




(...) Seria mais fácil fazer como todo mundo faz. 

Um tiro certeiro, modelo que vende mais.  

(...) Mas nós vibramos em outra freqüência, 

sabemos que não é bem assim. 

Se fosse fácil achar o caminho das pedras, 

tantas pedras no caminho não seria ruim 

(Outras Freqüências/Engenheiros do Hawaii) 

CARTA ABERTA À SOCIEDADE NACIONAL 

 

PEDIDO DE SOCORRO 

 

 

Impetrado pelo coletivo dos indigenistas - Auxiliares, 

Agentes e Especializados que batalham nas Frentes de 

Proteção Etnoambiental - em prol de todos os Indígenas 

Isolados e Recém-contatados que não têm outra voz ante a 

sociedade nacional. 

 

Senhores, os indígenas representam no Brasil aproximadamente um milhão de pessoas, de 305 

etnias distintas, distribuídas em 505 Terras Indígenas, que perfazem 12,5 % do Território Nacional. A despeito 

disso, a FUNAI conta apenas com 3.064 servidores em todo o Brasil, muitos deles cedidos a outros órgãos. 

 

 Nós, que subscrevemos esta carta, somos responsáveis pela atuação na área onde se encontra a 

maior concentração de povos isolados do planeta. É lamentável que esta seja a região onde nos 

defrontamos com a pior situação de trabalho da FUNAI. Nas Frentes de Proteção Etnoambiental, míseros 

150 servidores são responsáveis pela execução da política indigenista do Estado Brasileiro para os Índios 

Isolados e Recém-contatados de toda a Amazônia Legal. São, até o momento, 82 referências 

(informações, não individuais) da presença desses povos. Estamos no esforço de forma a contribuirmos, 

em parte, com soluções para a problemática narrada abaixo. 

 

As Frentes de Proteção Etnoambiental são unidades da FUNAI responsáveis pela localização, 

monitoramento e proteção de índios isolados ou recém-contatados, apresentando uma série de 

peculiaridades e diferenças entre si. Como características gerais, administram áreas de domínio da União, 

reservadas para uso exclusivo de populações tradicionais, onde deveríamos garantir a inviolabilidade e a 

proteção de seus territórios, cultura e modo de vida. 

 

Acreditamos que o modelo de trabalho atual inviabiliza o atendimento aos povos indígenas 

isolados e recém-contatados. Hoje, não conseguimos, por exemplo, mitigar a prática de ilícitos nem 

garantir a proteção territorial, tampouco executar as políticas públicas para a promoção social dos povos 

sob nossa jurisdição por conta dos motivos expostos a seguir (conformes relatórios já entregues há muito, 

mas ainda sem resposta): 

 

1) A fragilidade do atendimento de saúde aos indígenas, bem como aos não índios do entorno; 

2) Conflitos entre indígenas e comunidades circunvizinhas; 

3) A invasão das Terras Indígenas por:

a) Caçadores; 

b) Pescadores; 

c) Posseiros; 

d) Narcotraficantes; 



e) Madeireiros; 

f) Garimpeiros;

 

4) Grande pressão exercida por parte de empresas interessadas na prospecção de petróleo e gás, 

entre outros recursos minerais, inclusive com o risco de contaminação das nascentes dos rios que 

afluem para dentro das Terras Indígenas; 

 

5) A pressão também é exercida por grandes obras de infraestrutura (construção de hidrelétricas, 

abertura de rodovias, ferrovias etc). 

 

6) Existe ainda uma sensação premente de ausência do Estado na zona de fronteira, tendo como 

exemplo os narcotraficantes invadindo Postos da FUNAI em Frentes de Proteção e expulsando à 

bala os servidores - e cooptando indígenas para o crime organizado - tendo sido presos alguns 

desses traficantes durante uma crise dentro da Terra Indígena. 

 

No enfrentamento do exposto até agora, carecemos do mais básico nas áreas de: 

 

Infraestrutura: 

� Quantidade insuficiente de equipamentos, embarcações, veículos terrestres, a maioria dos 

existentes demandando reparos. 

� Em algumas Frentes que receberam material através de convênio e planos de compensação 

ambiental, os equipamentos são trancados e as chaves de veículos, escondidas, dificultando 

ainda mais a realização do já precário trabalho. 

� Carência imediata de reestruturação física e logística das Frentes de Proteção 

� Sistema de comunicação em campo, salvo exceções, em péssimas condições, onde existe. (Temos 

poucas estações Vsat do SIPAM operando, não temos celular rural nem via satélite para comunicar 

emergências médicas, principalmente quando em expedições; não temos rádios nas viaturas e 

embarcações para comunicação quando em deslocamento). 

� Falta atenção à saúde do servidor, inclusive a cobertura vacinal completa, conforme protocolo da 

Fiocruz para regiões endêmicas. Isso ocorre em desrespeito ao Princípio da Saúde Plena (um dos 

norteadores das Políticas Públicas para Índios Isolados e Recém-Contatados, considerando a 

vulnerabilidade imunológica de tais povos). 

� É imprescindível ainda a presença de profissional de saúde em campo, nas bases, bem como 

acompanhando cada expedição, para administrar tratamento, por exemplo, o soro anti-ofídico  

(outro item do qual não dispomos) em caso de acidentes com animais peçonhentos. 

� Inexistência de plano de contingência para os casos de: contato voluntário de algum grupo de 

isolados, evacuação de emergência das bases etc. 

