitar a propagação da COVID-19 quando se está 

diante da necessidade de se manejar corpos afetados pelo vírus;  

CONSIDERANDO que o supracitado protocolo não tratou das especificidades 

dos povos tradicionais e deixou de trazer previsões aptas a garantir que o enterro de seus 

membros seja realizado com base em seus costumes e tradições;  

CONSIDERANDO que tolher tais povos de tais atos tradicionais é uma maneira 

de violenta-los e de privá-los de sua forma de se despedir de seus entes queridos, 

configurando um verdadeiro ato assimilacionista, o que é vedado e rechaçado pela 

Constituição da República e pelas normas internacionais de Direitos Humanos;  

CONSIDERANDO que, pelo postulado da proporcionalidade, a adoção de 

qualquer medida restritiva impõe ao aplicador do direito a verificação se tal medida é 

adequada, necessária e proporcional em sentido estrito;  

CONSIDERANDO que, embora a realização de um enterro nos moldes 

indicados pelo Ministério da Saúde reduza a propagação da COVID-19, a adoção de tal 

medida não é a menos gravosa, motivo pelo qual se verifica uma patente violação do 

postulado da proporcionalidade no que diz respeito à necessidade; 

CONSIDERANDO que obrigar um povo indígena a enterrar seus membros em 

desrespeito a sua tradição, nada mais é do que obliterar o direito ao exercício de sua própria 

cultura, que é o cerne de sua identidade e que justifica o tratamento diferenciado que lhes é 
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atribuído pela constituição, sendo possível resguardar tal direito com a adoção de medidas 

menos gravosas e igualmente aptas a impedir a contaminação por COVID-19;  

CONSIDERANDO ser possível o sepultamento dos indígenas falecidos em suas 

Aldeias, obedecendo-se à sua tradição em tais rituais, desde que sejam observadas as medidas 

de segurança estabelecidas pelo Ministério da Saúde. 

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

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

CF/88, RECOMENDAR, à SESAI-DSEI-PVH e à PREFEITURA de PORTO VELHO 

(Central de óbitos) que seja providenciado o translado do corpo do indígena da etnia 

Karitiana, Sr. Gumercindo Karitiana, para a Aldeia Central, no Município de Porto Velho, 

para que seus entes realizem seu enterro, garantindo que sejam observadas as medidas de 

segurança estabelecidas pelo Ministério da Saúde para se evitar a propagação da 

COVID-19, entre outras que este órgão julgar necessárias, tais como: 

A) Não se realize cerimônia de despedida, devendo o corpo ser imediatamente 

levado para a aldeia para que se proceder com o sepultamento;  

B) Manter a urna funerária fechada após o lacramento feito pelas autoridades 

sanitárias durante todo o tempo e, de preferência, evitando qualquer contato com a 

mesma ou próximo a ela;  

C) Disponibilizar máscara, bem como água, sabão, papel toalha e álcool em gel a 

70% para higienização das mãos durante todo o procedimento de sepultamento;  

D) Evitar, especialmente, a presença de pessoas que pertençam ao grupo de risco, 

mesmo sendo da família, para agravamento da COVID-19: idade igual ou 

superior a 60 anos, gestantes, lactantes, portadores de doenças crônicas e 

imunodeprimidos e a presença de pessoas com sintomas respiratórios, observando 

a legislação referente a quarentena e internação compulsória no âmbito da 

Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) pela COVID-19;  

E) Caso seja imprescindível, elas devem usar máscara cirúrgica comum, 

permanecer o mínimo possível no local e evitar o contato físico com os demais e 
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com o corpo;  

F) A cerimônia de sepultamento não deve contar com aglomerado de pessoas, 

respeitando a distância mínima de, pelo menos, dois metros entre elas, bem como 

outras medidas de isolamento social e de etiqueta respiratória, devendo participar 

somente os familiares próximos; 

G) A cova deve ser aberta em local distante das moradias e do cemitério 

tradicional indígena; 

H) O procedimento acima estabelecido deve servir para eventuais casos futuros de 

falecimento de indígenas, respeitando as normas sanitárias estabelecidas pelo MS 

para o sepultamento, entretanto, ele deverá ocorrer nas TI’s respectivas, em 

respeito à respeito à cultura dos povos indígenas afetados. 

 

Por fim, recomenda-se à SESAI-DSEI-PVH estabelecer contato com as 

associações indígenas e lideranças, a fim de dialogar com os familiares, apresentando as 

restrições acima exposta, para que haja sinalização positiva deles a fim de que se concretize 

os efeitos dessa recomendação. Tendo em vista a urgência, o seu acatamento ou não deverá 

ser comunicado imediatamente. 

 

Porto Velho, 26 de maio de 2020. 

 

GISELE DIAS DE OLIVEIRA BLEGGI CUNHA 

Procuradora da República 

 

DANIEL AZEVEDO LÔBO 

Procurador Geral da República 

 

TATIANA DE NORONHA VERSIANI RIBEIRO  

Procuradora da República – Guajará Mirim – PR/RO/MPF 
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