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Ofício n. 02/2021 - AJUR/COIAB  
 
 
Eliana Peres Torelly de Carvalho 
Subprocuradora Geral da República  
Coordenador da 6º Câmara de Coordenação e Revisão do MPF 
Procuradoria Geral da República  
SAF Sul Quadra 4 Conjunto C 
Brasília/DF – Cep 70050-9000  
6ccr@mpf.mp.br  
 
 
Assunto: Representação Criminal pelo cometido do crime previsto no art. 3º, da 
Lei nº2.889/1956, cumulado com pedido de prisão temporária com fulcro no art. 
1º, alínea “a”, da Lei nº 7.960/1989   

 
 

 
COORDENAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES INDÍGENAS DA 

AMAZÔNIA BRASILEIRA - COIAB, pessoa jurídica de direito privado, sediada a 
Av. Ayrão, 235, Presidente Vargas, CEP 69.025-290, Manaus, Amazonas-Brasil, com 
registro no cadastro nacional de pessoa jurídica sob n. 63.692.479/0001-94, neste ato 
representada por sua Assessoria Jurídica que ao final assinam, vem, respeitosamente, 
à presença de Vossa Excelência, com fundamento na Lei n. 2.889/1956, que define 
e pune o crime de genocídio, apresentar  

 
 

REPRESENTAÇÃO CRIMINAL 
 
 
em face de HENRY CHARLLES LIMA DA SILVA, coordenador da Funai no Vale 
do Javari (AM), tenente da reserva do exército, pelos motivos de fato e de direito a 
seguir exposto.  
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DOS FATOS  
 
Chegou ao conhecimento da COIAB, no dia 22 de julho de 2021, às 

11h:47min por meio de notícia publicada no portal da "Folha de São Paulo"1, áudio 
do coordenador da Funai no Vale do Javari (AM), tenente da reserva do exército 
HENRY CHARLLES LIMA DA SILVA, onde claramente incita terceiros a atentarem 
contra a vida e integridade física dos indígenas que vivem em isolamento 
voluntário daquela região. 

Além de incitar terceiros a atacarem os povos indígenas isolados, o 
servidor do órgão indigenista se coloca à disposição para abrir fogo contra os 
isolados. 

Segundo o áudio, cuja a autenticidade foi apurado pela reportagem, o 
representado disse: “Eu vou entrar em contato com o pessoal da Frente [de Proteção 
Etnoambiental] e pressionar: ‘Vocês têm de cuidar dos índios isolados, porque 
senão eu vou, junto com os marubos, meter fogo nos isolados’”, disse durante 
reunião na aldeia Paulinho, em 23 de junho. 

O fato narrado acima é gravíssimo, isso porque, o Brasil é o país com a 
maior quantidade de povos isolados do planeta. Atualmente, o governo reconhece 
a existência de 114 registros de povos isolados, sendo 28 confirmados2 e outros 86 
com vistas a qualificar as informações a respeito da presença dessas populações. 
Há, ainda, o reconhecimento de ao menos 18 povos indígenas de recente contato3. 
Dos 86 registros de povos isolados ainda não confirmados, 17 encontram-se 
desprotegidos, fora de terras demarcadas, em regiões com grandes taxas de 
desmatamento, segundo último levantamento feito pelo Conselho Nacional de 

 
1 Tenente do Exército, coordenador da Funai fala em 'meter fogo' em índios isolados no AM; ouça 
áudio - 22/07/2021 - Poder - Folha (uol.com.br) 
2 Essa informação consta na normativa da Funai Informação Técnica nº 
16/2018/COPLII/CGIIRC/DPT-FUNAI  
3 Informação como base em: i) Oficina "Diretrizes para o atendimento dos povos indígenas de 
recente contato: novas experiências, velhos desafios" – FUNAI; ii) 1ª Reunião do Conselho da 
Política de Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato – 
CGIIRC; iii) Portaria FUNAI nº 1.821/2011. 
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Direitos Humanos que fundamentou a Resolução n. 44/20204. 
 

DO DIREITO  
 
A Lei n. 5.371, de 5 de dezembro de 1967 em seu art.1º, inciso VII, 

estabelece como finalidade da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), bem como a 
Portaria n. 666, de 17 de julho de 2017, que dispõe sobre o regimento interno, a 
missão institucional de proteger e promover os direitos indígenas em nome da 
União. 