 

 



Gestão de Pessoas: 

� Sofremos diuturnamente com a falta da obrigatória urbanidade, com o assédio moral no serviço 

público. Ao apontarmos qualquer falha ou necessidade institucional, tentando desempenhar 

melhor nosso dever, ou ao exigir o cumprimento de quaisquer de nossos direitos previstos em norma 

positivada, estamos sujeitos a ser imediatamente condenados ao ostracismo, ameaçados por 

estarmos em estágio probatório ou sendo vítimas da notória fábrica de sindicâncias e de processos 

administrativos disciplinares arbitrários, na qual se transformaram alguns setores da FUNAI. Existem 

hoje tramitando na Instituição cerca de 500 processos (muitos, contra mais de um servidor), entre 

sindicâncias e PADs. Em um universo de 3.064 servidores, isso é um para cada 6 pessoas!, um 

descalabro folhetinesco! 

� As avaliações de desempenho, instrumentos úteis quando bem realizadas, tem servido tão somente 

como plataforma para sermos retaliados ao bel-prazer do aplicador ou como demonstração de 

predileção por determinados servidores mais inertes. Caso fossem de 360 graus, isso minimizaria o 

Efeito Halo.  (Efeito Halo é a interferência causada nos processos de avaliação de desempenho 

devido à simpatia ou antipatia que o avaliador tem pela pessoa que está sendo avaliada). 

� Tivemos um exemplo recente de um fato para nós corriqueiro, o abuso de autoridade, exemplo no 

qual alguns colegas foram advertidos por escrito, duas vezes, por pessoa sem autoridade para tal 

(ne sutor ultra crepidam) e sem o devido processo que garantisse a ampla defesa e o contraditório. 

Este caso não foi uma exceção e foi utilizado aqui apenas para ilustrar o clima organizacional 

reinante entre coordenadores e equipes. São relações trabalhistas feudais! 

(O relatado nos próximos três itens é exatamente o disposto nos incisos VI, II e I, respectivamente, do 

Art. 11 da lei Nº 8.429/92). 

� Em tempos de Lei de Acesso à Informação, outra de nossas realidades é a falta de transparência 

nos atos administrativos. Operamos em níveis policialescos, de um segredo tal que um servidor não 

sabe o que esta se passando no trabalho em outra localidade, dentro da própria área de 

jurisdição, obstando trocas de informação e experiências e impedindo a construção participativa 

do planejamento das atividades. Já houve retirada de cabos das estações de comunicação do 

SIPAM apenas com o intuito de impedir a comunicação entre os servidores das Frentes! 

Documentos triviais das Frentes são trancados à chave, quando deveriam ser públicos como tudo o 

mais em que não há chancelas de secretitude no serviço público. O que existe aí para esconder? 

� Temos diversos documentos que vêm, HÁ ANOS, sendo reiteradamente enviados à Coordenação-

Geral de Índios Isolados e de Recém-contatados e também a outras instâncias da própria FUNAI e 

não temos até o momento NENHUM INDÍCIO DE RESPOSTA. São casos cristalinos de prevaricação e 

descaso com a coisa pública, além de improbidade administrativa e desrespeito para com os 

servidores e para com nossos clientes, visto que as demandas permanecem sem solução. 

� Diversos gestores da FUNAI extrapolam o direito de editar normas infralegais, e agem contrariando 

frontalmente as normas superiores positivadas. Obviamente o fazem sem as prerrogativas 

necessárias (novamente, ne sutor ultra crepidam), às vezes usando o pretexto de exercer o poder 

discricionário (SIC!), agindo notoriamente fora do escopo de sua competência. Para maior clareza 

anexamos a Portaria n 1.483/PRES e a Informação Técnica n 78/CGIIRC, dois aleijões judiciosos 



eivados de vícios primários, avessos à própria Carta Magna. 

� Na situação atual nós, Servidores Públicos Federais, que nos dispomos com honra ao cumprimento 

do dever, estamos sofrendo trabalho degradante e forçado, na forma da lei. Haja vista servidores 

ficarem dias sem conta em campo esperando comida, tendo que recorrer à floresta, isso dito só 

pra exemplificar. 

Questões Administrativas: 

 

� Existe uma grande indefinição quanto aos termos em que se dá o vínculo administrativo entre as 

Frentes e as Coordenações Regionais. No vácuo de orientações mais completas, as relações se 

tornam lutas de gládio. 

� Também sofremos com a falta de definição específica das atribuições do cargo. Quanto a estas, 

no campo das idéias divergimos diametralmente dos nossos gestores nos diversos níveis, com a lei 

ao nosso lado. 

� Há uma demanda urgente pela regularização das embarcações junto à Marinha e pela 

habilitação e autorização de pilotos e tripulantes. 

� As Coordenações nos têm feito prescindir ilegalmente de autorização (obrigatória) para dirigir 

viaturas e embarcações oficiais. 

� É grave o desrespeito às normas de segurança e saúde do trabalho.  

� Já sugerimos por diversas vezes a elaboração de um plano de capacitação que realmente nos 

instrumentalize para realizar um trabalho tão delicado quanto o nosso. Já sugerimos também o 

convênio com a UAB (Universidade Aberta do Brasil), entre outros, bem como demandamos cursos 

básicos da área de saúde. 

� A parte do efetivo que já foi nomeada por meio de concurso é notoriamente insuficiente. Vê-se no 

Art. 1-B da Lei n. 11.357/06 que houve a criação de 700 vagas somente para o cargo de Auxiliar em 

Indigenismo. 

� Temos realizado diversas viagens sem as respectivas Ordens de Serviço sendo que chegamos ao 

absurdo de ocorrer convocação por meio de mensagens de texto (sms), contrariando a norma de 

registro obrigatório no SCDP (Sistema de Concessão de Diárias e Passagens) e justificativa plausível 

para o não pagamento de diárias (Portaria n 505/MPOG e Dec. 5.992).  

