
2 
 

1ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Estado do Amazonas 
 
 
 

Ação Civil Pública  
Autos Nº 1004249-82.2018.4.01.3200  

 
 
 

Amicus Curiae 
 

“Parâmetros do Direito Internacional dos Direitos Humanos sobre a 
Intangibilidade dos Territórios Habitados pelos Povos Indígenas Isolados e em 

Contato Inicial”  
 

 

                                                                                                                                                                                                             

 

            

 

 

 

 

 

 
 
 

 
ORGANIZAÇÕES QUE ASSINAM O AMICUS CURIAE  

                   
Clínica de Direitos Humanos da 

Universidade de Ottawa 
Fundação para o Devido Processo /  

Due Process of Law Foundation  
 

Derecho, Ambiente y Recursos Naturales 
(DAR) 

Clínica de Direitos Humanos do PPGD-
PUCPR 

Núcleo de Estudos em Sistemas de Direitos 
Humanos da UFPR 

Clínica de Direitos Humanos da UFMG 

Clínica de Direitos Humanos e Direito 
Ambiental da UEA 

 

 
 
 
 

Belo Horizonte, Curitiba, Lima, Manaus, Ottawa, Washington D.C. 
 

28 de abril de 2020 
 

 



2 
 

DAS INSTITUIÇÕES QUE ASSINAM O AMICUS CURIAE  

 
Clínica de Direitos Humanos e Direito Ambiental da Escola de Direito da Universidade 
do Estado do Amazonas  

Tem por objetivo promover o aprofundamento dos estudos e pesquisas na área dos direitos 
humanos e direito ambiental, bem como desenvolver sua prática jurídica, promovendo a 
capacitação e qualificação dos discentes para uma atuação comprometida com a defesa 
dos direitos humanos e do meio ambiente. 
 
 
Clínica de Direitos Humanos - Human Rights Research and Education Centre, 
Universidade de Ottawa 

Iniciativa do Human Rights Research and Education Centre da Universidade de Ottawa que, 
através de uma abordagem interdisciplinar, procura: i) fortalecer a proteção dos direitos 
humanos através da investigação, capacitação e assistência técnica sobre a implementação 
de parâmetros de direitos humanos; (ii) fomentar o desenvolvimento de capacidades e 
prestar recomendações para que as políticas públicas contenham um enfoque de direitos 
humanos e iii) promover o estudo de direitos humanos no Canadá.  
Página Web: http://cdp-hrc.uottawa.ca/   
 
Clínica de Direitos Humanos do Programa de Pós-Graduação em Direito da Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná (PPGD – PUCPR)  
A Clínica de Direitos Humanos da PUCPR é uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação 
em Direito que envolve estudantes da graduação e da pós-graduação promovendo o estudo 
dos direitos humanos e a capacitação para sua defesa no âmbito nacional e regional. A 
atividades são voltadas à instrumentalização dos estudantes para assistência técnica na 
prevenção e solução de conflitos a partir de uma visão interdisciplinar. 
Página Web: XXXXXXX 
 
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) 

O DAR é uma associação civil sem fins lucrativos que, desde sua criação, em 2004, realiza 
ações para contribuir com o desenvolvimento a partir do gerenciamento e uso sustentável 
dos recursos naturais e do meio ambiente na Amazônia. Nesse sentido, está comprometido 
em construir e fortalecer a governança ambiental e promover o exercício dos direitos 
humanos. 
Página Web: https://www.dar.org.pe/  
 
Fundação para o Devido Processo / Due Process of Law Foundation (DPLF) 
Organização não-governamental com sede em Washington, D.C., que se dedica à 
promoção do Estado de Direito e dos direitos humanos na América Latina, através da 
investigação aplicada, alianças estratégicas com atores da região e atividades de incidência. 
Sua finalidade é alcançar o pleno respeito ao Estado de Direito e aos direitos humanos, a 
partir do conhecimento e aplicação das normas e parâmetros internacionais. 
Página Web: www.dplf.org 
 
Núcleo de Estudos em Sistemas de Direitos Humanos (NESIDH) da Universidade 
Federal do Paraná (UFPR) 

O NESIDH é composto por alunos da graduação e pós-graduação da Faculdade de Direito 
da UFPR, bem como pesquisadores voluntários. Seus principais objetivos são: i) a formação 
acadêmica e profissional de seus membros na temática do DIDH; ii) o diálogo permanente 
com organizações da sociedade civil que necessitem de auxílio na seara dos direitos 
humanos; iii) a consolidação da cultura dos direitos humanos no Brasil. 
Página Web: https://www.facebook.com/nesidh/  
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Direitos Humanos, para a decisão que será adotada pela 1ª Vara Federal Cível da 1ª Região 
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PUCPR participaram a Prof.a Danielle Anne Pamplona e as estudantes XXXXXXX. Pelo 

Núcleo de Estudos em Sistemas de Direitos Humanos da UFPR, participaram a Prof.a 
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I. Do Instituto do Amicus Curiae e do interesse das organizações que 

assinam a presente peça 

 

Este memorial se insere na tradição jurídica que, no Brasil e em outros países, é 

conhecido como “amicus curiae”. Trata-se de um instituto que remonta ao Direito Romano e 

cujo significado literal (“amigo da corte”) denota o propósito para o qual foi concebido: 

fornecer subsídios de fato ou de iure a um tribunal, para a melhor solução de uma 

controvérsia. Os amici curiae são, destarte, pessoas ou entidades estranhas à causa, que 

buscam auxiliar o órgão judicial, provocada ou voluntariamente, em controvérsias que 

versam sobre questões relevantes para uma determinada comunidade jurídico-política.1  

Na lição de Silvestri, há registros sobre a atuação de terceiros na qualidade de amici 

curiae no âmbito do Direito Penal inglês desde a Idade Média. Tais sujeitos podiam trazer 

perante uma corte penal questões fáticas desconhecidas pelos julgadores, os quais 

possuíam discricionariedade para aceitar a intervenção.2 Com o tempo, o instituto passou a 

ser utilizado frequentemente em países cujo ordenamento jurídico segue a tradição do 

Common Law.3  

Nos Estados Unidos, o direito adjetivo dos respectivos entes federados sói regular a 

intervenção de amici curiae. No âmbito federal, a regra 37 do Regulamento da Suprema 

Corte a faculta a admitir amici curiae briefs sobre assuntos relevantes que não tenham sido 

tratados pelas partes da litis e que sejam de considerável serventia para a decisão sobre o 

caso.4   

Desde suas origens, o instituto do amicus curiae tem se consolidado como uma 

ferramenta de exercício de maximização de princípios e valores compartilhados por uma 

comunidade jurídica e, em geral, de aperfeiçoamento dos critérios jurisprudenciais. Com a 

afirmação de paradigmas constitucionais pautados em Estados Democráticos de Direito, o 

                                                             
1
 Scourfield McLauchlan, Judithanne, Congressional Participation As Amicus Curiae Before the U.S. Supreme 

Court. LFB Scholarly Publishing (2005), p. 266. 
2
 Silvestri, Elisabetta, L’amicus curiae: uno strumento per la tutela degli interessi non rappresentati, p. 679/680, 

apud BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. São Paulo: 
Saraiva (2006), p. 87/88 
3
 Sobre o instituto do amicus curiae no Direito inglês, vide REEVES, J. & FINLANSON, W.F., History of the 

English Law, from the Time of the Romans to the end of the Reign of Elizabeth, vol. II, Reeves & Turner, London 
1869. 
4
 Rules of the Supreme Court of the United States (2010), regra 37, disponível em: 

https://www.supremecourt.gov/ctrules/2010RulesoftheCourt.pdf. Há registros da intervenção de amici curiae junto 
à Suprema Corte dos Estados Unidos desde 1812, no caso Schooner Exchange v. McFaddon. Ao respeito, vide 
ANGELL, E., The Amicus Curiae: American Development of English Institutions, ICLQ, vol. 16 (1967), 1017-1044.   

about:blank


2 
 

mencionado instituto transcendeu a seara doméstica de construção jurisprudencial do 

Direito. Neste novo contexto, fenômenos como o diálogo jurisprudencial, o 

transconstitucionalismo5 e a consolidação de um ius constitutionale commune6 em certos 

espaços de integração regional, têm sido acompanhados de uma atuação transnacional dos 

amici curiae,7 interessados no aperfeiçoamento do Direito para além de uma ou outra 

fronteira nacional.  

