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CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS
SCS - B - Quadra 09 - Lote C - Edi�cio Parque Cidade Corporate, Torre A

Brasília, DF. CEP 70308-200. - h*p://www.mdh.gov.br/sobre/par1cipacao-social/cndh

OFÍCIO N.° 2439/2020/CNDH/SNPG/MMFDH

Brasília, 10 de julho de 2020.

A Sua Excelência a Senhora
Desa. DANIELE MARANHÃO
Tribunal de Regional Federal da 1ª Região -TRF1ª
Telefone: (61) 3314-5153
E-mail: gab.daniele.maranhao@trf1.jus.br;

Assunto: [URGENTE] Manifesta preocupação e sugere suspensão da liminar com reabertura das
rodadas de mediação que estavam em trâmite – Terra Indígena Ponta Grande/Bahia - nº:
1027730-03.2020.4.01.0000.

ExcelenGssima Senhora Desembargadora,

Cumprimentando-a  cordialmente,  este Conselho Nacional  de  Direitos Humanos -  CNDH
manifesta preocupação em relação à decisão judicial que determinou a reintegração de posse na terra
Indígena  Ponta  Grande,  em  que  vive  a  Comunidade  Indígena  Pataxó  ,  na  Bahia,  especialmente
considerando este contexto de pandemia de Covid-19. Ressalte-se que foi interposto recurso de Agravo
de  Instrumento,  processo   nº:  1027730-03.2020.4.01.0000,  em  face  da  referida  decisão  e  que  está
concluso para a ilustre Desembargadora.

O Conselho Nacional dos Direitos Humanos - CNDH, órgão autônomo criado pela Lei nº
12.986/14, tem por finalidade a promoção e a defesa dos direitos humanos mediante ações preven1vas,
prote1vas, reparadoras e sancionadoras das condutas e situações de ameaça ou violação desses direitos e
a  proteção  aos  direitos  e  garan1as  fundamentais,  individuais,  cole1vos  ou  sociais,  previstos  na
Cons1tuição  Federal,  nos  tratados  e  atos  internacionais  celebrados  pela  República  Federa1va  do
Brasil. Cabe ao Conselho velar pelo efe1vo respeito aos direitos humanos por parte dos poderes públicos,
dos serviços de relevância pública e dos par1culares por meio da promoção de medidas necessárias à
prevenção, repressão, sanção e reparação de condutas e situações contrárias aos direitos humanos, bem
como apurar as respec1vas responsabilidades, podendo aplicar sanções a pessoas �sicas ou jurídicas e a
entes públicos ou privados, proporcionais às ações ou omissões ofensivas à atuação deste Conselho ou às
lesões de direitos humanos.
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Considerando a necessidade do respeito aos direitos fundamentais dos povos indígenas,
 este Conselho, venho por meio deste o�cio solicitar o  respeito aos termos da Resolução nº 10, de 17 de
outubro de 2018,  do CNDH (em anexo), que dispõe sobre soluções garan1doras de direitos humanos e
medidas preven1vas em situações de conflitos fundiários cole1vos rurais e urbanos, a fim de priorizar a
permanência regular do grupo que demanda proteção especial nas áreas por eles ocupadas, garan1ndo-
se a permanência das populações nos locais em que 1verem se estabelecido, com destaque para o art. 1º,
§ 1º e 2º, da referida Resolução:

§ 1º Os despejos e deslocamentos forçados de grupos que demandam

proteção especial do Estado implicam violações de direitos humanos e devem

ser evitados, buscando-se sempre soluções alterna!vas.

§ 2º Os despejos e deslocamentos forçados de grupos que demandam

proteção especial do Estado só podem eventualmente ocorrer mediante

decisão judicial, nos termos desta resolução, e jamais por decisão meramente

administra!va.

