
atividades
Relatório de

2015

6ª Câmara
de Coordenação e Revisão

POPULAÇÕES INDÍGENAS E
COMUNIDADES TRADICIONAIS





RELATÓRIO DE
ATIVIDADES 2015

populações indígenas e 
comunidades tradicionais

6ª Câmara
DE COORDENAÇÃO E REVISÃO



Procurador-Geral da República 
Rodrigo Janot Monteiro de Barros

Vice-Procuradora-Geral da República 
Ela Wiecko Volkmer de Castilho

Vice-Procurador-Geral Eleitoral 
Nicolao Dino de Castro e Costa Neto

Corregedor-Geral do Ministério Público Federal 
Hindemburgo Chateaubriand Pereira Diniz Filho

Ouvidora-Geral do Ministério Público Federal 
Julieta Elizabeth Fajardo Cavalcanti de Albuquerque

Secretário-Geral 
Lauro Pinto Cardoso Neto



RELATÓRIO DE
ATIVIDADES 2015

populações indígenas e 
comunidades tradicionais

6ª Câmara
DE COORDENAÇÃO E REVISÃO

MPF
brasília

2016



© 2016 – Ministério Público Federal 
Todos os direitos reservados ao Ministério Público Federal
Disponível também em versão eletrônica 

6ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO

Coordenadora
Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira

Planejamento visual, revisão e diagramação
Secretaria de Comunicação Social (Secom)

Normalização Bibliográfica
Coordenadoria de Biblioteca e Pesquisa (Cobip)

PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

6ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO  
SAF Sul Quadra 4 Conjunto C . CEP: 70050-900 - Brasília-DF 
Tel: +55 61 3105.5100
www.mpf.mp.br

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

B823r
                   Brasil. Ministério Público Federal. Câmara de Coordenação e Revisão, 6.

                         Relatório de atividades 2015 / 6ª Câmara de Coordenação e Revisão,   
Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais. –  Brasília : MPF,  2016.
                         128 p. : il.
                         Publicado também em versão eletrônica. 
                         1. Procuradoria Geral da República - relatório. 
                         I. Brasil. Procuradoria-Geral da República. 6ª Câmara de Coordenação e  
Revisão, Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais.
 
                                                                                                                               CDD-341.41306



A 6ª Câmara de Coordenação e Revisão exerce o papel, no âmbito do Ministério Público Federal 
(MPF), de coordenar, integrar e revisar as ações institucionais destinadas à proteção da população 
indígena e das comunidades tradicionais. “À 6ª Câmara de Coordenação e Revisão incumbe atuar 
nos feitos cíveis relativos à defesa dos direitos e interesses das populações indígenas e relacionados 
às comunidades tradicionais” (Resolução CSMPF n° 148, art. 2°, § 6°, de 1 de abril de 2014), com des-
taque para as seguintes áreas de atuação: ciganos; comunidades extrativistas; comunidades ribei-
rinhas; indígenas; e quilombolas.
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1. Composição

1.1 Membros Titulares
Coordenadora: Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira* 
Subprocuradora-geral da República

Luciano Mariz Maia* 
Subprocurador-geral da República

João Akira Omoto* 
Procurador Regional da República

* Portaria PGR/MPF n° 505, de 24 de junho de 2014, publicada em 26 de junho de 2014 no Diário Oficial da União (DOU).

1.2 Membros Suplentes
Moacir Guimarães Filho* 
Subprocurador-geral da República

Eliana Péres Torelly de Carvalho* 
Procuradora Regional da República

Márcio Barra Lima* 
Procurador Regional da República

*Portaria PGR/MPF n° 505, de 24 de junho de 2014, publicada em 26 de junho de 2014 no Diário Oficial da União (DOU).
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1.3 Distribuição
As questões submetidas à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão (6ª CCR) são encaminhadas aos 
membros conforme o critério de distribuição por estados, acordado na Reunião n° 368, de 10 
de maio de 2010. A distribuição por estado é a seguinte:

Deborah Macedo Duprat de Brito Pereira

João Akira Omoto

Luciano Mariz Maia
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1.4 Representantes
Procuradorias Regionais

PRR 1ª Região Eliana Péres Torelly de Carvalho

PRR 2ª Região Adriana de Farias Pereira

PRR 3ª Região Paulo Thadeu Gomes da Silva

PRR 4ª Região Marcus Vinícius Aguiar Macedo

PRR 5ª Região Roberto Moreira de Almeida

Procuradorias da República nos estados*

Acre Luiz Gustavo Montovani Paraíba José Godoy Bezerra de Souza

Alagoas Niedja Gorete de Almeida Rocha Kaspary 
Roberta Lima Barbosa Bomfim

paraná Eloísa Helena Machado

Amapá Thiago Cunha de Almeida Pernambuco Maria Beatriz Ribeiro Gonçalves

Amazonas Fernando Merloto Soave Piauí Kelston Pinheiro Lages

Bahia Leandro Bastos Nunes Rio de Janeiro Ana Padilha Luciano de Oliveira

Ceará Fernando Antônio Negreiros Lima Rio Grande do Norte Caroline Maciel da Costa

Distrito Federal Ana Carolina Alves Araújo Roman Rio Grande do Sul Mauro Cichowski dos Santos

Espírito Santo Walquíria Imamura Picoli Rondônia Leonardo Sampaio de Almeida
Reginaldo Pereira da Trindade

Goiás Léa Batista de Oliveira Moreira Lima Roraima Fábio Brito Sanches

Maranhão Alexandre Silva Soares Santa Catarina Carlos Humberto Prola Júnior



Relatório  de atividades 2015 - 6a  Câmara de coordenaçao e revisão
13

composição

Mato Grosso Alisson Nelício Cirilo Campos São Paulo Adilson Paulo Prudente do Amaral Filho
Patrick Montemor Ferreira
Priscila Costa Schereiner

Mato Grosso do Sul Marco Antônio Delfino de Almeida Sergipe Lívia Nascimento Tinôco

Minas Gerais Edmundo Antônio Dias Netto Júnior Tocantins João Gabriel Morais de Queiroz

Pará Patrick Menezes Colares

Nota: *Membros representantes da 6ª CCR em dezembro/2015.

Procuradorias da República nos municípios*

Alagoinhas-BA Eduardo da Silva Villas-Boas 

Altamira-PA Cynthia Arcoverde Ribeiro Pessoa, Higor Rezende Pessoa, Thais Santi Cardoso da Silva

Anápolis-GO Ana Paula Fonseca de Goes Araújo, Rafael Paula Parreira Costa

Angra dos Reis-RJ Felipe Almeida Bogado Leite, Monique Cheker de Souza

Apucarana-PR Raphael Otávio Bueno Santos

Araçatuba-SP Gustavo Moysés da Silveira, Paulo de Tarso Garcia Astolphi

Araguaína-TO Aldo de Campos Costa, Felipe Torres Vasconcelos

Arapiraca-AL Manoel Antônio Gonçalves da Silva 

Araraquara-SP Gabriel da Rocha

Assis-SP Leonardo Augusto Guelfi

Açu-RN Victor Albuquerque de Queiroga

Bacabal-MA Hilton Araújo de Melo

Bagé-RS Carlos Augusto Toniolo Goebel

Balsas-MA Marcelo Santos Corrêa
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Barra do Garças-MT Wilson Rocha Assis

Barreiras-BA João Paulo Lordelo Guimarães Tavares, Márcio Albuquerque de Castro

Barretos-SP André Bueno da Silveira

Bauru-SP Fábio Bianconcini de Freitas

Bento Gonçalves-RS Alexandre Schneider

Blumenau-SC Ricardo Kling Donini

Bragança Paulista-SP Ricardo Nakahira

Caçador-SC Anderson Lodetti Cunha de Oliveira

Cáceres-MT Ana Carolina Haliuc Bragança, Felipe Antônio Abreu Mascarelli

Cachoeira do Sul-RS Luís Felipe Schneider Kircher

Cachoeiro de Itapemirim-ES Alexandre Senra, Renata Maia da Silva

Caicó-RN Bruno Jorge Rijo Lamenha Lins

Campina Grande-PB Acácia Soares Peixoto Suassuna, Bruno Barros de Assunção, Bruno Galvão Paiva

Campinas-SP Aureo Marcus Makiyama Lopes

Campo Formoso-BA Elton Luiz Freitas Moreira

Campo Mourão-PR William Tetsuo Iwakiri

Campo dos Goytacazes-RJ Bruno de Almeida Ferraz, Eduardo Santos de Oliveira, Stanley Valeriano da Silva

Canoas-RS Jorge Irajá Louro Sodré, Pedro Antônio Roso

Capão da Canoa-RS Felipe da Silva Müller

Caraguatatuba-SP Maria Rezende Capucci

Caruaru-PE Natália Lourenço Soares

Cascavel-PR Carlos Henrique Macedo Bara, Felipe Delia Camargo, Thales Fernando Lima

Caxias-MA André Luis Castro Caselli, Anselmo Santos Cunha
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Caxias do Sul-RS Luciana Guarnieri

Chapecó-SC Carlos Humberto Prola Júnior

Colatina-ES Jorge Munhós de Souza

Concórdia-SC Carlos Humberto Prola Júnior

Corrente-PI Procuradores da PR/PI

Corumbá-MS Túlio Fávaro Beggiato, Yuri Corrêa da Luz

Coxim-MS Cinara Bueno Santos Pricladnitzky

Crateús/Tauá-CE Sara Moreira de Souza Leite

Criciúma-SC Darlan Airton Dias

Cruz Alta-RS Pedro Henrique Oliveira Kenne da Silva

Cruzeiro do Sul-AC Thiago Pinheiro Correa

Divinópolis-MG Gustavo de Carvalho Fonseca

Dourados-MS Marco Antônio Delfino de Almeida

Erechim-RS Carlos Eduardo Raddatz Cruz

Eunápolis-BA Fernando Zelada

Feira de Santana-BA Marcos André Carneiro Silva

Floriano-PI Saulo Linhares da Rocha

Foz do Iguaçu-PR Alexandre Collares Barbosa, Daniela Caselani Sitta

Franca-SP Daniela Pereira Batista Poppi, Wesley Miranda Alves

Francisco Beltrão-PR Indira Bolsoni Pinheiro

Garanhuns-PE Antônio Nilo Rayol Lobo Segundo, Maria Marília Oliveira C. de Moura

Governador Valadares-MG Bruno Costa Magalhães, Felipe Valente Siman

Guaíra-PR Andressa Caroline de Oliveira Zanette, Maicon Fabrício Rocha
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Guajará-Mirim-RO Daniel Luis Dalberto

Guanambi-BA Paulo Rubens Carvalho Marques, Vitor Souza Cunha

Guarapuava-PR Roberson Henrique Pozzobon

Guaratinguetá-SP Marília Ribeiro Soares Ramos Ferreira

Guarulhos-SP Rhayssa Castro Sanches Rodrigues

Gurupi-TO Walter José Mathias Júnior

Ilhéus/Itabuna-BA Cristina Nascimento de Melo, Gabriel Pimenta Alves, Tiago Modesto Rabelo

Imperatriz-MA Pedro Melo Pouchain Ribeiro

Ipatinga-MG Bruno José Silva Nunes

Irecê-BA Samir Cabus Nachef Júnior

Itaituba-PA Janaína Andrade de Sousa

Itajaí-SC Ricardo Martins Baptista

Itaperuna-RJ Cláudio Márcio de C. Chequer

Itapeva-SP Lucas Bertinato Maron

Itapipoca-CE Ricardo Magalhães de Mendonça

Jacarezinho-PR Diogo Castor de Mattos

Jales-SP Carlos Alberto dos Rios Júnior

Jaraguá do Sul-SC Cláudio Valentim Cristani

Jaú-SP Marcos Salati

Jequié-BA Flávio Pereira da Costa Matias

Ji-Paraná-RO Henrique Felber Heck

Joaçaba-SC Mário Roberto dos Santos

Joinville-SC Tiago Alzuguir Gutierrez
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Juazeiro do Norte/Iguatu-CE Celso Costa Lima Verde Leal, Lívia Maria de Sousa, Rafael Ribeiro Rayol

Juína-MT Cleber de Oliveira Tavares Neto

Juiz de Fora-MG Marcelo Borges de Mattos Medina, Onofre de Faria Martins

Jundiaí-SP José Lucas Perroni Kalil

Lages-SC Nazareno Jorgealem Wolff

Lajeado-RS Cláudio Terre do Amaral

Limoeiro do Norte/Quixadá-CE Francisco Alexandre de P. Forte, Patrício Noé da Fonseca

Linhares-ES -

Londrina-PR Gustavo de Carvalho Guadanhin

Luziânia-GO Fernando Túlio da Silva

Macaé-RJ Flávio de Carvalho Reis

Mafra-SC Rui Maurício Ribas Rucinski

Manhuaçu-MG Lucas de Morais Gualtieri

Marabá-PA Lilian Miranda Machado  

Marília-SP Célio Vieira da Silva, Diego Fajardo Maranha Leão de Souza, Jefferson Aparecido Dias

Maringá-PR Carlos Alberto Sztoltz

Monteiro-PB Renan Paes Félix

Montes Claros-MG Allan Versiani de Paula, André de Vasconcelos Dias, Marcelo Malheiros Cerqueira

Mossoró-RN Aécio Mares Tarouco, Emanuel de Melo Ferreira

Naviraí-MS Francisco de Assis Floriano e Calderano

Niterói-RJ Antônio Augusto Soares Canedo Neto, Wanderley Sanan Dantas

Nova Friburgo-RJ João Felipe Villa do Miu

Novo Hamburgo-RS Pedro Nicolau Moura Sacco
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Osasco-SP Almir Teubl Sanches, Thiago Henrique Viegas Lins

Ourinhos-SP Antônio Marcos Martins Manvailer

Palmares-PE Ana Fabíola de Azevedo Ferreira

Paracatu-MG Hebert Reis Mesquita

Paragominas-PA Edgard de Almeida Castanheira

Paranaguá-PR Adriano Barros Fernandes

Paranavaí-PR Henrique Gentil Oliveira

Parnaíba-PI Pedro Henrique Oliveira Castelo Branco

Passo Fundo-RS Bruna Pfaffenzeller, Fernanda Alves de Oliveira

Passos-MG Gustavo Henrique Oliveira, Helen Ribeiro Abreu

Pato Branco-PR Procurador itinerante

Patos de Minas-MG Marcelo Freire Lage, Sérgio de Almeida Cipriano

Pau dos Ferros-RN Antônio Marcos da Silva de Jesus

Paulo Afonso-BA Analu Paim Cirne

Pelotas-RS Max dos Passos Palombo

Petrolina/Juazeiro-PE Mara Elisa de Oliveira, Polireda Madaly Bezerra de Medeiros

Petrópolis-RJ Charles Stevan da Mota Pessoa, Joana Barreiro Batista, Vanessa Seguezzi

Picos-PI Maria Clara L. D. de Almeida Brito

Piracicaba-SP Camila Ghantous, Leandro Zedes Lares Fernandes, Raquel Cristina Rezende Silvestre

Ponta Grossa-PR Lyana Helena Joppert Kalluf Pereira, Osvaldo Sowek Júnior

Ponta Porã-MS Ricardo Pael Ardenghi

Pouso Alegre-MG Lucas Horta de Almeida, Michel Francois Drizul Havrenne

Presidente Prudente-SP Luís Roberto Gomes, Tito Lívio Seabra
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Redenção-PA Felipe Giardini, Luísa Astarita Sangoi

Resende-RJ Izabella Marinho Brant, Paulo Sérgio Ferreira Filho

Ribeirão Preto-SP Carlos Roberto Diogo Garcia

Rio do Sul-SC Lucyana Marina Pepe Affonso

Rio Grande-RS Anelise Becker

Rio Verde-GO Lincoln Pereira da Silva Meneguim

Rondonópolis-MT Guilherme Rocha Gopfert, Paulo Taek Keun Rhee

Salgueiro/Ouricuri-PE Antônio Henrique de Amorim Cadete

Santa Cruz do Sul-RS Ricardo Gralha Massia

Santa Maria-RS Cinthia Gabriela Borges

Santa Rosa-RS Letícia Carapeto Benrdt

Santana do Livramento-RS Cícero Augusto Pujol Corrêa

Santarém-PA Fabiana Keylla Schneider, Luís de Camões Lima Boaventura, Rafael Klautau Borba Costa

Santo Ângelo-RS Antônio Carlos Marques Cardoso, Osmar Veronese

Santos-SP Antônio José Donizetti M. Daloia, Felipe Jow Namba, Luis Eduardo Marrocos de Araújo, Luiz 
Antônio Palácio Filho, Roberto Farah Torres

São Bernardo do Campo-SP André Lopes Lasmar, Fabiana Rodrigues de Sousa Bortz, Ricardo Luiz Loreto,
Steven Shuniti Zwicker

São Carlos-SP Ronaldo Ruffo Bartolomazi

São Gonçalo-RJ Marco Otávio Almeida Mazzoni

São João da Boa Vista-SP Lúcio Mauro Carloni Fleury Curado

São João de Meriti-RJ Luciana Fernandes Portal L. Gadelha

São João del Rei-MG Ludmila Junqueira Duarte Oliveira, Thiago dos Santos Luz

São José do Rio Preto-SP Anna Flávia Nóbrega C. Ugatti, Eleovan César Lima Mascarenhas, Rodrigo Luiz Bernardo Santos,
Svamer  Adriano Cordeiro
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São José dos Campos-SP Angelo Augusto Costa

São Mateus-ES Carolina Augusta da Rocha Rosado, Walquíria Imamura Picoli

São Miguel do Oeste-SC Camila Bortolotti, Edson Restanho

São Pedro da Aldeia-RJ Leandro Botelho Nunes, Rodrigo Golívio Pereira

São Raimundo Nonato-PI Maria Clara Lucena D. de A. Brito

Serra Talhada-PE Maria Beatriz Ribeiro Gonçalves

Sete Lagoas-MG Antônio Arthur Barros Mendes

Sinop-MT Igor Miranda da Silva

Sobral-CE Ana Karízia Távora T. Nogueira, José Milton Nogueira Júnior

Sorocaba-SP Osvaldo dos Santos Heitor Júnior, Rubens José de Calasans Neto, Vinícius Marajó Dal Secchi

Sousa-PB Djalma Gusmão Feitosa, Tiago Misael de Jesus Martins

Tabatinga-AM Bruno Olivo de Sales

Taubaté-SP Adjame Alexandre Gonçalves Oliveira

Tefé-AM Eliabe Soares da Silva, Francisco de Paula Vitor Santos Pereira

Teixeira de Freitas-BA Marcela Regis Fonseca

Teófilo Otoni-MG Paula Cristine Bellotti

Teresópolis-RJ Paulo Cezar Calandrini Barata

Três Lagoas-MS Davi Marcucci Pracucho, Luiz Eduardo Camargo O. Hernandes

Tubarão-SC Eloi Francisco Zatti Faccioni

Tucuruí-PA Luiz Eduardo de Souza Smaniotto

Uberaba-MG Felipe Augusto Barros Carvalho Pinto, Thales Messias Pires Cardoso

Uberlândia-MG Cleber Eustáquio Neves, Leonardo Andrade Macedo

Umuarama-PR Luís Wanderley Gazoto, Robson Martins
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União da Vitória-PR Eduardo Alves Fonte

Uruguaiana-RS Filipe Andrios Brasil Siviero, Pedro Martins Costa Jappur

Varginha-MG Marcelo José Ferreira

Viçosa-MG Gabriela Saraiva Vicente de Azevedo

Vilhena-RO Daniel Azevedo Lôbo

Vitória da Conquista-BA André Sampaio Viana, Roberto D’Oliveira Vieira

Volta Redonda-RJ Julio José Araujo Junior

Nota: *Membros representantes da 6ª CCR em dezembro/2015.

Comissões e Conselhos
 
Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais 
(CNPCT)

 Wilson Rocha Assis (desde 14/11/2013)

 Procurador da República

Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN)

 Anselmo Henrique Cordeiro Lopes (desde 26/9/2013) 
 Procurador da República

Comissão Especial Xavante, do Conselho de Defesados Direitos da Pessoa Humana (CDDPH) 
 

 Márcia Zollinger (desde 5/10/2012) 

 Procuradora da República no Distrito Federal
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Grupos de Trabalho Intercamerais
 
GT Intercameral Presos Indígenas e Violência Policial contra Indígenas* (6ª e 7ª CCRs)

 Lucyana Marina Pepe Affonso 
 Nathalia Mariel Ferreira de Souza  
 Ricardo Gralha Massia 

*Portaria Intercameral 6ª e 7ª CCR nº 1, de 11 de março de 2015.

Disponível em: <http://7ccr.pgr.mpf.mp.br/atuacao/grupos-de-trabalho/presos-indigenas/PortariaIntercameral6e7C-

CRn111315Assinada.pdf>

Acesso em: 15 jan. 2016.

GT Intercameral Grandes Empreendimentos*  (4ª , 6ª CCRs e PFDC)

 Márcia Brandão Zollinger 
 Fabiana Keylla Schnneider 

*Portaria 4ª CCR nº 4, de 7 de abril de 2015.

