
 

 

 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

6ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
 

PORTARIA Nº 19, DE 18 DE MARÇO DE 2021. 

 

 

A 6ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO, do Ministério Público 

Federal, nos termos do art. 5º, inciso III, letra e, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 

1993;  

CONSIDERANDO a Constituição Federal, que, em seu art. 129, dispõe serem 

funções institucionais do Ministério Público "zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos 

e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as 

medidas necessárias a sua garantia" (inciso I), "promover o inquérito civil e a ação civil 

pública para a proteção do patrimônio público social, do meio ambiente e de outros interesses 

difusos e coletivos" (inciso II) e "defender judicialmente os direitos e interesses das 

populações indígenas" (inciso V);  

CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 75/93, a qual dispõe, em seu art.5º, 

que são funções institucionais do Ministério Público da União a defesa dos "direitos e 

interesses coletivos, especialmente das comunidades indígenas, da família, da criança, do 

adolescente e do idoso";  

CONSIDERANDO o artigo 6º, da mesma Lei Complementar, que dispõe 

competir ao Ministério Público da União promover inquérito civil e ação civil pública para "a 

proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos, relativos às 

comunidades indígenas, à família, à criança, ao adolescente, às minorias étnicas e ao 

consumidor";  

CONSIDERANDO que o art. 38, I, da Lei Complementar nº 75/93 atribui ao 

MPF competência para instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos 

correlatos, e que a Resolução CNMP nº 174, de 4 de julho de 2017, regulamenta a instauração 

de procedimento administrativo no âmbito do Ministério Público;  

CONSIDERANDO a Convenção 169 da Organização Internacional do 

Trabalho, sobre povos indígenas e tribais em países independentes, a qual dispõe em seu 

Artigo 4º que "deverão ser adotadas as medidas especiais que sejam necessárias para 
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salvaguardar as pessoas, as instituições, os bens, as culturas e o meio ambiente dos povos 

interessados";  

CONSIDERANDO a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental-

ADPF n.º 709 Distrito Federal que tem por objeto um conjunto de ações e omissões do Poder 

Público, relacionados ao combate à pandemia por COVID-19, que implicam alto risco de 

contágio e de extermínio de diversos povos indígenas, em violação à dignidade da pessoa 

humana (CF, art. 1º, inc. III), aos direitos à vida (CF, art. 5º, caput) e à saúde (CF rts. 6º 

e196), bem como ao direito dos povos indígenas a viverem em seu território, de acordo com 

suas cultura e tradições (CF, art. 231);  

CONSIDERANDO que Coordenadora desta 6ª Câmara de Coordenação e 

Revisão do MPF tem atuado na ADPF n.º 709 por designação do Procurador-Geral da 

República - Petição AJCONST/PGR Nº 216030/2020;  

CONSIDERANDO o Ofício eletrônico nº 2428/2021 (PGR-00070218/2021), 

por meio do qual o Ministro Luís Roberto Barroso remete despacho proferido em Medida 

Cautelar na ADPF nº 709 e solicita providências e informações ao MPF; 

CONSIDERANDO a Informação AssJur nº 11/2021 - 6ª CCR (PGR-

00078150/2021), bem como as determinações contidas no despacho PGR-00087232/2021;  

RESOLVE:  

1º) Instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com a seguinte ementa:  

Acompanhar as apurações de venda de lotes e ações de extrusão das Terras 

Indígenas Yanomami, Karipuna, Uru-Eu-Wau-Wau, Kayapó, Araribóia, Munduruku e 

Trincheira Bacajá no âmbito da ADPF n.º 709.  

2º) Publique-se. 

 

 

ELIANA PERES TORELLY DE CARVALHO 

Subprocuradora-Geral da República 

Coordenadora da 6ªCCR/MPF  

 

 

Este texto não substitui o publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 22 mar. 2021. Caderno 

Extrajudicial, p. 71. 
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