Atualmente, o instituto se encontra incorporado na prática jurisdicional da maior parte 

dos altos tribunais latino-americanos. De igual forma, o Tribunal Europeu de Direitos 

Humanos, a Corte de Justiça da União Europeia, a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos,8 dentre outros tribunais e cortes internacionais, consagram expressamente em 

seus regulamentos ou estatutos, ou através de uma prática consolidada, a intervenção de 

amici curiae. Também no âmbito dos tribunais arbitrais com competência para resolver 

controvérsias sobre tratados de investimento e livre comércio; bem como os tribunais penais 

ad hoc para a ex-Iugoslávia e para Ruanda e a Corte Especial para a Serra Leoa; é uma 

prática rotineira a intervenção de amici curiae.9 

Seguindo a tradição de outros ordenamentos, o ordenamento jurídico brasileiro 

contém disposições que facultam os tribunais pátrios a solicitar de ofício ou admitir, a pedido 

de parte, a intervenção de amici curiae.10 O novo Código de Processo Civil confere ao juiz 

ou relator, a faculdade de solicitar ou admitir amici curiae. O códex processual civil 

reconhece ao interveniente em qualidade de amicus curiae a legitimidade para opor 

embargos de declaração e para recorrer de decisões que julgam o incidente de resolução de 

demandas repetitivas.11 

No presente caso, a matéria discutida permeia preceitos da mais alta relevância na 

ordem constitucional vigente, tal como a dignidade da pessoa humana e os direitos de 

comunidades indígenas aos territórios que tradicionalmente ocupam e o direito dos povos 

                                                             
5
 Vide Neves, Marcelo, Transconstitucionalismo. WMF Martins Fontes (2009).  

6
 Vide von Bogdandy, Armin; Ferrer Mac Gregor, Eduardo; Morales Antoniazzi, Mariela; Piovesan, Flavia; and 

Soley, Ximena, Ius Constitutionale Commune En América Latina: A Regional Approach to Transformative 
Constitutionalism (26 de outubro de 2016). Max Planck Institute for Comparative Public Law & International Law 
(MPIL). Research Paper No. 2016-21, disponível em: https://ssrn.com/abstract=2859583 
7 Recentemente, o voto do juiz Ferrer Mac-Gregor da Corte Interamericana de Direitos 
Humanos no caso Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat 
(Nuestra Tierra) vs. Argentina reconheceu a importância do amicus curiae no fortalecimento 
dos direitos humanos na região.  
Veja: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/votos/vsc_ferrer_400_esp.docx 
8
 Vide art. 44 do Regulamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos.  

9
 Vide, ao respeito, Pascual Vives, José Francisco, EL DESARROLLO DE LA INSTITUCIÓN DEL AMICUS 

CURIAE EN LA JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL. Revista Electrónica de Estudios Internacionales (2011), 
disponível em: www.reei.org/index.php/.../Estudio_PASCUAL_FcoJose.pdf  
10

 Vide, a título de ilustração, o art. 7º, § 2º, da Lei 9.868/99 (que regula a Ação Direta de Inconstitucionalidade e 
a Ação Declaratória de Constitucionalidade), o art. 14, § 7º, da Lei 10.259/2001 (Lei dos Juizados Especiais 
Federais) e o art. 3º, § 2º, da Lei 11.417/2006 (que trata das súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal). 
11

 Código de Processo Civil brasileiro, art. 138 §§ 1
o
 e 3

o
. 
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isolados à intangibilidade de seu entorno. A representatividade da postulante e a sua 

legitimidade material, por sua vez, ficam afirmadas pela missão pedagógica da entidade por 

ela representada e pelos reconhecidos trabalhos na área de proteção e garantia de direitos 

fundamentais das organizações co-peticionárias da presente peça. 

Destarte, pela convergência dos estudos e atuação dos e das peticionárias que 

assinam a presente peça, que congregam professores, professoras, defensores e 

defensoras de direitos humanos; somado à repercussão doméstica e internacional da lide 

em questão, interpomos a presente peça de amicus curiae à Excelentíssima Sra. Juíza da 1ª 

Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Estado do Amazonas, com o propósito de ilustrar 

os parâmetros do Direito Internacional dos Direitos Humanos sobre a Intangibilidade dos 

Territórios Habitados pelos Povos Indígenas Isolados e em Contato Inicial. Esperamos que 

os parâmetros de interpretação jurídica contidos na presente peça sejam úteis para a melhor 

solução da controvérsia sob análise de V. Exa.    

 

II. Resumo da controvérsia jurídica que enseja a interposição do Amicus 

Curiae 

 

Trata-se de ação civil pública interposta pelo Ministério Público Federal (MPF) junto 

ao juízo federal da 1ª Vara Cível da Seção Judiciária do Estado do Amazonas (SJAM), 

contra a União Federal, requerendo-lhe “a implementação das medidas necessárias para o 

regular funcionamento das Frentes de Proteção Etnoambiental da [Fundação Nacional do 

Índio - FUNAI] no Estado do Amazonas, notadamente por meio da estruturação de postos 

em condições adequadas e alocação de recursos humanos e materiais mínimos para o 

cumprimento de suas finalidades institucionais”. 

Em dezembro de 2018, deferiu-se tutela liminar no curso desta ação e determinou-se 

o estabelecimento de um cronograma para a reestruturação das Frentes de Proteção 

Etnoambiental na região do Vale do Javari, com a dotação dos recursos orçamentários 

necessários à FUNAI. Desde o deferimento da medida liminar, o MPF tem informado sobre 

fatos de extrema gravidade para a vida, integridade e outros direitos fundamentais dos 

povos indígenas isolados e em contato recente na Terra Indígena (TI) Vale do Javari, no 

extremo oeste do Estado do Amazonas. 

Entre os fatos que demonstram a calamidade pública atravessada pela população 

indígena e servidores da FUNAI nesta região, destaca-se a ocorrência de reiterados 

atentados com armas de fogo, perpetrados por madeireiros ilegais, caçadores e 

garimpeiros. Neste contexto, no dia 6 de setembro de 2019 foi assassinado o colaborador 

da FUNAI, Maxciel Pereira dos Santos, na cidade de Tabatinga, Amazonas. Ao longo de 12 
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anos, Maxciel dos Santos atuou em bases de vigilância na TI Vale do Javari, dedicando-se à 

prevenção a invasões dos territórios habitados pelo povo Korubo em recente contato. 

Em nota pública emitida aos 9 de setembro de 2019, a Coordenação da organização 

Indígena União dos Povos Indígenas do Vale do Javari – UNIVAJA alertou o seguinte: 

 

Nos últimos meses o nível de invasões em nossa Terra tem sido sistemático e com um grau 
de degradação ainda maior, assim como a ousadia dos criminosos. Não por acaso, só neste 
ano, já aconteceram quatro ataques com arma de fogo contra as equipes que estão na Base 
de Vigilância Ituí, sobre os quais denunciamos à Polícia Federal e ao Ministério Público 
Federal sem que fosse dada alguma resolução até a presente data. 
 
É importante salientar que essas Bases de vigilância da FUNAI são, literalmente, vitais aos 
índios de recente contato e aos isolados que necessitam da proteção do Governo Federal, 
em conformidade com leis específicas e vigentes na atual política indigenista oficial. Nessas 
bases o maior contingente é formado por indígenas; um esforço das nossas aldeias com a 
finalidade de mantê-las funcionando, haja vista a falta de funcionários dos quadros da FUNAI. 
Nesse sentido, toda agressão contra essas unidades afeta, também, os indígenas das 
demais etnias, além dos poucos servidores que prestam serviços nesses locais. 
 