Disponível em: <http://4ccr.pgr.mpf.mp.br/institucional/grupos-de-trabalho/gt-licenciamento/PORTARIA4CCRN-

4DE10DEABRIL.pdf>

Acesso em: 15 jan. 2016.

GT Intercameral Violação de Direitos Indígenas* (2ª, 4ª e 6ª CCRs)
Encerrado em: 4/3/2015*

* Portaria 2ª CCR nº 167, de 4 de março de 2015.

Disponível em: <http://2ccr-edit.pgr.mpf.gov.br/coordenacao/grupos-de-trabalho/violacao-de-direitos-indigenas/Por-

taria no 167.pdf>

Acesso em: 15 jan. 2016.
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1.5 Equipe

Secretaria Executiva 

Dr. Gustavo Kenner Alcântara 
Secretário Executivo

Isabel Costa Figueiredo
José Pereira Santana Júnior
Priscila Lombardi da Cruz 
Yanara Lima Sampaio Cunha

Assessoria de Planejamento

Rodrigo Chagas Coimbra 
Assessor-chefe

Fernando Sanchez de Souza

Assessoria Administrativa

Neide Guimarães Furtado 
Assessora-chefe

Aline Aranda Freitas
Andrea Lima Tito Pereira 
Juçara dos Santos Gomes
Raíssa Pinheiro Martins
Sônia Maria Barbosa Carvalho

Assessoria Jurídica

Karina Costa Recedive 
Assessora-chefe

André Cavalcante Barbosa
Clodoaldo Sabóia Lima
Darlise Moura Castro
Giselly Cristina Alves Souza dos Santos
João Maria Ludugero da Silva

Treinamentos

Os servidores da 6ª CCR realizaram 14 treinamentos em 2015, totalizando uma carga horária 
de 585 horas.





Grupos de trabalho

2
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2. Grupos de Trabalho

2.1 Grupo de Trabalho Comunidades Tradicionais

Composição:

Alexandre Silva Soares
Anselmo Henrique Cordeiro Lopes 
Antônio José Donizetti Molina Daloia
Cristina Nascimento de Melo
Edilson Vitorelli Diniz Lima
Edmundo Antônio Dias Netto Júnior
Eliana Péres Torelly de Carvalho

Marco Antônio Delfino de Almeida
Maria Luiza Grabner
Maria Rezende Capucci
Sandra Akemi Shimada Kishi
Wilson Rocha Assis

Corpo Técnico:

Marco Paulo Fróes Schettino
Analista do MPU/Perícia/Antropologia)

Rodrigo Carneiro do Nascimento
Assessor Administrativo

E-mail do GT: 6ccr_comunidades_tradicionais@listas.mpf.gov.br

Reuniões realizadas em 2015
• 20 de março.
• 8 e 9 de outubro.



Relatório  de atividades 2015 - 6a  Câmara de coordenaçao e revisão
27

grupos de trabalho

Relatório de Atividades 2015

Com o objetivo delimitado pela Portaria 02/2014/6CCR/MPF, de 7 de agosto de 2014, o Grupo de 
Trabalho Comunidades Tradicionais, ao longo do ano de 2015, reafirmou sua atribuição como 
instância de diálogo do Ministério Público Federal com os povos e comunidades tradicionais 
do Brasil. Além da interlocução permanente com povos e comunidades tradicionais, viabili-
zando que suas demandas sejam internalizadas e processadas nos órgãos de execução do MPF, 
os membros do GT têm acompanhado o trabalho do poder público nos temas relacionados à 
promoção e proteção de seus direitos. 

Nesse sentido, os procuradores da República Sandra Kishi e Anselmo Henrique Cordeiro Lopes 
acompanharam as reuniões do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN), proble-
matizando temas relativos à tutela do patrimônio genético e dos conhecimentos tradicionais 
a ele associados. Em 2015, o assunto conheceu importante mudança normativa, decorrente da 
promulgação da Lei nº 13.123, de 20 de maio de 2015, que dispõe sobre o acesso ao patrimônio 
genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado e sobre a reparti-
ção de benefícios para conservação e uso sustentável da biodiversidade, revogando a Medida 
Provisória nº 2.186-16, de 23 de agosto de 2001, que até então regulamentava a matéria.

Os membros do GT, Wilson Rocha Fernandes Assis, Edmundo Antônio Dias e Marco Paulo 
Fróes Schettino (analista pericial em antropologia), por sua vez, continuaram acompanhando 
a agenda da Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 
Tradicionais (CNPCT), com o objetivo de conhecer, compreender e realizar a interlocução do 
Ministério Público Federal com a diversidade de segmentos de povos e comunidades tradi-
cionais ali representados. Entre os trabalhos relevantes desenvolvidos no âmbito da CNPCT, 
destaca-se a discussão do novo decreto que pretende reformular a estrutura e a composição 
da Comissão Nacional, conforme deliberado no 2° Encontro Nacional de Povos e Comunidades 
Tradicionais, ocorrido entre os dias 25 e 28 de novembro de 2014, em Brasília/DF, evento do 
qual participaram diversos membros do GT Comunidades Tradicionais.

O GT Comunidades Tradicionais contribuiu ainda com a 6ª CCR no acompanhamento de con-
flitos envolvendo unidades de conservação de proteção integral e comunidades tradicionais. 
Sobre o assunto, os membros do GT participaram do “Encontro de Justiça Socioambiental da 
Bocaina – Territórios Tradicionais: diálogos e caminhos”, ocorrido nos dias 9 e 10 de abril de 
2015, no Quilombo do Campinho, em Paraty/RJ. O evento foi organizado pelo procurador da 
República Felipe Almeida Bogado Leite, da PRM de Angra dos Reis/RJ, em parceria com diver-
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sas instituições e comunidades tradicionais da região.

O GT colaborou também na mediação do conflito envolvendo a comunidade extrativista de 
apanhadores de flores sempre-vivas e o Parque Nacional das Sempre Vivas, na região norte de 
Minas Gerais, assunto sobre o qual ocorreram diversas reuniões internas e externas acompa-
nhadas por membros do GT.

Ainda em Minas Gerais, membros do GT colaboram com a articulação de comunidades tra-
dicionais do Rio São Francisco, objetivando especialmente o reconhecimento de seus direitos 
territoriais, ameaçados pelo avanço de grandes projetos de desenvolvimento para a região. 
Membros do GT participaram do “Seminário sobre o Reconhecimento dos Direitos dos Povos 
e Comunidades Tradicionais do Médio São Francisco”, ocorrido em Montes Claros/MG, nos 
dias 1º e 2 de julho de 2015, iniciando um trabalho de articulação comunitário e institucional 
que objetiva identificar as comunidades tradicionais do São Francisco e promover medidas de 
garantia de seus territórios.

Planejamento de atividades – 2016

O Planejamento de atividades para o ano de 2016 leva em conta as dificuldades orçamentárias 
enfrentadas pelo Estado brasileiro e pelo MPF, razão pela qual prevê um escopo sintético, no 
qual se incluem os temas e atividades considerados mais relevantes para a proteção e promo-
ção dos direitos dos povos e comunidades tradicionais. 

Nesse sentido, são elencados quatro pontos principais:

a) acompanhamento da regulamentação da Lei nº 13.123/2015, que trata do acesso aos 
conhecimentos tradicionais associados ao patrimônio genético;

b) participação nas reuniões da Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável 
de Povos e Comunidades Tradicionais (CNPCT);

c) identificação e caracterização de terras ocupadas por povos e comunidades tradicio-
nais na bacia média do Rio São Francisco, em colaboração com comunidades e insti-
tuições da região; e
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d) mapeamento dos povos e comunidades tradicionais no Brasil, com ênfase na identi-
ficação de suas demandas territoriais. Programa Terra Legal.

Em relação ao primeiro ponto, deve-se destacar que o tema do acesso aos conhecimentos tra-
dicionais associados ao patrimônio genético foi a primeira matéria de atuação do GT, que teve 
atuação importante na discussão e elaboração do novo diploma normativo editado em 2015. A 
regulamentação da Lei nº 13.123/2015, atualmente em discussão em diversas instâncias do go-
verno federal, com algum grau de participação de representantes das comunidades detentoras 
de conhecimentos tradicionais, é uma etapa importante da garantia dos direitos dos povos e 
comunidades tradicionais, o que demanda a atenção do MPF. 

A atuação do MPF na CNPCT, por sua vez, mostra-se essencial para o acompanhamento da 
agenda diversificada e complexa dos PCTs em todo o Brasil. A Comissão consolidou-se como 
principal espaço institucional de diálogo desses segmentos com o Estado brasileiro, sendo a 
presença do MPF importante não apenas para o conhecimento e acompanhamento das de-
mandas ali formuladas, mas também para empoderamento das lideranças que atuam na Co-
missão.

O acompanhamento dos trabalhos no curso médio do Rio São Francisco não apenas fortalece 
o trabalho dos órgãos locais do MPF, mas permite que a instituição se engaje nos esforços de 
instituições de pesquisa e comunidades para desenvolver instrumentos metodológicos para 
caracterização de territórios tradicionais, o que deve necessariamente repercutir na agenda de 
atuação da Secretaria do Patrimônio da União, do Instituto Brasileiro de Colonização e Refor-
ma Agrária (Incra) e de órgãos estaduais relacionados à agenda ambiental e de regularização 
fundiária.

Sobre o último ponto do presente planejamento, a realização de um mapeamento dos povos e co-
munidades tradicionais no Brasil, cumpre ressaltar o limbo institucional em que se encontram 
esses segmentos, no sentido de não haver órgãos ou instituições executoras das políticas públicas 
voltadas especificamente para esses segmentos, com exceção dos povos indígenas e comunida-
des quilombolas, aos quais se destinam os trabalhos da Fundação Nacional do Índio (Funai) e da 
Fundação Palmares, respectivamente. Tal quadro gera um enorme déficit na promoção dos direi-
tos fundamentais dos outros segmentos que compõem as comunidades tradicionais brasileiras. 

Faça-se a ressalva de que existem instituições públicas e privadas que se dedicam à agenda dos 
PCTs. No campo acadêmico, trabalhos de pesquisa muito robustos têm sido desenvolvidos para 
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conhecer e dar visibilidade às realidades socioambientais que conformam a vida dos povos e 
comunidades tradicionais, merecendo citação o projeto Nova Cartografia Social da Amazônia, 
desenvolvido pelas universidades federal e estadual do Amazonas; e o mapa de Conflitos Am-
bientais, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 

Apropriar-se desse arcabouço teórico, sistematizá-lo e difundi-lo parece ser essencial ao cum-
primento da missão institucional do MPF, especialmente quanto ao tema da garantia dos di-
reitos territoriais assegurados pelo ordenamento jurídico nacional e internacional aos povos 
e comunidades tradicionais. Entre as ferramentas mais relevantes utilizadas para o conheci-
mento dessas realidades, está o emprego de metodologias de cartografia, que objetiva situar as 
comunidades tradicionais na complexa realidade geossociopolítica que as envolve, localizan-
do-as no espaço do Estado nacional. Assim fazendo, é preciso visualizar com mais precisão os 
desafios implicados na garantia de seus territórios, nos quais estão contidos e são produzidos 
os bens da vida necessários à sobrevivência física e cultural destas.

Desenvolver métodos e ferramentas tecnológicas que permitam produzir um mapeamento dos 
povos e comunidades tradicionais em todo o território nacional servirá para dar aos procura-
dores da República conhecimento das realidades da vida que demandam sua atenção e atuação, 
bem como será útil para propor correções em políticas públicas que impactam negativamente 
os direitos dos povos e comunidades. O caso mais urgente, que merece atuação concentrada 
do GT Comunidades Tradicionais, diz respeito ao Programa Terra Legal, no bojo do qual se tem 
discutido e efetivado a destinação das últimas glebas públicas federais na Amazônia Legal, 
cuja implementação passa à margem da participação de representantes de PCTs, que muito 
provavelmente já ocupam grande parte dessas glebas públicas como territórios tradicionais.

Apesar dos esforços de participação do MPF na Câmara Técnica de Destinação da Secretaria 
Especial de Regularização Fundiária da Amazônia Legal, a atuação efetiva da instituição passa 
pela necessidade de desenvolver capacidades de indicar concretamente espaços demandados 
por grupos tradicionais. Um dos avanços que os membros do GT já obtiveram foi levar o tema 
para as reuniões da CNPCT, cujos representantes da sociedade civil têm reivindicado partici-
pação nas deliberações do Programa.

Nesse sentido, é necessário engajar o corpo técnico pericial do MPF no esforço de mapeamento 
dos povos e comunidades tradicionais do Brasil, o que envolve debate prévio acerca da meto-
dologia mais adequada para a realização da tarefa. Além do domínio de ferramentas de geo-
processamento, será necessário estabelecer diálogo com as instituições de pesquisa que já têm 
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importantes aportes sobre o assunto, órgãos públicos com atribuição para o reconhecimento 
e a regularização fundiária dos territórios tradicionais, bem como avançar na articulação com 
as comunidades tradicionais em toda a extensão do território nacional.
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2.2 Grupo de Trabalho Demarcação

E-mail do GT: 6ccr_demarcacao@listas.mpf.gov.br

Reuniões realizadas em 2015
• 13 de março.
• 11 de setembro.
• 30 de novembro.

Composição

Cristina Nascimento de Melo
Fernanda Alves de Oliveira
Fernando Merloto Soave
Julio José Araujo Junior (coordenador)

Luciana Fernandes Portal Lima Gadelha
Márcia Brandão Zollinger
Maria Beatriz Ribeiro Gonçalves
Marino Lucianelli Neto
Paulo Henrique Camargos Trazzi
Roberto Moreira de Almeida

Corpo Técnico

Isabel Costa Figueiredo 
Técnico-Administrativa

Jorge Bruno Souza 
Analista do MPU/Perícia/Antropologia

GT Demarcação - 13/3/2015

GT Demarcação - 19/9/2015
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Objetivo

Garantir às populações indígenas celeridade nos processos demarcatórios de suas terras para 
acesso a políticas públicas, como saúde e educação.

Relatório de Atividades 2015

O ano de 2015 foi marcado pelo impasse nos debates acerca de demarcação de terras, tendo 
em vista a tramitação avançada da Proposta de Emenda Constitucional nº 215, que tem por 
objetivo principal a transferência de atribuição das demarcações de terras para o Poder Legis-
lativo. Além disso, houve uma ofensiva contra a atuação da Funai, culminando na instalação 
de comissão parlamentar de inquérito para analisar a atuação da autarquia.

1. Estudo do julgamento da PET 3.388 (Raposa Serra do Sol)

Em razão disso, o grupo redirecionou as suas energias para a análise de aspectos teóricos que pos-
sam subsidiar a atuação do MPF quanto ao entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal 
no caso “Raposa Serra do Sol”, notadamente quanto à “teoria do fato indígena” e a fixação de mar-
cos temporais para o exame da tradicionalidade da ocupação e a vedação de novas demarcações.

2. Armazenamento de informações e sítio eletrônico

Paralelamente a isso, buscou-se uma articulação institucional que chamasse a atenção para 
casos parados que pudessem ter uma tramitação mais célere no Ministério da Justiça, tendo 
em vista a inexistência de conflitos ou a pouca intensidade destes.

O Grupo de Trabalho dedicou-se ainda ao cumprimento de seu planejamento institucional, à 
consolidação sobre os dados de demarcação e ao acompanhamento dos desdobramentos da 
ação coordenada “MPF em Defesa das Terras Indígenas”, ocorrida em abril de 2013. Para tanto, 
foram adotadas medidas para melhorar o armazenamento de dados e a visualização da página 
do grupo (http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr6/dados-da-atuacao/grupos-de-traba-
lho/gt-demarcacao/gt-demarcacao).

Os dados de processos de demarcação foram atualizados permanentemente e encaminhados 
ao Ministério da Justiça e à Funai, de forma a cobrar o andamento de processos e ressaltar o 
acompanhamento pela 6ª CCR.
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Cumpre registrar que há, hoje, aproximadamente 125 terras indígenas em estudo e 303 reivin-
dicadas por povos indígenas, mas sem qualquer providência por parte do Estado para demar-
cação, conforme demonstrado no gráfico a seguir. Apesar disso, em 2014, apenas duas terras 
indígenas foram identificadas, e uma foi objeto de portaria ministerial reconhecendo a tradi-
cionalidade da área. Não houve demarcações no ano.

 Já em 2015, apenas quatro terras indígenas tiveram os relatórios de delimitação e identificação 
publicados pela Funai, três foram reconhecidas por portaria do Ministério da Justiça e sete 
terras indígenas foram homologadas por decreto presidencial.

3. Articulação institucional com sociedade civil, Funai e Ministério da Justiça

O GT realizou três reuniões em 2015, sendo uma delas com a Presidência da Funai, oportuni-
dade em que foram tratados processos pendentes de demarcação e de concursos públicos para 
servidores. Além disso, o coordenador do grupo em exercício realizou reunião, em junho de 
2015, com o secretário executivo do Ministério da Justiça, Marivaldo Pereira, oportunidade em 
que externou as preocupações do grupo sobre o andamento dos processos de demarcação de 
terras e ressaltou a necessidade de tramitação mais célere dos processos.

Em maio de 2015, o GT contribuiu para a formação de um grupo de entidades (Comissão Pró-Ín-
dio, Instituto Socioambiental, Associação Juízes para a Democracia, Índio é nós, CTI e outras) 
que tem por objetivo debater os direitos indígenas e formular contrapontos aos debates que vêm 
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sendo travados no Legislativo e no Judiciário. Esse grupo realizou, em 10 de novembro de 2015, o 
seminário Direitos dos povos indígenas em disputa no STF, na Faculdade de Direito da Universidade 
de São Paulo, o qual contou com a participação da coordenadora da 6ª CCR, Deborah Duprat, e 
de professores como Manuela Carneiro da Cunha, Dalmo de Abreu Dallari e José Afonso da Silva. 
Este último, inclusive, elaborou um parecer sobre o “marco temporal”, a pedido do grupo.

Em 26 de novembro, o GT participou da audiência da 6ª CCR sobre a PEC 215.

4. Aproximação com o GT Justiça de Transição

O grupo vem realizando, ainda, uma aproximação com o GT Justiça de Transição, tendo em vista 
a necessidade de demonstração da insuficiência da tese de “marco temporal”, dado o histórico 
de remoções forçadas a que foram submetidos os povos indígenas durante o período ditatorial.

5. Desistência do projeto

Considerando as diretrizes estabelecidas pela 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, elabora-
ra-se em 2014 um projeto de atuação para o grupo de trabalho, com o fim de incrementar a 
interlocução com a ponta e permitir que os membros das unidades que vivenciem conflitos, 
principalmente naquelas de maior rotatividade, possam ter maior acesso e contato com a Fu-
nai, cujas atividades quanto a demarcações se concentram em Brasília.

O projeto pretendia criar e difundir ferramentas de atuação para membros do MPF relativas 
à promoção e controle da regularização fundiária das terras indígenas. Baseava-se no acom-
panhamento dos desdobramentos da ação coordenada “MPF em defesa das terras indígenas”, 
realizada em 19 de abril de 2013 pela 6ª Câmara de Coordenação e Revisão.

Pretendia-se um acompanhamento permanente dos desdobramentos da ação coordenada, 
buscando-se a obtenção de provimentos jurisdicionais favoráveis – tanto provisórios quanto 
definitivos –, bem como cobrando da Funai uma posição administrativa que cumprisse as de-
cisões proferidas, acompanhando de perto o processo demarcatório. Além disso, seriam sele-
cionados dois casos emblemáticos, para acompanhamento mais próximo com a realidade dos 
procuradores que atuam na ponta, por meio de reuniões e caravanas.

O objetivo final consistiria em garantir que essa atuação fosse devidamente sistematizada e 
servisse de guia para novas ações coordenadas, a partir da definição de casos emblemáticos e 
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prioritários. Almejava-se, ainda, que o MPF estivesse pronto para decidir acerca de uma nova 
atuação coordenada na matéria.

O projeto foi submetido ao Comitê de Projetos, que pediu esclarecimentos quanto à realização 
das chamadas caravanas pela demarcação, tendo em vista os seus custos e a eventual possibi-
lidade de o procurador natural realizar essa atividade. 

Em reunião do Grupo de Trabalho, em 2015, optou-se por desistir, por ora, do projeto, na forma 
antes prevista, em razão dos custos, buscando-se, em vez disso, consolidar a formação do gru-
po, mediante articulação com a ponta, para que no futuro o projeto seja apresentado.

Para tanto, o grupo sistematizou informações sobre o cenário enfrentado pelos procuradores no 
país inteiro e pretende utilizar esses dados para desenvolver novas ações, coordenadas ou não.

Metas para 2016

• Realizar três reuniões em 2016, nos meses de abril, junho e setembro.

• Aprofundar estudos sobre casos, notadamente a partir do caso Raposa Serra do Sol.

• Cumprir as deliberações do Encontro Nacional.

• Aprofundar a interlocução com a Funai e cobrar medidas não adotadas.

• Abastecer a página da internet do GT Demarcação com modelos de atuações extrajudi-
ciais (TAC, recomendações), ações judiciais, jurisprudência e artigos doutrinários.

• Acompanhamento pelo GT Demarcação, a pedido dos povos indígenas, dos procuradores 
naturais ou da 6ª CCR, das reuniões realizadas em Brasília/DF entre lideranças indígenas 
e autoridades públicas, quando a pauta referir-se à demarcação de terras indígenas.