Feita esta consideração inicial, denota-se, da conduta do coordenador da 
Funai, que além de estar atuando na contramão da sua missão institucional, o 
mesmo pode ser enquadrado no crime de genocídio, pois sua conduta se amolda ao 
tipo penal previsto no artigo 3º, da Lei n. 2.889/1956, senão vejamos:  

 
Do Crime de Genocídio 
Art. 1º Quem, com a intenção de destruir, no todo ou em parte, 
grupo nacional, étnico, racial ou religioso, como tal:  (Vide Lei 
nº 7.960, de 1989) 
a) matar membros do grupo; 
b) causar lesão grave à integridade física ou mental de 
membros do grupo; 
c) submeter intencionalmente o grupo a condições de 
existência capazes de ocasionar-lhe a destruição física total ou 
parcial; 
d) adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio 
do grupo; 
e) efetuar a transferência forçada de crianças do grupo para 
outro grupo; 
Será punido: 
Com as penas do art. 121, § 2º, do Código Penal, no caso da letra 
a; 
Com as penas do art. 129, § 2º, no caso da letra b; 
Com as penas do art. 270, no caso da letra c; 
Com as penas do art. 125, no caso da letra d; 
Com as penas do art. 148, no caso da letra e; 

 
4 Disponível em: <https://www.gov.br/participamaisbrasil/resolucao-n-44-de-10-de-dezembro-
de-2020-2> 
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A mera incitação, direta e publicamente a alguém a praticar qualquer dos 

crimes previstos no art. 1º, da Lei n. 2.889/1956, também configura crime punível 
com o mesmo rigor, in verbis: 

 
Art. 3º Incitar, direta e publicamente alguém a cometer 
qualquer dos crimes de que trata o art. 1º:  (Vide Lei nº 7.960, 
de 1989) 
Pena: Metade das penas ali cominadas.  

 
Destarte, não resta dúvida, que ao incitar direta e publicamente, “meter 

fogo nos isolados”, o representado cometeu o crime previsto no art. 3º, combinado 
com o art. 1º, alíneas a, b e c, ambos da Lei n. 2.889/1956. Razão pela qual, diante da 
gravidade dos fatos narrados nesta exordial, aliado ao contexto de intensos ataques 
pelos quais os povos e comunidades indígenas, especialmente da região amazônica, 
estão submetidos, pugna-se pela adoção imediata de providências.   

 
Da Prisão Temporária 

 
A prisão temporária é regulamentada pela Lei nº 7.960/89 e tem como 

objetivo privar o acusado de sua locomoção para que as investigações ocorram com 
eficácia. Salienta-se que a prisão temporária tem prazo de duração de 5 dias, sendo 
possível a prorrogação por igual período. 

De acordo com a legislação supracitada, será cabível a prisão temporária 
nas seguintes hipóteses, vejamos: 
 

Art. 1° Caberá prisão temporária: 
I - quando imprescindível para as investigações do inquérito 
policial; 
II - quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer 
elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade; 
III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer 
prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação 
do indiciado nos seguintes crimes: 
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[...] 
m) genocídio (arts. 1°, 2° e 3° da Lei n° 2.889, de 1° de outubro 
de 1956), em qualquer de sua formas típicas; 

 

No caso em tela, mostra-se cabível a prisão temporária nos termos do 
artigo 1º, inciso III, alínea “m”, da Lei n. 7.960/89, tendo em vista que o áudio em 
destaque encoraja ou mesmo incita terceiros à atentar contra a vida dos povos 
indígenas isolados, inclusive com a participação pessoal do Coordenador da Funai, 
ora representado. 

Assim sendo, imperioso combater toda e qualquer manifestação de ódio 
que visa colocar em risco a vida dos indígenas isolados, bem como, a perpetuação 
dos atos de genocídio contra povos indígenas.  

 

PEDIDOS E REQUERIMENTOS  
 
Ante o exposto, a COORDENAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES 

INDÍGENAS DA AMAZÔNIA BRASILEIRA – COIAB, requer: 

1) A instauração do competente inquérito para apurar o cometimento do 
crime previsto no art. 3º, da Lei n. 2.889/1956 - crime de genocídio contra povos 
isolados - , praticado pelo Sr. HENRY CHARLLES LIMA DA SILVA, Coordenador 
Regional da Funai no Vale do Javari (AM), nos termos do art. 1º, alíneas “a”, “b” e 
“c”, c/c art. 3º, todos da Lei n. 2.889/1956, com posterior oferecimento de denúncia 
e consequente condenação penal;  

 
2) Ab initio, o oferecimento de representação para decretação da prisão 

temporária do Sr. HENRY CHARLLES LIMA DA SILVA, para regular investigação 
dos crimes praticados, nos termos do artigo 1º, inciso III, alínea “m”, da Lei nº 
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7.960/89; 
 

 
3) Por fim, a instauração do competente inquérito civil e posterior 

propositura de ação civil pública com o fito de determinar o afastamento do Sr. 
HENRY CHARLLES LIMA DA SILVA, da função de Coordenador Regional da 
Funai.  

Nestes termos,  
Pede deferimento.  
Manaus, 22 de julho de 2021. 
 
 

 
LUIZ HENRIQUE ELOY AMADO 

Assessor Jurídico – COIAB 
OAB/MS 15.440 

CRISTIANE SOARES DE SOARES 
Assessora Jurídica - COIAB 

OAB/AM 8.859 
 

 
 

TITO DE SOUZA MENEZES 
Assessor Jurídico – COIAB 
OAB/AM 10.688 

 

ROGÉRIO SRÔNE XERENTE 
Assessor Jurídico – COIAB 
OAB/AM 10.050 

 