� Os subscreventes sentem falta do plano de carreira indigenista, que nos permitiria desenvolver 

nosso trabalho em outros níveis bem como da regularização de funções de coordenação e de 

chefia, hoje ilegalmente ocupadas em sua maioria por pessoas alienígenas - em relação ao 

quadro permanente da instituição - que, muitas vezes, desconhecem as particularidades do 

trabalho de uma frente, ficando algumas alheias também às questões afetas apenas aos servidores 

do quadro efetivo, gerando alguns dos problemas narrados.  

� Também lamentamos o fato de grande parte do recurso para o trabalho das Frentes ser oriundo 

quase exclusivamente de programas de compensação ambiental, e não de planos 

governamentais 



 

Questões Jurídicas: 

 

� Conforme explicitado na documentação e pareceres anexos, todo e qualquer exercício do poder 

de polícia por parte de servidores da FUNAI (por vezes também por terceirizados ou contratados por 

convênios, com camisetas e bonés de ações da FUNAI) é ilegal, mesmo o poder de polícia administrativo 

está carente de regulamentação e seu exercício também é ilegal, bem como abordagens armadas, 

"fiscalizações", apreensões e doações. Não existe qualquer cobertura legal para ações de repressão e elas 

impossibilitam o trabalho ulterior na região e representam alto risco à integridade física de servidores e 

indígenas, caracterizando ainda os crimes de: 

a) Porte e uso ilegal de arma de fogo 

b) Desvio de função 

c) Usurpação de função pública 

  

� Solicitamos que seja determinado o recolhimento de todas as armas existentes sob o domínio da 

FUNAI, e que as mesmas sejam entregues à Polícia Federal, ou a outro órgão que esta determine. 

� As expedições para localização e monitoramento de índios isolados vêm sendo realizadas sem 

qualquer identificação funcional, identidade visual ou fardamento padronizado. 

� Os auxiliares em indigenismo são coagidos à prática institucionalizada e obrigatória de crimes 

ambientais (caça, pesca (a título de subsistência dos servidores), extração ilegal de madeira, descarte 

criminoso de lixo em terra indígena. Ressalte-se que o servidor público é obrigado a se ater exclusivamente 

ao disposto em Lei, qualquer ação que destoe desta máxima deve ser objeto de remédio administrativo 

e/ou jurídico. 

� Existe uma clara confusão com respeito ao pagamento das verbas indenizatórias de rubrica 

"Diárias", a despeito de quaisquer "entendimentos" (pareceres verbais) da alta gestão da FUNAI, sempre 

equivocados, inclusive quando do custeio parcial por parte da FUNAI. Todas as ações relacionadas ao 

não pagamento de diárias vem desrespeitando nossos direitos, além da carência manifestamente ilegal 

do registro obrigatório do deslocamento no SCDP (ainda que sem ônus para a Fundação). 

 

Acreditamos ainda, após pesquisa na legislação, que fazemos jus aos seguintes adicionais:

� Penosidade 

� Insalubridade  

� Periculosidade 

� Serviço extraordinário 

� Adicional noturno 

� Local penoso

� Acreditamos que fazemos jus também, dada a natureza do trabalho, à aposentadoria especial 

prevista em lei. 

 

 



Nosso dia vai chegar, 

Teremos nossa vez. 

Não é pedir demais: 

Quero justiça, 

Quero trabalhar em paz. 

Não é muito o que lhe peço - 

Eu quero um trabalho honesto 

Em vez de escravidão. 

 

Deve haver algum lugar 

Onde o mais forte 

Não consegue escravizar 

Quem não tem chance. 

 

De onde vem a indiferença 

Temperada a ferro e fogo? 

Quem guarda os portões da fábrica?(...) 

(Fábrica - Legião Urbana) 

 

� Existem trabalhadores (antes terceirizados) hoje sem contrato que venha reger sua relação de 

trabalho, atuando em Frentes de Proteção, alguns há meses sem receber salário, outros recebendo por 

meio de métodos escusos, em situação análoga a de escravo. Já houve denúncias ao MPT nos estados, 

desconhecemos o andamento, mas sabemos que o ilícito permanece. 

� Quanto à nossa lotação, quase todos nós estamos trabalhando em sede diversa de onde somos 

lotados. Os coordenadores tentam ludibriar os auxiliares, dizendo que os mesmos foram removidos para 

outra lotação, sem o devido processo e indenizações, para isso usam o texto da portaria 1.523/PRES, de 04 

de dezembro de 2012, que visa apenas (Art. 1º) Tornar público (SIC) a relação de servidores lotados nas 

Frentes de Proteção Etnoambiental. 

� Estamos cumprindo carga horária esdrúxula, permanecendo semanas, meses a fio em campo, 

laborando números de horas vastamente superiores ao determinado na própria lei, sem direito a descanso 

proporcional para convivermos com nossas famílias.  

 

Todo o relatado é de ciência e/ou com anuência de toda a alta gestão da FUNAI, já discutido 

verbalmente em reuniões. Podemos comprovar ainda que estes já foram informados, por escrito, há muito 

tempo, reiteradamente, de quase todo o exposto. 

 Por sugestão da MPF/PRM-ITZ, solicitamos ao Ministério Público Federal-DF que agrupe as 

demandas registradas nos estados por servidores das Frentes de Proteção Etnoambiental, devido às 

demandas alcançarem dimensão nacional, para que seja dado tratamento uniforme, inclusive nos termos 

da lei Nº 8.429/92. 

 Solicitamos ainda a cada instância que receba este documento em seu protocolo que proceda a 

apuração de cada um dos itens relatados que seja de sua competência, fazendo cessar os ilícitos e 

responsabilizando a cada indivíduo que deva, pois há muito queremos trabalhar de modo a surtir efeito na 

qualidade de vida de nosso cliente, porém não obtivemos sucesso. E não estamos encontrando os meios 

sequer para mitigar o mal, por isso esta súplica, ecoando nosso coletivo "a voz" dos povos beneficiários. 

