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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL

SERVIÇO DE REPRESSÃO A CRIMES CONTRA COMUNIDADES INDÍGENAS E CONFLITOS AGRÁRIOS -
SRCCI/DDH/CGMADH/DICOR/PF

 

Assunto: URGENTE - Mandado de Intimação STF nº 704/2022

Destino: SRCCI/DDH e CCH/CGMADH

Processo: 08200.011740/2022-41

Interessado: Articulação dos Povos Indígenas do Brasil - APIB e outros

1.  Trata-se de Decisão Judicial, exarada pelo Exmo. Ministro Relator da Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental- ADPF n. 709/2020, para que a Polícia Federal informe "quais
as dificuldades encontradas para a garan a da segurança das comunidades e cumprimentos cautelares"
em Terras Yanomami. A Decisão vem em atendimento à Pe ção de uma das partes autoras, a Ar culação
dos Povos Indígenas do Brasil-APIB, no ciando o alegado descumprimento reiterado, pela União Federal,
de decisões prolatadas no curso da citada ação cons tucional.

2. Na mais recente Decisão Monocrá ca, na qual determinou-se a in mação direta da Polícia
Federal, para fins de responder à indagação supra transcrita.

3. Em primeiro momento, destaca-se que a atuação da Polícia Federal, no bojo da ADPF
709/2020, segue o "Plano de Ação 7 Terras Indígenas", homologado parcialmente em 31 de agosto de
2020, quando delimita as atribuições deste Órgão Policial na denominada Fase 1 da proposta de ação,
cujos principais trechos aqui destacamos:

Dentro desse cenário, em reunião realizada no Palácio da Justiça- MJSP, em 03 de
novembro de 2020, deliberou-se que competiria à Polícia Federal tãosomente ações
relacionadas à contenção e isolamento de invasores nas 07 (sete) terras indígenas
objeto da ação constitucional em tela. Essa orientação se coaduna com a previsão
constitucional da atuação da Polícia Federal, prevista no art. 144, parágrafo
primeiro da CF, quando resta claro à instituição as atribuições de Polícia
Judiciária da União. Portanto, há que se fazer uma delimitação nas ações a serem
implementadas pela PF, voltadas para o combate a crimes contra comunidades
indígenas e à União, de forma repressiva e investigativa, no interior das terras
indígenas discriminadas. Assim, não compete à PF desenvolver atividades de
policiamento ostensivo nessas áreas, fiscalizando o cumprimento da lei, a exemplo
da implementação de postos no interior das TI(s), com enfoque de gerar uma
presença estatal de cunho preventivo.
(...)
De posse dos Relatórios referido no item anterior, atualizados e relativos a cada
uma das terras indígenas, a Polícia Federal estabelecerá, segundo calendário
operacional da DICOR/PF e de cada Superintendência Regional envolvida, um
período de 15 (quinze) dias, dentro de cada mês, para atuação em cada terra
indígena. Salientamos que o foco de ação da Polícia Federal consistirá no ataque a
pontos de atividades ilícitas que constituem partícula atrativa de invasores:
desmatamento, garimpos, queimadas e loteamentos irregulares (grilagem). Há que
se ter em vista ainda os pontos determinados no curso das ações civis públicas e da
ADPF em voga, os quais não poderão deixar de ser atendidos. Por fim, sugerimos
que os locais de atuação sejam submetidos aos Srs. Superintendentes Regionais e
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demais Autoridades Policiais por eles indicadas, os quais têm conhecimento mais
amplo da situação regional, sob suas responsabilidades.

4. Portanto, definiu-se como missão dada à Polícia Federal, dentro dos parâmetros
cons tucionais e, sobretudo, contando com a anuência do Exmo. Ministro Relator, intervir nas terras
indígenas objeto da ADPF para cessar as a vidades criminosas ali come das, a par r de levantamentos
próprios e de demais interessados na ação. Determinou-se ainda a sua  atuação de Polícia Judiciária da
União para inves gar os autores de tais delitos, relacionados com desmatamento, grilagem de terras e
exploração mineral ilegal. 

5. Em complementação, a Fase 2 traz a previsão de ações interagências, com medidas de
saúde pública (SESAI), sociais (FUNAI), e de policiamento ostensivo (forças de segurança estaduais e
federais), firmando a presença do Estado Brasileiro nas áreas tuteladas e assim, evitando a retomada das
ações criminosas. A saída ou desintrusão dos infratores dar-se-ia de forma progressiva, à medida em que
fosse con nua a permanência do aparato estatal nas áreas.