• Produção, pelos membros do GT Demarcação, de artigos acadêmicos ou jornalísticos a 
respeito de terras indígenas.

• Principais temas a serem acompanhados pelo GT Demarcação durante 2016: a) anda-
mento dos processos de demarcação de terras indígenas em curso, em todas as suas fases; 
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b) constituição de grupos técnicos pela Funai para a elaboração de estudos de identifica-
ção e delimitação de terra indígena, bem como da disponibilidade e empenho orçamentá-
rio nessa matéria, tendo em vista o grande número de terras indígenas pleiteadas sem pro-
vidências por parte da autarquia indigenista; c) índios isolados e sua proteção territorial 
– portaria de restrição de uso e demarcação; d) desintrusão de terras indígenas ocupadas; 
e) gestão das terras indígenas e arrendamentos; f) laudos antropológicos; g) projetos de lei 
em curso que versam sobre interesses territoriais indígenas, especialmente a PEC 215, a 
PLP 227, a Portaria AGU 303 e a Portaria MJ que regulamenta o Decreto nº 1.775/1996.
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2.3 Grupo de Trabalho Educação Escolar Indígena

E-mail do GT: 6ccr_educacao@listas.mpf.gov.br

Reuniões realizadas em 2015
• 19 de março.
• 25 de agosto.
• 5 de setembro.
• 16 de novembro.

Composição

Carlos Humberto Prola Júnior
Cristina Nascimento de Melo
Henrique Felber Heck
Lucyana Marina Pepe Affonso
Luís de Camões Lima Boaventura
Luísa Astarita Sangoi 
Maria Eliane Menezes de Farias
Natália Lourenço Soares (coordenadora)

Paulo Gilberto Cogo Leivas
Thaís Santi Cardoso da Silva 

Corpo Técnico

Leonardo Leocádio da Silva 
Analista do MPU/Perícia/Antropologia

Priscila Lombardi da Cruz 
Técnico-Administrativa

GT Educação Indígena - 16/11/2015

GT Educação Indígena - 19/3/2015
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Relatório de Atividades 2015 

A partir das discussões e reuniões realizadas ao longo do ano de 2014, o GT apontou como 
prioridade, em 2015, o aperfeiçoamento do censo escolar do Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), tendo em vista o entendimento do grupo de que 
este instrumento não fornece dados confiáveis acerca da educação escolar indígena, e sem 
dados confiáveis nem a administração pode planejar a melhora da educação indígena, nem o 
Ministério Público Federal pode realizar um trabalho de qualidade para a melhoria da educa-
ção escolar indígena. 

Assim, foi elaborado pelo GT o projeto “MPF em Defesa da Educação Indígena”, cujas finali-
dades consistem em: desenvolver um diagnóstico que avalie os formulários, a metodologia e 
os resultados obtidos pelo Censo do Inep em 2014, naquilo que tangencia a questão indígena; 
alcançar melhorias na educação indígena pela eficiente fiscalização das políticas públicas e 
recursos destinados às escolas indígenas; promover, na implementação de políticas públicas, 
a consolidação de uma educação diferenciada para os grupos indígenas, em especial, a partir 
de dados confiáveis sobre a realidade específica dos povos indígenas; fornecer instrumentos 
para a atuação dos membros, de forma a possibilitar a coordenação de ações em acordo com as 
diretrizes estratégicas da 6ª CCR; e organizar um sistema de assessoria ao membro, fornecendo 
diagnósticos e dados precisos, com o objetivo de auxiliar na instrução judicial e extrajudicial 
dos procedimentos relativos à educação indígena.

O projeto MPF em Defesa da Educação Indígena, aprovado no final de 2014 e executado a partir 
de 2015, como já apontado, objetiva avaliar o Censo Escolar naquilo que se refere à educação 
básica e ao ensino médio para populações indígenas. 

Já há alguns anos, o Censo Escolar é o principal parâmetro para o planejamento e avaliação 
da educação no Brasil. No entanto, a realidade indígena guarda uma enorme diferença com 
relação à educação não indígena, o que faz com que os formulários utilizados para a coleta de 
dados e os procedimentos de preenchimento não expressem o cotidiano das escolas indígenas.

Dessa forma, o projeto escolheu fazer um amplo diagnóstico dividido em duas fases: a primeira 
avaliou os dados do Censo Escolar naquilo que se refere à educação indígena, a fim de ter um 
quadro geral das respostas declaradas. A segunda fase concentrou-se em avaliar a aplicação 
dos formulários Cadastro de Escola, Cadastro de Aluno, Cadastro de Turma e Cadastro Profis-
sional Escolar em Sala de Aula. 
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Destaque-se que o Censo Escolar é uma pesquisa, mas, apesar das eventuais falhas metodológi-
cas apresentadas, foi possível perceber um quadro crítico quando avaliamos os dados numéri-
cos referentes à educação indígena, o que apontaremos a seguir. 

Um dos pontos críticos do Censo Escolar é a ausência de definição de escola indígena – não 
existe uma pergunta direta se a escola é  indígena, podendo gerar certa confusão conceitual, 
na medida em que a pergunta que indica a qualidade da escola está expressa em duas variáveis: 

a) Localização diferenciada da escola – Terra Indígena. 

b) Oferece educação indígena – Sim/Não. 

Percebe-se, claramente, que a segunda reposta é mais inclusiva, envolvendo as escolas localiza-
das em terras indígenas independentemente da sua qualificação em termos de regularização, já 
que a primeira pergunta pressupõe que as terras indígenas estejam demarcadas. Porém, a am-
biguidade dessas duas perguntas pode provocar certa confusão, na medida em que escolas não 
indígenas podem ofertar conteúdos referentes à educação indígena não sendo escolas indígenas.

A raiz dessa confusão pode também implicar equívocos de implementação de políticas pú-
blicas, já que o Censo é referência para descentralização de recursos em vários programas 
governamentais. A merenda escolar é um bom exemplo dessa situação, pois o Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação (FNDE) afirma utilizar a pergunta 45 como parâmetro de 
classificação das escolas indígenas, o que exclui as escolas que estão em terras indígenas ainda 
em identificação, ou mesmo as já delimitadas.

A regulamentação das escolas, no entanto, é um dos principais elementos para descentraliza-
ção de recursos e mesmo para a contratação de professores, pois garante um espaço de existên-
cia das escolas dentro do quadro administrativo dos estados e municípios. Por consequência, é 
por meio da regulamentação que ocorre a aprovação dos projetos políticos pedagógicos, o que 
garante a especificidade da educação indígena por instituir planos de ensino diferenciados.

Em termos de dados, pode-se observar que apenas 54,4% das escolas indígenas no Brasil encon-
tram-se regulamentadas, sendo que 29,9% alegam que estão com a documentação em tramita-
ção e 15,62% não estão regulamentadas. 
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Em termos de infraestrutura, os dados apresentam sérios problemas, visto que 938 escolas não 
possuem prédio próprio, 479 funcionam em local improvisado, como galpão, rancho, paiol 
ou barracão. Além disso, observa-se que o abastecimento de água e energia indica uma enor-
me vulnerabilidade. Das 3.138 escolas, 290 funcionam sem abastecimento de água, 58,4% das 
escolas não consomem água filtrada, sendo que 1.404, ou seja, 44,7% das escolas indígenas 
consomem água de rios, igarapé, riachos e córregos. Já em termos de abastecimento de energia 
elétrica, 41% das escolas em todo o país não possuem energia.

Ademais, sobre a educação intercultural, verificou-se que, a despeito de a legislação referente 
à educação indígena quebrar o paradigma assimilacionista e buscar alcançar uma educação 
intercultural, das 3.138 escolas existentes, apenas 67,4% são bilíngues, o que não significa, ne-
cessariamente, que haja um ensino na língua nativa, pois apenas 259 escolas, ou seja, 8% das 
escolas ensinam dessa forma. Esse dado se soma à ausência de material didático específico – 
51% das escolas não contam com qualquer material didático para ensinar a educação indígena. 

A avaliação da metodologia e dos dados brutos do Educacenso, cuja consequência foi a elabora-
ção de relatório técnico, permitiu a obtenção dos subsídios necessários para as visitas de campo.

Já na segunda fase do diagnóstico, procurou-se analisar a forma com que se deu o preenchi-
mento dos formulários utilizados no Censo Escolar, o que fez com que uma equipe de antro-
pólogos e auditores do TCU visitasse três terras indígenas, a fim de ter uma pequena amostra 
e efetivar o cruzamento de dados. 

Ao todo, foram visitadas 32 escolas indígenas, sendo 22 no Amazonas (19 escolas indígenas dos 
municípios São Paulo de Olivença, Benjamin Constant e Tabatinga e 3 escolas nos municípios 
de Amaturá e Santo Antônio de Içá), 3 no estado de Mato Grosso (Nambikwara), todas no mu-
nicípio de Comodoro, e 7 no estado de Pernambuco (Xucuru), todas no município de Pesqueira. 
Além disso, foram ouvidas 6 secretarias estaduais de educação.

Em campo, a equipe pôde observar que os formulários estavam longe de retratar as escolas 
indígenas. O preenchimento dos dados, na maior parte das escolas visitadas, ficou concentra-
do nas secretarias de educação do município ou do estado, já que poucas escolas contam com 
energia e o formulário tem de ser encaminhado via internet. 

Vários professores, alunos e gestores nunca tiveram contato com as perguntas formuladas, 
mostrando-se surpresos com a existência do formulário. Mesmo aqueles gestores que já ha-
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viam tido contato demostraram incompreensão das perguntas, o que indica a falta de instru-
ção e clareza do instrumento escolhido pelo Inep além de falta de adaptação em termos de 
linguagem a fim de superar barreiras culturais e linguística.

Ademais, foi constatado que dados sobre infraestrutura são também frágeis. Dezenas de esco-
las funcionavam em casas cedidas pelas famílias indígenas, na forma de escolas anexas. Entre 
os Nambikwara, das seis escolas existentes, todas estavam em situação precária. Porém no 
Censo constava a existência de apenas uma escola.  A escola declarada no Censo já havia sido 
desativada há dois anos e as demais escolas não foram declaradas, constavam apenas como 
potenciais salas de aula da escola inativa. Ou seja, quase nenhum dado constante no Censo se 
referia à realidade encontrada. 

A contratação de professores é um dos problemas mais comuns e mais recorrentes. Consi-
derando as escolas visitadas, a totalidade dos professores em atividades atuava por meio de 
contratados temporários. 

Enquanto em Pernambuco os contratos são efetuados por uma seleção local precária, que con-
tava com a participação das comunidades e lideranças Xucuru, tendo interrupção em seus 
salários nos entreperíodos letivos (férias), em Mato Grosso e no Amazonas os processos de 
seleção são ainda mais precários, sem a participação das comunidades locais e sem critérios 
que atentem para a diversidade do grupo. 

A ausência de uma educação intercultural diferenciada e a falta de estrutura adequada, principal-
mente de merenda escolar, aliadas à pouca quantidade de escolas indígenas de ensino médio vêm 
provocando evasão de alunos indígenas para centros urbanos. Esse fenômeno foi sensivelmente ob-
servado nas escolas visitadas, porém pouco se encontra refletido nos dados do Censo Escolar, na me-
dida em que os números referentes à quantidade de matrículas não são de total confiança. 

Na prática, existe um sub-registro de alunos, em decorrência da precária oferta de educação, 
ou seja, é comum a existência de alunos não matriculados, por não estarem em idade escolar, 
ou mesmo alunos que já ultrapassaram a idade escolar para o ensino fundamental estarem 
frequentando as escolas, sendo alunos “irregulares”.

Dentre outras questões que foram constatadas, uma chamou atenção da equipe: a ausência de uti-
lização dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), diferenciado para as 
escolas das comunidades indígenas.
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Após as visitas de campo e a elaboração de novos relatórios técnicos, as conclusões prelimina-
res foram apresentadas em reuniões com o MEC, o Inep e o FNDE.

Ademais, o GT educação indígena organizou o Seminário “Visões e Desafios da Educação Inter-
cultural no Brasil” (26 a 28 de agosto de 2015) com a finalidade de discutir educação indígena, 
bem como apresentar e debater os resultados preliminares do projeto com órgãos governamen-
tais, organizações e lideranças indígenas para a construção de plano de soluções alternativas.

Na plenária final do seminário foram tomadas as seguintes deliberações:

• Pela necessidade de realização de um censo escolar específico e diferenciado sobre edu-
cação escolar indígena no Brasil no menor prazo possível.

• Pela necessidade de adaptações e correções do Educacenso frente às especificidades da 
educação escolar indígena, tais como: 

a) inclusão do conceito de etnia para identificar alunos e professores, por considerar 
que o conceito raça não abarca a especificidade dos povos indígenas; 

b) inclusão do conceito de escola indígena; e 

c) dados por unidade, incluindo as escolas anexas e salas anexas.

• Pela necessidade de elaboração de instruções específicas e diferenciadas para o preen-
chimento dos dados.

• Pela publicização de todos os dados do censo na internet.

• Pela revisão dos planos estaduais e municipais da educação a partir de consulta dos po-
vos indígenas.

• Pela estimulação de elaboração dos protocolos de consulta de cada povo indígena.

• Pela estimulação do fortalecimento do controle social local.

• Pela estimulação criação dos conselhos de educação indígenas e a presença de indígenas 
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nos conselhos de educação dos estados e municípios.

• Pela necessidade de requerimento ao Fundo Nacional de Educação da lista de obras de esco-
las indígenas paralisadas e atrasadas e seu encaminhamento imediato ao Tribunal de Contas 
da União e às unidades do Ministério Público Federal responsáveis, para a tomada de medidas.

• Pela recomendação ao Ministério da Educação de desenvolvimento de base de dados pa-
ralela referente às escolas indígenas que poderá ser confrontada com o Educacenso.

• Pelo estabelecimento de um um projeto do Ministério Público Federal para acompanha-
mento da educação escolar indígena.

• Pela necessidade de reestruturação e empoderamento da coordenação escolar indígena 
no Ministério da Educação, nos estados e nos municípios.

• Pela necessidade de realização de reunião com o Consed para apresentar os encaminha-
mentos do seminário.

• Pela necessidade de identificação das escolas com piores condições de estrutura, por re-
gião, para que sejam tomadas providências.

• Pela necessidade de estimular a presença dos membros e/ou servidores do Ministério 
Público nas reuniões dos conselhos estaduais de educação indígena ou a implementação 
do próprio Conselho, nos estados em que ele ainda não existir.

• Pela necessidade de atuação conjunta com Ministério Público de Contas e Tribunal de 
Contas dos estados para criação de carreira e realização de concurso para professor indí-
gena, aproveitando para estabelecer preceitos legais sobre escola indígena, obrigação de 
capacitação e outras questões.

• Pela necessidade de promoção de inserção de indígenas na gestão da educação escolar 
indígena.

• Pela necessidade de mapear as principais omissões do MEC/SEDs, relativas a obrigações 
já regulamentadas e não implementadas.
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Por fim, foram obtidos os seguintes resultados a partir do trabalho do GT Educação no ano de 2015:

• Disponibilização de todos os relatórios e documentos elaborados pelo projeto em página 
específica: <http://6ccr.pgr.mpf.mp.br/institucional/projetos>.

• Expedição de recomendação ao Inep para aprimoramento do Educacenso e desenvolvi-
mento de outros instrumentos para obtenção de dados fidedignos referentes à educação 
indígena e realização de reunião no Inep para tratar sobre a recomendação (1º de dezem-
bro de 2015).

• Participação, para tratar dos resultados do projeto, do I Fórum Nacional de Educação 
Escolar Indígena (1º de dezembro de 2015); da 2ª Reunião Ordinária em 2015 da Comissão 
Nacional de Educação Escolar Indígena (CNEEI) (1º de dezembro de 2015); e do Seminário 
de Educação Escolar Indígena da Amazônia Legal (1º de dezembro de 2015).

• Interlocução com o FNDE, para desenvolvimento de instrumentos efetivos de monitora-
mento do PNAE diferenciado, e com o MEC, para aprimoramento das formas de obtenção 
de dados da educação indígena.

• Disponibilização para membros e servidores do MPF do Sigeo – mapa interativo que 
compara e monitora a situação declarada no Educacenso e a atuação do MPF por meio do 
seguinte atalho: <https://portal.mpf.mp.br/areas-tematicas/camaras/populacoes-indige-
nas-e-comunidades-tradicionais/sigeo>.

Metas para 2016

Diante do exposto, o GT Educação Indígena, a fim de alcançar os seus objetivos, tem como pla-
no de ação para o ano de 2016 as seguintes metas:

Finalização da primeira fase do projeto “MPF em Defesa da Educação Escolar Indígena”: 

a) acompanhamento da Recomendação expedida ao Inep;

b) retorno às comunidades visitadas nas pesquisas de campo do projeto.

• Intersecção entre o trabalho do GT Educação Indígena e o GT Educação da PFDC.
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• Interlocução com o FNDE para aprimoramento dos sistemas de controle a fim de garan-
tir que os recursos do PNAE diferenciados sejam efetivamente utilizados para garantir a 
merenda dos estudantes indígenas.

• Parceria com o TCU para viabilização da transparência de dados do Educacenso e para a 
fiscalização de obras paralisadas (em especial escolas).

• Elaboração da segunda fase do projeto MPF em Defesa da Educação Escolar Indígena.
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Composição
Antônio Marcos da Silva de Jesus
Cristina Nascimento de Melo
Fabiana Keylla Schneider
Leandro Mitidieri Figueiredo
Lilian Miranda Machado
Lucas Aguilar Sette
Maria Luiza Grabner (coordenadora)

Nathália Mariel Ferreira de Souza Pereira
Roberto Moreira de Almeida
Ticiana Andrea Sales Nogueira
Walter Claudius Rothenburg

Corpo Técnico
Andréa Lima Tito Pereira 
Técnico-Administrativa

2.4 Grupo de Trabalho Quilombos 

E-mail do GT: 6ccr_quilombos@listas.mpf.gov.br

Reuniões realizadas em 2015
•  17 de abril.
•  2 e 3 de setembro.

Relatório de Atividades 2015 

1. O Grupo de Trabalho de Quilombos realizou três (3) reuniões ordinárias e a coordenadora 
do GT participou de sete (7) eventos representando o GT Quilombos e a 6ª CCR, a saber:

• Reunião do GT Quilombos – 17 de abril de 2015 (Brasília).

• Reunião do GT Quilombos – 2 de setembro de 2015 (Brasília).

• Reunião do GT Quilombos – 3 de setembro de 2015 (Brasília).

GT Quilombos - 17/4/2015
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• Reunião entre a coordenadora do GT Quilombos e a gerente substituta do Projeto do GT 
Quilombos intitulado “Manual de Atuação: Reconhecimento de Direitos Territoriais de 
Comunidades Quilombolas” – 21 de julho de 2015 (São Paulo).

• Participação da coordenadora do GT Quilombos no X Curso de Ingresso e Vitaliciamento 
para Procuradores da República – 4ª etapa – em março de 2015, sobre o tema “Índios e Mi-
norias – Outros Povos Tradicionais – Quilombolas e Ciganos) – (Brasília).

• Participação da coordenadora do GT Quilombos no Seminário conjunto da 4ª e da 6ª Câ-
maras de Coordenação e Revisão do MPF intitulado “Aspectos Jurídicos da Convergência en-
tre a Garantia de Direitos Fundamentais e a Conservação Ambiental” falando sobre o tema 
“Direitos Territoriais, Dupla Afetação e Gestão Compartilhada”, em Belo Horizonte/MG.

• Participação da coordenadora do GT no “Seminário Terras Quilombolas e Unidades de 
Conservação”, representando a 6ª CCR/MPF em Alter do Chão (Santarém/PA), a convite da 
Comissão Pró-Índio de São Paulo, nos dias 27 e 28 de outubro de 2015.

• Participação da coordenadora do GT no “Encontro de Justiça Socioambiental da Bocaina. 
Territórios Tradicionais: Diálogos e Caminhos”, ocorrido no Quilombo do Campinho, Pa-
raty/RJ, em 9 e 10 de abril de 2015;

• Participação da coordenadora do GT Quilombos no “II Seminário sobre Comunidades 
Tradicionais e Unidades de Conservação: Desafios à Tutela Territorial”, ocorrido em Regis-
tro/SP, no dia 11 de dezembro de 2015.

• Participação da coordenadora do GT Quilombos no “VII Sapis (Seminário Brasileiro so-
bre Áreas Protegidas e Inclusão Social)”, ocorrido em 4 de novembro de 2015, na UFSC, em 
Florianópolis/SC.

OBS.: na reunião de 2 de setembro de 2015 foram noticiadas pela coordenadora do GT alterações 
na assessoria técnica (jurídica, administrativa e antropológica) do GT Quilombos, com a entra-
da da servidora Andréa Lima Tito Pereira no lugar da servidora Simone Tabet; com a saída do 
servidor César Baldi, assessor jurídico da 6ª CCR; e com a saída da antropóloga Ângela Batista, 
que assessorava o GT desde a sua formação. A alteração e redução do quadro de assessores gerou 
descontinuidade no acompanhamento das atividades do GT Quilombos. Em razão disso, foi su-
gerido pelo membro Walter o encaminhamento de ofício à Secretaria de Apoio Pericial do MPF 
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com solicitação de disponibilização de assessoria antropológica permanente ao GT Quilombos.