 

 

 Subscrevem: 

Frente de Proteção Etnoambiental Awá-Guajá 

Frente de Proteção Etnoambiental Cuminapanema 

Frente de Proteção Etnoambiental Envira 

Frente de Proteção Etnoambiental Guaporé 

Frente de Proteção Etnoambiental Madeira 

Frente de Proteção Etnoambiental Madeirinha – Juruena 

Frente de Proteção Etnoambiental Médio Xingu 

Frente de Proteção Etnoambiental Purus 

Frente de Proteção Etnoambiental Uru-eu-wau-wau 

Frente de Proteção Etnoambiental Vale do Javari 

Frente de Proteção Etnoambiental Yanomami Ye´kuana 



De: Rogério Eustáquio Oliveira <ROGERIO.OLIVEIRA@funai.gov.br> 
Data: 27 de Dezembro de 2010 09:24 
Assunto: ENC: Meirelles 
Para: bruno.pyroc@gmail.com, vrjunior_ms@hotmail.com, fabaonr@gmail.com, 
rogeriovargasm@yahoo.com.br, carl_travassos@hotmail.com, jcslobato@hotmail.com 
 

   
 

��� ���������	
��	�������������
�����	�
����	�����������������������������������������

����������� ���!�
!���"�# ���$!���%�����#"�#%&'%(��%&)%*��#"�#�������+,������-!��#"�

#��������
���	�+,������-!��#"��
��������������
+,������-!���

��������
"�%�(�.)(("�#%�������/��#"��
����0�����������������1�������"�#����2����+�����-!��#"�

#�������������+3�,��-!��-��#�
���������0�������
 

  

Caros Colegas, 

  

Estamos no encerramento de mais um ano, com as  avaliações de praxe. Dentre elas, 
destaca-se o recente encontro promovido pela direção da Funai para os novos servidores 
concursados de 2010. Foram duas turmas reunidas em Brasília, para uma apresentação formal ao 
ambiente  institucional. Embora ainda não tenha sido liberada a avaliação do encontro, a CGIIRC 
foi objeto de muitos comentários positivos pela maioria dos concursados,  com muitos elogios as 
apresentações conduzidas pelo Coordenador de Índios de Recente Contato, técnico da Funai com 
larga experiência de campo. 

Tanto o tema das apresentações como a qualidade do apresentador foram destacadas pelos 
novos servidores da Funai, que reconheceram na temática “índios isolados” uma das fortes marcas 
da Funai. Portanto, o mérito da apresentação é o resultado do árduo trabalho de quem está na ponta, 
vivenciando toda sorte de adversidades para levar a cabo esse importante trabalho de proteção dos 
povos indígenas isolados e de recente contado.  

É um reconhecimento e sinal de que estamos no caminho certo. O que torna a nossa 
responsabilidade muito maior para superar os muitos desafios.  

Mas nem tudo foi positivo. Na necessária avaliação das nossas realizações, algumas derrotas 
ou problemas ao longo do ano precisam também ser destacados. No caso do encontro promovido 
em Brasília, certamente um aspecto negativo foi a decisão de suspender a participação dos 
servidores concursados para Auxiliar de Indigenismo. Até a presente data, desconhecemos as 
explicações oficiais. Outro ponto negativo, foi a insistência de algumas pessoas ligadas à direção do 
órgão em criar nos novos servidores concursados uma visão preconceituosa sobre os antigos 
servidores da Funai. Espera-se que em algum momento a Direção da Funai venha a público para 
condenar tais atitudes. 

Vivenciamos muitas outras dificuldades, cujos desafios de superação, se encarados 
honestamente, poderão ser transformados em oportunidade de crescimento. Mas não é intenção 
deste documento listar  tais problemas, já que certamente haverá oportunidade em futuros encontros 
de planejamento para 2011.                  

Dentre estes, uma situação em andamento precisa ser tornada pública para todos os 
servidores da CGIIRC. A situação envolvendo a nomeação do Coordenador da Frente de Proteção 



Etnoambiental do Envira, servidor Artur Meirelles, em substituição ao Sertanista Meirelles, 
transferido como Coordenador para a Frente Yanomami, criada pelo Decreto 7056, de 
reestruturação da Funai. 

Como por todos é conhecido, o senhor Artur Meirelles é filho do sertanista Meirelles e vem 
desempenhando diversas atividades na frente Envira, onde praticamente cresceu junto com seus 
outros irmãos. 

Ocorre que com a nomeação do sertanista Meirelles como coordenador da Frente 
Yanomami, o servidor Artur Meirelles foi designado para coordenador da frente Envira, fato que 
gerou uma consulta a Procuradoria Jurídica da Funai, para verificar a ocorrência de impedimento 
em virtude de relação de parentesco. 

Em resposta, a Procuradoria Jurídica emitiu parecer concluindo que a nomeação do Artur, 
para a frente Envira, constituiria ato de nepotismo, propugnando pela imediata exoneração ou do 
Artur ou do sertanista Meireles, além de apontar a necessidade de abertura de procedimento para 
apuração de responsabilidade. 

Inescapável a conclusão que não restará outra saída ao Coordenador da CGIIRC senão o 
atendimento da determinação da Procuradoria Jurídica, sob pena de também responder a processo 
administrativo. Mas é importante também destacar outra grave conseqüência apontada pelo parecer 
da Jurídica, que recomendou a abertura de procedimento para a apuração de responsabilidade. 

Significa que as nomeações anteriores do Servidor Artur serão objeto de apuração 
administrativa. 

Para quem já respondeu a processo de sindicância, ou conhece suas implicações 
administrativas e legais, sabe que trata-se de situação que deve preocupar a todos.  

Deixar o Sertanista Meirelles ter que responder a uma eventual sindicância sobre nepotismo, 
sem uma contextualização institucional, é permitir uma grande injustiça. 