6. Feita essa breve digressão sobre o Plano de Ações nas 7 Terras Indígenas, podemos
destacar que para a atuação da PF na Fase 1, necessário se fazia, e se faz, o apoio logís co de outras
en dades, assim elencados:

·         01 aeronave de asa rotativa para transporte de tropa, de médio porte (tipo AW
ou similar), com tripulação;
·          02 aeronaves de asa rotativa de menor porte (tipo esquilo) ou mais uma
aeronave de asa rotativa para transporte de tropa, de médio porte (tipo AW ou
similar), com tripulação;
·            01avião pequeno, tipo monomotor ou semelhante (ex: Caravan), para apoio
logístico, transporte de efetivo em maiores distâncias e transporte de suprimento,
com tripulação;
·       Transporte de combustível, via caminhão tanque de abastecimento- CTA, ou
por meio aéreo (destacando aqui ser a situação da Terra Indígena Yanomami), para
locais onde as aeronaves de asas rotativas possam ser reabastecidas;
·           Montagem de acampamentos ou estrutura semelhante, em local com maior
proximidade possível aos pontos de intervenção, incluindo instalação sanitária,
dentro das condições locais possíveis, e alimentação;
·           Fornecimento de viaturas terrestres de grande porte, a exemplo de
caminhões do tipo "5 Ton" ou automóveis tipo "Agrale Marruá";
·           Material explosivo para inutilização de instrumentos de crime, sobretudo
maquinário de garimpo ilegal.

7. Saindo da seara de logís ca, mostra-se ainda necessário o apoio técnico de agentes
ambientais (analistas e fiscais ambientais do IBAMA), para indicar as situações em que sejam irregulares
as a vidades desenvolvidas, mesmo sendo a PF conhecedora das limitações de exploração no interior das
terras indígenas brasileiras.  Autos de infração, sobretudo, robusteceriam a materialidade dos delitos a
serem enfrentados e as primeiras medidas de cessação dos ilícitos.

8. Quanto ao apoio de profissionais ambientais, o IBAMA, autarquia federal, sempre prestou
os apoios necessários, não deixando de atender nenhum dos pedidos formulados pela Polícia Federal
para a execução da Fase 1 nas diferentes áreas indígenas tuteladas. Destaca-se, entretanto, que tais
atendimentos nem sempre foram totais, tendo em vista a carência de efe vo do órgão.

9. Em relação ao apoio logís co necessário para as ações, resumidamente anunciado no item
6 acima, ficou delimitado que este dar-se-ia por meio do Ministério da Defesa o qual, por englobar as
Forças Armadas do Brasil, teria a maior capacidade de atendimento, bem como capilaridade no território
nacional. Destacamos também a especificidade dos meios aéreos para intervenção em regiões, em sua
maioria remotas, não disponíveis nos órgãos públicos em geral ou mesmo no mercado. 

10. No contexto da Polícia Federal, ainda quando da apresentação do "Plano 7 Terras
Indígenas", em 2020, a capacidade aerotá ca da Polícia Federal foi assim discriminada:
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Aqui, imprescindível destacar que a PF não dispõe de aeronaves para todas as
ações planejadas, tendo em vista que esta proposta ora apresentada implica em
viaturas aéreas empregadas, de forma quase que ininterrupta, ao longo de 12 meses
consecutivos. Na atual conjuntura da CAOP/DIREX, conforme dados da própria
coordenação, apresentamos o seguinte inventário de aeronaves aptas a atender à
proposta de ação:
• 1 Helicóptero AW 139: até 13 passageiros (policiais) podem ser nele
transportados;
• 5 helicópteros Esquilo (modelos: 3 AS350, monomotor, e AS355, bimotor): cada
um pode transportar 3 passageiros (policiais), sendo que um deles se encontra sem
motor, necessitando da aquisição desse componente.
Ainda em contato com Autoridade Policial lotada na CAOP/DIREX, este se
prontificou a atuar no combate a crimes em terras indígenas, considerando a
relevância de tais questões para a instituição e a União Federal mas, ressaltando, a
impossibilidade de atendimento pelo período de 12 meses, pois, conforme já
exposto, demandas outras do órgão, a exemplo de combate ao tráfico de drogas,
somados a períodos de manutenção, impediriam tal aplicação.
Ponderamos que a possibilidade de a Polícia Federal ter ao menos mais 02 (dois)
helicópteros de médio porte, tipo AW, já permitiria que a instituição atuasse de
forma independente quanto a deslocamentos, colocando assim a solução de tais
demandas apenas no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública, mais
precisamente no contexto da Polícia Federal, com pronto atendimento.

