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Relatório do Encontro Nacional dos Servidores da 
FUNAI. 

 
Data: 23/01/2010 
Local: Auditório Luiz Fernando A. Campis 
Estados Presentes: DF, RO, PE, PA. 
Pauta: Informes, Avaliação do Decreto 7.056/09, Calendário de Atividades e 
Encaminhamentos.  
 
 
Informes: 
 A CONDSEF fez um relato de todas as demandas que vem realizando para buscar 
uma solução para revogar o Decreto 7.056/2009, à partir de varias tentativas de dialogo 
com o Presidente da FUNAI, bem como a realização de uma reunião na Secretaria Geral 
da Presidência da República com os assessores do Dr. Gilberto Carvalho. Ações que até 
a presente data não surtiram os efeitos desejados, pois ao invés de receber as 
representações dos Servidores para dialogar, o Presidente da FUNAI, preferiu entrar 
com Ação na Justiça para retirar os Índios das dependências do Órgão, e o que é mais 
agravante foi à determinação da ocupação da FUNAI, pela Força Nacional, um ato 
autoritário e ilegal, pois a função da Força Nacional não é de fazer ocupação de Órgão 
Público, além disso atitude autoritária do Presidente da FUNAI, o mesmo fez publicar 
uma Portaria de n.º 06, no dia 19/01, onde impede o livre acesso de qualquer cidadão as 
dependências da FUNAI, como vimos, parece que estamos voltando aos velhos tempos 
da ditadura militar. Pois na nossa avaliação, todas essas ações determinadas pelo 
Presidente da FUNAI são ilegais e no mínimo imorais.  
 No dia 22/01, a CONDSEF e o SINDSEP/DF, com a participação de alguns 
Servidores (as) da sede da FUNAI, de Goiás, Pernambuco e Rondônia, realizaram um 
ato em frente à sede da FUNAI, onde também teve a participação de algumas lideranças 
indígenas, ocasião que foi denunciado todas essas ações irregulares demandadas pelo 
Presidente da FUNAI, bem como o pedido de revogação do Decreto 7.056/2009. 
 No Encontro tivemos a participação de algumas lideranças indígenas do estado do 
Paraná, as quais apresentaram as suas reivindicações e que estão somando forças com os 
Servidores da FUNAI, para tanto, estão acampados na Esplanada dos Ministérios em 
frente ao Ministério da Justiça, e avisaram que estão chegando a Brasília mais 300 
Índios, para reforçar as atividades, e que só vão retornar para o seu Estado quando o 
Decreto for revogado e o Presidente da FUNAI for destituído do cargo. Os mesmos 
fizeram um relato das dificuldades que estão enfrentando com a questão de infra-
estrutura, alimentação, barraca para acampar, lonas e recursos financeiros para 
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organizar as atividades, foi apresentada formalmente uma solicitação de apoio político e 
financeiro, que a CONDSEF vai enviar para as nossas filiadas e a CUT Nacional.  
 
Avaliação do Decreto 7.056/2009: 
 Todos os Servidores presentes avaliaram que o Decreto 7.056/2009, é um 
retrocesso para todas as ações que são executadas pela FUNAI, e que o mesmo vem na 
contramão de uma reestruturação do Órgão, portanto, o Decreto tem que ser revogado, e 
que se instale um processo de negociação sobre a reestruturação do Órgão, partindo da 
primicia da visão dos Trabalhadores (as) e Comunidades Indígenas assistidas. 
 
Calendário de Atividades e Encaminhamentos: 

• Realizar ações políticas nos Estados com Deputados (as), Senadores (as), 
Governadores (as), para que os mesmos pressionem o Presidente Lula a revogar o 
Decreto 7.056/2009.  

• Que a CONDSEF, divulgue e acione a imprensa para acompanhar as ações e 
atividades políticas que estão acontecendo em Brasília realizadas pelos Índios e 
Servidores (as). 

• Revogação do Decreto 7.056/2009, imediatamente, com a abertura de um 
processo de negociação com as representações dos Trabalhadores (as). 

• Que a CONDSEF e suas filiadas, vejam as possibilidades de ingressar com ação 
judicial, para que as dependências da FUNAI seja desocupada pela Força 
Nacional (caso continuem no decorre dessa semana).  

• Que a Assessoria Jurídica da CONDSEF, analise a minuta de ação judicial, que 
foi encaminhada para a OAB, com a argüição de inconstitucionalidade do 
Decreto 7.056/2009, bem como, analisem as possibilidades da CONDSEF e 
Filiadas entrarem com ação do mesmo teor.  

• Que as Entidades Filiadas à CONDSEF, ajudem financeiramente e politicamente 
todas as ações das comunidades indígenas em Brasília-DF. 

• Que a CONDSEF, construa um documento para ser distribuído para os 
Parlamentares e Sociedade e outros textos específicos para os Trabalhadores (as) 
da FUNAI. 

• Que a CONDSEF, faça contato com a Direção da FUNASA, para que o setor de 
saúde indígena possa dar toda assistência aos Índios que estão acampados na 
Esplanada dos Ministérios. 

• Foi aprovado o indicativo do Encontro Nacional dos Servidores (as) da FUNAI 
para a 1ª quinzena de março 2010. 

• Esta agendada uma reunião no MPOG, para o dia 11/02 às 15hs, para que o 
MPOG apresente uma resposta sobre a proposta de Plano de Carreira Indigenista. 
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Companheiros (as) essa vitória só será possível, se tiver a unidade dos 
Trabalhadores (as) da FUNAI com as Comunidades Indígenas assistidas pelo Órgão, 
temos todos os instrumentos viáveis para derrotar esse Decreto e evidentemente 
construir uma FUNAI mais justa e adequada para as Comunidades Indígenas e os 
Trabalhadores (as), portanto, o momento é esse, não podemos vacilar, pois os 
idealizadores desse desmonte da FUNAI, estrategicamente, editaram o Decreto 
7.056/2009 praticamente quando todos os Trabalhadores (as) do Órgão ou estavam de 
recesso ou estavam de férias, e essa tática nefasta, tem dificultado um processo de 
mobilização mais consistente por parte dos Trabalhadores (as), os Índios estão fazendo 
a sua parte, com muita propriedade, agora cabe aos Trabalhadores (as) da FUNAI se 
incorporar a essas ações para poder ter o orgulho no futuro de ter lutado pro uma 
FUNAI de fato melhor.  

 
VAMOS À LUTA!!! 

 
 

Brasília, 25 de Janeiro de 2010. 
 

Saudações Sindicais, 
 
 

Diretor da CONDSEF. 