E para aqueles que precipitadamente acharem que se está defendendo a prática de 
nepotismo, é necessário deixar claro que não é verdade. O nepotismo deve ser combatido por todos 
aqueles que lutam por um serviço público democrático, transparente e eficiente. 

Ocorre que na letra fria da lei, as complexidades e particularidades históricas dos trabalhos 
de Proteção de Índios Isolados não são consideradas. Décadas de atuação no árduo trabalho de 
campo, em que muitos colegas perderam suas vidas, soluções tiveram que ser encontradas, todas 
necessárias e que certamente contribuíram para viabilizar os trabalhos de proteção dos índios 
isolados, mas com claros sinais de fragilidades legais. O problema é que assumimos hoje, como no 
passado, muitas decisões que não tem amparo legal. É quase como um ato de nobreza, distinguindo 
aqueles que são comprometidos com a defesa dos índios, daqueles nem tanto. 

Discorrer aqui sobre elas (as fragilidades administrativas), não seria adequado, mas só para 
lembrar algumas, poderíamos citar o grave problema de uso de armas de fogo, sem a devida 
regulamentação legal, as atividades de fiscalização praticadas por servidores e terceirizados, as 
escalas de trabalho desrespeitando a legislação trabalhista, a condição de insalubridade a que são 
mantidos todos os servidores de campo. 

Mas o que tem a ver os fatos acima com a situação de nepotismo? A presença de filhos e 
esposas de indigenistas e ou sertanistas ao longo de seus trabalhos de campo, mais precisamente nos 
antigos postos indígenas, foi uma solução de dupla necessidade. Para o servidor e para a 
instituição.  Tal convívio permitia compensar a situação de isolamento inerente aos trabalhos de 
campo, cuja distancias e dificuldades de acesso, praticamente obrigava a permanência de longos 
períodos nestes postos. Mas tal isolamento era fruto da falta de uma política de escalas e cargas 
horárias que permitissem a esses trabalhadores, o necessário e legal tempo com suas famílias. Em 
contrapartida, a presença nos postos dos familiares dos servidores, supria  “funções” estratégicas de 
postos de trabalhos não criados pelo órgão, fosse nas atividades de cozinheira para todos os 



trabalhadores, quer participando das expedições. Assim, esposas, filhos e filhas eram incorporados 
na atividades de trabalho. E é interessante observar que tal situação poderia ser caracterizada de 
trabalho, com vinculo institucional, obrigando à contratação como servidores públicos.  Mas é 
interessante observar também  que não se conhece nenhum registro de que ex-servidores da Funai 
tenham usado dessa situação para reivindicar na justiça a contratação de seus familiares, por se 
enquadrarem nesta hipótese legal.  

Poucos servidores de postos, ao longo dos anos, conseguiram esporádicas nomeações em 
cargos comissionados de seus parentes, ou até mesmo algumas contratações, antes da atual 
legislação que obriga a realização de concurso público. Não foi o caso da maioria. 

No caso “Meirelles”, a nomeação do seu filho Artur, se enquadra no contexto acima 
explicado. Trata-se de nomeações antecedidas de um histórico que se explica pelas vicissitudes 
criadas e permitidas pela instituição. 

Ocorre que para a Justiça, não existe distinção entre nomeações de parentesco de pessoas 
que dedicaram suas vidas ao longo de um trabalho e nomeações paroquiais, em fulgazes momentos 
de passagens pelo poder, daqueles que somente querem se aproveitar do estado, como vimos 
assistindo atualmente neste órgão.   

  São rápidas explicações, conhecidas por muitos servidores “antigos” da Funai, mas 
necessárias para se evitar o julgamento precipitado de quem não vivenciou ou conheceu esta dura 
realidade de servidores da Funai que atuaram e atuam em campo. 

Mas o interessante é que mesmo sertanistas tendo sido presidentes e diretores não 
conseguiram garantir instrumentos legais que contemplasse soluções para a resolução desse quadro. 
E mesmos eles, uma vez em importantes cargos na instituição, tiveram que conviver com soluções 
extremamente frágeis mantidas nas relações de trabalho nos postos indígenas. 

Convênios com entidades internacionais foram e são assinados para apoiarem o trabalho 
com os índios isolados. Parceiros publicam em fóruns internacionais seus resultados de sucesso para 
a proteção dos índios isolados, se beneficiando diretamente dos trabalhos de campo dos servidores 
da Funai, mas nenhum deles se preocupa com as  precárias condições do trabalho desses mesmos 
servidores. 

Ai reside uma lógica perversa. Todos se beneficiam desse ambiente de alto risco, mas 
quando se usa dos instrumentos legais para julgar muitas dessas práticas, é o servidor da Funai, 
quem tem que se explicar, sozinho, como se a instituição delas não tivesse se beneficiado. 

Nestes momentos, cabe ao servidor acusado contratar advogado, levantar documentos, 
apresentar justificativas e todas as demais providencias para se defender.  

 Pelos trabalhos que o Sertanista Meirelles desempenhou e vem desempenhando para 
proteger os índios isolados, representando o Estado Brasileiro, não seria justo deixa-lo sozinho, no 
caso de uma eventual abertura de processo administrativo.  

Além de ser amplamente conhecida pela atual gestão da Funai, toda a situação na Frente 
Envira permitiu direta e indiretamente que se garantisse um trabalho de qualidade para a proteção 
dos índios isolados.  

Ocorre que aos olhos do parecer da jurídica, trata-se de condições qualificadas como de 
Nepotismo, recomendando a abertura de sindicância para apuração. 

E é possível inclusive que nenhuma apuração ocorra, ou ocorrendo, conclua pela não 
verificação de irregularidade. O problema é está loteria: pode, não pode.  