11. Neste cenário, sobrevieram as maiores dificuldades da Polícia Federal em cumprir as
Decisões da ADPF 709/2020, por não dispor dos meios logís cos necessários, tendo que solicitar apoio
do Ministério da Defesa. As trata vas com as Forças Militares se deram no âmbito do Ministério de
Defesa, o qual manifestou, desde o primeiro contato sobre o tema, ainda em 2020, concordância em
colaborar com as ações previstas, desde que houvesse dotação orçamentária correspondente e esta fosse
descentralizada ao Ministério da Defesa.

12. Em uma das ações policiais realizadas em maio de 2021, em intervenção planejada para a
Terra Indígena Munduruku, quando efe vo policial já se encontrava alocado em Jacareacanga/PA,
sobreveio a informação de que o apoio do Ministério da Defesa não se concre zaria, em virtude de falta
de orçamento. À época, as ações se desenvolveram com a única aeronave de assas rota vas da PF com
capacidade de transporte de tropa (AW-139), bem como com apoio de aeronaves menores do IBAMA.
Para sanar esta carência orçamentária, houve o repasse, pelo Ministério da Economia, do montante de
R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) ao Ministério da Defesa, recursos estes a serem des nados
exclusivamente no cumprimento das decisões da ADPF 709.  Ademais, a par r da no ciada dotação
orçamentária, os pedidos de apoio encaminhados ao mul citado ministério foram atendidos, respeitadas
as condições de antecedência e requisitos outros, impostos pelas forças militares.

13. 13.  Especificamente sobre a Terra Indígena Yanomami, o apoio logís co do MD
concre zou-se na intervenção da Polícia Federal denominada Operação Omama, deflagrada em junho de
2021, no qual, a despeito de percalços ocorridos, como a quebra de aeronaves, as ações previstas foram
parcialmente executadas, sendo supridas as lacunas logís cas com apoio da SESAI/MS no Estado de
Roraima. Os dados da Operação Omama encontram-se descritos no Relatório em anexo (documento n.
23629601), mais especificamente entre as fls. 5-7. O aludido Relatório traz de forma circunstanciada as
operações da Polícia Federal no território yanomami, nos anos de 2021 e 2022, sendo oportuna a sua
leitura. Salientamos que foram deflagradas 07 operações policiais na TIY em 2021 pela PF, 03 destas
conduzidas pela SEOPI/MJSP e, no corrente ano, já foram realizados 07 operações relacionadas ao
combate ao garimpo ilegal na região.

14. No segundo semestre de 2021, deu-se a execução de 03 ciclos operacionais pela
SEOPI/MJSP, conforme se depreende do Relatório juntado a este processo (23629613). As ações,
coordenadas por Secretaria da estrutura do MJSP, nham por finalidade o cumprimento de decisões em
sede de ação civil pública nº 1001973-17.2020.4.01.4200, que visam a tutela dos povos originários que
habitam a TIY. Em que pese já haver posicionamento judicial no sen do de que a ação cons tucional aqui
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tratada tem objeto mais amplo que a ACP, quando do planejamento dessas intervenções, foram
colocadas metas para atendimento de ambas as demandas oriundas do Poder Judiciário. Observa-se do
Relatório em comento que dos 03 ciclos operacionais, houve par cipação de apoio logís co do Ministério
da Defesa no segundo e terceiro ciclos. Foram empregados nas três etapas o único helicóptero de
transporte de tropa da PF. Pelo Ministério da Defesa, nos dois úl mos ciclos, helicóptero Black Hawk,
aeronave asas fixas CASA bem como disponibilização das instalações do 4º Pelotão Especial de Fronteira-
PEF Surucucu.

15. No ano em curso(2022), atentos à Decisão do Ministro Relator, houve interlocução com a
Ar culação dos Povos Indígenas do Brasil- APIB, por meio de reunião na sede da Polícia Federal, em 28 de
março. Realizou-se, no âmbito desta Coordenação-Geral de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente
e Direitos Humanos, reunião entre este signatário, o Sr. Coordenador-Geral e demais policiais federais,
com representantes jurídicos da APIB, destacando aqui o advogado Maurício Terena, que representa os
interesses da organização civil. O registro desse encontro, de inicia va deste Serviço de Repressão a
Crimes Contra Comunidades Indígenas- SRCCI/DDH/CGMADH, deixa clara a disposição desta Ins tuição
Policial em atuar com a citada Ar culação de forma coordenada, segundo reiteradas vezes ordenado pelo
Ministro Relator da ADPF e obtendo da organização informações necessárias para o planejamento de
suas ações, enxergando-os como parceiros no combate aos danosos crimes come dos em desfavor
dos povos originários.