Nos últimos anos a Coordenação Regional da FUNAI no Vale do Javari tem sido o reflexo da 
situação do órgão em nível nacional, funcionando mais pela garra de seus servidores do que 
a atuação de Estado; boa parte das vezes sem nenhuma garantia de respaldo pelas chefias 
superiores, a maioria indicações políticas e sem nenhum compromisso com a causa indígena. 
[...]  
 
Alertamos, desde já, que todo o sistema de proteção ambiental está comprometido, pois 
todas as equipes em campo estão se sentido desprotegidas, o que poderá aguçar, ainda 
mais, as investidas dos criminosos para o interior da Terra Indígena com possíveis conflitos 
em território dos isolados ou com as aldeias das demais etnias do Vale do Javari.

12
 

    

No que tange à pressão dos madeireiros ilegais sobre os territórios indígenas, é 

importante ressaltar a existência de fatores transfronteiriços, provenientes do território 

peruano, onde habitam povos indígenas em isolamento voluntário. A vulnerabilidade das 

áreas naturais na região amazônica peruana foi evidenciada com a promulgação da Lei nº 

30723, promulgada pela República do Peru no dia 22 de janeiro de 2018. Esta lei prioriza e 

considera do interesse nacional a construção de rodovias em áreas de fronteira e 

manutenção de trilhas flutuantes no Departamento de Ucayali, motivado por questões de 

carência de canais de comunicação na região que poderiam auxiliar na promoção de 

desenvolvimento econômico e conectar municípios peruanos, a partir da abertura de 

estradas, na região fronteiriça brasileira.13 Perante o registro frequente de fluxo de povos 

indígenas isolamento voluntário na região fronteiriça entre o Peru e o Brasil, devido ao 

                                                             
12

 APIB, “Nota pública da UNIVAJA sobre morte de colaborador da FUNAI”. 9 de setembro de 2019. Disponível 
em: http://apib.info/2019/09/09/nota-publica-da-univaja-sobre-morte-de-colaborador-da-funai/ 
13

 WWF. “WWF-PERÚ SOBRE A LEI 30.723, RECENTEMENTE APROVADA: É NECESSÁRIO MAIS DEBATE 
E REFLEXÃO ACERCA DA ABORDAGEM SOBRE SUSTENTABILIDADE” 19 de fevereiro de 2018. Disponível 
em: http://ec2-54-174-225-193.compute-1.amazonaws.com/pb/noticias/wwf-peru-sobre-a-lei-30-723-
recentemente-aprovada-e-necessario-mais-debate-e-reflexao-acerca-da-abordagem-sobre-sustentabilidade/  
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avanço de atividades econômicas em território de ambos países, os efeitos da presente 

controvérsia possui uma especial transcendência. 

No dia 6 de novembro, servidores da FUNAI que atuam na prevenção de invasões 

de reservas habitadas por indígenas isolados no país divulgaram uma carta alertando para o 

risco de paralisação absoluta no serviço de proteção a índios isolados, devido à falta crônica 

de recursos humanos, contingenciamentos orçamentários e a escalada de violência contra 

funcionários do órgão, particularmente os que atuam nas quatro bases de vigilância da 

FUNAI no Vale do Javari: Ituí, Curuçá, Quixito e Jandiatuba”.14 No dia 22 de novembro de 

2019, o último funcionário que atuava na base de proteção etnoambiental no rio Ituí-Itaocaí 

abandonou o local, após uma série de disparos de arma de fogo realizados por invasores. 

Tal base é a instalação da FUNAI mais importante para a proteção dos índios isolados que 

vivem na região do Vale do Javari.15 

Organizações indigenistas e organismos internacionais de direitos humanos tem 

denunciado os sucessivos cortes orçamentários da FUNAI. No que se refere ao orçamento 

total destinado a essa instituição, merece registro a constatação de que houve uma 

diminuição da previsão orçamentária para o ano corrente, 2020, em comparação com o ano 

anterior, 2019, conforme gráfico abaixo. Para este ano, o valor previsto é de R$ 

625.292.105,0016.  

 

                                                             
14

 O Globo, “Funcionários da Funai fazem alerta sobre risco de paralisação na proteção de índios isolados”, 6 de 
novembro de 2011. Disponível em: https://oglobo.globo.com/sociedade/funcionarios-da-funai-fazem-alerta-sobre-
risco-de-paralisacao-na-protecao-de-indios-isolados-1-24066040 
15

 O Globo, “Amazonas: Após ataques, servidores da Funai abandonam base e índios isolados ficam sem 
proteção”, 22 de novembro de 2019. Disponível em: https://oglobo.globo.com/sociedade/amazonas-apos-
ataques-servidores-da-funai-abandonam-base-indios-isolados-ficam-sem-protecao-24095193   
16

 Conforme informação presente no Portal da Transparência. Disponível em:    
http://www.portaltransparencia.gov.br/orgaos/30202?ano=2020. Acesso em: 20/03/2020 
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Fonte: Portal da Transparência, online, 30/03/2020.
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Há que se destacar que o orçamento “é pouco expressivo e não permite a superação 

do desastre que acometeu o órgão [leia-se “a fundação”] nos dois últimos anos, mantendo a 

capacidade orçamentária da Funai como uma das mais baixas dos últimos 10 anos (...)”. 

Somado a isso, “é preciso entender onde o recurso será alocado e se existem condições 

para ele ser executado, principalmente em uma conjuntura de desmonte do órgão [leia-se: 

“da fundação”] e de ‘teto de gastos’18. 

Na mesma linha de pensamento, identifica-se na questão orçamentária da FUNAI o 

descompasso entre a despesa prevista e a executada. Analisando as despesas dos quatro 

últimos anos (2019, 2018, 2017, 2016), é possível identificar que em todos eles a despesa 

de fato executada foi sempre abaixo daquela inicialmente prevista, conforme tabela abaixo. 

Esse cenário escancara as dificuldades operacionais enfrentadas pela instituição, que já 

possuindo orçamento reduzido, sofre ainda com os severos cortes. A título de exemplo, no 

ano de 2017 houve o corte de mais de 50% (60,7 milhões de reais) do orçamento destinado 

a FUNAI para gastos discricionários. Como a despesa autorizada em 2017 para esses 

gastos foi de R$ 110,6 milhões e cerca de R$ 27,8 milhões já haviam sido gastos nos 4 

primeiros meses do ano, sobraram a ela apenas R$ 22,1 milhões para utilizar nos 8 meses 

                                                             
17

 Disponível em: http://www.portaltransparencia.gov.br/orgaos/30202?ano=2020 
18

 Instituto de Estudos Socioeconômicos. Orçamento 2018: Funai respira, mas não se recupera. Disponível em: 
https://www.inesc.org.br/en/orcamento-2018-funai-respira-mas-nao-se-recupera/. 
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seguintes, situação que a deixou sem recursos para pagar contas de luz, de aluguel e 

administrativas19 

 

A situação, que já estava no limite da viabilidade de operacionalização das 

obrigações do órgão, se agrava pelas decisões tomadas pelo atual governo, em especial o 

Decreto 9.711/2019, que contingenciou em 90% o orçamento da Funai previsto na Lei 

Orçamentária Anual. A falta de funcionários atinge toda a instituição, mas nas 

Coordenações Técnicas Locais (CTLs) e nas Frentes de Proteção Etnoambiental (FPEs), 

que ficam mais próximas das comunidades indígenas, o panorama é mais grave. Nas 

regiões de intensa disputa fundiária em torno de processos por demarcação, altos índices 

de violência e a falta de quadro de pessoal expõem ainda mais os indígenas. Em muitos 

casos, essas coordenações contam apenas com um servidor. Frente a essa situação de 

emergência nas estruturas de atuação local do órgão, uma ação judicial está sendo movida 

por um grupo de servidores da Funai que tomou posse após o último concurso para 

contratação de pessoal.20 

 

Fonte: Portal da Transparência, online, 20/03/2020.
21

 

 

 