Considere-se, ademais, que a  Resolução nº 11, de 19 de março de 2020, do CNDH (em
anexo),  pede  providências  ao  Conselho  Nacional  de  Jus1ça,  aos  Tribunais  de Jus1ça  e  aos  Tribunais
Regionais Federais que indiquem a suspensão por tempo indeterminado do cumprimento de mandados
cole<vos  de  reintegração  de  posse,  despejos  e  remoções  judiciais  ou mesmo extrajudiciais  com  a
finalidade  de  evitar  o  agravamento  da  situação  de  pandemia  em  relação  ao  novo  Coronavírus
(COVID-19).

Cabe  lembrar  que,  por  meio  do  Decreto  nº  591/1992,  o  Brasil  ra1ficou  o  Pacto
Internacional de Direitos Civis e Polí1cos da ONU que, em seu ar1go 11, prevê a obrigação do Estado de
proteger e promover o direito à moradia digna. Segue a redação do disposi1vo:

Art.  11. 1. Os Estados-partes no presente Pacto reconhecem o direito de
toda pessoa a  um nível  de  vida adequado para  si  próprio  e  sua família,
inclusive  à alimentação,  ves1menta e moradia adequadas,  assim como a
uma  melhoria  conGnua  de  suas  condições  de  vida.  Os  Estados-partes
tomarão medidas apropriadas para assegurar a consecução desse direito,
reconhecendo  nesse  sen1do,  a  importância  essencial  da  cooperação
internacional fundada no livre consen1mento.

Além disso, em caso de desocupações forçadas, o Comentário Geral nº 07 do Comitê dos
Direitos  Econômicos,  Sociais  e  Culturais  da  ONU,  determina  que  desocupações  não  possam  ocorrer
quando o polo passivo es1ver desabrigado ou vulnerável à violação de Direitos Humanos, incumbindo ao
Poder Público a garan1a alterna1va de moradia  àqueles  que sofrerem despejos,  independentemente
destes serem ilegais ou em decorrência de proteção à posse ou propriedade de terceiros. É dever dos três
entes Federa1vos prover o Direito Fundamental à moradia digna às pessoas vulneráveis economicamente,
que não gozam de poderes aquisi1vos para ter acesso e manter uma unidade habitacional minimamente
digna. Também a Cons1tuição Brasileira de 1988, em seu ar1go 203, determina que a assistência social
deverá ser prestada a qualquer pessoa que necessitar desta, independente, inclusive, de contribuição à
seguridade social.

No caso em análise,  considerando tratar-se de terra indígena,  é importante observar  o
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determinado pelo STF, em caráter nacional, no Recurso Extraordinário 1.017.365 em que determina:

"Assim, com base no ar<go 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino, nos termos do
pedido,  a  suspensão  nacional  dos  processos  judiciais,  notadamente  ações  possessórias,
anulatórias  de processos  administra<vos  de  demarcação,  bem como os  recursos  vinculados  a
essas ações, sem prejuízo dos direitos territoriais dos povos indígenas, modulando o termo final
dessa determinação até a ocorrência do término da pandemia da COVID-19 ou do julgamento final
da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 1.017.365 (Tema 1031), o que ocorrer por úl<mo,
salvo ulterior decisão em sen<do diverso. . "

Portanto, solicita-se, mui respeitosamente, que este o�cio conste nos autos do processo e
que a ilustre Desembargadora Federal possa levar em consideração a argumentação aqui exposta.

Agradecemos e colocamos a equipe da Secretaria Execu1va do CNDH à disposição para
mais  informações  por  meio  do  endereço  eletrônico  cndh@mdh.gov.br;  ou  pelos  telefones  (61)
2027-3945/3907.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de es1ma e consideração.

Respeitosamente,

RENAN VINICIUS SOTTO MAYOR DE OLIVEIRA

Presidente

Conselho Nacional dos Direitos Humanos

Documento assinado eletronicamente por Renan Vinicius Sotto Mayor de Oliveira, Presidente, em

01/09/2020, às 17:49, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.mdh.gov.br/autenticidade,

informando o código verificador 1317952 e o código CRC 3C18380B.

Referência: Caso responda este o�cio, indicar expressamente o Processo nº 00135.217618/2020-33 SEI nº 1317952
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