16. No ano de 2022, a Polícia Federal, por meio da Superintendência Regional no Estado de
Roraima, deflagrou 06 operações relacionadas com a repressão a crimes ambientais na TIY, muitas delas
com enfoque no comércio ilegal do ouro extraído da área indígena. Aqui, adentrando na seara de
dificuldades enfrentadas pela Polícia Federal, informo que maior parte das ações foi implementada nos
arredores da região indígena, ou mesmo na cidade de Boa Vista, considerando que por parte do
Ministério da defesa, já se havia sinalizado a falta de orçamento, considerando que os R$ 20.000.000,00
(vinte milhões de reais) des nados à ADPF 709 já haviam sido empenhados no ano anterior. Quanto à
aeronave da Polícia Federal, sendo a única para todas as demandas a nentes a sua atuação, à nível de
território nacional, foi empregada na Operação Policial Caribe Amazônico, rela va ao combate à
mineração ilegal no Rio Tapajós, importando asseverar que no seu curso foram feitas intervenções em
área de garimpo na TI Munduruku/PA, também objeto da ADPF 709/2020.

17. Já no mês de maio de 2022 visando realizar novo ciclo de operações na TIY, foi elaborado
Plano de Atuação na região do garimpo do Homoxi, no interior da TIY, diante do  cenário de ocupação
criminosa no entorno de posto da SESAI/MS, o qual estava ina vo diante da ocupação ilícita local.
Segundo o Plano elaborado, mais uma vez a Polícia Federal recorreu ao apoio da autarquia ambiental,
para apresentação de profissionais capazes de autuar administra vamente os infratores, prestar apoio
técnico, bem como demandou-se por apoio aerotá co, tendo em vista que a aeronave da PF, por sério
problema técnico, encontra-se em manutenção, desde então, até a presente data. Houve atendimento
pelo IBAMA quanto ao efe vo mas não foi possível prestá-lo quanto aos helicópteros, tendo em vista
que, em mesma data, todo o seu cabedal aéreo estava sendo aplicado em operações outras, incluindo
em operação coordenada pela PF na Terra Indígena Zoró, Estado do Mato Grosso, fortemente a ngida
pelo desmatamento ilegal. 

18. Em termos de logís ca, foi ainda solicitado apoio do Ministério da Defesa, conforme se
encontra discriminado no O cio nº 055/2022/SAD/DICOR/PF, que junto no momento (23645023). Ali,
demandou-se apoio para u lização da Base Surucucu- 4º PEF, para abrigo e alimentação de 50
(cinquenta) servidores públicos, policiais e não-policiais, assim como o emprego de aeronaves de asa
rota va (01 Black Hawk) e asa fixa (01 CASA), este úl mo para transporte de combus vel e efe vo de Boa
Vista/RR até o 4º PEF/EB. Sobre esse úl mo, informo que a pista da mul citada base militar não
comporta o pouso dos jatos da Polícia Federal, mas tão-somente aeronave Caravan, de pequeno porte,
que seria empregada na missão. Em resposta, as Autoridades Militares informam que tal auxílio se
mostrava viável, desde que fosse feito repasse de recursos na ordem de R$ 4.050.730,00 (quatro milhões,
cinquenta mil, setecentos e três reais), sem o qual não seria possível a execução das ações. Junto a
resposta do Ministério da Defesa ao processo (23645676).
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19. Após trata vas no âmbito da Direção-Geral da Polícia Federal, em especial junto ao
Ministério da Jus ça e Segurança Pública- MJSP, deliberou-se pela possibilidade de repasse destes
recursos, conforme consta do O cio Nº 76/2022/SAD/DICOR/PF, devidamente recebido pelo des natário
em 25 de maio úl mo e que igualmente junto no momento (23646056). Informo que em tal data já se
encontrava em curso a Operação Policial Nicodemos, na TIY, cujo obje vo era reprimir o garimpo do
Homoxi, bem como realizar outras diligências para estrangulamento do fornecimento de insumos de
garimpo, neste ponto, por meio de intervenções terrestres e em trechos do Rio Uraricoera, principal via
fluvial da área tutelada. Assim, diante da falta de meios aéreos, somado ao fato de a aeronave da PF (AW-
139) se encontrar em manutenção, o combate ao garimpo do Homoxi restou prejudicado, sendo
efe vadas apenas as incursões terrestres e fluviais. Concluída no úl mo dia 03/06, os resultados ainda
estão sendo relatados sendo que, no momento, junto Relatório Parcial da atuação da PF (23646593).