Ademais das dificuldades orçamentárias, a FUNAI enfrenta a contratação de 

funcionários sem a devida idoneidade profissional, indicados muitas vezes por integrantes 

da frente parlamentar do agronegócio e associações religiosas que defendem a 

evangelização dos povos indígenas em contato inicial, o qual tem provocado a inoperância 

em várias das atribuições do órgão federal. A precarização da FUNAI é particularmente 

crítica em relação à proteção dos povos indígenas isolados ou de recente contato nas bases 
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 Instituto de Estudos Socioeconômicos. Política anti-indígena avança: Funai tem corte de mais de 50% no 
orçamento. Disponível em: https://www.inesc.org.br/en/politica-anti-indigena-avanca-funai-tem-corte-de-mais-de-
50-no-orcamento/ 
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 Relatório Ameaças e violação de direitos humanos no Brasil: Povos indígenas isolados. Disponível em: 

https://www.socioambiental.org/sites/blog.socioambiental.org/files/arquivos/povos_isolados_cdh_onu_relatorio_2
020.pdf. Acesso em: 20/03/2020. 
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de vigilância localizadas no Vale do Javari. Em pronunciamento do dia 2 de novembro de 

2019 as organizações indígenas desta região, organizadas em torno da associação civil 

UNIJAVA, enfatizaram que:  

 

“ (...) o papel dessas Bases de Vigilância vai muito além da atuação em fiscali ação do 
território indígena. A Base do Ituí, por exemplo, é a principal refer ncia da FUNAI para os 
trabalhos de assist ncia aos indígenas de recente contato, que são diários.   desse local 
onde se faz o planejamento e execução das atividades finalística das chamadas Frentes de 
Proteção Etnoambientais da FUNAI, conjuntamente com a SESAI para diversos pontos da 
terra indígenas, muitos desses acessíveis depois de dias navegando pelas cabeceiras de rios 
e Igarapés. Nas imediaç es de um afluente do rio Ituí, por exemplo, estão locali ados  2 
 orubo – indígenas recentemente contatados ‐ que dependem das equipes da FUNAI e 
SESAI consecutivamente, e sem esses atendimentos podem sofrer com uma gripe e isso 
seria fatal. Ou seja, esses ataques afetam não só os trabalhos de fiscali ação e servidores da 
FUNAI, mas também servidores da saúde, equipes de apoio e inúmeros colaboradores 
indígenas que prestam serviços nesses locais”.

22
 

 

Diante do incremento dos atentados contra bases de vigilância no Vale do Javari e o 

sucateamento orçamentário e profissional da FUNAI, no dia 7 de novembro de 2019 a titular 

da 1ª Vara Federal da SJAM reiterou o mandato judicial pronunciado um ano antes, 

requerendo a doção de uma série de medidas por parte da União Federal. Especificamente, 

ordenou-se à União o imediato apoio operacional às equipes da Frente de Proteção 

Etnoambiental da FUNAI no Vale do Javari, por medio da alocação dos recursos materiais e 

orçamentários necessários; e a requisição, por meio do Ministério Público Federal, do apoio 

da Polícia Federal, Polícia Militar [...], Exército Brasileiro (através do Comando Militar da 

Amazônia) e Força Nacional de Segurança, a fim de garantirem juntos a integridade física e 

moral dos Povos Indígenas do Vale do Javari e dos servidores da FUNAI e da própria União 

[...].” Ao fundamentar a decisão liminar, a autoridade judicial enfati ou a necessidade de 

“evitar potencial genocídio aos povos do Vale do Javari e região.”23 

Em 4 de dezembro de 2019, quase um mês depois da emissão da decisão liminar, o 

Diário Oficial da União publicou uma portaria do Ministério de Justiça autorizando o emprego 

da Força Nacional de Segurança Pública, para garantir a integridade física dos povos 

indígenas e servidores da FUNAI na Terra Indígena Vale do Javari. A presença da Força 

Nacional foi autorizada pelo período de 180 dias, até 2 de junho de 2020.24 

Em pleno cenário de perecimento institucional da FUNAI e da incapacidade da União 

Federal de cumprir o mandato de proteção dos povos indígenas em isolamento voluntário e 
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 APIB, “Nota à imprensa da UNIVAJA sobre ataques à base da FUNAI no Vale do Javari”, 2 de novembro de 
2019. Disponível em: http://apib.info/2019/11/02/nota-a-imprensa-da-univaja-sobre-ataques-a-base-da-funai-no-
vale-do-javari/ 
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 Ação Civil Pública Cível, 1ª Vara Federal Cível da SJAM, Autos Nro. 1004249-82.2018.4.01.3200. 
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 Correio Brasiliense, “Justiça autori a uso da Força Nacional em apoio à Funai em terra indígena do AM”. 
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em contato inicial25, a população brasileira foi surpreendida com a notícia da nomeação do 

senhor Ricardo Lopes Dias como Coordenador Geral de Índios Isolados e de Recente 

Contato da FUNAI. A nomeação foi anunciada pelo Ministério da Justiça e Segurança 

Pública no dia 5 de fevereiro, dias depois da emissão da portaria 167/2020, pela qual o 

citado Ministério modifica o regimento interno da FUNAI e permite a nomeação de um não-

servidor de carreira para cargos de coordenação de tal órgão.  

Segundo informação amplamente difundida nos meios de comunicação, o senhor 

Dias trabalhou por vários anos na organização Missão Novas Tribos do Brasil, braço 

brasileiro da organização norte-americana New Tribes Mission, cujo nome foi modificado 

para Ethnos360, a qual se dedica à evangelização de indígenas isolados. Além de uma 

longa trajetória profissional em tal organização o senhor Dias publicou vários artigos 

acadêmicos defendendo a catequização de indígenas e atuou diretamente no contato 

forçado e evangelização de povos isolados na região do Vale do Javari. Organizações não-

governamentais26 e meios de comunicação de grande circulação internacional27 têm 

classificado a nomeação do senhor Dias como uma sorte de institucionalização do genocídio 

dos povos indígenas em isolamento voluntário no Brasil, alertando principalmente para o 

risco das informações que a FUNAI possui sobre a localização das tribos isoladas sejam 

filtradas a entidades que defendem a evangelização e contato forçado com seus integrantes.  

Perante a flagrante ausência de idoneidade do senhor Dias para o cargo de 

coordenador dos trabalhos de proteção dos povos indígenas isolados, o Ministério Público 

Federal interpôs uma ação civil pública no dia 11 de fevereiro à Sexta Vara Federal de 

Brasília, na qual alega “conflito de interesses, incompatibilidade técnica e retrocesso na 

política adoptada pelo Brasil desde a década de 1980, apontando ameaça de genocídio e 

etnocídio contra os povos indígenas” em situação de isolamento voluntário e contato inicial 

no Brasil28. Cabe destacar que, em vista da violência, epidemia e morte de vários indígenas 

isolados, provocadas pelo contato com membros de missões evangelizadoras provenientes 

dos Estados Unidos que passaram a atuar no Brasil entre as décadas de 1970 e 1980, a 

FUNAI adota, desde 1987, a política institucional de prevenir qualquer tipo de contato com 

tais povos. 

À luz deste contexto de graves retrocessos institucionais e do aumento da violência 

contra os povos indígenas em isolamento voluntário e contato inicial da região do Vale do 

                                                             
25

 De acordo com os Decretos Nº 9.010, de 23 de março de 2017 e Nº 7.747, de 5 de junho de 2012, impõe à 
FUNAI o mandato de planejamento, formulação, coordenação e implementação das políticas de proteção aos 
povos indígenas isolados e de recente contato. 
26

 Vide https://www.survivalinternational.org/news/12328  
27

 Vide, por exemplo, https://www.theguardian.com/world/2020/feb/05/brazil-indigenous-tribes-missionary-agency-
ricardo-lopes-dias-christianity-disease  
28

 Vide https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/procuradoria-ve-conflito-de-interesses-e-pede-
revogacao-da-nomeacao-de-pastor-missionario-evangelico-para-indios-isolados/  

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


2 
 

Javari, as organizações que assinam a presente peça de amicus curiae, passamos a 

analisar os parâmetros do Direito Internacional dos Direitos Humanos e instamos a que a 

Excelentíssima titular da 1ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Estado do Amazonas 

os tome em consideração ao mento de decidir o mérito da controvérsia sub judice.  