2. Andamento do ICP nº 1.00.000.000991/2010 instaurado em 18 de novembro de 2009 para 
apurar a situação geral das políticas públicas destinadas à garantia do direito à terra das co-
munidades quilombolas no Brasil: fases e encaminhamentos. Foi sugerido pela coordenadora 
do GT e acatado pelo grupo que se promova o arquivamento do referido ICP, que cumpriu seus 
objetivos iniciais, sem prejuízo da instauração de procedimentos específicos para as questões 
que ainda mereçam acompanhamento decorrente de desdobramentos das apurações ocorri-
das no referido inquérito. Foi sugerido pelos membros a instauração de PAD para os seguintes 
assuntos: a) acompanhamento da elaboração de RTIDs (pregões do Incra, convênios, qualidade 
dos laudos etc.); b) CCAF-CGU/AGU – (Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração 
Federal), objetivando o acompanhamento e eventuais providências para o seu eficiente fun-
cionamento, ressaltando-se que a relatoria desde já fica a cargo do Dr. Lucas Sette, que já se 
debruçou sobre o assunto anteriormente; e c) acompanhamento do orçamento quilombola.

3. Sobreposições de Territórios Tradicionais e Unidades de Conservação:  relembre-se que as 
apurações no bojo do ICP nº 1.00.00.000991/2010-55 antes referido revelaram o número signifi-
cativo de procedimentos relativos aos territórios quilombolas paralisados no Incra e em outros 
órgãos do governo federal, tais como a Câmara de Conciliação da AGU e Casa Civil (CCAF). As 
providências tomadas pelo GT Quilombos foram várias e estão contempladas nos relatórios do 
GT dos anos anteriores. Todavia, especificamente em relação às sobreposições de territórios 
tradicionais com unidades de conservação ambiental, fonte de controvérsias entre o Incra/
MDA e o ICMBio/MMA, necessário se fazia o estabelecimento de uma estratégia conjunta pe-
las 6ª e 4ª Câmaras de Coordenação e Revisão do MPF, sem prejuízo do entendimento do GT 
de que os processos administrativos de demarcação de territórios quilombolas deveriam ter 
seguimento no Incra, independentemente das tratativas em curso perante a CCAF (o que foi, 
inclusive, considerado prioritário conforme planejamento do GT para 2015). Como resultado 
dos entendimentos mantidos entre as coordenadoras da 6ª e da 4ª Câmaras de Coordenação e 
Revisão do MPF, Dra. Deborah Duprat e Dra. Sandra Cureau, foi realizado o Seminário “Con-
vergências entre a Garantia de Direitos Fundamentais e a Conservação Ambiental, em Belo 
Horizonte/MG, nos dias 14 e 15 de outubro de 2015, ocasião em que foi deliberada a “Carta do 
Seminário” contendo conclusões acatadas por todos os procuradores participantes, no sentido 
de compatibilizar os direitos humanos em jogo, aspiração dos colegas que enfrentam tais ques-
tões conflituosas no dia a dia de suas atuações, municiando-os com argumentos que servirão 
tanto para a atuação extrajudicial, v.g., acompanhamento da tramitação dos procedimentos na 
CCAF, quanto para a atuação judicial, quando esta se mostrar necessária. 
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4. Orçamento Quilombola: foi solicitado pelo GT Quilombos ao analista pericial em Economia 
da 6ª CCR/MPF, Fernando Sanchez de Souza, que desse seguimento, em 2015, ao acompanha-
mento das ações previstas no Programa Brasil Quilombola e/ou Programa Enfrentamento ao 
Racismo e Promoção da Igualdade Racial, ambos vinculados à unidade orçamentária do Incra, 
de interesse para o ICP  nº 1.00.00.000991/2010-55 ou eventual procedimento que vier a ser 
instaurado para esse fim específico, conforme referido no item 2 supra. Para tanto, foram ela-
boradas as Informações Técnicas (ITs) nº 003/2015 e nº 004/2015. Tal seguimento já ocorrera 
nos anos de 2011, 2012, 2013 e 2014 e permitiu a verificação do orçamento disponível, dos valo-
res empenhados e efetivamente pagos em relação às ações de interesse do ICP denominadas 
“indenização” e “demarcação”. Importante relembrar que, a partir de 2014, a atualização dos 
dados orçamentários do Incra é realizada quinzenalmente pelo analista pericial em Economia 
da 6ª CCR acima nominado e estão disponibilizadas na página da Câmara (Caminho: endereço 
MPF internet, GT Quilombos, Orçamento Temático: LOA 2015 – Execução Orçamentária – Qui-
lombos e Populações Tradicionais). Nesse passo, a IT nº 004/2015, de 2 de setembro de 2015, fez 
o levantamento da execução do orçamente referente ao Programa 2034, Ação 210Z, no período 
de 2013 a 2015. De mais importante, ressalta-se a seguinte passagem do relatório: 

Em valores nominais, observa-se dos dados apresentados no Quadro 
1 que os montantes dos orçamentos autorizados reduziram-se signi-
ficativamente para os anos de 2013 e 2014 e para 2015 uma redução 
nominal um pouco menor no orçamento autorizado (R$ 29.500.000). 
Entretanto, em consulta ao Tesouro Gerencial, conforme cópia no 
Anexo 2, até o mês de agosto de 2015 o valor de R$ 21.096.752,00 
encontra-se indisponível para a realização das despesas, ou seja, 
dos R$ 29.500.000,00 autorizados somente foi disponibilizado  
R$ 8.403.248,00, ou seja, 28,49% do orçamento autorizado, fato que 
eleva para -71,5% a variação percentual de redução  no orçamento 
disponibilizado para a Ação 210Z (Reconhecimento e Indenização de 
Territórios Quilombolas).

 Continuando, o referido relatório apresenta o percentual de execução do orçamento, que é o 
resultado do quociente entre o valor empenhado e o valor autorizado. Demonstra esse indicado 
que houve a execução de 98,34% do orçamento em 2014, e 97,08% do orçamento em 2013, em 
2015 até o mês de agosto foram executados somente 10% para a ação 210Z suprarreferida. É bem 
verdade que a consulta aos dados orçamentários do Incra – Exercício 2015 – Programa 2014 – 
Ação 210Z, constante do site da 6ª CCR (GT Quilombos-Orçamento Temático), a situação melho-
rou um pouco até o final de 2015, com um percentual de execução do orçamento em 54,14%, 
resultado do quociente entre o valor empenhado – R$ 15.971.768,99  – e o valor autorizado – R$ 
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29.500.000,00. Enfim, mesmo com essa melhora nos últimos quatro meses de 2015, o percentual 
de execução ficou bem abaixo dos anos de 2013 e 2014, o que já é bastante preocupante. No en-
tanto, notícias ainda mais alarmantes nos dão conta de um rebaixamento de 80% das verbas 
federais destinadas à titulação de territórios quilombolas em 2016, o que perfaz um orçamento 
de cerca de 5 milhões de reais apenas1. A serem confirmadas tais informações, a questão orça-
mentária consistira em meta prioritária do Plano de Ação para 2016 do GT Quilombos. 

5. Cobrança do Imposto Territorial Rural (ITR)  sobre territórios quilombolas: foi distribuído 
ao Dr. Walter Claudius Rothenburg o Procedimento 5.528/2012, que trata da cobrança de ITR/
IPTU sobre territórios quilombolas, tendo sido por ele formulado pedido de arquivamento, 
com a concordância da coordenadora do GT, tendo em vista a edição da Lei nº 13.043, de 13 de 
novembro de 2014, que conferiu isenção tributária para as terras rurais quilombolas. Quanto 
ao IPTU, alegou que já há material sobre o assunto no site da 6ª Câmara, além de que o tema 
será abordado no Manual de Atuação sobre Direitos Territoriais das Comunidades Quilombolas 
ora em elaboração pela equipe do projeto respectivo. Sem prejuízo, eventuais questões concre-
tas que surgirem deverão aparelhar procedimentos específicos e locais, nada obstante possam 
contar com o apoio do GT, a critério do procurador natural. A propósito, em reunião do GT 
realizada em 3 de setembro de 2015, o GT recebeu a notícia do antropólogo Olympio Serra a 
respeito da cobrança do IPTU na Ilha de Boipeba, que é administrada pelo município de Cairu/
BA. A antropóloga Deborah Stucchi também noticiou caso análogo ocorrente no Quilombo do 
Carmo, em São Roque/SP. As providências que o GT entendeu oportunas tomar em relação ao 
caso estão relatadas na respectiva ata.

6. Manuais de Atuação do GT Quilombos: cumprindo a meta 4 do Plano de Ação do GT Quilom-
bos para o ano de 2015, deu-se início à execução de um dos projetos finalísticos propostos pelo GT, 
a saber: i) Manual de Atuação: Reconhecimento de Direitos Territoriais de Comunidades Quilombolas, 
estando o  ii) Manual de Atuação: Políticas Públicas para Comunidades Quilombolas, ainda pendente 
de análise por seu gerente. A previsão de término para outubro de 2015 para o primeiro manual 
mostrou-se irreal, tendo em vista as inúmeras atribuições a cargo da equipe de membros, difi-
culdades de deslocamento para reuniões e alteração/redução da assessoria do GT, como referido 
no item 1. Observação, de modo que, além da prorrogação deferida para julho de 2016 (vide Por-
taria PGR/MPF nº 920/2015), nova readequação fez-se necessária com sugestão de término para 
outubro de 2016, já encaminhada ao Escritório de Projetos, via 6ª CCCR/MPF. Pela gerente subs-
1 PRIOSTE, Fernando G. V. Corte na carne negra: Política de titulação de territórios quilombolas tem encolhi-

mento orçamentário de 80% em 2016.- Disponível em: <http://racismoambiental.net.br/?cat=2945>. Acesso em: 22 fev. 

2016>.
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tituta do Projeto, Deborah Stucchi, foi apresentado o Parecer nº 38, de 27 de julho de 2015, sobre 
o primeiro manual, “Projeto sob código P0078 – intitulado ‘Manual de Atuação: reconhecimento de 
direitos territoriais de comunidades quilombolas. Portaria PGR/MPF nº 462, de 16 de junho de 2015, que 
autoriza a realização do trabalho e designa os membros da equipe”. O objetivo do referido parecer 
foi registrar as deliberações de reunião ocorrida em 21 de julho de 2015 entre a coordenadora do 
GT e gerente do Projeto e a gerente substituta Deborah Stucchi. Na ocasião, foi apresentado um 
plano do projeto com os tópicos temáticos, sugeridos os coordenadores temáticos, bem como os 
responsáveis pela redação dos temas e, ao final, proposto cronograma de trabalho. Na reunião 
do GT Quilombos do dia 2 de setembro de 2015, no período da tarde, foi feita a apresentação da 
estruturação do Manual de Atuação sobre o Reconhecimento de Direitos Territoriais de Comuni-
dades Quilombolas pela gerente Maria Luiza Grabner e pela gerente substituta Deborah Stucchi. 
Houve apresentação dos textos já minutados pelos membros do GT; atribuição dos temas ainda 
em aberto; avaliação da pertinência de novos temas propostos; definição de novos prazos a serem 
submetidos ao Comitê de Projetos; e esclarecimento de dúvidas quanto aos aspectos formais dos 
textos, entre outros assuntos de interesse. Deixa-se aqui registrado que, por meio da Portaria 
PGR/MPF nº 920, de 5 de novembro de 2015, foi autorizada a alteração na composição da equipe 
do projeto, designando os membros Alexandre Silva Soares e Livia Nascimento Tinoco para in-
tegrá-la, bem como os servidores Karina Costa Recedive e Fernando Sanchez de Souza. Tornou, 
de outro lado, sem efeito as designações do procurador da República Antonio Marcos da Silva de 
Jesus, bem ainda dos servidores Cesar Augusto Baldi e Monique Ganime Ferraz. Prorrogou ainda 
a data de conclusão do projeto para 5 de julho de 2016, data anteriormente sugerida pelo GT e 
novamente prorrogada, conforme antes já informado.  

7. Outras questões com acompanhamento contínuo do GT Quilombos:

• Julgamento da ADI-3239 perante o Supremo Tribunal Federal: o GT vem acompanhan-
do desde o início a tramitação da Ação Direta de Inconstitucionalidade promovida pelo 
então Partido da Frente Liberal (PFL – hoje Democratas-DEM) no intuito de invalidar o 
Decreto nº 4.887/2003 que regulamentou  o “procedimento para identificação, reconheci-
mento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes dos 
quilombos” de que trata o art. 68 do ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Há 
estudos e pareceres realizados por procuradores da República membros do GT Quilombos 
já disponibilizados no site da 6ª CCR/MPF com o fim de subsidiar a atuação do MPF nas 
várias instâncias em que as questões trazidas pela ADI se colocam. Após o voto do Relator, 
o então ministro Cezar Peluso, julgando procedente a ação para declarar a inconstitucio-
nalidade do Decreto nº 4.887/2003, modulando os efeitos dessa declaração, nos termos do 
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seu voto, pediu vista dos autos à ministra Rosa Weber, que, por sua vez, conheceu da ação 
direta e a julgou improcedente. Presentemente, a ação encontra-se com vista ao ministro 
Dias Toffoli, desde 1º de julho de 2015, conforme pesquisa realizada no site do STF em 25 
de fevereiro de 2016.

• Projeto de Decreto Legislativo nº 44/2007,  que “susta a aplicação do Decreto nº 4.887, de 20 
de novembro de 2003, que regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, 
delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunida-
des dos quilombos de que trata o art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias”, 
de autoria do Deputado Valdir Colatto (PMDB/SC). Posição: Arquivada (art. 105 do Regimento 
Interno – Encerrado o prazo para desarquivamento em 31 de julho de 2015).

• Projeto de Lei nº 1.836/2011, que restringe o atual conceito existente no Decreto nº 
4.887/2003 envolvendo a extensão da ocupação e o critério da autoatribuição da condição 
de remanescente de quilombo. Foi arquivado pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados 
em 31 de janeiro de 2015, mas desarquivado pela mesma Mesa em 13 de fevereiro de 2015.

• Projeto de Emenda Constitucional PEC 215/2000, que transfere para o Congresso Na-
cional a aprovação da demarcação das terras indígenas, quilombolas (PEC nº 161/2007 
apensada à PEC 215) e de Unidades de Conservação Ambiental (PEC 291/2008, apensada 
à PEC nº 161). O GT Quilombos e a ANPR acompanham a tramitação das referidas PECs.

Metas para 2016

1) Realizar ao menos quatro reuniões ordinárias: duas no primeiro semestre e duas no 
segundo semestre, em datas a serem oportunamente acordadas entres os membros, pro-
curando compatibilizá-las, na medida do possível, com os Encontros da 6ª CCR, nacional e 
regionais. Diante do corte de gastos que o MPF vem enfrentando, será dada prioridade às 
videoconferências e a outros mecanismos de comunicação a distância.

2) Ad referendum da coordenadora da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, a fim de pro-
mover o arquivamento do ICP nº 991/2010 sobre a garantia dos territórios quilombolas, ins-
taurando-se procedimentos específicos para acompanhamento das questões que exigem se-
guimento contínuo, especialmente no tocante ao orçamento quilombola, que sofreu cortes 
substanciais para o ano de 2016; ao pregão para contratação de Relatórios Antropológicos 
pelo Incra; aos processos na CCAF/CGU/AGU, dentre outros julgados pertinentes. 
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3) Dar continuidade à maior aproximação entre a 6ª CCR e a 4ª CCR no tocante aos casos 
de sobreposição de territórios tradicionais com unidades de conservação ambiental de 
proteção integral, que se mostrou extremamente profícua por ocasião da realização do 
seminário conjunto da 4ª e 6ª Câmaras, intitulado “Aspectos Jurídicos da Convergência en-
tre a Garantia de Direitos Fundamentais e a Conservação Ambiental”, em Belo Horizonte/
MG, nos dias 14 e 15 de outubro de 2015. Do referido evento resultou a “Carta do Seminá-
rio” contendo conclusões acatadas por todos os procuradores participantes, no sentido de 
compatibilizar os direitos humanos em jogo.

4) Executar os Projetos Finalísticos propostos pelo GT Quilombos, a saber: i) Manual de 
Atuação: Reconhecimento de Direitos Territoriais de Comunidades Quilombolas; ii) Manual de 
Atuação: Políticas Públicas para Comunidades Quilombolas. Término previsto, após prorro-
gação, em outubro de 2016.

5) Buscar a efetivação dos benefícios previdenciários e assistenciais às comunidades qui-
lombolas, no INSS.

6) Acompanhar as políticas públicas voltadas à educação quilombola.

7) Apresentar prestação de contas anual pública da atuação do GT no início de dezembro 
e elaboração de plano de ação para o ano de 2017 na última reunião do grupo.

8) Estreitar os contatos com o GT Comunidades Tradicionais, da 6ª CCR, e também com os 
GTs Grandes Empreendimentos e Regularização Fundiária das Unidades de Conservação, 
ambos da 4ª CCR, tendo em vista os direitos fundamentais envolvidos, de interesse comum.

9) Procurar manter a participação do GT Quilombos no Curso de Ingresso e Vitalicia-
mento (CIV) para os novos procuradores da República, ministrado pela ESMPU, de modo a 
tornar conhecida a temática quilombola aos novos integrantes da carreira.
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Composição
Analúcia de Andrade Hartmann
Daniel Luis Dalberto
Emerson Kalif Siqueira
Gustavo Kenner Alcântara (coordenador)

José Godoy Bezerra de Souza
Julio José Araujo Junior
Ricardo Pael Ardenghi

Corpo Técnico
Raíssa Martins Pinheiro 
Técnico-Administrativa

2.5 Grupo de Trabalho Saúde Indígena

E-mail do GT: 6ccr_saude@listas.mpf.gov.br

Reuniões realizadas em 2015
• 4 de março.
• 19 de novembro. 

Objetivos

• Apoiar a atuação dos membros do Ministério Público Federal, respeitados os princípios 
da independência funcional e da unidade institucional.

• Articular ações no plano nacional, respeitados os princípios da independência funcional 
e da unidade institucional.

• Elaborar enunciados sobre questões envolvendo saúde indígena, que servirão de refe-
rência e orientação para a atuação dos membros do Ministério Público Federal.

• Escolher temas prioritários em seu âmbito de atuação, que deverão receber atenção es-
pecial, visando à solução dos problemas que estejam afetando as populações indígenas.

GT Saúde Indígena - 4/3/2015
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• Analisar as implicações jurídicas dos convênios com organizações não governamentais.

Relatório de Atividades 2015

1. Introdução

O Grupo de Trabalho Saúde Indígena (GTSI) foi regulamentado pela Portaria nº 01/2012, de 29 
de agosto de 2012. No exercício de suas atribuições, o GTSI pode, ainda, escolher temas prio-
ritários no seu âmbito de atuação, visando à solução dos problemas que estejam afetando as 
populações indígenas.

2. Temas acompanhados durante 2015

Foram objeto de acompanhamento pelo GT, em 2015, os seguintes temas:

2.1 Processo de execução para cumprimento do acordo judicial para realização do concurso 
para os cargos de profissionais de saúde indígena

Como desdobramento das reuniões realizadas desde o ano de 2012, foi ajuizada, pelo Ministé-
rio Público do Trabalho, com acompanhamento de todas as etapas pelo Grupo de Trabalho, a 
execução do Termo de Conciliação Judicial, visando obrigar a União ao cumprimento da rea-
lização do concurso público para contratação de profissionais de saúde indígena. O processo, 
todavia, foi suspenso, com fim de se buscar conciliação entre as partes envolvidas. Apesar de 
todos esforços da 6ª CCR e do MPT para a solução da questão, a União persiste descumprindo 
o acordo judicial. Foram realizadas três reuniões com a procuradora do Trabalho responsável 
pelo feito. Após as tratativas, foi deliberado pelo prosseguimento da execução. No dia 25 de 
novembro de 2015, foi protocolizada petição, conforme acordado, devendo a ação de execução 
seguir seu trâmite ordinário.

2.2 Criação do Instituto Nacional de Saúde Indígena

No segundo semestre do ano de 2014, a Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) comu-
nicou proposta de criação do Instituto Nacional de Saúde Indígena (INSI), a ser constituído 
como serviço social autônomo, ou seja, pessoa jurídica de direito privado, o que surge como 
alternativa do governo para não cumprir o Termo de Conciliação Judicial (TCJ) firmado perante 
a Justiça do Trabalho. Como benefícios da criação de tal ente, a Sesai apresenta facilidade de 
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contratação de profissionais, sem a necessidade de concurso público, e a maior agilidade de 
aquisição de medicamentos e insumos para atividades de saúde indígena, sem necessidade de 
observância  da Lei nº 8.666/1993.