Neste quadro, está nas mãos dos Coordenadores das Frentes de Proteção Etnoambiantais da 
CGGIIRC e seus demais servidores assumirem uma firme posição de solidariedade preventiva ao 
Sertanista Meireles. Ao fazerem isto, estarão obrigando a instituição FUNAI a também assumir 
oficialmente uma posição sobre esta situação. E houver irregularidades no caso Meirelles!Artur, que 



se corrija então todos os casos igualmente irregulares que estão ocorrendo hoje. Mas que 
fundamentalmente, aja uma postura solidária da instituição, assumindo solidariamente com o 
Meirelles a sua defesa.  

Eu, como servidor da CGIIRC, que assisto diariamente relatos os mais dramáticos vindos 
das frentes de proteção, solicitando apoio ao trabalho para a solução de diversos entraves 
administrativos, tenho plena consciência de que existe um risco REAL de futuras acusações de 
irregularidades administrativas, em decorrências de diversas decisões que estão sendo tomadas. 

Poderia citar por exemplo a presença de armas de fogo nas frentes de proteção (com o 
conhecimento da direção da funai) não obstante a falta de regulamentação que permita o uso das 
mesmas; as diversas operações de fiscalização (com conhecimento da direção central) em que 
terceirizados e servidores de convênios assumem a prerrogativa de apreender bens e equipamentos, 
só para citar os mais graves. 

Mas é preciso que se alerte todos os servidores da Funai: as instituições de fiscalização e 
controle do governo federal (TCU, CGU, auditoria, ministério público, policia afederal, etc,) estão 
conduzindo investigações cada vez mais rigorosa para apurar a pratica de irregularidades 
administrativas pelos servidores públicos. E as punições são rigorosas, inclusive no plano moral: 
ver o nome associado a investigações e divulgados em documentos públicos, acreditem, é 
devastador. 

Portanto, avaliar a gravidade do parecer da procuradoria jurídica, é um ato altamente 
recomendável a ser adotado por todos os coordenadores das frentes de proteção etnoambientais, não 
só para apoiar o sertanista Meirelles, mas principalmente para verificar se as condições de trabalho 
atualmente oferecida pela Funai permite que se tenha as garantias mínimas de cumprimento da 
legislação. 

Para aqueles que assim concordarem, recomenda-se enviar uma carta ao presidente da Funai 
de solidariedade ao Sertanista Meirelles, propondo a realização de uma reunião em caráter de 
máxima urgência para debaterem esta complexa, grave, urgentissima situação, envolvendo a atual 
falta de segurança no desenvolvimento dos  trabalhos nas Frentes de Proteção. 

Enquanto escrevo estas palavras, Artur e Meirelles estão em campo, desenvolvendo seus 
trabalhos e acreditando que o fazem com todo o respaldo instituicional. Por ironia do destino, em 
um momento de significativo simbolismo para o restante da nossa sociedade, de encontro com 
familiares, eles estarão nas companhias apenas de uma diminuta equipe de trabalho. Jamais 
imaginam que serão surpreendidos com as decisões que obrigam que um deles seja exonerado. É o 
famoso “fogo amigo”.  

Meirelles é um daqueles sertanistas que tem registros memoráveis do trabalho indigenista. 
Certa vez, recebeu uma certeira flecha no rosto. Sobreviveu. Ao que consta, não o preocupa a 
possibilidade de receber outras flechadas. Certamente estará preparado para defender-se delas. 
Desde que não venham dos gabinetes daqueles que o comandam.   

A propósito, no encontro promovido em Brasília para os concursados, não foi cobrado da 
Direção da Funai nenhum posicionamento sobre a grave situação de risco administrativo em que se 
encontram os servidores que atuam no trabalho de proteção para os índios isolados. Existe uma 
certa nobreza nesta atitude: Sofrer em silêncio as agruras do trabalho. Contenta-nos os aplausos 
pelo sacerdócio?  

  

Atenciosamente, 

  

Rogério E. Oliveira 

Técnico Indigenista/CGIIRC  
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PRESIDÊNCIA