 

III. Parâmetros do Direito Internacional dos Direitos Humanos sobre a 

demarcação, titulação e intangibilidade dos territórios habitados por povos 

indígenas em isolamento voluntário e contato inicial 

 

A seguir, resumiremos o conteúdo dos principais instrumentos dos Sistemas 

Interamericano e Universal de Direitos Humanos, assim como os pronunciamentos mais 

relevantes dos seus órgãos, com relação ao dever dos Estados de demarcar, titular e 

proteger o território dos povos indígenas. Posteriormente, resumiremos os parâmetros 

internacionais em relação à intangibilidade do território dos povos indígenas em isolamento 

e contato inicial, enfatizando os pronunciamentos recentes da Comissão Interamericana 

sobre a situação crítica enfrentada por tais povos no Brasil e, em particular, pelos povos 

localizados na região do Vale do Javari. 

 

III.1 Direito dos povos indígenas à propriedade coletiva sobre seus territórios 

 

Para um povo indígena, o território é um espaço geográfico ocupado de forma 

ancestral e sobre o qual se desenvolve sua forma de vida, configurando-se como um 

elemento base de sua cultura. Ao decidir o primeiro caso relacionado com os direitos dos 

povos indígenas, a Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) estabeleceu que 

“os indígenas, em ra ão da sua própria exist ncia, t m direito a viver livremente em seus 

próprios territórios29” e destacou que “a relação com a terra não é meramente uma questão 

de posse e produção, mas um elemento material e espiritual do qual devem aproveitar 

livremente, inclusive para preservar seu legado cultural e o transmitir às gerações futuras.”30 

Esta proteção do território indígena inclui a proteção dos recursos naturais, cujo 

acesso é essencial para a subsistência física e cultural dos povos indígenas e tribais.31 

Consequentemente, é dever dos Estados respeitar e reconhecer que “os direitos territoriais 

dos povos indígenas adotam um conceito mais amplo e diferente, relacionados ao direito 

coletivo à sobrevivência de um povo organizado, com o controle de seu habitat como 
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 Corte IDH, Caso da comunidade Mayagna (Sumo) Awas Tingni versus Nicarágua. Mérito, Reparações e 
Custas. Sentença de 31 de agosto de 2001. Série C Nº 79, par. 149. 
30

 Ibidem.  
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 Corte IDH, Caso Povos Indígenas Kichwa de Sarayaku vs. Equador. Sentença de 27 de junho de 2012. Mérito 
e Reparações. Série C No. 245, par. 145.  
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condição necessária para a reprodução de sua cultura, seu próprio desenvolvimento e como 

meio para realizar seus planos de vida32.”  

Em sua mais recente sentença, relacionada com o atraso injustificado na 

demarcação do território do povo indígena Xucuru, no Brasil, a Corte IDH reafirmou a 

interpretação do alcance do artigo 21 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos 

(CADH), que protege o direito de propriedade, quando o que está em jogo são os direitos 

territoriais dos povos indígenas: 

 

115. Entre os povos indígenas e tribais existe uma tradição comunitária sobre uma forma 
comum de propriedade coletiva da terra, no sentido de que o pertencimento dela não se 
concentra em um indivíduo, mas em um grupo e sua comunidades. Essas noções de domínio 
e de posse sobre as terras não necessariamente correspondem à concepção clássica de 
propriedade, porém a Corte estabeleceu que merecem igual proteção do artigo 21 da 
Convenção Americana [...]. Ao ser ignorado o direito ancestral dos membros das 
comunidades indígenas sobre seus territórios, poderia estar afetando outros direitos básicos, 
como o direito à identidade cultural e a própria sobrevivência das comunidades indígenas e 
seus membros [...]. 
 
117. Por outra parte, o Tribunal recorda sua jurisprudência a respeito da propriedade 
comunitária das terras indígenas, segundo a qual se indica inter alia que: 1) a posse 
tradicional dos indígenas sobre suas terras têm efeitos equivalentes ao título de pleno 
domínio que outorga o Estado; 2) a posse tradicional outorga aos indígenas o direito de exigir 
o reconhecimento oficial de propriedade e seu registro; 3) os membros dos povos indígenas 
que, por causas adversas a sua vontade, hajam saído ou perdido a posse de suas terras 
tradicionais mantenham o direito de propriedade sobre as mesmas, mesmo na ausência de 
título legal, exceto quando as terras tenham sido legitimamente transferido para terceiros de 
boa-fé; 4) o Estado deve delimitar, demarcar e outorgar título coletivo das terras aos 
membros das comunidades indígenas; 5) os membros dos povos indígenas que 
involuntariamente tenham perdido a posse de suas terras e estas tenham sido transferidas 
legitimamente a terceiros de boa-fé, detêm o direito de recuperá-las ou de obter outras terras 
de igual extensão e qualidade; 6) o Estado deve garantir a propriedade efetiva dos povos 
indígenas e se abster de realizar atos que possam levar a agentes do próprio Estado ou 
terceiros agindo com sua aquiescência ou tolerância afetem a existência, valor uso ou 
desfrute de seu território; 7) o Estado deve garantir o direito dos povos indígenas de controlar 
efetivamente e serem proprietários de seu território sem nenhum tipo de interferência externa 
de terceiros, e 8) o Estado deve garantir o direito dos povos indígenas ao controle e uso de 
seu território e recursos naturais.

33
 

 

 Vale ressaltar que a Corte IDH é intérprete autêntica da CADH e que o Brasil 

reconheceu sua jurisdição obrigatória por meio do decreto n. 4.463/2002. Além disso, a 

interpretação a respeito da dimensão coletiva do direito à propriedade feita pela Corte 

Interamericana é baseada nas disposições da Convenção 169 da Organização Internacional 

do Trabalho (OIT), também ratificada pelo Brasil (Decreto 5.051/2004). De acordo com a 

Convenção 169 da OIT, "os governos deverão respeitar a importância especial que para as 

culturas e valores espirituais dos povos interessados possui a sua relação com as terras ou 

                                                             
32

 Corte IDH. Caso da comunidade indígena Yakye Axa versus Paraguai. Mérito, Reparações e Custas. 
Sentença de 17 de junho de 2005. Série C No. 125, par. 14 
33

 Corte IDH, Caso do Povo Indígena Xucuru e seus membros versus Brasil. Exceções Preliminares, Mérito, 
Reparações e Custas. Sentença de 5 de fevereiro de 2018. Série C Nº 346, prs. 115 e 117.  
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territórios, ou com ambos, segundo os casos, que eles ocupam ou utilizam de alguma 

maneira e, particularmente, os aspectos coletivos dessa relação."34 Tal proteção está em 

plena consonância com o direito constitucional brasileiro, o qual reconhece o caráter 

originário do direito à terra para os povos indígenas, protegendo, de maneira imprescritível, 

o direito destes às terras que tradicionalmente ocupam.35 

 Paralelamente às obrigações assumidas perante o Sistema Interamericano de 

Direitos Humanos, o Brasil também tem compromissos advindos de outros instrumentos 

internacionais. A Parte II da Convenção 169 da OIT, regula especificamente os direitos 

territoriais dos povos indígenas, da seguinte forma: 

 

Parte II Terras 
Artigo 13 
1. Ao aplicarem as disposições desta parte da Convenção, os governos deverão respeitar a 
importância especial que para as culturas e valores espirituais dos povos interessados possui 
a sua relação com as terras ou territórios, ou com ambos, segundo os casos, que eles 
ocupam ou utilizam de alguma maneira e, particularmente, os aspectos coletivos dessa 
relação. 
 
2. A utilização do termo "terras" nos Artigos 15 e 16 deverá incluir o conceito de territórios, o 
que abrange a totalidade do habitat das regiões que os povos interessados ocupam ou 
utilizam de alguma outra forma. 
 