De acordo com a própria apresentação do governo: 

a proposta de um novo modelo de gestão da saúde indígena pretende 
dar mais agilidade aos processos administrativos e às contratações 
de profissionais que atuam junto aos povos indígenas. O projeto ide-
alizado pelo Ministério da Saúde – em parceria com o Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão – ficará responsável pela execu-
ção das ações que integram a Política Nacional de Atenção à Saúde 
dos Povos Indígenas (PNASPI) definida pela Secretaria Especial de 
Saúde Indígena (Sesai), do Ministério da Saúde. 2

 
Visualizando diversos problemas na proposta, o GTSI elaborou, no dia 8 de setembro de 2012, 
com o Ministério Público do Trabalho, Nota divulgada no dia 9 de setembro de 2014, e disponí-
vel em: <http://6ccr.pgr.mpf.mp.br/destaques-do-site/6a-camara-de-coordenacao-e-revisao-di-
vulga-nova-nota-publica-sobre-a-criacao-do-insi>. Dentre os itens abordados, demonstrou-se 
que: a proposta representaria retrocesso nas conquistas já alcançadas do Sistema Único de 
Saúde (SUS); significaria privatização da execução saúde indígena, o que viola a Constituição 
da República de 1988; o modelo poderia suscitar alegações de falta de atribuição do MPF para 
investigar temas relativos a improbidade e crimes; fragilizaria o controle social; a proposta 
não havia sido tratada na 5ª Conferência Nacional de Saúde Indígena; as premissas que fun-
davam a proposta seriam falsas, seja acerca dos moldes em que deveria o concurso público ser 
realizado, seja nas supostas vantagens trazidas pelo INSI; e, por fim, não teria sido submetida 
à consulta prévia, livre e informada, conforme prevê a Convenção nº 169 da Organização Inter-
nacional do Trabalho (OIT).

A publicação da Nota em tempo hábil impediu a imediata aprovação da proposta pelo Con-
selho Nacional de Saúde, que deliberou pelo adiamento de análise, exigindo a presença dos 
presidentes de Conselhos Distritais de Saúde Indígena (Condisis) contrários à proposta – que 
não se encontravam presentes na oportunidade –, além de realização de oficina.

No intuito de garantir o adequado debate entre o MPF e os diversos Condisis, o GTSI expediu ofício 
2 Disponível em: <http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/secretaria-

sesai/mais-sobre-sesai/14416-insi>. Acesso em:  20 jan. 2015, às 14h46.
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circular aos procuradores com atuação na matéria para que dialogassem com os órgãos de contro-
le social, apresentando os diversos problemas da criação do INSI nos moldes propostos pela Sesai.

A pronta atuação da 6ª Câmara e do GTSI fomentou o debate e os estudos acerca da proposta, 
impedindo a aprovação sem transparência, conforme se descortinava. 

No ano de 2015, o GTSI continuou o acompanhamento das medidas utilizadas pelo governo para 
criação do INSI, que indicava a intenção de elaboração de medida provisória ou de envio de proje-
to de lei sob regime de urgência. Em 11 de novembro de 2015, foi enviado Projeto de Lei 3.501/2015, 
“que autoriza o Poder Executivo federal a instituir o serviço autônomo denominado Instituto 
Nacional de Saúde Indígena”. Como se previa, o projeto de lei recebeu regime de tramitação prio-
ritária e se encontra atualmente sob apreciação da Comissão de Trabalho de Administração e 
Serviço Público (CTASP), tendo como relator designado o deputado Benjamin Maranhão.

O GTSI manifestou preocupação acerca do projeto na Secretaria de Relações Institucionais (SRI) 
da  Procuradoria-Geral da República, que tem acompanhado todos os andamentos do projeto.

Na reunião ordinária realizada no dia 19 de novembro de 2015, o Grupo de Trabalho deliberou 
por elaborar uma Nota Técnica sobre o Instituto e remetê-la à Câmara dos Deputados. A Nota 
está em fase de elaboração e deve ser enviada, via SRI, no início do ano de 2016.

2.3 Controle Social

Na primeira reunião ordinária do GTSI, realizada em 4 de março de 2015, ficou definido que 
o foco da atuação do grupo seria o fortalecimento do controle social na saúde indígena, sem 
apresentação imediata de projeto finalístico. Como medida inicial, foram expedidos ofícios aos 
34 Conselhos Distritais de Saúde Indígena (Condisis), requisitando informações referentes a 
regimento interno; planos distritais; composição (especificando se há conselheiros na cota dos 
usuários que são também trabalhadores do DSEI); reuniões de 2014 previstas e realizadas, as 
então previstas para 2015 e se havia representação dos indígenas no Conselho Estadual de Saú-
de; forma de eleição dos conselheiros e presidente do Condisi; e se houve prestação de contas e 
a data referente a ela, com envio da ata.

A partir das respostas, o Grupo de Trabalho consolidou todas as informações referentes aos 
Condisis que já responderam, criando campo no próprio site da 6ª CCR (atualmente já se têm 
dados de 29 dos 34 conselhos). A sistematização das informações na página da internet, de for-
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ma acessível, torna-se uma importante ferramenta para os procuradores naturais na atuação 
relacionada à saúde indígena, especialmente quanto aos instrumentos de controle social.

Com base nas respostas, foi possível identificar que diversos Condisis sofrem dos mesmos pro-
blemas, tais como composição inadequada de conselheiros, falta de estrutura, insuficiência 
de recursos para realização de reuniões locais e regionais e execução de suas funções, falta de 
capacitação, entre outros.

Está em fase de elaboração minuta de recomendação para envio aos procuradores naturais, a 
fim de se buscar soluções quanto aos problemas apurados a partir dos dados, desde que identi-
ficado que se trata de problema de todos, ou da maioria, dos Condisis, ficando as falhas isoladas 
para apreciação do membro com atuação. Também está em fase de elaboração recomendação 
a ser enviada diretamente à Sesai, para que garanta maior transparência quanto a esses dados.

No próximo ano, tem-se como objetivo primordial aprimorar a disposição das informações,  
realizar uma análise crítica sobre os resultados, bem como definir a melhor forma de sua uti-
lização, a partir de atuações coordenadas (modelos de recomendações, termos de ajustamento 
de conduta e ações civis públicas). 

Metas para 2016

1) Reuniões Ordinárias: o GTSI realizará três reuniões ordinárias em 2016, com previ-
são para os meses de março, julho e novembro. A reunião prevista para março terá como 
objeto de discussão os dados acerca dos Condisis já colocados no sítio eletrônico, forma 
de apresentação e possíveis utilizações para fortalecimento do controle social. Discutir-
se-ão modelos de atuação a partir dos problemas apurados, bem como ações coordenadas. 
Ademais, como continuidade, analisar-se-ão mecanismos para capacitação de procura-
dores da República, bem como dos conselheiros distritais de saúde indígena. Se possível, 
em parte da reunião estarão presentes representantes de outros órgãos, como Fundação 
Nacional do Índio (Funai), Tribunal de Contas da União (TCU) e Controladoria-Geral da 
União (CGU), que possam auxiliar no trabalho de capacitação. Na mesma reunião, já se 
espera haver concluído o trabalho de atualização do Manual de Atuação, quando será pos-
sível discutir eventuais ajustes necessários e medidas finais para publicação. Na reunião 
prevista para julho de 2016, serão analisados os resultados das medidas tomadas a partir 
da primeira reunião ordinária, bem como de outros trabalhos necessários à continuidade 
do projeto para aprimoramento do controle social. Também nessa reunião será buscada a 
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participação de outros órgãos envolvidos na matéria. Por fim, na terceira reunião, prevista 
para novembro, serão analisados os resultados obtidos durante o ano e aprovado o Plano 
de Ação de 2017.

2) Conclusão e publicação de nova edição do Manual de Atuação em Saúde Indígena: tendo 
em vista que em 2015 não foi possível concluir a atualização do Manual de Atuação Indíge-
na, em 2016 tem-se como meta prioritária a publicação da nova edição.

3) Temas que deverão ser acompanhados durante 2016:

a) o andamento do processo de execução para realização do concurso/processo seleti-
vo para os cargos de profissionais de saúde indígena, e demais desdobramentos;

b) continuação do projeto para fortalecimento do controle social na saúde indígena, 
partindo dos dados já coletados no curso de 2015;

c) expedição de recomendações sobre controle social e transparência à Sesai, além en-
vio de modelos de atuação para os procuradores naturais;

d) buscar parceiros para atuação na busca do fortalecimento do controle social em 
saúde indígena; e

e) elaboração de Nota Técnica para encaminhamento ao Congresso Nacional sobre o 
Projeto de Lei nº 3.501/2015, “que autoriza o Poder Executivo federal a instituir o serviço 
autônomo denominado Instituto Nacional de Saúde Indígena”, além de seu acompa-
nhamento em todas etapas, realizando-se os contatos necessários com parlamentares.



Relatório  de atividades 2015 - 6a  Câmara de coordenaçao e revisão
61

grupos de trabalho

2.6 Grupo de Trabalho Violação dos Direitos dos 
Povos Indígenas e Regime Militar

E-mail do GT: 6ccr_crimes_ditadura@listas.mpf.gov.br

Reuniões realizadas em 2015
• 13 de março.
• 18 de novembro.

Relatório de Atividades 2015

O grupo de trabalho concentrou-se nas investigações referentes aos casos dos povos Krenak e 
Waimiri-Atroari, sem prejuízo do acompanhamento e apoio à atuação dos procuradores natu-
rais em suas unidades, oferecendo assistência e articulação aos órgãos sediados em Brasília. 
Pode-se citar, por exemplo, a atuação das PRMs Barra do Garças (PR/MT) e Dourados (PR/MS), 
entre outras.

Composição
Antônio do Passo Cabral
Domingos Sávio Dresch da Silveira
Edmundo Antônio Dias Netto Júnior
Julio José Araujo Junior
Marco Antônio Delfino de Almeida
Maria Eliane Menezes de Farias 
Maria Rezende Capucci (coordenadora)
Marlon Alberto Weichert
Melina Alves Tostes

Corpo Técnico
Aline Aranda Freitas  
Técnico-Administrativa
Leonardo Leocádio da Silva
Analista do MPU/Perícia/Antropologia
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1. Casos
1.1 Waimiri-Atroari

A apuração da responsabilidade do Estado brasileiro pela morte dos indígenas da etnia Waimi-
ri-Atroari, em razão da construção da Rodovia BR-174, segue sendo apurada pelo grupo, tendo 
entrado em sua fase final.

Além de serem colhidos diversos documentos, inclusive em contato com pesquisadores liga-
dos ao Grupo Tortura Nunca Mais, realizaram-se, ao longo do ano, oitivas de sertanistas (José 
Porfírio de Carvalho, acesso ao acervo de Gilberto Pinto Figueiredo, por meio de sua família), 
missionários (Egydio Schwade) e trabalhadores da obra. Promoveu-se, também, diálogo com o 
professor Stephen Baines, da Universidade de Brasília.

Torna-se necessário dialogar mais uma vez com os indígenas, de forma a completar a narrativa 
da violação de direitos e concluir os trabalhos.

1.2 Reformatório Krenak e Fazenda Guarani 

a) Em 29 de abril de 2014, o procurador da República Edmundo Antônio Dias Netto 
Junior reuniu-se com Marcelo Zelic, vice-presidente do Grupo Tortura Nunca Mais, de 
São Paulo, e coordenador do projeto “Armazém Memória”, que informou a existência 
de vasto material digital sobre as graves violações de direitos humanos perpetradas 
contra populações indígenas durante o regime militar, disponível nas páginas do “Ar-
mazém Memória” e da “Hemeroteca Digital” na internet.

b) Em 14 e 15 de maio de 2014, o Grupo de Trabalho realizou visita e oitivas na Terra Indíge-
na Krenak, localizada no município de Resplendor/MG, com a presença de sua coordena-
dora, procuradora da República Maria Rezende Capucci, e dos procuradores da República 
Bruno de Almeida Ferraz e Edmundo Antonio Dias Netto Junior, responsáveis pela condu-
ção do Procedimento Investigativo Criminal n° 1.22.009.000437/2012-92/PRM-Governador 
Valadares/MG e do Inquérito Civil Público nº 1.22.000.000929/2013-49/PRDC-MG. Foram 
ouvidos 17 indígenas que viveram durante a ditadura militar e/ou possuíam informações 
sobre o período de funcionamento do Reformatório Krenak – também chamado de Presí-
dio Krenak, instalado no território dessa etnia indígena –, bem como sobre o desloca-
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mento forçado de indígenas para a antiga Fazenda Guarani, situada no município de 
Carmésia/MG, ocorrido em 1972. As oitivas seguiram o seguinte cronograma:

• Em 14 de maio de 2014, na Aldeia Atorã, foram ouvidos Douglas Krenak, Ruthi Bezerra da 
Silva, Oredes Krenak, Dejanira Krenal e Euclides Krenak.

• Em 15 de maio de 2014, foram ouvidas, nas Aldeias Naknenuk, Nakrehé e Watu, as tes-
temunhas Takruk Mik (Laurita Maria Felix), Manelão Pankararu (Manoel Vieira das Gra-
ças), Takruko (José Cecílio Damasceno), Maria Júlia Izidoro Krenak, Maria Sônia Izidoro 
Krenak, Bibiano da Silva Pereira, Basílio Luiz Krenak, Marcos Krenak (Marcos da Silva 
Pereira), Cacique Nego (José Alfredo de Oliveira), Maria do Carmo Santos, Itamar Krenak 
e Aparecida Krenak.

Ainda em 15 de maio de 2014, o GT visitou as ruínas do Reformatório Krenak.

Os depoimentos e a visita foram registrados em áudio e vídeo pelo servidor Frederico Antônio 
Ferreira, da Assessoria de Comunicação do Ministério Público Federal em Minas Gerais. Au-
xiliaram na colheita dos depoimentos a assessora jurídica Raquel Portugal Nunes e a analista 
processual Renata da Costa Quinino, da Procuradoria da República em Minas Gerais.

c) Ainda com o objetivo de apurar graves violações aos direitos humanos cometidas 
pelo regime militar contra os povos indígenas, que são objeto do Inquérito Civil Públi-
co nº 1.22.000.000929/2013-49/PRDC-MG e do Procedimento Investigatório Criminal n° 
1.22.009.000437/2012-92/PRM-Governador Valadares/MG, em 23, 24 e 25 de agosto de 2014, 
o GT realizou visita e oitivas na Terra Indígena Maxakali, nos municípios de Bertópolis/
MG, Ladainha/MG e Santa Helena de Minas. Os procuradores da República Edmundo An-
tonio Dias Netto Junior, Julio José Araujo Junior e Paula Bellotti, assessorados pelo analis-
ta pericial em antropologia da 6ª CCR Jorge Bruno Souza e pela assessora jurídica Raquel 
Portugal Nunes, realizaram a oitiva dos indígenas a seguir mencionados, que vivenciaram 
o período de funcionamento do Presídio Krenak e de atuação da Guarda Rural Indígena:

• Na Aldeia Verde, foram ouvidos, em 23 de agosto de 2014, Noêmia Maxakali, Sueli Ma-
xakali e Gustavo Maxakali;

• Em 24 de agosto de 2014, na T.I. Maxacali/Água Boa, realizou-se a oitiva de Antônio José 
Maxacali, Maria Diva Maxakali e Rondon Maxakali;
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• Em 25 de agosto de 2014, colheu-se o depoimento, na Aldeia Bueno e Aldeia do Valdemar 
(T.I. Maxacali/Água Boa), de Tomé Maxakali, Carmindo Maxakali e Kokti Maxakali. Nesse 
dia, Maria Diva conduziu, ainda, os procuradores da República ao local onde funcionava, no 
período da ditadura militar, cadeia indígena situada na Terra Indígena Maxakali/Água Boa.

Os depoimentos foram registrados em áudio e vídeo pelo servidor Frederico Antônio Ferreira, 
da Assessoria de Comunicação do Ministério Público Federal em Minas Gerais.

d) No intuito de realizar a oitiva do capitão da Polícia Militar Manoel dos Santos Pinheiro, 
que foi protagonista, em Minas Gerais, da relação do Estado autoritário com os indígenas 
durante o período ditatorial, tendo em vista que foi o chefe da Ajudância Minas-Bahia entre 
1967 e 1973, foram realizadas quatro tentativas de intimação do policial militar reformado:

• Em 3 de novembro de 2014, a intimação restou frustrada diante da mudança de endereço 
do Sr. Manoel Pinheiro;

• Em 7 de novembro de 2014, o intimando recusou-se a prestar depoimento fora de seu 
local de domicílio, em razão de sua idade avançada, afirmando, ainda, não ter cometido 
qualquer crime e, se o tivesse cometido, estaria acobertado pela Lei da Anistia;

• Em 12 de dezembro de 2014, o Sr. Manuel Pinheiro recusou-se a prestar depoimento na 
data estabelecida, tendo em vista viagem previamente agendada; 

• Em 19 de dezembro de 2014, o intimando concordou em prestar depoimento no municí-
pio de Congonhas do Campo/MG, a ser realizado em 19 de fevereiro de 2015.

e) Em 19 de fevereiro de 2015, os procuradores de República Edmundo Antonio Dias 
Netto Junior e Felipe Valente Siman deslocaram-se ao município de Congonhas/MG, 
no intuito de realizar a oitiva do Sr. Manuel dos Santos Pinheiro. O intimado, acompa-
nhado por sua advogada, recusou-se, no entanto, a prestar declarações ao Ministério 
Público Federal, exercendo seu direito constitucional ao silêncio. 

f) Em 24 de março de 2015, o Ministério Público Federal apresentou requerimento de 
anistia política do povo indígena Krenak perante a Comissão de Anistia, órgão ligado 
ao Ministério da Justiça. O referido requerimento (RA 75002) encontra-se, no presente 
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momento, em análise pela Comissão.3

g) Em 30 de julho de 2015, o psicólogo especialista em populações tradicionais Bruno 
Simões Gonçalves apresentou, a pedido do Ministério Público Federal, o laudo psico-
lógico contendo o resultado de psicodiagnóstico realizado com o objetivo de apurar os 
impactos psicossociais, sobre o povo indígena Krenak, da implantação do Reformató-
rio Krenak e do deslocamento forçado da etnia para a Fazenda Guarani.

h) Em 14 de dezembro de 2015, o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública 
n° 0064483-95.2015.4.01.3800, que foi distribuída à 14ª Vara Federal de Belo Horizon-
te – Seção Judiciária de Minas Gerais –, pleiteando reparações diversas pelas graves 
violações dos direitos humanos do povo Krenak, cometidas durante a ditadura militar 
brasileira, com a instalação do Reformatório Krenak e exílio para a Fazenda Guarani.4 

Metas para 2016

a) Ajuizamento da ação civil pública referente ao caso Waimiri-Atroari.

b) Busca de apoio de pesquisadores e entidades para dois casos prioritários já defini-
dos: guarani do Mato Grosso do Sul e guarani do Paraná.

c) Formação de dois subgrupos para cuidar especificamente dos casos definidos.

d) Acompanhamento e interlocução institucional para verificar o cumprimento das 
recomendações da Comissão Nacional da Verdade.

e) Realização de três reuniões específicas sobre os casos escolhidos e acompa-
nhamento dos trabalhos do grupo de apoio     

3 Disponível em: <http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr6/dados-da-atuacao/grupos-de-trabalho/vio-

lacao-dos-direitos-dos-povos-indigenas-e-registro-militar/docs-1/docs_documentos/requerimento-comissao-de-anis-

tia_krenak.pdf>. Acesso em: 22 fev. 2016.

4 Disponível em <http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr6/dados-da-atuacao/grupos-de-trabalho/vio-

lacao-dos-direitos-dos-povos-indigenas-e-registro-militar/docs-1/docs_documentos/acp-reformatorio-krenak-final.

pdf>. Acesso em: 22 fev. 2016.
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f) Interlocução com a comissão de anistia sobre possibilidades de reparação coletiva, 
mediante a preparação de documento jurídico. Se for o caso, ajuizamento de ação civil 
pública.



Planejamento Temático  
da Câmara

3
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Com foco na gestão compartilhada e na melhoria contínua dos processos, a Secretaria de Pla-
nejamento e Orçamento estabeleceu o Modelo de Planejamento e Gestão por meio de metas 
físicas e financeiras para cada unidade. 

A 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, por meio da sua Secretaria Executiva e Assessoria de 
Planejamento, continuou responsável pela elaboração da programação orçamentária e gestão 
dos gastos com diárias, passagens e eventos, seguindo os ditames e diretrizes da Nota Técnica 
SPO nº 004/2015 – GAB/SPO/SG.

De acordo com os critérios utilizados no estudo, a estimativa orçamentária para 2015 espelhou um 
crescimento nominal total de 28,08% em relação às despesas executadas no ano anterior (2014). 

