
CNDH realiza 5a Reunião Extraordinária nesta sexta-feira 
 
O Conselho Nacional dos Direitos Humanos - CNDH realiza amanhã (07) sua 5a Reunião 
Extraordinária, que ocorre virtualmente em razão da pandemia do novo coronavírus. O 
encontro tem o objetivo de discutir e deliberar sobre as recomendações do colegiado 
para o plano de enfrentamento da covid-19 para os povos indígenas brasileiros, 
conforme determinação do ministro Luís Roberto Barroso, confirmada pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF). 
 
A decisão judicial foi tomada diante da Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental no 709 (ADPF 709), que determinou que o governo federal adote uma 
série de medidas para conter o contágio e a mortalidade por covid-19 entre a população 
indígena. Entre as medidas determinadas está a elaboração de um plano de 
enfrentamento da covid-19 para os povos indígenas brasileiros com a participação das 
comunidades e do CNDH; a criação de uma sala de situação para gestão e 
monitoramento das ações; a contenção de invasores em reservas indígenas e um plano 
de desintrusão; a criação de barreiras sanitárias para indígenas em isolamento ou 
contato recente; o acesso de todos os indígenas ao Subsistema Indígena de Saúde, 
independentemente da homologação das terras ou reservas; e que os não aldeados 
também acessem o subsistema na falta de disponibilidade do SUS geral. 
 
Seguindo determinação judicial, o governo federal criou um grupo de trabalho para 
elaboração do plano. Além de participar do grupo coordenado pelo governo, o CNDH 
organizou um outro grupo de trabalho com objetivo de elaborar suas próprias 
recomendações para o plano, com o apoio de suas comissões, de consultores ad hoc, de 
representantes da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil - APIB, da Associação 
Brasileira de Saúde Coletiva – Abrasco, da Defensoria Pública da União – DPU, do 
Ministério Público Federal - MPF, da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB e da 
Fiocruz.  O CNDH solicitou ainda à Rede Nacional de Conselhos que enviem propostas 
de recomendação sobre a temática. 
 
A reunião terá participação de titulares e suplentes, seguindo a Resolução n. 12, de 23 
de março de 2020, do CNDH. A 6a Reunião do conselho acontece na semana que vem, 
entre os dias 13 e 14 de agosto. 
 