Artigo 14 
1. Dever-se-á reconhecer aos povos interessados os direitos de propriedade e de posse 
sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Além disso, nos casos apropriados, deverão 
ser adotadas medidas para salvaguardar o direito dos povos interessados de utilizar terras 
que não estejam exclusivamente ocupadas por eles, mas às quais, tradicionalmente, tenham 
tido acesso para suas atividades tradicionais e de subsistência. Nesse particular, deverá ser 
dada especial atenção à situação dos povos nômades e dos agricultores itinerantes.  
 
2. Os governos deverão adotar as medidas que sejam necessárias para determinar as terras 
que os povos interessados ocupam tradicionalmente e garantir a proteção efetiva dos seus 
direitos de propriedade e posse.  
 
3. Deverão ser instituídos procedimentos adequados no âmbito do sistema jurídico nacional 
para solucionar as reivindicações de terras formuladas pelos povos interessados. 
 
Artigo 17 
3. Dever-se-á impedir que pessoas alheias a esses povos possam se aproveitar dos 
costumes dos mesmos ou do desconhecimento das leis por parte dos seus membros para se 
arrogarem a propriedade, a posse ou o uso das terras a eles pertencentes. 
 
Artigo 18 
A lei deverá prever sanções apropriadas contra toda intrusão não autorizada nas terras dos 
povos interessados ou contra todo uso não autorizado das mesmas por pessoas alheias a 
eles, e os governos deverão adotar medidas para impedirem tais infrações. 

 

Adotada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em 2007 e com 

o voto favorável do Estado brasileiro, a Declaração sobre os Direitos dos Povos Indígenas 
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 Decreto 5051/04 que promulga a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, art.13. 
35

 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, artigo 231. 
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estabelece o direito à manutenção e fortalecimento da relação espiritual entre os povos 

indígenas e o território que tradicionalmente ocupam ou utilizam:  

 

Artigo 25 
Os povos indígenas t m o direito de manter e de fortalecer sua própria relação espiritual com 
as terras, territórios, águas, mares costeiros e outros recursos que tradicionalmente possuam 
ou ocupem e utilizem, e de assumir as responsabilidades que a esse respeito incorrem em 
relação às geraç es futuras.  
 
Artigo 26  
1. Os povos indígenas t m direito às terras, territórios e recursos que possuem e ocupam 
tradicionalmente ou que tenham de outra forma utilizado ou adquirido.  
 
2. Os povos indígenas t m o direito de possuir, utilizar, desenvolver e controlar as terras, 
territórios e recursos que possuem em razão da propriedade tradicional ou de outra forma 
tradicional de ocupação ou de utilização, assim como aqueles que de outra forma tenham 
adquirido.  
 
 . Os Estados assegurarão reconhecimento e proteção jurídicos a essas terras, territórios e 
recursos. Tal reconhecimento respeitará adequadamente os costumes, as tradiç es e os 
regimes de posse da terra dos povos indígenas a que se refiram. 

 

Em consonância com tais disposições, a atual Relatora Especial da ONU para os 

Direitos dos Povos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, se manifestou sobre a obrigação dos 

Estados de assegurar que não exista interferência externa sobre os territórios indígenas. 

Isto implica remover qualquer tipo de interferência através do saneamento (desintrusão) de 

terceiros, de boa-fé ou de pessoas que ocupem ilegalmente os territórios demarcados e 

titulados.36  

 

III.2 Intangibilidade dos territórios habitados pelos povos indígenas em 

isolamento voluntário 

 

Em relação aos povos indígenas em isolamento voluntário, diferentes organismos 

internacionais têm afirmado que o contato de terceiros não autorizados afeta de maneira 

irreversível a cultura e o modo de vida daqueles37, pois se trata de uma população altamente 

vulnerável que, em muitos casos, apresenta um sério risco de extinção.38 Nesta seara, 

existe consenso internacional de que os Estados possuem a obrigação de prevenir o contato 

não desejado com os povos isolados e garantir a intangibilidade dos seus territórios. 
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 Declaração pericial da Relatora Victoria Tauli-Corpuz em 17 de março de 2017, apresentado perante a Corte 
IDH no Caso do Povo Indígena Xucuru e seus membros versus Brasil. Exceções Preliminares, Mérito, 
Reparações e Custas. Sentença de 5 de fevereiro de 2018. Série C Nº 346, par. 124. 
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 CIDH, “Povos indígenas em isolamento voluntário e contato inicial nas Américas: recomendaç es para o pleno 
respeito de seus direitos humanos”, OEA. Documentos oficiais, OEA / Ser. L, 201 , par. 20. 
38

 ONU. “Diretri es para a proteção dos povos indígenas em isolamento e contato inicial da região amazônica, El 
Gran Chaco e região leste do Paraguai das Naç es Unidas”, 2012, par. 14.c. 
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À luz dos parâmetros internacionais, povos indígenas em isolamento voluntário são 

aqueles que não possuem contato regular com a “população majoritária”. Para tais 

populações, o isolamento constitui uma estratégia de sobrevivência e uma expressão de 

autonomia e livre determinação que deve ser garantida pelos Estados. Por outro lado, os 

povos indígenas em contato inicial são aqueles que mantém contato recente ou que, 

mantendo um contato mais longevo, não conhece com exatidão os padrões e códigos de 

relação interpessoal do tecido social majoritário.39 

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) publicou no ano 2013 um 

relatório temático que resume as obrigações estatais derivadas dos parâmetros do Direito 

Internacional em relação aos povos indígenas isolados voluntariamente e em contato inicial. 

Nesta ocasião, a CIDH destacou que, diferentemente dos povos indígenas assentados, em 

relação aos quais os Estados podem exercer certas restrições aos direitos territoriais, 

sempre e quando realizem um processo de consulta prévia, livre e informada, no caso dos 

referidos povos opera uma negativa manifesta à presença de terceiros em seu território. 

Destarte, a Comissão afirmou que os Estados “devem adotar medidas para garantir a 

proteção dos seus territórios frente a invasão não desejada. Dado que muitos destes povos 

mantêm um modo de vida nômade, caracterizada pela caça e coleta, os Estados devem 

considerar que sua proteção territorial implica garantir territórios de suficiente extensão e 

qualidade.”40 

O supracitado informe sobre Povos Indígenas em isolamento voluntário e em contato 

inicial nas Américas, elaborado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, aponta 

serem dois os direitos básicos para esses povos: autodeterminação e o princípio do não 

contato; e a participação e consulta prévia, livre e informada especificamente para os povos 

em contato inicial. 

Quanto ao primeiro, entende a CIDH que se deve respeitar o direito do não contato e 

a escolha de permanecer em isolamento. Tanto o contato direto quanto indireto com 

pessoas alienígenas importa em ameaças a sua integridade física com a escassez de 

alimentos, a perda de sua cultura e de pessoas com o contágio de doenças. Ainda, esse 

direito está intimamente ligado com a autodeterminação, pois tem como consequência direta 

o direito sobre suas terras, territórios e recursos naturais assim como qualquer pessoa não 

indígena. Ademais, aponta a CIDH que é necessário distinguir o isolamento voluntário como 

estratégia de sobrevivência de alguns povos e o isolamento como resultado de exclusão e 

marginalização. No último caso, o povo indígena se encontra em estado de extrema 
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 CIDH, “Povos indígenas em isolamento voluntário e contato inicial nas Américas: recomendaç es para o pleno 
respeito de seus direitos humanos”, OEA. Documentos oficiais, OEA / Ser. L, 2013, par. 14. 
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 CIDH. Pueblos Indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial en las Américas: Recomendaciones para 
el pleno respeto a sus derechos humanos. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 47/13, 2013, párrs. 24- 25, 70 e 81. Tradução 
livre. 
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vulnerabilidade e o Estado conhecendo dessa situação, pode ser responsabilizado 

internacionalmente pela Corte Interamericana por ameaças a vida e a integridade pessoal 

dos povos indígenas. 

A participação e a consulta prévia, livre e informada é uma forma convencional de 

participação dos povos indígenas. Dessa feita, é impossível para um povo isolado participar 

e, caso participasse, significaria um contato forçado. Essa participação somente é possível 

aos povos indígenas em contato inicial, sendo observado pelos Estados em cada caso 

concreto as recomendações elaboradas pela Comissão e pela Corte Interamericana. 