PORTARIA No 1483/PRES, de 19 de novembro de 2012.
A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo 
Estatuto aprovado pelo Decreto nº 7.778, de 27 de JULHO de 2012, e
Considerando que a Lei nº 5.371, de 5 de dezembro de 1967, estabelece como finalidade da FUNAI o respeito à pessoa do 
índio e suas comunidades e o exercício do poder de polícia nas áreas reservadas e nas matérias atinentes à proteção do índio;
Considerando que o Decreto nº 7.778, de 27 de julho de 2012, estabelece como finalidade da FUNAI a proteção e promoção 
dos direitos dos povos indígenas, a garantia aos povos indígenas isolados do exercício de sua liberdade e de suas atividades 
tradicionais sem a obrigatoriedade de contatá-los, a garantia da proteção e conservação do meio ambiente nas terras 
indígenas, o exercício do poder de polícia em defesa e proteção dos povos indígenas; 
Considerando que nos termos do art. 20 do Decreto nº 7.778, de 27 de julho de 2012, compete à Diretoria de Proteção 
Territorial monitorar as terras indígenas regularizadas e aquelas ocupadas por populações indígenas, incluídas as isoladas e de 
recente contato, bem como planejar, formular, coordenar e implantar as políticas de proteção aos grupos isolados e recém-
contatados; 
Considerando que nos termos do art. 7º do Decreto nº 1.775, de 08 de janeiro de 1996, é obrigação da FUNAI, no exercício 
do poder de polícia, disciplinar o ingresso e trânsito de terceiros em áreas em que se constate a presença de índios isolados,
bem como tomar as providências necessárias à proteção dos indígenas; 
Considerando que no âmbito da Diretoria de Proteção Territorial existe uma coordenação específica para os assuntos 
relacionados a índios isolados e de recente contato, Coordenação-Geral de Índios Isolados e de Recente Contato; 
Considerando que nos termos do art. 22 do Decreto nº 7.778, de 27 de julho de 2012 compete às Frentes de Proteção 
Etnoambiental, órgão sob a orientação e supervisão da Diretoria de Proteção Territorial, a proteção dos povos indígenas 
isolados, assegurando o exercício de sua liberdade, cultura e atividades tradicionais, a promoção do levantamento de 
informações relativas à presença e localização de índios isolados, a coordenação das ações locais de proteção e promoção dos 
povos indígenas de recente contato, o fornecimento de subsídios à Diretoria de Proteção Territorial para disciplinar o ingresso 
e trânsito de terceiros em áreas com a presença de índios isolados; 
Considerando que parte das vagas de indigenista especializado, agente em indigenismo e auxiliar em indigenismo, criadas 
pela Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2009 e providas pelo concurso público do Edital FUNAI nº 01/2010, foram 
destinadas às Frentes de Proteção Etnoambiental (FPE) para atuação em campo, em terras indígenas ou locais onde exista 
referência de índios isolados e de recente contato; 
Considerando que as atribuições dos servidores que atuam junto às Frentes de Proteção Etnoambiental estão diretamente 
relacionadas com trabalhos que exigem esforço físico em expedição na floresta e em áreas fluviais e terrestres, tais como 
reconhecimento topográfico e de sinais de presença e andança de seres humanos, relato e registro de vestígios de índios 
isolados, trabalho em equipe, pernoite em mato em barracas ou abrigos improvisados, atividade continuada por dias de
caminhada e acampamento, operações de vistoria terrestre e fluvial de áreas situadas no interior de terras indígenas e em 
áreas de campo e floresta ainda não regularizadas, tudo objetivando a proteção de índios isolados e o atendimento de índios 
de recente contato;  
Considerando que o desenvolvimento das atribuições das Frentes de Proteção Etnoambiental implica em deslocamentos por 
rios, estradas e mata fechada, em longas distâncias, os quais podem durar semanas, sendo que em alguns casos só é possível o
acesso por meio de aeronave; 
Considerando que esses deslocamentos implicam em alto custo com combustível e logística, seja por meio de transporte 
terrestre, embarcação ou aeronave, e, por isso, demandam escalonamento de dias de trabalho necessário ao desempenho 
satisfatório das atribuições do cargo; 
Considerando o imperativo legal de atendimento aos fins institucionais da FUNAI em relação aos índios isolados e de recente 
contato, bem como ao respeito dos direitos dos servidores das Frentes de Proteção Etnoambiental; 
Considerando a existência de questionamentos judiciais quanto à indefinição do regime de trabalho dos servidores que atuam 
junto às Frentes de Proteção Etnoambiental; 
Considerando que a República Federativa do Brasil tem como fundamento a dignidade da pessoa humana e deve fazer 
respeitar os direitos sociais a educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer e segurança; 
Considerando a obrigação da Administração Pública em resguardar o bem estar físico e psíquico de seus servidores; 
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Considerando a necessidade de propor um melhor modelo de escalonamento que permita um planejamento racional que 
atenda às demandas da instituição, bem como os direitos e interesses dos servidores, os quais não podem ser apartados do 
convívio familiar e têm o direito de gozar de tempo para a resolução de assuntos particulares, resolve: 
Art. 1º O regime de escala de trabalho em expedições dos servidores que atuam em ações coordenadas pelas Frentes de 
Proteção Etnoambiental será regido nos termos desta Portaria.
Paragrafo único. Considera-se expedição para os fins desta Portaria a incursão em floresta, área de mata, área fluvial ou zona 
não urbana, que implique em atividade continuada por dias de caminhada, viagem em automóvel ou embarcação, ou exijam 
pernoite em acampamento, barracas, embarcações, abrigos improvisados ou bases avançadas, para localização de índios 
isolados e seus territórios, monitoramento territorial de índios isolados e de recente contato, vigilância e fiscalização de terras 
indígenas onde se localizam índios isolados e de recente contato, e exemplo de atividades de reconhecimento topográfico e de 
sinais de presença e andança de seres humanos, relato e registro de vestígios de índios isolados, atendimento de índios de 
recente contato, restrição de acesso a pessoas não autorizadas, mediações de conflito, manutenção de bases avançadas em 
regiões estratégicas, vistoria terrestre e fluvial de áreas situadas no interior de terras indígenas e em áreas de campo e floresta 
ainda não regularizadas.
Art. 2º A necessidade de expedição de que trata o artigo anterior deverá ser informada pela Frente de Proteção Etnoambiental, 
com antecedência mínima de dez dias úteis, à Coordenação-Geral de Índios Isolados da Diretoria de Proteção Territorial para 
ciência do Coordenador-Geral e aprovação do Diretor.
§1º Em situações de emergência devidamente justificadas, o prazo de que trata o caput poderá ser desconsiderado.
§2º O Diretor de Proteção Territorial poderá delegar a competência para aprovar a expedição ao Coordenador-Geral de Índios 
Isolados e Recém Contatados.
Art. 3º O deslocamento da equipe de campo, após a aprovação de que trata o artigo anterior, será autorizado mediante ordem 
de serviço expedida pelo Coordenador da Frente de Proteção Etnoambiental, a qual deverá conter minimamente a justificativa 
e objetivo da expedição, o nome dos integrantes da expedição com a indicação do responsável, seus respectivos cargos, 
matrículas, lotação e exercício, cronograma das atividades a serem realizadas, com a respectiva duração e o percurso a ser 
percorrido, insumos e equipamentos a serem utilizados, o prazo para entrega do relatório de atividade de campo, bem como 
prever o exato período de descanso do servidor, quando de seu retorno.
Parágrafo único. A Diretoria de Proteção Territorial poderá aprovar modelo de ordem de serviço e de relatório de atividade de 
campo a ser seguido obrigatoriamente pelas Frentes de Proteção Etnoambiental.
Art. 4º Em nenhuma hipótese a expedição durará período superior a 60 (sessenta) dias corridos.
Art. 5º O período de descanso dos servidores que retornarem das atividades de expedição descritas no art. 1º corresponderá à 
metade do tempo previsto no cronograma da ordem de serviço, contado em dias corridos, a partir do dia subseqüente ao fim 
da expedição.
§1º Acaso haja fração no resultado do cálculo do período de descanso, o servidor fará jus ao gozo de um dia inteiro.
§2º Não poderá ser postergado o gozo do período de descanso.
Art. 6º Os servidores que atuam junto às Frentes de Proteção Etnoambiental deverão ser submetidos à avaliação médica 
periódica, em períodos não superiores a quatro meses, que deverá ser prestada pelo Poder Público, bem como estar em dia 
com a cobertura vacinal especificada pela Diretoria de Proteção Territorial.
Art. 7º A FUNAI deverá fornecer aos servidores os equipamentos de proteção individual e coletivo, alimentação básica e kit 
de primeiros socorros e comunicação necessários ao desempenho da excursão.
Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARTA MARIA DO AMARAL AZEVEDO
Presidenta 