20. Restam ainda pendentes, conforme estudos deste Serviço, em conjunto com a SR/PF/RR, o
controle do espaço aéreo da Terra Indígena Yanomami. Trata-se de medida fundamental para
estrangulamento do suprimento de bens e pessoas para os garimpos ilegais na região sob comento, já
que a maior parte do transporte de insumos se dá por meio aéreos. Visando implementar medidas nesse
sen do, a SR/PF/RR tomou inicia va de reunir-se com o Comando Aéreo do CINDACTA IV, localizado em
MAnaus/AM e responsável pela região da TIY. O evento se deu por plataforma virtual, no dia 13/05
úl mo, estando presente o Sr. Superintendente, equipe regional e este signatário, juntamente com
equipe do SRCCI. Pelo lado do Comandante do CINDACTA IV, foi exposta grande dificuldade em se
controlar esse espaço aéreo, considerando que demandaria elevado inves mento financeiro e de
recursos materiais que, no momento, não estariam disponíveis. Seguiu-se a um entendimento comum de
que patrulhas ro neiras, nos principais pontos de abastecimento aéreo que dão acesso à TIY, atenderiam
ao quanto consta de Decisão da ADPF 709/2020 e, principalmente, traria efe vo resultado no
estrangulamento das empresas criminosas. Como encaminhamento, definiu-se a necessidade de novos
estudos sobre o tema, a serem apresentados pela Força Aérea Brasileira.

21. Em paralelo às trata vas feitas com órgãos parceiros da União Federal, para fins de sanar
as dificuldades enfrentadas pela ins tuição, em especial materiais e financeiras, foi feito pedido de
suplementação orçamentária para a Polícia Federal, com vistas a custear despesas que órgãos parceiros
porventura apresentem em futuras ações no combate a crimes ambientais, sendo que nesse contexto,
foi alçado à condição de prioridade o atendimento às Decisões da ADPF 709/2022. De tal sorte, foi
solicitado crédito adicional ao Ministério da Economia para operações interagências no valor de R$
48.137.500,00 (quarenta e oito milhões, cento e trinta e sete mil e quinhentos reais), através do pedido
SIOP 278032/9100, no bojo da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental- ADPF 709/2020,
tendo em vista que os custos operacionais para deslocamentos nas áreas serem extremamente onerosos,
precisando do apoio das Forças Armadas Brasileira para cumprimento das missões. Ainda se encontra
pendente de análise o pedido de suprimento aqui mencionado, conforme Espelho do Ministério da
Economia que junto (23648944)

22. Por fim, em que pese as dificuldades aqui elencadas, informo que está em fase de
elaboração planejamento para novo ciclo operacional, a cargo da DIOPI/SEOP/MJSP, com par cipação da
Polícia Federal, visando novas intervenções na Terra Indígena Yanomami. Visando o mizar o emprego de
escassos recursos- materiais, humanos e financeiros- as intervenções buscarão atender,
simultaneamente, o cumprimento de decisões da ACP nº 1001973-17.2020.4.01.4200 e  da ADPF nº
709/2020, envolvendo todos os órgãos do MJSP, bem como a SESAI/MS e IBAMA/MMA. Acrescento, aqui
já adentrando na esfera de atribuições da Secretaria Ministerial aludida, que conta-se mais uma vez, no
plano de ações, com o apoio logís co do Ministério da Defesa, prevendo-se, portanto, futuro pedido de
descentralização de recursos por parte do MD para atendimento.

23. Em síntese, informo que as dificuldades enfrentadas pela Polícia Federal, para fins de
cumprimento das Decisões da ADPF nº 709/2020 se concentram na falta de logís ca necessária, descrita
no item 6 acima, bem como na falta de recursos financeiros, es mados no ponto 21, para custear tal
estrutura operacional, quando solicitado apoio a outros ministérios da União Federal.

24. Sendo o que há de conhecimento deste serviço, submeto à apreciação do Sr. Chefe da
DDH/CGMADH. 
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PAULO TEIXEIRA DE SOUZA OLIVEIRA
Delegado de Polícia Federal

Chefe do SRCCI/DDH/CGMADH/DICOR/PF
 
 

Documento assinado eletronicamente por PAULO TEIXEIRA DE SOUZA OLIVEIRA, Delegado(a) de
Polícia Federal, em 10/06/2022, às 09:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 23671663
e o código CRC CE760B29.
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