Nesse diapasão, as estimativas e critérios utilizados levaram a um Referencial Monetário Anu-
alizado para 2015 no valor de R$ 1.383.679,00 (um milhão, trezentos e oitenta e três mil, seiscen-
tos e setenta e nove reais), conforme detalhado a seguir:

descrição
Referencial Monetário Anualizado

Metas Físicas Metas Financeiras

Diárias 923 R$ 784.729,00

Passagens 380 R$ 350.848,00

Eventos - R$ 248.102,00

Total em 2015 1.303 R$ 1.383.679,00

Ressalta-se que o Modelo de Planejamento e Gestão apresentado ofereceu aos gestores da 6ª 
Câmara a possibilidade de solicitar as adequações necessárias durante o exercício, utilizando 
o remanejamento entre as rubricas e/ou a reprogramação do crédito concedido. 
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Com respaldo no referencial anual, foi realizado um acompanhamento efetivo mês a mês e 
um controle mais eficaz dos recursos disponibilizados. Ao final do ano, a execução financeira 
atingiu o montante de R$ 1.261.615,00 (um milhão, duzentos e sessenta e um mil e seiscentos e 
quinze reais)1, assim distribuídos:

Descrição Execução Orçamentária em 2015 Equivalência Percentual (%)

Diárias R$ 605.057,00 48% 

Passagens R$ 392.128,00 31% 

Eventos R$ 264.430,00 21% 

Total em 2015 R$ 1.261.615,00 100%

 
Cumpre ressaltar que, devido ao contingenciamento do MPF, no valor total de R$ 150.022.784,00 
(cento e cinquenta milhões, vinte e dois mil, setecentos e oitenta e quatro reais), o Colegiado da 
6ªCCR entendeu como adequado o respeito aos limites prudenciais dos gastos, fato que com-
prometeu a execução de algumas despesas – sobretudo com eventos – e levou a execução a 
patamares aquém dos valores previamente estimados. 

Diárias 

Passagens

Eventos
48%

31%

21%

Distribuição Orçamentária da 6a CCR em 2015

1  Fonte: Coordenadoria de Viagens e Eventos e GCONS Administrativo. 





estatísticas
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4.1. Procedimentos Distribuídos e Relatados
Membro Distribuídos Relatados

Deborah Duprat de B. Pereira 470 476

Eliana P. Torelly de Carvalho 59 49

João Akira Omoto 422 505

Moacir Guimarães Morais Filho 1 -

Luciano Mariz Maia 162 101

TOTAL 1.114 1.131

4.2. Histórico das Reuniões Ordinárias
Sessão data P.A.S. Deborah 

Duprat João Akira Luciano Maia Eliana 
Torelly

400 09/02 273 91 170 11 1

401 13/04 166 88 56 - 22

402 15/06 155 72 74 - 9 

403 06/08 128 51 60 - 17

404 23/09 162 81 47 34 -

405 10/12 247 93 98 56 -

Total 1.131 476 505 101 49
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4.3. Deliberações do Colegiado por UNIDADE da 
federação

UF Procedimentos %

AC 17 1,5%

AL 7 0,6%

AM 96 8,5%

AP 11 1,0%

BA 45 4,0%

CE 39 3,4%

DF 18 1,6%

ES 14 1,2%

GO 8 0,7%

MA 24 2,1%

MG 32 2,8%

MS 69 6,1%

MT 104 9,2%

PA 89 7,9%

PB 4 0,4%

PE 46 4,1%

PI 0 0,0%

PR 77 6,8%

RJ 12 1,1%

RN 2 0,2%

RO 40 3,5%

RR 43 3,8%

RS 144 12,7%

SC 80 7,1%

SE 6 0,5%

SP 62 5,5%

TO 42 3,7%
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4.4. Deliberações do Colegiado por Classe

Classe Deliberação Total

Inquérito Civil

ARQUIVAMENTO 776

Homologado 762

Não homologado 13

Não conhecido 1

DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO 12

Homologado 11

Não homologado 1

ATRIBUIÇÃO DO SUSCITADO 1

Procedimento 
Preparatório

ARQUIVAMENTO 170

Homologado 168

Não homologado 1

Não conhecido 1

DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO 12

Homologado 10

Não homologado 2

ATRIBUIÇÃO DO SUSCITANTE 1

Procedimento 
Administrativo

ARQUIVAMENTO 58

Homologado 57

Não homologado 1

DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃoO 1

Homologado 1

ATRIBUIÇÃO DO SUSCITANTE 1

ARQUIVAMENTO 6ª CCR 2

Notícia de Fato

ARQUIVAMENTO 81

Homologado 80

Não homologado 1

DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO 13

Homologado 8

Não homologado 5

ATRIBUIÇÃO DO SUSCITANTE 1

P r o c e d i m e n t o 
I n v e s t i g at ó r i o 
Criminal

Homologar Arquivamento 2

TOTAL DE PROCESSOS DELIBERADOS 1.131
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4.5 DELIBERAÇÕES DO COLEGIADO POR MEMBRO DE CLASSE

Classe Deliberação 

Membro

Total
Deborah 
Duprat

LUCIANO MAIA João Akira Eliana  
Carvalho

Inquérito Civil

ARQUIVAMENTO 300 82 353 41 776

Homologado 293 81 348 40 762

Não homologado 7 1 4 1 13

Não Conhecido 0 0 1 0 1

DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO 7 2 3 0 12

Homologado 6 2 3 0 11

Não homologado 1 0 0 0 1

ATRIBUIÇÃO DO SUSCITADO 1 0 0 0 1

Procedimento 
Preparatório

ARQUIVAMENTO 82 6 80 2 170

Homologado 82 6 78 2 168

Não homologado 0 0 1 0 1

Não Conhecido 0 0 1 0 1

DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO 9 1 1 1 12

Homologado 8 1 0 1 10

Não homologado 1 0 1 0 2

ATRIBUIÇÃO DO SUSCITANTE 1 0 0 0 1
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Procedimento 
Administrativo

ARQUIVAMENTO 21 3 32 2 58

Homologado 21 3 31 2 57

Não homologado 0 0 1 0 1

DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO 1 0 0 0 1

Homologado 1 0 0 0 1

ATRIBUIÇÃO DO SUSCITANTE 0 0 0 1 1

ARQUIVAMENTO 6ª CCR 2 0 0 0 2

Notícia de Fato

ARQUIVAMENTO 48 4 29 0 81

Homologado 47 4 29 0 80

Não homologado 1 0 0 0 1

DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO 3 3 5 2 13

Homologado 2 1 4 1 8

Não homologado 1 2 1 1 5

ATRIBUIÇÃO DO SUSCITANTE 0 0 1 0 1

Procedimento 
Investigatório 
Criminal

Homologar 
Arquivamento

1 0 1 0 2

TOTAL 476 101 505 49 1.131

deborah
duprat de b. pereira

luciano
mariz maia

joão akira 
omoto

eliana p. T. 
de carvalho

total

308

INquérito civil Procedimento
preparatório

procedimento 
administrativo

notícia de fato procedimento 
Investigatório
criminal

total

356

789

92 81

183

24 32 62 51 35
95

476

49

1.131

505

101

3 3 7 1 0 01 2237
84

41



Relatório  de atividades 2015 - 6a  Câmara de coordenaçao e revisão
78

Estatísticas

4.6. Comparativo das Deliberações de 2015 e 2014
Classe Deliberação TOTAL – 2015 (A) TOTAL – 2014 (B)    (A)/(B)    %

Inquérito Civil

ARQUIVAMENTO 776 509 52

Homologado 762 497 53

Não homologado 13 12 8

Não Conhecido 1 0 100

DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO 12 10 20

Homologado 11 9 22

Não homologado 1 1 0

ATRIBUIÇÃO DO SUSCITADO 1 0 100

Procedimento Preparatório

ARQUIVAMENTO 170 93 83

Homologado 168 91 85

Não homologado 1 2 -50

Não Conhecido 1 0 100

DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO 12 12 0

Homologado 10 12 -17

Não homologado 2 0 0

ATRIBUIÇÃO DO SUSCITANTE 1 0 100
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Procedimento 
Administrativo

ARQUIVAMENTO 58 199 -71

Homologado 57 191 -70

Não homologado 1 8 -88

DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO 1 3 -67

Homologado 1 3 -67

Não homologado 0 0 0

ATRIBUIÇÃO DO SUSCITANTE 1 0 100

ARQUIVAMENTO 6ª CCR 2 0 200

Notícia de Fato

ARQUIVAMENTO 81 97 -16

Homologado 80 91 -12

Não homologado 1 6 -83

DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO 13 6 117

Homologado 8 3 167

Não homologado 5 3 67

ATRIBUIÇÃO DO SUSCITANTE 1 0 100

Procedimento 
Investigatório Criminal

Homologar Arquivamento 2 0 200

TOTAL 1.131 929 22



Relatório  de atividades 2015 - 6a  Câmara de coordenaçao e revisão
80

Estatísticas

789

519

183

105
62

202

95 103

1.131

929

2 0

Total - 2015 (A)

total - 2014 (B)

INquérito civil Procedimento
preparatório

procedimento 
administrativo

notícia de fato procedimento 
Investigatório

criminal

total

4.7. Procedimentos Instaurados nos Estados

UF Notícia de Fato Inquérito Civil Procedimento 
preparatório

Procedimento
administrativo

Procedimento 
Investigativo 
criminal

Total

AC 5 11 12 3 - 31

AL 7 9 22 - - 38

AM 20 95 33 13 - 161

AP 8 21 12 8 1 50

BA 40 40 18 6 - 104
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CE 8 27 14 4 1 54

DF 12 13 6 37 2 70

ES 7 14 11 4 - 36

GO 15 9 5 1 1 31

MA 47 23 17 - - 87

MG 24 23 12 3 2 64

MS 26 47 31 16 - 120

MT 40 92 36 9 2 179

PA 27 100 73 11 5 216

PB 21 13 21 - - 55

PE 8 30 15 14 2 69

PI 3 - 1 - 4

PR 21 34 37 14 1 107

RJ 151 25 11 8 11 206

RN 2 5 4 - 2 13

RO 18 57 22 5 - 102

RR 24 54 10 - - 88

RS 124 46 54 22 6 252

SC 17 49 33 5 - 104

SE 1 6 - 24 - 31

SP 37 50 21 4 4 16

TO 16 20 23 13 - 72

Total 729 913 554 224 40 2.460
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4.8. Documentos Administrativos
Portarias publicadas pela 6ª CCR 14

Correspondências expedidas 1.021

P.A.s instaurados 17

Informações jurídicas 16

4.9. Videoconferências
A 6ª CCR realizou 20 videoconferências em 2015.

4.10. Acessos ao site da 6ª CCR1

jan
2015

FEV
2015

MAR
2015

ABR
2015

MAI
2015

JUN
2015

JUL
2015

AGO
2015

SET
2015

OUT
2015

NOV
2015

DEZ
2015

1 Disponível em: <http://stats.pgr.mpf.mp.br/awstats/awstats.pl?month=01&year=2015&output=main&con-

fig=6ccr&framename=index>. Acesso em: 18 fev. 2016.
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Mês visitantes únicos Número de visitas páginas hits Bytes

janeiro  2015 3,295 5,598 35,251 151,485 8.77 GB

fevereiro  2015 3,038 4,683 30,762 144,662 8.15 GB

março  2015 2,868 4,216 43,888 220,932 17.56 GB

abril  2015 3,245 4,872 40,050 244,662 15.40 GB

maio  2015 3,162 5,204 32,974 182,918 15.42 GB

junho  2015 3,111 5,198 32,414 166,407 15.27 GB

julho  2015 2,952 4,874 34,387 167,937 11.92 GB

agosto  2015 2,476 4,268 34,051 181,257 12.62 GB

setembro  2015 2,835 4,405 33,654 175,753 10.88 GB

outubro  2015 3,116 4,741 40,012 188,121 16.26 GB

novembro  2015 3,577 5,406 38,536 186,989 14.86 GB

dezembro  2015 1,980 3,579 23,323 114,779 10.76 GB

Total 35,655 57,044 419,302 2,125,902 157.87 GB
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5. Gestão de Projetos
 
A Gestão de Projetos é um conceito que mobiliza recursos técnicos e humanos na aplicação dos 
conhecimentos, das habilidades e das técnicas para elaboração de atividades relacionadas a 
um conjunto de objetivos estabelecidos, com prazo, custo e escopo predefinidos. 

No Ministério Público Federal, tal metodologia é normatizada pela Portaria PGR/MPF nº 734 
(alterada pela Portaria PGR/MPF nº 866 e pela Portaria SG nº 506) que traz as informações 
necessárias para cada etapa do projeto: iniciação (proposta de projeto), autorização, planeja-
mento, execução, controle, encerramento e monitoramento.

Em consonância com o Planejamento Estratégico do MPF e alinhada aos ditames da aludida 
Portaria, em 2015 a 6ª Câmara de Coordenação e Revisão deu seguimento na propositura e 
execução de alguns projetos, sobretudo relacionados ao plano de ação dos Grupos de Trabalho. 

5.1 Situação dos Projetos da 6ª CCR
SiGEO

SIGEO - Sistema de Informações Georreferenciadas

O Projeto – ferramenta capaz de fornecer informações georreferenciadas precisas para a atu-
ação judicial e extrajudicial dos membros do MPF – foi finalizado e apresentado no dia 7 de 
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agosto de 2015, necessitando, todavia, de um aperfeiçoamento contínuo e uma alimentação de 
dados ininterrupta. 

O Sistema buscou espacializar a atuação dos procuradores, possibilitando o acesso a infor-
mações qualificadas de forma ágil e precisa. Além disso, sistematizou informações que per-
mitiram a elaboração de estratégias de atuação. Como principais resultados, podemos citar 
a publicação dos 30 mapas temáticos e o apoio vinculado a outros projetos executados pelos 
Grupos de Trabalho da Câmara. 

Aldeia da Memória (Biblioteca Virtual da 6ª CCR)

Em decorrência do fluxo constante de demandas que o MPF enfrenta diariamente, pouca re-
flexão analítica foi realizada sobre as ações institucionais, ocasionando repetições e sobretra-
balhos. A ideia da constituição de uma memória virtual surgiu para propiciar maior eficácia 
e diálogo entre os trabalhos executados pelos membros, superando problemas recorrentes, e 
ainda evitar a perda de grande parte da memória institucional.

O projeto, aprovado no dia 28 de janeiro, por meio da Portaria nº 78, finalizou 2015 com cerca 
de 90% das atividades concluídas e com previsão para entrega definitiva no dia 19 de abril de 
2016. As principais atividades realizadas em 2015 foram as digitalizações de todos os documen-
tos históricos da Câmara, o desenvolvimento de uma ferramenta eletrônica para organização 
do acervo digital, a criação de um sítio eletrônico diagramado com a identidade visual do tema 
e a gravação de alguns vídeos que abordam a memória oral de casos emblemáticos do assunto. 

Manual de Atuação do GT Quilombo: Reconhecimento de Direitos Territoriais
das Comunidades Quilombolas

O Projeto tem por finalidade reunir e sistematizar modelos de alternativas para a atuação dos pro-
curadores da República em publicação apta à consulta diária, que incentive a reflexão e o aprofun-
damento conforme a exigência de cada situação concreta, considerando, ainda, a existência de 
comunidades quilombolas em todas as unidades da Federação, frequentemente encontradas em 
situação de vulnerabilidade social e inseridas em contextos de violência e conflitos diversos. 

Nesse diapasão, a equipe do projeto trabalhou a redação, diagramação e publicação de Manual 
de Atuação com suporte teórico, jurídico e antropológico, para a proposição de modelos de 
medidas referentes à proteção de direitos territoriais, à regularização de territórios de comu-
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nidades quilombolas e à consolidação de alternativas de abordagem com o objetivo de disponi-
bilizar aos procuradores da República naturais – sobretudo os recém-ingressos – um conjunto 
sistematizado de elementos para atuação extrajudicial e judicial.

A proposta – aprovada pelo Subcomitê Consultivo de Projetos no dia 18 de dezembro de 2014 
– teve sua homologação efetivada somente em junho de 2015, momento em que a equipe do 
projeto se reuniu para estabelecer as metas e os prazos de trabalho. No decorrer do segundo 
semestre, foram realizados os diversos levantamentos jurídicos, antropológicos e econômicos/
orçamentários sobre o tema. 

Nos primeiros meses de 2016, tem-se a consolidação dos textos com a posterior edição, diagra-
mação e impressão do Manual. Por fim, será criado um ambiente interativo com a publicação 
via Web na versão digital do produto. A data final para entrega do projeto foi estimada para o 
dia 17 de junho de 2016. 

Projeto Maxakali

O povo Maxakali encontra-se disperso em três terras indígenas localizadas no nordeste de Mi-
nas Gerais, cujo processo de demarcação não seguiu um critério tradicional. São comunidades 
de longa história na região, de ocupação secular, que, em decorrência do processo de coloniza-
ção, tiveram sua reprodução física restrita. 

Hoje, as comunidades encontram-se cercadas por fazendas que disputam a ocupação do terri-
tório, geralmente com bastante violência.

A restrição de território também acompanha uma fragilidade na implementação de políticas 
públicas. Água é um bem escasso – os poucos poços artesianos que abastecem as comunidades 
encontram-se contaminados. 

Logo, a mortalidade infantil ultrapassa a de países que estão  em guerra. Para se ter uma ideia 
comparativa, a República Democrática do Congo e Serra Leoa, países com as piores taxas de 
mortalidade no mundo, possuem, respectivamente, 112,2 e 121,9 mortes para cada mil crianças 
nascidas, enquanto com os Maxakali o índice relatado pela equipe multidisciplinar dos Distri-
tos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs MG/ES) e da Secretaria Especial de Saúde Indígena 
(Sesai/MS) aproxima-se de 500 a cada mil habitantes. Ou seja, praticamente a cada duas crian-
ças nascidas, uma morre antes dos cinco anos. 
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Da mesma forma, a sustentabilidade do grupo encontra-se prejudicada pela restrição do ter-
ritório e pelo grau de desmatamento que caracteriza as fazendas retomadas. Trata-se de áreas 
em que o capim colonião tem extensa abrangência, ou seja, voltadas, essencialmente, para a 
pecuária, prática alheia à realidade indígena. 

Caça, pesca e coleta (atividades tradicionais que implicam diretamente a construção dos mitos 
e ritos que trazem equilíbrio à vida pública dos Maxakali e garantem a reprodução física do 
grupo) passam a ter seu conteúdo esvaziado. Logo, a forma de sustentação majoritária do gru-
po passa a ser condicionada a benefícios sociais, promovendo a marginalidade e o alcoolismo. 

Por consequência, a relação local com os não índios passa a ser pautada pelo preconceito, 
sendo os Maxakali tratados como alcoólatras ou índios selvagens. Todo e qualquer contato 
implica perigo iminente. Quando se encontra um grupo indígena na cidade, rapidamente os 
prefeitos se articulam para conseguirem transportes visando levar os indígenas de volta para 
as aldeias. Na maior parte do tempo, esse tipo de ação acaba sendo o único esforço desprendido 
pelo município para lidar com os indígenas. 

Nesse sentido, a 6ª Câmara de Coordenação e Revisão e o MPMG se articularam e vislumbra-
ram a ideia de criação de um observatório de políticas públicas em prol dos Maxakali.

Vários resultados já foram alcançados em 2015, como : a realização de laudos técnicos sobre 
a situação da água consumida pelos indígenas, a reunião com o secretário de saúde do esta-
do, que se comprometeu a liberar o dinheiro retido em caixa referente à saúde indígena nos 
municípios e a reunião com o secretário de cultura do estado que, com o Instituto Estadual do 
Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA) se comprometeu a realizar o registro 
imaterial da cultura Maxakali. 

MPF em Defesa da Escola Indígena

A educação indígena segue parâmetros legais que buscam lidar com a especificidade cultural 
dos diversos grupos étnicos, sendo essencialmente bilíngue e diferenciada. Ocorre, entretanto, 
que muito pouco foi realizado para a consolidação dessa política, produzindo uma educação 
de baixa qualidade e essencialmente irregular. 

Se a educação básica para não indígenas encontra muitos empecilhos, estando muito aquém do 
que estipula os indicadores de qualidade, a situação da educação indígena é sensivelmente mais 
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grave. Ausência de escolas, de professores indígenas, de material didático e de merenda escolar 
são problemas comuns, algo decorrente das grandes distâncias enfrentadas, da alteridade cul-
tural ou mesmo de preconceitos por parte dos gestores da educação nos municípios e estados. 

Parte desses problemas derivam da falta de conhecimento dos gestores acerca da realidade 
indígena, na medida em que o único instrumento utilizado para planejar e executar a política 
é o censo escolar realizado pelo Inep. O censo, todavia, não abarca a especificidade dos grupos 
étnicos, promovendo diversos problemas, como a ausência de recursos destinados ao material, 
à merenda e ao transporte escolar adequados.

Nesse diapasão, o projeto “MPF em Defesa da Escola Indígena” finalizou sua primeira fase em 
novembro de 2015, com o alcance de vários objetivos predefinidos, entre eles: apresentação 
espacial do tema Educação Indígena por meio de mapas interativos do SiGEO; análise quali-
tativa dos dados e avaliação de problemas estruturais da educação indígena; análise primária 
dos dados e demonstrativos de frequência em relação a problemas recorrentes; apresentação 
de resultados para as organizações e lideranças indígenas e construção de plano de solução 
alternativa; apresentação dos resultados ao Inep e negociação de variáveis para aprimorar o 
censo; realização de Seminário Temático para Educação Indígena; e ações coordenadas e dis-
ponibilização de dados para as procuradorias. 

Além disso, no sítio eletrônico da 6ª CCR foi criado um espaço para que sejam inseridos os do-
cumentos relacionados ao projeto, incluindo fotos, relatórios e recomendações. 