 
GABINETE DO MINISTRO 

PORTARIA Nº 505, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009 
 

O MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no 
uso de suas atribuições e atendendo à necessidade de racionalização dos gastos governamentais, 
resolve: 

Art. 1º Os órgãos e entidades da Administração Pública federal direta, autárquica e 
fundacional, para racionalização de gastos com a emissão de bilhetes de passagens aéreas para 
viagens a serviço, deverão observar os seguintes procedimentos: 

I - a solicitação da proposta de viagem, com passagem aérea, deve ser realizada com 
antecedência mínima de dez dias; 

II - devem ser atribuídas a servidor formalmente designado, no âmbito de cada unidade 
administrativa, de acordo com o disposto no regulamento de cada órgão e entidade, as seguintes 
etapas no processo de emissão de bilhetes de passagens aéreas para viagens a serviço: 

a)a verificação da cotação de preços das agências contratadas, comparando-os com os 
praticados no mercado; 

b)a indicação da reserva; e 
c)a solicitação e a autorização para emissão de bilhetes de passagens. 
III - a autorização da emissão do bilhete deverá ser realizada considerando o horário e 

o período da participação do servidor no evento, o tempo de traslado, e a otimização do trabalho, 
visando garantir condição laborativa produtiva, preferencialmente utilizando os seguintes parâmetros: 

a) a escolha do vôo deve recair prioritariamente em percursos de menor duração, 
evitando-se, sempre que possível, trechos com escalas e conexões; 

b) o embarque e o desembarque devem estar compreendidos no período entre sete e 
vinte e uma horas, salvo a inexistência de vôos que atendam a estes horários; 

c) em viagens nacionais, deve-se priorizar o horário do desembarque que anteceda em 
no mínimo três horas o início previsto dos trabalhos, evento ou missão; e d) em viagens 
internacionais, em que a soma dos trechos da origem até o destino ultrapasse oito horas, e que sejam 
realizadas no período noturno, o embarque, prioritariamente, deverá ocorrer com um dia de 
antecedência. 

IV - a emissão do bilhete de passagem aérea deve ser ao menor preço, prevalecendo, 
sempre que possível, a tarifa em classe econômica, observado o disposto no inciso anterior e alíneas, 
e no art. 27 do Decreto nº 71.733, de 18 de janeiro de 1973; e 

V - a emissão dos bilhetes é realizada pela agência de viagens contratada, a partir da 
autorização do servidor formalmente designado. 

§ 1º Em caráter excepcional, a autoridade máxima dos órgãos e entidades a que se 
refere o caput poderá autorizar viagem em prazo inferior ao estabelecido no inciso I deste artigo, 
desde que devidamente formalizada a justificativa que comprove a inviabilidade do seu efetivo 
cumprimento. 

§ 2º A autorização de que trata o § 1º deste artigo pode ser objeto de delegação e 
subdelegação. 

§ 3º Quaisquer alterações de percurso, data ou horário de deslocamentos serão de 
inteira responsabilidade do servidor, se não forem autorizados ou determinados pela Administração. 

Art. 2º Conforme previsto no art. 12-A, do Decreto nº 5.992, de 19 de março de 2006, 
o Sistema de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão é de utilização obrigatória pelos órgãos e entidades da Administração Pública federal direta, 



autárquica e fundacional para a concessão, o registro, o acompanhamento, a gestão e o controle de 
diárias e de passagens e envio de informações para a Controladoria Geral da União - CGU. 

Parágrafo único. São responsáveis pela gestão do sistema: 
a) o gestor central - na Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação - SLTI, do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; e 
b) o gestor setorial - nos órgãos usuários do SCDP. 
Art. 3º Todas as viagens no âmbito de cada órgão e ou entidade devem ser registradas 

no SCDP, mesmo nos casos de afastamento sem ônus ou com ônus limitado. 
Art. 4º Para a prestação de contas, o servidor deverá apresentar, no prazo máximo de 

cinco dias, contados do retorno da viagem, original ou segunda via dos canhotos dos cartões de 
embarque, ou recibo do passageiro obtido quando da realização do check in via internet, bilhetes, ou a 
declaração fornecida pela empresa de transporte, e relatório da viagem. 

Parágrafo único. A autorização de nova viagem sem prestações de contas da 
anteriormente realizada, é de competência e responsabilidade da autoridade mencionada no § 1º do 
art. 1º desta Portaria. 

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6º Revoga-se a Portaria MP nº 98, de 16 de julho de 2003. 
 

PAULO BERNARDO SILVA 




