Portanto, deve-se levar em conta o estado de vulnerabilidade e dependência de seus 

territórios, recursos naturais, a visão sobre os povos estranhos, o nível de contato, a forma 

como interpretaria a participação e, acima de tudo, considerá-los sujeitos ativos em todo o 

processo, podendo agir de forma livre e informada e em conformidade com seus protocolos 

autônomos de consulta.  

A par desses direitos básicos, destaca-se que os povos indígenas em isolamento 

voluntário e os em contato inicial tem os mesmos direitos que qualquer pessoa humana, 

porém, em razão de estarem em condição de vulnerabilidade, gozam de direitos com 

relevância particular que demandam maior proteção. 

A Declaração das Nações Unidas sobre o Direito de Povos Indígenas,  assim como o 

Convênio n.º 169 da OIT não trazem artigos específicos sobre os povos em isolamento 

voluntário ou contato inicial. Contudo, a Declaração dispõe sobre o direito da livre 

determinação (art. 3°), especialmente importante para os povos que escolhem permanecer 

em isolamento e ressalta a importância do direito coletivo a liberdade, paz e segurança, não 

sendo permitida a assimilação forçada e a destruição de sua cultura. Ademais, no art. 26 

traz de maneira expressa os direitos dos povos indígenas sobre suas terras, territórios e 

recursos naturais que tradicionalmente possuem, ocupado ou utilizado ou adquirido. 

A Declaração Americana sobre os Direitos dos Povos Indígenas, aprovada no âmbito 

da Organização dos Estados Americanos em 15/06/2016, contém importantes disposições 

desenhadas aos povos indígenas em isolamento voluntário e em contato inicial. A 

Declaração traz o repúdio a assimilação (art. X), proteção contra o genocídio (art. XI), direito 

à identidade e à integridade cultural (art. XIII), direito de exercer sua espiritualidade e 

crenças (art. XVI), direito à proteção do meio ambiente sadio (art. XIX) , direito à autonomia 

e à autogovernança (art. XXI), direito e jurisdição indígena (art. XXII), proteção do patrimônio 

cultural e da propriedade intelectual (art. XXVIII) e, particularmente, possui um dispositivo 

destinado aos povos indígenas em isolamento voluntário ou em contato inicial (art. XXVI), de 

maneira original em relação aos instrumentos internacionais que trataram dos direitos dos 

povos indígenas no âmbito da ONU e da OIT, in verbis: 
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Artigo XXVI Povos indígenas em isolamento voluntário ou em contato inicial  
 
1. Os povos indígenas em isolamento voluntário ou em contato inicial têm direito a 
permanecer nessa condição e a viver livremente e de acordo com suas culturas. 
2. Os Estados adotarão políticas e medidas adequadas, com o conhecimento e a participação 
dos povos e das organizações indígenas, para reconhecer, respeitar e proteger as terras, 
territórios, o meio ambiente e as culturas desses povos, bem como sua vida e integridade 
individual e coletiva. 

 

Em pronunciamento recente da CIDH e da Relatora Especial da ONU sobre os 

Direitos dos Povos Indígenas sobre a situação dos povos indígenas isolados em situação de 

risco devido ao avanço de madeireiros na selva amazônica peruana, destacou-se que “o 

marco jurídico internacional requer tomar em consideração o princípio de não-contato e da 

rejeição manifesta à presença de terceiros, ao analisar seu consentimento a qualquer tipo 

de presença e intrusão em seus territórios”.41 

Em seu relatório sobre a “Situação dos Direitos Humanos dos Povos Indígenas e 

Tribais da Panma ônia”, publicado em setembro de 2019, a CIDH dedicou um capítulo 

sobre as principais afetações a direitos dos povos indígenas em isolamento e contato inicial 

na região amazônica. Nesta ocasião, a CIDH enfatizou os riscos para a vida, integridade 

física e cultural dos povos em isolamento, provenientes da invasão de seus territórios por 

parte de missões religiosas. Em suas palavras: “a maioria dos riscos para a vida e 

integridade dos povos indígenas em isolamento voluntário e contato inicial são gerados pelo 

contato. Este contato pode dar-se de forma direta e deliberada, quando, por exemplo, 

ingressam missões religiosas que buscam evangelizar os povos em isolamento”.42 

No referido relatório, a CIDH faz uma menção específica à crise na qual se 

encontram os povos isolados na região do Vale do Javari no Brasil, destacando que uma 

das principais razões é o desmantelamento das bases de proteção na região e o 

sucateamento da capacidade da FUNAI para cumprir o mandato de prevenir a invasão de 

territórios dos povos isolados. De acordo com a CIDH: 

 

358. Quanto aos povos indígenas isolados do Vale do Javari, no Brasil, de acordo com as 
informações disponíveis, com o enfraquecimento das Bases de Proteção da FUNAI, as 
invasões de caçadores, pescadores e madeireiros em áreas de trânsito dos povos isolados 
passaram a ser cada vez mais frequentes [...].    
 
401. É particularmente preocupante a situação verificada no vale de Javari, região com a 
presença confirmada de 15 aldeias ou segmentos de aldeias isoladas, onde são frequentes 
os contatos esporádicos. As doenças contagiosas seriam comuns entre esses povos. Por 
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 CIDH. Comunicado de prensa 26/18, “Expertas en materia de Derechos de Pueblos indígenas de la CIDH y de 
Naciones Unidas expresan su preocupación ante la adopción de ley que declara de prioridad e interés nacional la 
construcción de carreteras en la Amazonia peruana”. Washington, D.C., 1  de febrero de 2018. Tradução livre. 
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 CIDH, “Situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas y tribales de la Panama onía”, 
OEA/Ser.L/V/II. Doc.176/19, 29 de septiembre de 2019, par. 378. Tradução livre. 
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exemplo, na vila Jarinal, na Terra Indígena do Vale Javari, onde vivem os povos indígenas 
Kanamari e Djohum Djapá, 15 pessoas teriam falecido em 2018, principalmente devido a 
doenças respiratórias.

43
 

  

As preocupações manifestadas pelo principal organismo interamericano dedicado ao 

monitoramento à situação dos direitos humanos no continente denotam a transcendência da 

crise humanitária enfrentada pelos povos indígenas isolados na região do Vale do Javari e, 

em particular, as ações e omissões do governo federal que têm contribuído a tal situação.  

 

 

IV. A necessidade da adoção de medidas de carácter estrutural por parte do 

Poder Judiciário 

 

Graves e massivas violações de direitos fundamentais decorrentes de falhas 

sistemáticas em políticas públicas que envolvam um grande número de pessoas e cuja 

superação demande providências variadas de diversas autoridades têm exigido dos 

tribunais ao redor do mundo medidas decisórias alternativas, de caráter estrutural. Tais 

decisões tem como objetivo eliminar violações contínuas a direitos fundamentais por meio 

da reestruturação de práticas institucionais a partir de medidas judiciais flexíveis ou 

remédios estruturais sujeitos à supervisão judicial.44  

Na Corte Constitucional da Colômbia, por exemplo, tais medidas vêm sendo 

aplicadas a partir do reconhecimento do estado de coisas inconstitucional45. Um dos casos 

importantes em que a Corte Constitucional da Colômbia reconheceu o estado de coisas 

inconstitucional envolveu o problema dos “deslocados” (desplazados) em razão da guerrilha 

e da violência generalizada. Nesse julgamento,46 introduziu-se uma novidade importante 

nesta técnica: a Corte, após impor inúmeras medidas às autoridades públicas, reteve a sua 