Projeto Ribeirinhos do São Francisco (RSF)

Diante do grande esforço que envolve o acompanhamento de casos isolados visando ao reco-
nhecimento de direitos de populações tradicionais, como é o caso da Comunidade dos Vazan-
teiros e Pescadores Artesanais das Ilhas da Capivara e Caraíbas em Pedras de Maria da Cruz/
MG – a qual foi contemplada com o Termo de Autorização de Uso Sustentável (TAUS) nº 01, de 
19 de dezembro de 2013 –, a 6ª Câmara de Coordenação e Revisão e a PRMG avaliaram oportuno 
otimizar esse esforço, tratando em conjunto casos semelhantes, com vistas ao reconhecimento 
de direitos de povos e comunidades tradicionais que vivem às margens do Rio São Francisco.

Vislumbrou-se a possibilidade de um tratamento abrangente dos direitos de povos e comuni-
dades tradicionais vazanteiros do Rio São Francisco, de forma integrada com a sustentabilida-
de socioambiental, mediante atuação com os órgãos envolvidos, inclusive a Superintendência 
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do Patrimônio da União em Minas Gerais. 

Busca-se, ainda, desenvolver trabalho de alcance regional para questões que ultrapassam os 
limites territoriais de cada Procuradoria da República. Tal trabalho deve ser desenvolvido de 
modo cooperativo, somando-se esforços com a sociedade civil, pesquisadores e outras institui-
ções, por meio de um projeto gestado em equipe, com a contribuição de diferentes membros e 
técnicos de diversos órgãos e instituições. 

Nesse sentido, a 6ª CCR – por intermédio do Grupo de Trabalho Povos e Comunidades Tradicio-
nais – e a PRMG fizeram a propositura desse projeto, que objetiva compreender a situação das 
comunidades ribeirinhas localizadas ao longo do curso do Rio São Francisco, a fim de trazer 
visibilidade às suas demandas de regularização fundiária, aproximando-se a atuação do MPF 
aos órgãos e instituições que têm por missão institucional a realização da política fundiária.

O Projeto – aprovado pelo Subcomitê Consultivo de Projetos no dia 22 de abril de 2015 – foi 
dividido em fases, sendo a primeira delas dedicada exclusivamente aos povos e comunidades 
tradicionais que habitam áreas marginais ao Rio São Francisco no estado de Minas Gerais, 
desde a nascente, na Serra da Canastra, município de São Roque de Minas, até a divisa com a 
Bahia, no norte de Minas. 

As fases seguintes, a serem implantadas posteriormente, contemplam os povos e comuni-
dades tradicionais ao longo do Rio São Francisco nos estados da Bahia, de Pernambuco, de 
Sergipe e de Alagoas.

Como destaque em 2015, ressalta-se a articulação interinstitucional com os governos federal e 
estadual, e a realização de um Seminário entre o MPF e os agentes envolvidos para articulação 
do tema e alinhamento das ações nos dias 1º e 2 de junho na Unimontes/MG. 

O Projeto tem como previsão o dia 22 de maio de 2016 para finalização dos trabalhos, com o 
estabelecimento de diretrizes e metodologias para a elaboração dos Planos de Manejo e recu-
peração ambiental das áreas delimitadas pelos TAUS das comunidades. 
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6. Agenda dos Membros

6.1. Deborah Duprat
Data Assunto

28/1/15 Reunião com representante do Instituto Kabu e do Instituto Menire sobre questões relacionadas aos Kayapó das Tis 
Baú e Mekragnotire (BR-163)

29/1/15 Reunião da Bacia Teles Pires / Tapajós

30/1/15 Entrevista com os consultores Carlos Eduardo Marques e Jackeline Danielly Freire Florêncio sobre apresentação 
da consultoria Mapeamento e Análise dos Conflitos Fundiários em Territórios Quilombolas/SEPPIR

30/1/15 Entrevista com a Sandra Nascimento, doutoranda em Ciências Sociais pela UnB, sobre as diretrizes jurídicas do MPF, 
relativas à demarcação das terras indígenas no Brasil

4/2/15 Acompanhar os indígenas Kayapó

5/2/15 Acompanhar os indígenas Kayapó

5/2/15 Reunião na PRR1 com o Dr. Marcelo Serra Azul e a Dra. Andrea Lyrio

5/2/15 Reunião na Funai sobre indígenas Kayapó

9/2/15 Reunião Ordinária

23/2/15 Reunião com 40 lideranças indígenas do MT, de RO, do AM e do CIMI

24/2/15 Reunião com a Dra. Luiza Cristina

24/2/15 Reunião com Júlio César Gomes Pinho, diretor de Promoção ao Desenvolvimento Sustentável (DPDS) e Érika Magami 
Yamada, coordenadora-geral de Promoção da Cidadania (CGPC/Funai) sobre encontro na aldeia Teles Pires

25/2/15 Reunião com o Dr. Marcos, procurador-chefe PRDF

27/2/15 Apresentação da utilização do BI, adotando como exemplo o direito de consulta prévia estabelecido na Convenção 
169/OIT
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4/3/15 Reunião GT Saúde Indígena

9/3/15 Reunião GT Terras Públicas sobre a definição dos Indicadores de Precaução

9/3/15 Reunião com a Dra. Ela e a Dra. Cristina Aparecida R. B. do MPT

10/3/15 Reunião entre o GT Violência dos Povos Indígenas/6ªCCR GT/2ª CCR e PFDC sobre resolução da Corte Interamericana 
sobre o cumprimento pelo Brasil da sentença Gomes Lund

10/3/15 Workshop  Direito Penal e Povos Indígenas: estudo de caso

12/3/15 X Curso de Ingresso e Vitaliciamento para Procuradores da República – tema: Demarcação e Regularização Fundiá-
ria em Terras Indígenas e Quilombos

13/3/15 Reunião GT Demarcação 

13/3/15 Reunião GT Violações

16/3/15 Reunião 1ª CCR

18/3/15 Reunião com  Antônio Carlos de Souza Lima, presidente da ABA, sobre estratégias conjuntas em face do cenário 
de mudanças no tocante à sistemática de demarcação que vem sendo posta efetivamente em prática por juízes/ 
parceria para um curso

19/3/15 Reunião GT Educação Escolar Indígena

19/3/15 Reunião GT Educação Escolar Indígena com FNDE, TCU e Funai

20/3/15 Reunião GT Conhecimentos Tradicionais 

20/3/15 Reunião do GT Conhecimentos Tradicionais com Rogério Aranha, SPU/MG, Cassandra Marrone, SPU e Eliane Hirai Dir. 
de Caracterização/SPU

23/3/15 Reunião com Enfam-Paulo Tamborini e Dr. Akira 

25/3/15 Reunião com Dra. Ela e Jean Pierre

26/3/15 X Curso de Ingresso e Vitaliciamento para procuradores da República

26/3/15 Audiência com  Davi Kopenawa, Dário Kopenawa e Marcos Wesley/ISA sobre Entrega do Mapa Binacional de Comuni-
dade Yanomami Brasil-Venezuela

27/3/15 27ª Reunião Ordinária da CNPI 

30/3/15 Reunião 1ª CCR
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31/3/15 Reunião com Paulino e CIMI sobre INSI

31/3/15 Apresentação do SiGEO

3/4/15 Entrega das amostras de sAngue Yanomami na aldeia em RR

6/4/15 Reunião com o CIMI

9/4/15 Seminário Comunidades Tradicionais do Mosaico da Bocaina no Quilombo do Campinho da Independência – Paraty/RJ

10/4/15 Seminário Comunidades Tradicionais do Mosaico da Bocaina no Quilombo do Campinho da Independência – Paraty/RJ

13/4/15 Reunião Ordinária

13/4/15 Reunião com a Dra. Givânia Maria da Silva, secretária de Políticas para Comunidades Tradicionais (Seppir/PR), sobre 
abuso sexual contra a população quilombola 

13/4/15 Coquetel de abertura da Exposição Dia do Índio

14/4/15 Reunião com Álvaro/Amge e a STIC sobre o BI

14/4/15 Reunião com o Dr. João Arnaldo (ICMBio) acerca da apresentação do levantamento dos dados sobre o sistema de 
interfaces territoriais em unidades de conservação

14/4/15 Reunião com Brent e Waldivino Munduruku

15/4/15 Participação na mesa redonda Povos Indígenas e Direitos Humanos do evento Histórias, Culturas e Saberes Indíge-
nas na Educação

16/4/15 Audiência Pública: Plenária de Parlamentares com a Mobilização Nacional Indígena – Comissão de Direitos e 
Minorias

17/4/15 Reunião GT Quilombos

22/4/15 Seminário "Desafios Atuais do Povo Kaingang no Oeste Catarinense” 

23/4/15 Seminário "Desafios Atuais do Povo Kaingang no Oeste Catarinense” 

27/4/15 Audiência Pública sobre A Perda dos Direitos dos Pescadores com a MP 665/2014

29/4/15 Reunião com o Dr. Roberto Vizentim, com a Dr. Akira e com o Dr. Antônio Mendes (PRM Sete Lagoas-MG) sobre Parque 
das Sempre Vivas
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29/4/15 Audiência com 40 representantes do Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais/MP sobre o Decreto nº 
8.425, a retirada do direito de tirar RGP e o acesso às políticas previdenciárias

6/5/15 Reunião com o Dr. Richard Torsiono (Incra) 

7/5/15 Audiência com o ministro Miguel Rossetto, secretário-geral da PR

11/5/15 XXXIV Reunião da Junta Diretiva RIAEJ

13/5/15 Audiência sobre impacto da criação do INSI sobre a população indígena na Amazônia na Comissão de Integração 
Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia (Cindra) 

19/5/15 Plenária Ameaças aos Direitos Fundamentais e PEC 215: Democracia, Povos Indígenas e Meio Ambiente

20/5/15 Audiência com o ministro da Defesa sobre a Comunidade Rio dos Macacos

21/5/15 Entrevista ao repórter da Veja Guilherme Amado sobre a PEC 215

22/5/15 Reunião com a Dra. Ela, com o Dr. Edson Damas e lideranças indígenas Muturuca

22/5/15 Reunião com Rita Potiguara/MEC

27/5/15 Reunião com Guilherme Abdala, assessor do Conselho Distrital de Fernando de Noronha, sobre a comunidade 
insular oceânica

28/5/15 Reunião com os procuradores Dr. Akira, Dr. Wilson, Dr. Edmundo e Dr. Antônio Arthur sobre o Parque Nacional das 
Sempre-Vivas

8/6/15 Reunião do GT para desenvolver programa de formação complementar sobre povos indígenas para magistrados e 
membros do Ministério Público

9/6/15 Reunião com Flavia Foreque, jornalista da Folha de SP, sobre a ADI 4439

11/6/15 Participação na mesa de abertura do Seminário Meio Ambiente, Direitos Humanos e Energia: O Setor Elétrico no 
Estado Democrático de Direito

11/6/15 Reunião do CNE sobre os processos educacionais para povos de recente contato

11/6/15 Reunião com órgãos federais e movimentos sociais sobre o Decreto Nº 8.425/2015 no MPA 

12/6/15 Participação no Seminário Meio Ambiente, Direitos Humanos e Energia: O Setor Elétrico no 
Estado Democrático de Direito
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12/6/15 Reunião com o estudante Luiz Vilaça sobre MP e Belo Monte 

15/6/15 Reunião Ordinária

17/6/15 Reunião com lideranças Xikrin do Cateté sobre decisão judicial proferida nos autos da ACP 2383-85.2012.4.01.3905 
(Mineração Onça Puma)

19/6/15 Reunião com o deputado Paulo Pimenta sobre a TI Limão Verde

24/6/15 Reunião com o Dr. Renato Janine Ribeiro, Ministro da Educação (comitiva do Dep. Paulo Pimenta)

29/6/15 Curso "Laudos Antropológicos Étnica e Territorial e Relevância na Seara Penal"

1/7/15 Mesa de abertura do Seminário Reconhecimento dos Direitos de Povos e Comunidades Tradicionais do Médio São 
Francisco

6/7/15 Reunião com o Dr. Akira, SDH, Seppi, Secretaria de Políticas para Mulheres, deputado Paulo Pimenta e assessor 
Márcio sobre relatório sobre exploração de crianças na comunidade Kalunga

9/7/15 Reunião com órgãos federais e representantes do Movimento dos Pescadores sobre o Decreto 8.424/2015 

5/8/15 Reunião com o Dr. Henrique Felbert e lideranças Suruí sobre o projeto sequestro de Carbono 

6/8/15 Audiência Pública PEC 215

6/8/15 Reunião Ordinária

7/8/15 Coquetel de Lançamento do SiGEO

12/8/15 Reunião com o presidente da Funai 

13/8/15 Reunião com o Dr. Akira sobre organização do Seminário sobre Direitos Fundamentais e Preservação Ambiental

13/8/15 Reunião conjunta 1ª/2ª/3ª/4ª/5ª/7ª, CCRs, PFDC e Corregedoria sobre uso da funcionalidade do Único reautuação/
reclassificação e custeio de diligência dos membros na área temática

17/8/15 Audiência com o ministro Luiz Fux e representante da comunidade insular oceânica de Fernando de Noronha

17/8/15 Reunião com Luciano Roda, diretor do Departamento de Destinação Patrimonial/SPU/MP, sobre situação da comuni-
dade tradicional da BA – TAUS

19/8/15 Seminário ABA+60 Os Antropólogos e Antropologia na Esfera Pública – Cenários Contemporâneos e Políticas para 
o Futuro
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20/8/15 VI Congresso de Estudos Jurídicos, Mesa: Território Pesqueiro: Biodiversidade, Cultura e Soberania Alimentar do 
Povo Brasileiro

26/8/15 Seminário de Educação Escolar Indígena

27/8/15 Seminário de Educação Escolar Indígena

27/8/15 Reunião com o representante do Conselho Nacional das Populações Extrativistas (CNS) sobre a ameaça de morte de 
extrativista e liderança comunitária da Resex Ipaú-Anilzinho

28/8/15 Reunião com o representante do Conselho Nacional das Populações Extrativistas (CNS) sobre a ameaça de morte de 
extrativista e liderança comunitária da Resex Ipaú-Anilzinho

28/8/15 Audiência com lideranças  Tiriyó e Kaxuyana/AP sobre construção de microcentral hidrelétrica no norte do PA

1/9/15 Reunião com Noemi Porro/UFPA e a Dra. Torelly sobre projeto para capacitação sobre conhecimento tradicional

8/9/15 GT Quilombos

9/9/15 GT Quilombos

8/9/15 Reunião com os presidentes do Iphan, SPU, ICMBio e Guilherme Abdala sobre comunidade insular oceânica de Fernan-
do de Noronha

9/9/15 Seminário Direitos Fundamentais e Jurisdição Constitucional, Tema: Direitos Étnico-Raciais

10/9/15 GT Demarcação

14/9/15 "Audiência com advogados Antônio Rodrigo Machado e Evelin Lisboa de Carvalho sobre  RE 654833 – crimes ambien-
tais que prejudicaram os Ashaninka do Rio Amônia – Apiwtxa, no Acre"

15/9/15 XXI Assembleia Geral do Cimi, Mesa: Ameaças aos Direitos Indígenas e das Comunidades Tradicionais e Experiências 
Indígenas de Enfrentamento

15/9/15 Reunião com o presidente do ICMBio e com o Dr. Akira sobre o Parque Nacional das Sempre-Vivas

16/9/15 Reunião com o Mauricio Guetta/ISA, APIB, Greenpeace, com o Dr. Pael, com Marco Túlio/MRE, com o Dr. Akira e com o 
Cimi sobre indígenas Guarani-Kaiowá

21/9/15 Entrega das Amostras de Sangue Yanomami

23/9/15 Seminário Nacional de Ordenamento da Pesca Artesanal, Mesa: Convenção 169 e Direito à Participação no Ordena-
mento Pesqueiro
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23/9/15 Reunião Ordinária

29/9/15 Apresentação ao MPF de diagnóstico feito por cientistas e por sábios indígenas sobre o EIA-Rima da Usina Hidrelétri-
ca São Luiz do Tapajós

29/9/15 Audiência Pública sobre a Usina São Luiz do Tapajós

30/9/15 Reunião com os advogados Antônio Carlos de Almeida Castro, Antônio Rodrigo Machado e 
PGF/Funai sobre a RE 654833

5/10/15 Audiência pública para avaliar a ação de milícias armadas a serviço de proprietários rurais e trabalhadores, 
quilombolas e indígenas, no contexto dos conflitos fundiários

7/10/15 Audiência Pública para debater medidas para a resolução dos conflitos entre indígenas e proprietários de terras 
decorrentes dos processos de demarcação e homologação de TIS no MS

8/10/15 Reunião do GT Conhecimentos Tradicionais e GT Terras Públicas

9/10/15 Reunião do GT Conhecimentos Tradicionais

14/10/15 Seminário sobre Comunidades Tradicionais e Unidades de Conservação

15/10/15 Seminário sobre Comunidades Tradicionais e Unidades de Conservação

16/10/15 Seminário sobre Comunidades Tradicionais e Unidades de Conservação

22/10/15 Seminário A dignidade na Morte: Limites e Possibilidades

26/10/15 Reunião com os advogados Antônio Carlos de Almeida Castro, Antônio Rodrigo Machado e família Orlei Cameli/Funai 
sobre a RE 654833

29/10/15 Reunião com o general Veloso sobre a Microcentral Hidrelétrica de Tiriós

4/11/15 Curso de aperfeiçoamento: Questões Práticas e Controvertidas sobre Indígenas e Demais Populações Tradicionais. 
Mesa: Marco Temporal da Presença Indígena

5/11/15 Seminário Licenciamento Ambiental: Realidade e Perspectivas

6/11/15 Reunião do GT Grandes Empreendimentos

6/11/15 Reunião do GT Grandes Empreendimentos com Flávia Scabin, da FGV, sobre a responsabilidade das empresas e 
Direitos Humanos

10/11/15 Evento Direitos Originários dos Povos Indígenas e Justiça de Transição 
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12/11/15 Seminário O Direito dos Povos e Comunidades Tradicionais à Consulta Prévia – Protocolos de Consulta

16/11/15 Reunião do GT Educação Escolar Indígena

18/11/15 Reunião do GT Violações dos Direitos dos Povos Indígenas e Regime Militar

20/11/15 Colóquio Graves Violações aos Direitos dos Povos Indígenas: Passado e Presente

23/11/15 Reunião com o ICMBio e Funai sobre a Resex Alto Juruá

24/11/15 Reunião com o Dr. Nicolao Dino sobre Onça Puma

24/11/15 Debate, via Skype, sobre a PEC 215

25/11/15 Reunião com o Dr. Anselmo Lopes, com o juiz David Wilson Pardo e com a UnB sobre a implementação de uma disciplina 
sobre Política Indígena junto à Escola de Formação

25/11/15 XX Encontro Nacional da Renap

30/11/15 Reunião do GT Demarcação com a Funai e com Paulo Tamburini

2/12/15 Seminário Internacional Prevenindo Genocídio e Outras Graves Violações de Direitos Humanos. Painel: Violência 
contra a População Indígena e Outras

3/12/15 Audiência Pública da CDHLP do Senado Federal sobre a situação das comunidades quilombolas e indígenas

9/12/15 Reunião com Funai, Anac, Sesai e PR/AP sobre pistas de pouso em áreas indígenas no Amapá

9/12/15 Participação na Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados

10/12/15 Reunião Ordinária

14/12/15 Palestrante na Mesa Magna: Direitos Indígenas da Etapa Nacional da 1ª CNPI

6.2. João Akira
Data Assunto

4/2/15 Reunião com Sandra Nascimento

9/2/15 Reunião Ordinária

26/3/15 Apresentação dos Cenários Energéticos 2050
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27/3/15 Reunião com a Dra. Fabiana e com o Dr. Felipe Bogado

28/3/15 Reunião com lideranças Xokleng

13/4/15 Reunião Ordinária

22/5/15 Reunião com Rosane Kaingang

28/5/15 Reunião com Dr. Wilson Assis, Dr. Edmundo Filho e Dr. Antônio Artur

29/5/15 Reunião com Dr. Wilson Assis, Dr. Edmundo Filho e Dr. Antônio Artur

15/6/15 Reunião Ordinária

6/7/15 Reunião com representantes da SDH, Seppi, Secretaria de Políticas para Mulheres e com o deputado Paulo Pimenta

10/7/15 Reunião com representantes da Codecex

4/8/15 Reunião com Diogo de Oliveira/Funai

5/8/15 Reunião com 4 representantes indígenas e 2 representantes do ISPN 

6/8/15 Reunião Ordinária

13/8/15 Reunião com servidores da 6ª CCR

19/8/15 Reunião com o deputado Zeca do PT/MS sobre questões indígenas no MS

15/9/15 Reunião com Antônio Mig (Kaingang)

15/9/15 Reunião com o presdiente do ICMBio

16/9/15 Reunião com Mauricio Guetta/ISA, Apib, Greenpeace, CIMI e Dr. Ricardo Pael

23/9/15 Reunião com indígenas Krahô/TO

23/9/15 Reunião Ordinária

1/10/15 Videoconferência com o Dr. Pedro Barbosa, o Dr. Wilson Assis e Dr. O Marco Antônio  

21/10/15 Reunião com o CIMI e lideranças

27/10/15 Reunião com lideranças da TI Jaraguá

10/12/15 Reunião Ordinária
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6.3. Luciano Maia
Data Assunto

9/2/15 Reunião Ordinária

20/5/15 Reunião com lideranças Tuxá

16/6/15 Reunião com Claudio Iovanovich

7/7/15 Reunião com lideranças Pataxó

6/8/15 Reunião Ordinária

17/8/15 Reunião com Luciano Roda, diretor do Dep. de Destinação do Patrimonial/SPU/MP

23/9/15 Reunião Ordinária

10/12/15 Reunião Ordinária

6.4. Eliana Torelly
Data Assunto

19/3/15 Reunião GT Educação

20/3/15 Reunião com a Federação Indígena das Nações Pataxó e Tupinambá do Extremo Sul da Bahia

20/3/15 Reunião GT Comunidades Tradicionais

13/4/15 Reunião Ordinária da 6ª CCR

15/6/15 Reunião Ordinária da 6 ª CCR

1/7/15 Seminário GT Comunidades Tradicionais em Montes Claros-MG

2/7/15 Seminário GT Comunidades Tradicionais em Montes Claros-MG

6/8/15 Reunião Ordinária da 6 ª CCR
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14/10/15 Atuar como relatora da Plenária Parcial no Seminário Convergências entre a Garantia de Direitos Fundamentais e 
a Conservação Ambiental

15/10/15 Atuar como relatora da Plenária Parcial no Seminário Convergências entre a Garantia de Direitos Fundamentais e 
a Conservação Ambiental

16/10/15 Atuar como relatora da Plenária Parcial no Seminário Convergências entre a Garantia de Direitos Fundamentais e 
a Conservação Ambiental

12/11/15 Curso "Workshop sobre Comércio Ilegal de Madeira"



Reuniões em Destaque

7



Relatório  de atividades 2015 - 6a  Câmara de coordenaçao e revisão
106

7. Reuniões em destaque

23/2 
Reunião Dra. Deborah 
Duprat e 40 lideranças 
indígenas (auditório da PGR).

27/4 – Reunião de discussão na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) do 
Senado, acerca das alterações propostas pela Medida Provisória nº 665/2014, em tramitação no 
Congresso. Participação da Dra. Deborah Duprat1. 

1

1 Reportagem da Secom/MPF, disponível em: <http://noticias.pgr.mpf.mp.br/noticias/noticias-do-site/copy_of_indios-e-mi-

norias/para-mpf-medida-provisoria-que-limita-seguro-defeso-de-pescadores-contraria-convencao-169-da-oit>. Acesso em: 11 maio 2015.

Foto: 6aCCR
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30/5 e 1º/6  
Visita a aldeias GuaraniKaiowá 
em Mato Grosso do Sul. 
Participantes: 
Comissão de Direitos Humanos e 
Minorias (CDHM) da Câmara dos 
Deputados; Dra. Deborah Duprat; Dr. 
Marco Antônio Delfino; Dr. Emerson 
Kalif Siqueira; Conselho Nacional 
de Direitos Humanos da Presidência 
da República; Cimi; Funai e Polícia 
Federal2

2

16/6 – Reunião com o Dr. Luciano Maia e o Sr. Cláudio Iovanovich, representante da Associação de 
Preservação da Cultura Cigana (Apreci/PR).

2 Reportagem da Ascom/MS, disponível em: <http://noticias.pgr.mpf.mp.br/noticias/noticias-do-site/

copy_of_indios-e-minorias/mpf-acompanha-comissao-de-direitos-humanos-da-camara-em-visita-a-aldeias-gua-

rani-kaiowa>. Acesso em: 11 jun. 2015. Documentário produzido por Fernando Bola, disponível em: <https://vimeo.

com/133723348>. Acesso em: 29 jul. 2015.

Foto: Antropólogo do MPF Marcos Homero
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17/6 
Reunião de lideranças Xikrin do 
Cateté com a coordenadora da 
6ª CCR, subprocuradora-geral da 
República Deborah Duprat, “para 
debater os efeitos de decisão judicial 
referente à Ação Civil Pública nº 
2383-85.2012.4.01.3905, que tem como 
objetivo suspender a licença de 
mineração da Vale do Rio Doce na 
unidade de Onça Puma, situada em 
Ourilândia do Norte, no Pará

Entre as deliberações do encontro, ficou definido que os indígenas 
se reunirão com a procuradora da República em Redenção, no Pará, 
que é a unidade do Ministério Público Federal mais próxima. Além 
disso, todos os documentos da Funai e da Universidade Federal sul-
sudeste do Pará sobre a Unidade de Onça Puma e sobre uma outra 
mina, a S11D, que começou a ser explorada pela Vale, também serão 
encaminhados para a análise da procuradora3.

6/7 – Reunião na Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados4 – a subprocuradora-geral 
da República Deborah Duprat e o procurador Regional da República João Akira Omoto receberam 
relatório sobre violações de direitos humanos na comunidade quilombola Kalunga, em Cavalcante-GO.

4

3 Disponível em: <http://noticias.pgr.mpf.mp.br/noticias/noticias-do-site/copy_of_indios-e-minorias/mpf-e-

-liderancas-xikrin-tratam-sobre-a-mineracao-onca-puma-no-para>. Acesso em: 7 jul. 2015.

4 Disponível em: <http://noticias.pgr.mpf.mp.br/noticias/noticias-do-site/copy_of_meio-ambiente-e-patrimo-

nio-cultural/mpf-recebe-relatorio-sobre-exploracao-sexual-de-meninas-kalunga>. Acesso em: 7 jul. 2015.

Foto: 6aCCR
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Foto: 6aCCR

7/7
 Reunião do Dr. Luciano Mariz 
Maia com lideranças Pataxó, 
Pataxó Hã Hã Hãe, Tupinambá 
e Tumbalalá5.

5

9/7 – Reunião da Dra. Deborah Duprat com representantes de movimentos de pescadores e pescado-
ras artesanais6.

6

5  Reportagem disponível em: <http://noticias.pgr.mpf.mp.br/noticias/noticias-do-site/copy_of_indios-e-mi-

norias/liderancasindigenas-da-bahia-apresentam-reivindicacoes-sobre-saude-e-demarcacao-de-terras>. Acesso em: 31 

jul. 2015. 

6 Reportagem disponível em: <http://noticias.pgr.mpf.mp.br/noticias/noticias-do-site/copy_of_meio-ambien-

te-e-patrimonio-cultural/mpf-promove-audiencia-publica-com-movimento-de-pescadores-artesanais>. Acesso em: 31 

jul. 2015.
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5/8
Reunião da Dra. Deborah 
Duprat e do Dr. Henrique 
Felber Heck, procurador da 
República em Ji-Paraná, na
6ª CCR, com representantes 
da etnia Paiter Suruí7.

7 

7 Reportagem da Secom disponível em: <http://noticias.pgr.mpf.mp.br/noticias/noticias-do-site/copy_of_in-

dios-eminorias/mpf-pede-a-policia-federal-funai-e-ibama-que-investiguem-suspeitas-de-crimes-ambientais-em-terra-

surui-1>. Acesso em: 13 ago. 2015.

Foto: Antônio Augusto/Secom/PG



Eventos

8
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9 e 10/4 – Encontro de Justiça Socioambiental da Bocaina – Territórios Tradicionais: Diálo-
gos e Caminhos

Evento realizado no Quilombo do Campinho, em Paraty-RJ, com a participação do MPF em 
Angra dos Reis-RJ, a 6ª CCR, o Fórum de Comunidades Tradicionais Indígenas, Quilombolas e 
Caiçaras de Angra dos Reis, Paraty e Ubatuba (FCT), o Mosaico Bocaina de Áreas Protegidas, a 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), por meio do Ob-
servatório de Territórios Sustentáveis e Saudáveis de Bocaina (OTSS)”1.

22 e 23/4 – Seminário “Desafios atuais do povo Kaingang no Oeste Catarinense”, promovido 
pelo MPF em Chapecó-SC e pela Universidade Comunitária de Chapecó-SC. 

O evento contou com três mesas coordenadas pela subprocuradora-geral da República Debo-
rah Duprat, pelo procurador regional da República João Akira e pelo procurador da República 
Carlos Humberto Prola Júnior2.

1º e 2/7 – Seminário reconhecimento dos direitos de povos e comunidades tradicionais do 
médio São Francisco 

Com a participação da Dra. Deborah Duprat e Dr. Edmundo Antônio Dias, pelo MPF, e de ou-
tros representantes de órgãos do governo.

1 Resumo baseado na reportagem disponível em: <http://www.mosaicobocaina.org.br/noticias/712-encontro-

de-justica-socioambiental-da-bocaina-territorios-tradicionais-dialogos-e-caminhos>. Acesso em: 11 maio 2015.

2 Resumo baseado na reportagem da Ascom-SC, disponível em: <http://noticias.pgr.mpf.mp.br/noticias/noti-

cias-do-site/copy_of_indios-e-minorias/mpf-sc-seminario-sobre-povo-kaingang-com-inscricoes-abertas-em-chapeco>. 

Acesso em: 11 maio 2015.
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3 

4

 
3 Reportagem da Secom disponível em: <http://noticias.pgr.mpf.mp.br/noticias/noticias-do-site/copy_of_in-

dios-e-minorias/falha-na-identificacao-de-presos-torna-indigenas-invisiveis-no-sistema-prisional-afirma-coordena-

dora-da-tematica-indigena-do-mpf. Acesso em: 13 ago. 2015.

4 Reportagem da Secom disponível em: <http://noticias.pgr.mpf.mp.br/noticias/noticias-do-site/copy_of_in-

dios-e-minorias/mpf-cobra-acoes-efetivas-do-governo-na-demarcacao-de-terras-indigenas-no-mato-grosso-do-sul>. 

Acesso em: 26 out. 2015.

6/08  
Audiência Pública na 
Câmara dos Deputados, 
com a participação da 
subprocuradora-geral 
da República Deborah 
Duprat, para debater 
encarceramento 
indígena3.

7/10  
Audiência na Câmara dos 
Deputados, para “encon-
trar alternativas a fim 
de evitar mais mortes 
em terras indígenas em 
processo de demarcação 
no Mato Grosso do Sul”, 
com a participação da 
subprocuradora-geral 
da República Deborah 
Duprat4.

Foto: Leonardo Prado/Secom/PGR

Foto: Antônio Augusto/Secom/PGR
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5

5 Reportagem da Secom disponível em: <http://noticias.pgr.mpf.mp.br/noticias/noticias-do-site/copy_of_

meio-ambiente-epatrimonio-cultural/mpf-defende-que-comunidades-indigenas-sejam-ouvidas-antes-de-licencia-

mento-para-as-brs-242-e-235-ser-liberado>. Acesso em: 2 dez. 2015.

10/11  
PARTICIPAÇÃO DA DRA. 
ELIANA PERES TORELLY 
NA AUDIência pública da 
subcomissão especial da 
câmara dos deputados, 
“destinada a acompanhar 
as obras das rodovias 
federais 242 e 235”5.

Foto: Leonardo Prado/Secom/PGR
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8.1 Eventos promovidos pela 6ª CCR
13 a 30 de abril – Exposição “Nossa Diferença é a Nossa Riqueza”

A 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (Populações Indígenas e 
Comunidades Tradicionais) promove, entre os dias 14 e 30 de abril, a exposição de fotografias 
“Nossa Diferença é a Nossa Riqueza”, em comemoração ao Dia do Índio, 19 de abril. Serão 32 
fotos com imagens de características peculiares das etnias Kayapó, Kapinawá, Kaiowá, Tupi-
nambá,Waurá, Yanomami e Krahô tiradas pelo fotógrafo Leonardo Prado, da Secretaria de 
Comunicação Social da PGR, entre os anos de 2005 e 20106.

 

6 Disponível em: <http://6ccr.pgr.mpf.mp.br/exposicao-nossa-diferenca-e-a-nossa-riqueza-comemora-o-dia-

-do-indio-na-pgr>. Acesso em: 9 abr. 2015.

13 a 30/4 
exposição 
nossa diferença
é a nossa riqueza

Foto: Leonardo Prado/Secom/PGR

Arte do Evento

Foto: 6aCCR



Relatório  de atividades 2015 - 6a  Câmara de coordenaçao e revisão
116

EVENTOS

7 de agosto - Lançamento oficial do SiGEO

A 6ª Câmara de Coordenação e Revisão (Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais) 
lançou na sexta-feira, 7 de agosto, às 15h, o SiGEO (Sistema de Informações Georreferenciados 
do Ministério Público Federal).

Desenvolvido pelas 6ª e 4ª Câmaras, o projeto finalístico cria mapas interativos que liberam o 
acesso a informações estratégicas. O sistema permite a articulação de dados georreferenciados 
com a atuação do MPF em diferentes níveis, focando, principalmente, nas questões indígenas 
e de meio ambiente7.

SiGEO
 (Sistema de Informações 
Georreferenciadas)8

 

8

7 Disponível em: <http://6ccr.pgr.mpf.mp.br/destaques-do-site/6a-camara-lanca-sistema-de-informacoes-

georreferenciadas>.Acesso em: 11 fev. 2016.

8 Disponível em: <http://sigeo.mpf.mp.br/i3geo/sigeo/> Acesso em: 11 fev. 2016.
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26 a 28 de agosto - Seminário Internacional “Visões e desafios da educação intercultural no 
Brasil”

A coordenadora da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão (Populações Indígenas e Comunida-
des Tradicionais) do Ministério Público Federal, subprocuradora-geral da República Deborah 
Duprat, afirmou, durante a abertura do seminário “Visões e Desafios da Educação Intercultu-
ral no Brasil”, que “o Brasil continua sendo uma sociedade branca, hegêmonica e colonizado-
ra”. Para a subprocuradora, “as políticas públicas brasileiras, mesmo as mais recentes, estão 
longe de abranger a interculturalidade. Num país de múltiplas culturas, temos que ter uma 
legislação que seja resultado do diálogo entre diversos grupos”, frisou.9

9 Disponível em: <http://noticias.pgr.mpf.mp.br/noticias/noticias-do-site/copy_of_indios-e-minorias/brasil-

continua-sendo-uma-sociedade-branca-e-colonizadora-afirma-deborah-duprat>. Acesso em: 9 set. 2015.

Visões e desafios da educação 
intercultural no Brasil
divulgação

Foto: Leonardo Prado/Secom/PGR
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14 a 16 de outubro - Seminário “Convergências entre a garantia de Direitos Fundamentais e a 
Conservação Ambiental”, promovido pelas 4ª e 6ª Câmaras

A criação de novas unidades de conservação deverá ser precedida de estudo sobre a presença 
de povos e comunidades tradicionais. Além disso, deve ser assegurada a participação dessas 
pessoas, mediante consulta prévia, livre e informada. O posicionamento foi uma das conclu-
sões do seminário “Convergências entre a Garantia de Direitos Fundamentais e a Conservação 
Ambiental”, ocorrido entre os dias 14 e 16 de outubro, que reuniu membros do Ministério Pu-
blico Federal com atuação nas câmaras de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural e Populações 
Indígenas e Comunidades Tradicionais.10 

10 Disponível em: <http://noticias.pgr.mpf.mp.br/noticias/noticias-do-site/copy_of_indios-e-minorias/mpf-

-busca-convergencia-entre-garantia-de-diretos-das-populacoes-tradicionais-e-unidades-de-conservacao>. Acesso em: 

11 fev. 2016.

Convergências entre 
a garantia de Direitos 
Fundamentais e a 
Conservação Ambiental
divulgação
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26 de outubro - Audiência Pública PEC 215 e a Demarcação de Terras Indígenas, promovida 
pela 6ª Câmara

Entoando canções de guerra, tribos do Xingu chegaram à audiência pública que debateu a 
PEC 215, projeto que transfere do Poder Executivo para o Poder Legislativo a exclusividade na 
demarcação de terras indígenas. Além dos xinguanos e xinguanas, cerca de 300 indígenas de 
quase 20 tribos participaram da reunião realizada na quinta-feira, 26 de novembro, na Procu-
radoria-Geral da República, em Brasília.11 

11 Disponível em: <http://noticias.pgr.mpf.mp.br/noticias/noticias-do-site/copy_of_indios-e-minorias/recen-

te-aprovacao-de-pec-215-na-camara-e-criticada-por-liderancas-indigenas-e-mpf>. Acesso em: 11 fev. 2016.

Audiência Pública PEC 215 
e a Demarcação de Terras 
Indígenas

Foto: João Américo/Secom/PGR

Foto: João Américo/Secom/PGR





Destaques

9
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1 
Índios Yanomami, acompanhados por representantes do Ministério Público Federal (MPF), 
enterraram na sexta-feira, 3 de abril, 2.693 frascos com sangue de seus antepassados, colhido, 
sem autorização, no fim da década de 1960 por cientistas norte-americanos. 

 
Na categoria Comunidades Tradicionais e Minorias, venceu a “Atuação do MPF pela Regula-
rização Fundiária de Seis Unidades de Conservação no Amazonas em Favor de Comunidades 
1 Reportagem da Secom disponível em: <http://noticias.pgr.mpf.mp.br/noticias/noticias-do-site/copy_of_in-

dios-e-minorias/em-cerimonia-indios-yanomamis-enterram-sangue-repatriado-dos-estados-unidos>. Acesso em: 7 

abr. 2015.

7/4
Em cerimônia, índios 
Yanomami enterram 
sangue repatriado dos 
Estados Unidos1

6/5 
III Prêmio República de 
Valorização do Ministério 
Público Federal

Foto: Leonardo Prado/Secom/PGR

Foto: ANPR
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Tradicionais Extrativistas”, cujos autores são os procuradores da República Julio José Araujo 
Junior, Felipe Augusto de Carvalho Pinto e Leonardo Andrade Macedo2.

16/6 - 6ª CCR: MPF reafirma posição contrária à decisão que não reconhece limão Verde como 
terra indígena 

A 6ª Câmara de Coordenação e Revisão (Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais) 
do Ministério Público Federal enviou memorial ao Supremo Tribunal Federal sobre a decisão 
da 2ª Turma da Corte, que considera que a Fazenda Santa Bárbara, localizada no município de 
Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, não é terra de ocupação tradicional indígena. O procura-
dor-geral da República, Rodrigo Janot, apresentou recurso contra a decisão no final do mês de 
março.3 

 
O Ministério Público Federal (MPF) devolveu ao povo indígena Yanomami, nesta segunda-fei-
ra, 21 de setembro, sangue de seus antepassados, colhido sem autorização, no fim da década de 
60, por cientistas norte-americanos. A repatriação das amostras foi possível com a assinatura 
de acordo entre o MPF/RR e o Instituto Nacional de Câncer dos Estados Unidos, com interme-
diação do Ministério das Relações Exteriores, da Câmara do MPF que atua na defesa dos povos 
indígenas e de comunidades tradicionais e da Secretaria de Cooperação Internacional (SCI).4 

2 Reportagem da Secom/MPF, disponível em: <http://noticias.pgr.mpf.mp.br/noticias/noticias-do-site/copy_

of_geral/premio-republica-divulga-vencedores-de-sua-terceira-edicao-1>. Acesso em: 11 maio 2015.

3 Disponível em: <http://intranet.mpf.mp.br/informa/2015/camaras-e-pfdc/6ccr/6a-ccr-mpf-reafirma-posi-

cao-contraria-a-decisao-que-nao-reconhece-limao-verde-como-terra-indigena>. Acesso em: 11 fev. 2016.

4 Disponível em: <http://intranet.mpf.mp.br/busca?SearchableText=Yanomami>. Acesso em: 24 fev. 2016.

21/9 
MPF devolve sangue 
indígena repatriado dos 
Estados Unidos para o 
povo Yanomami4

Foto: Secom/PGR





Comunicação

10
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10. Comunicação

Boletim Informativo
Seleção quinzenal, realizada pela 6ª Câmara, com as principais informações publicadas no site 
e na intranet nacional.
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Clipagem da Mídia
A partir de 6 de abril de 2015, a clipagem da mídia de reportagens relacionadas à temática da 6ª CCR 
recebeu um novo formato. Os leitores são direcionados para a página de publicação da reportagem, 
sendo o histórico das matérias disponibilizadas no site mantido por uma semana. Além disso, os 
interessados podem cadastrar seus e-mails para receber o Clipping diariamente.
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E-clipping jurídico
Seleção mensal de jurisprudências, leis e notícias relativas às temáticas da 6ª Câmara de Coor-
denação e Revisão.



Errata do Relatório de atividades 2014 
Na página 52 do Relatório de Atividades 2014, onde se lê: “Grupo de Trabalho Violação 
dos Povos Indígenas e Regime Militar”, leia-se: “Grupo de Trabalho Violação dos Direitos 
dos Povos Indígenas e Regime Militar”. 

Quantidade de diárias e passagens (página 72)

Viagens * Diárias

Membros da 6ª CCR nos estados e municípios 242 746

Analistas periciais e técnico-administrativos 70 397

Colaboradores eventuais 21 70

TOTAL 333 1.213

Fonte: Coordenadoria de Viagens e Eventos (CVE).

Notas: *Conforme esclarecido pela CVE, adotar a denominação viagens. 

**Os valores relacionados ao orçamento de 2014 mantêm-se os mesmos, já mencionados no relatório de atividades.
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