jurisdição, para monitorar a implementação das suas ordens, demandando a remessa 

periódica de informações e realizando audiências públicas com a participação de 

organizações da sociedade civil, o que conferiu maior eficácia à decisão e maior 

legitimidade e transparência ao processo. 
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 Idem, pars. 358 e 401. Tradução livre. 
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 Owen Fiss. Foreword: The Forms of Justice , Harvard Law Review, v. 93, n. 1, nov, 1979. 
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 Veja-se, a propósito, César Rodrígue  Garavito. “Más Allá del despla amiento, o cómo superar un estado de 
cosas inconstitucional”. In: Más allá del despla amiento – Políticas, derechos y superación del desplazamiento 
forzado en Colombia. Bogotá: Ediciones Uniandes, 2009; Manuel José Cepeda-Espinosa “Activism in a Violent 
Context: The Origin, Role and Impact of the Colombian Constitutional Court”. Washington University Global 
Studies Law Review, v. 3, 2004; Carlos Alexandre de Azevedo Campos. Da Inconstitucionalidde por Omissão ao 
“Estado de Coisas Inconstitucional”.  Tese de doutorado aprovada na Faculdade de Direito da UERJ sob a 
orientação do Prof. Daniel Sarmento, 2015.    
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 Sentencia T-025, de 22/1/2004.  
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Nos Estados Unidos, por sua vez, técnicas decisórias alternativas foram usadas na 

tentativa de superação da segregação racial de fato em escolas públicas, melhoria de 

instituições psiquiátricas, e também para o enfrentamento dos gravíssimos problemas 

prisionais do país. Nos chamados prison reform cases, cortes federais norte-americanas 

chegaram a declarar a inconstitucionalidade dos sistemas prisionais de 41 Estados. 

Posteriormente, em 2011, a Suprema Corte norte-americana julgou o caso Brown v. Plata47, 

em que manteve decisão proferida por corte da Califórnia que determinara a soltura de 46 

mil prisioneiros de menor periculosidade, em razão da crônica superlotação dos presídios 

daquele Estado. 

Na África do Sul, um exemplo de intervenção jurisdicional na formulação de políticas 

públicas ocorreu no julgamento do famoso caso Grootboom48, atinente a políticas públicas 

habitacionais. A Corte atribuiu a um órgão técnico independente – a Human Rights 

Commission a tarefa de supervisionar a elaboração e implementação do novo programa, 

medida elogiada por minimizar o problema do déficit de expertise do Poder Judiciário para 

lidar com políticas públicas. A Corte Europeia de Direitos Humanos também se vale de 

técnica interessante, fa endo uso de “decis es piloto” (arrét pilot) para identificar problemas 

sistêmicos e indicar aos Estados soluções genéricas indicando prazos para a sua 

implementação.  

No Brasil, a ideia de soluções judiciais estruturais vem sendo utilizada em diversos 

contextos de graves violações de direitos fundamentais. Em decisão de 2000, 

posteriormente confirmada em instâncias superiores, a Justiça Federal de Criciúma 

determinou a mineradoras e à União a realização e a concretização de um projeto de 

recuperação ambiental de região degradada pela mineração de carvão. Além de detalhar os 

itens a serem incluídos no projeto de recuperação e determinar a elaboração de cronograma 

mensal de etapas a serem executadas no prazo de três anos, a sentença determinou que o 

projeto deveria ser chancelado pelo Poder Judiciário após apreciação do Ministério Público. 

Isso permitiu ao longo dos anos que fragilidades nos projetos iniciais fossem expostas e 

corrigidas, especificando medidas concretas a serem adotadas por cada réu a curto, médio 

e longo pra os. Possibilitou, ainda, o controle “preciso dos atos que estavam sendo 

adotados e daqueles que deveriam ser tomados”.49 

Em outro exemplo de decisão proferida em ação civil pública, o Tribunal de Justiça 

do Estado de São Paulo, em caso em que se discutia a falta de vagas em creches no 
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 563 U.S. 2011. 
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 Government of the Republic of South Africa and Others v Grootboom and Others (CCT11/00) [2000] ZACC 19; 

2001 (1) SA 46; 2000 (11) BCLR 1169 (4 October 2000). 
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 Veja-se ARENHART, Sérgio Cru . “Processos estruturais no direito brasileiro: reflex es a partir do caso da 

ACP do carvão. Revista de Processo Comparado, v. 1, n. 2, p. 211-229, jul./dez. 2015. 
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Município de São Paulo, obrigou o ente federativo a criar, no mínimo, 150.000 vagas novas 

em três anos e a incluir em seu orçamento recursos suficientes para tal providência50. Diante 

da falta de expertise da Corte para definir o modo de cumprimento da obrigação, condenou 

também o referido município a formular, em 60 dias, um plano para ampliação de vagas e 

construção de novas unidades de educação infantil, e a apresentar semestralmente 

relatórios sobre as medidas adotadas em cumprimento do plano. O Tribunal determinou, 

ainda, que a execução do julgado fosse monitorada com o auxílio da Coordenadoria de 

Infância e Juventude daquela corte, em articulação com a sociedade civil, a Defensoria 

Pública e o Ministério Público. 

Em sede constitucional, em 2015, o Supremo Tribunal Federal reconheceu o estado 

de coisas inconstitucional do sistema carcerário brasileiro e afirmou a “aus ncia de medidas 

legislativas, administrativas e orçamentárias eficazes representa falha estrutural a gerar 

tanto a violação sistemática dos direitos, quanto a perpetuação e o agravamento da 

situação”51. À luz disso, determinou em sede cautelar o descontingenciamento por parte da 

União das verbas do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN).  

Com efeito, no Brasil e no mundo, vêm-se reconhecendo a necessidade de que 

graves violações de direitos, decorrentes de falhas estruturais em políticas públicas 

demandam muitas vezes soluções complexas dos tribunais sob pena de frustração e 

inefetividade da Constituição.  

Las instituciones que suscriben el presente amicus curiae consideramos que el 

presente caso se enmarca en un contexto de problemas estructurales que afectan a los 

pueblos indígenas, principalmente los que se encuentran en aislamiento o contacto inicial. 

La actual situación de la FUNAI lleva a una situación de desprotección total de los pueblos 

indígenas, lo que pondría en riesgo su propia existencia. El Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos ha reconocido de forma unánime la situación de vulnerabilidad y 

discriminación histórica hacia los pueblos indígenas. El caso de Brasil no es distinto. La 

imposibilidad de que la FUNAI cumpla con su mandato legal afectaría los derechos a la vida, 

integridad y seguridad de los pueblos indígenas, poniendo en riesgo la propia existencia de 

los pueblos indígenas en aislamiento o contacto inicial. De ahí la importancia de una 

actuación decisiva del Poder Judicial para hacer frente a la reestruturação das Frentes de 

Proteção Etnoambiental na região 

 

V. Conclusão e petitório 
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Por todo o exposto, à luz das obrigações internacionais em matéria de direitos 

humanos e com atenção aos direitos dos povos indígenas isolados à intangibilidade dos 

seus territórios e zonas de trânsito, conforme estabelecido na jurisprudência do Sistema 

Interamericano de Direitos Humanos e nas normas celebradas no âmbito da Organização 

das Nações Unidas, reafirmamos a necessidade de que a decisão sobre o mérito da 

controvérsia in casu declare procedente o pedido do Ministério Público Federal e ordene à 

União Federal a provisão dos recursos e meios materiais e institucionais necessários para a 

normalização dos trabalhos de proteção aos povos indígenas isolados e em contato inicial, 

cumprindo-se particularmente sua política estabelecida de prevenir qualquer tipo de intrusão 

nos territórios de tais povos.  

Nesta ordem de ideias e, com o fim de garantir a proteção efetiva dos povos 

indigenas isolados ou em contato inicial,, manifestamos respeitosamente a expectativa de 

que a Excelentíssima Juíza Titular da 1ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Estado 

do Amazonas tome em consideração os parâmetros do Direito Internacional dos Direitos 

Humanos elencados na presente peça, e ordene à União Federal as siguintes medidas: 

 - Adotar todas as medidas que sejam necessárias para que os postos de proteção 

etnoambiental na região do Vale do Javari funcionem de forma adequada  e sem 

interrupção; 

- Assegurar a presença  de agentes de segurança para evitar novos incidentes violentos 

contra a vida e integridade dos funcionários e colaboradores da FUNAI e coibir qualquer tipo 

de invasão ao território dos povos isolados. 

As organizações abaixo assinadas agradecem a consideração do presente amicus 

curiae. 
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