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LEI Nº 14.021, DE 7 DE JULHO DE 2020
Dispõe sobre medidas de proteção social para
prevenção do contágio e da disseminação da Covid-19
nos territórios indígenas; cria o Plano Emergencial para
Enfrentamento à Covid-19 nos territórios indígenas;
estipula medidas de apoio às comunidades quilombolas,
aos pescadores artesanais e aos demais povos e
comunidades tradicionais para o enfrentamento à
Covid-19; e altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de
1990, a fim de assegurar aporte de recursos adicionais
nas situações emergenciais e de calamidade pública.
O P R E S I D E N T E D A R E P Ú B L I C A
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Lei institui medidas de vigilância sanitária e epidemiológica para
prevenção do contágio e da disseminação da Covid-19 nos territórios indígenas, cria o
Plano Emergencial para Enfrentamento à Covid-19 nos territórios indígenas, prevê
ações de garantia de segurança alimentar, dispõe sobre ações relativas a povos
indígenas isolados e de recente contato no período de calamidade pública em razão da
Covid-19, estipula medidas de apoio às comunidades quilombolas, aos pescadores
artesanais e aos demais povos e comunidades tradicionais para o enfrentamento à
Covid-19 e altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a fim de assegurar
aporte de recursos adicionais nas situações emergenciais e de calamidade pública.
§ 1º Estão abrangidos pelas disposições desta Lei:
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I - indígenas isolados e de recente contato;
II - indígenas aldeados;
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III - indígenas que vivem fora das terras indígenas, em áreas urbanas ou rurais;

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PLENÁRIO

IV - povos e grupos de indígenas que se encontram no País em situação de
migração ou de mobilidade transnacional provisória;
V - quilombolas;

DECISÕES
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
(Publicação determinada pela Lei nº 9.882, de 03.12.1999)

VI - quilombolas que, em razão de estudos, de atividades acadêmicas ou de
tratamento de sua própria saúde ou da de seus familiares, estão residindo fora das
comunidades quilombolas;

Acórdãos

VII - pescadores artesanais;

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 90
(1)
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RELATOR
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INTDO.(A/S)
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VIII - demais povos e comunidades tradicionais.
§ 2º As disposições desta Lei não excluem outras formas de proteção aos
indígenas, aos quilombolas, aos pescadores artesanais e aos demais povos e
comunidades tradicionais por ações governamentais direcionadas à prevenção e ao
enfrentamento dos efeitos da Covid-19.
Art. 2º Os povos indígenas, as comunidades quilombolas, os pescadores
artesanais e os demais povos e comunidades tradicionais serão considerados como
grupos em situação de extrema vulnerabilidade e, portanto, de alto risco e
destinatários de ações relacionadas ao enfrentamento de emergências epidêmicas e
pandêmicas.

Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido formulado
na ação para declarar não recepcionada a expressão "não podendo afastar-se sem prévia autorização
superior, salvo para atos e diligências de seus encargos" constante do artigo 244 da Lei
Complementar estadual 3.400/1981 do Espirito Santo, nos termos do voto do Relator, vencido o
Ministro Marco Aurélio, que julgava improcedente o pedido. Não participou deste julgamento, por
motivo de licença médica, o Ministro Celso de Mello. Plenário, Sessão Virtual de 27.3.2020 a
2.4.2020.
Ementa: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTATUTO CONSTITUCIONAL DAS LIBERDADES. OBRIGAÇÃO
DE POLICIAL RESIDIR NA SEDE DA UNIDADE EM QUE ATUA. COMPATIBILIDADE COM A CARTA DE
1988. PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DA COMARCA COMO REGRA PREVISTA EM ESTATUTO JURÍDICO
DE SERVIDOR PÚBLICO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. ARTIGO 5º, XV E LIV, DA
CRFB. ADPF JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental é cabível para definir a
recepção de norma anterior à Constituição de 1988, ex vi do artigo 1º, I, da Lei 9.882/99, restando
atendido o requisito da subsidiariedade quando não existir outro meio para sanar a controvérsia com
caráter abrangente e imediato. Precedentes: ADPF 190, Relator Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno,
julgado em 29/9/2016; ADPF 33, Relator Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em
7/12/2005.
2. O estatuto constitucional das liberdades, dentre as quais figura o artigo 5º, XV, da
Constituição, é parâmetro válido de controle em Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental, consoante consignado em diversos precedentes deste Plenário: ADPF 388, Relator
Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 9/3/2016; ADPF 187, Relator Min. CELSO DE
MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 15/6/2011; ADPF 130, Relator Min. CARLOS BRITTO, Tribunal
Pleno, julgado em 30/4/2009.
3. A regra que estabelece a necessidade de residência do servidor no município em que
exerce suas funções é compatível com a Constituição de 1988, a qual já prevê obrigação semelhante
para magistrados, nos termos do seu artigo 93, VII ("o juiz titular residirá na respectiva comarca, salvo
autorização do tribunal").
4. A proibição de saída do município sede da unidade em que o servidor atua sem
autorização do superior hierárquico configura grave violação da liberdade fundamental de
locomoção (artigo 5º, XV, da Constituição de 1988) e do devido processo legal (artigo 5º, LIV, da
Constituição), mercê de constituir medida de caráter excepcional no âmbito processual penal (artigo
319, IV, do CPP), a revelar a desproporcionalidade da sua expansão como regra no âmbito
administrativo.
5. A investidura em cargo público não afasta a incidência dos direitos e garantias
fundamentais assegurados pela Carta Magna, consoante já definido pelo Plenário desta Corte mesmo
no âmbito militar (ADPF 291, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em
28/10/2015), de modo que o agente público não pode ficar confinado aos limites do Município no
qual exerce suas funções, submetido ao alvedrio de seus superiores para transitar pelo território
nacional.
6. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental a que se julga parcialmente
procedente para declarar não recepcionada a expressão "não podendo afastar-se sem prévia
autorização superior, salvo para atos e diligências de seus encargos" constante do artigo 244 da Lei
Complementar estadual 3.400/1981 do Espírito Santo.

Art. 3º Todas as medidas e garantias previstas nesta Lei levarão em consideração
a organização social, as línguas, os costumes, as tradições e o direito à territorialidade dos
povos indígenas, nos termos do art. 231 da Constituição Federal, das comunidades
quilombolas, nos termos do § 5º do art. 216 da Constituição Federal e do art. 68 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, dos pescadores artesanais e dos demais povos e
comunidades tradicionais.
CAPÍTULO II
DO PLANO EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19 NOS TERRITÓRIOS
INDÍGENAS
Art. 4º Fica criado o Plano Emergencial para Enfrentamento à Covid-19 nos
Territórios Indígenas (Plano Emergencial), com o objetivo de assegurar o acesso aos
insumos necessários à manutenção das condições de saúde para prevenção do contágio
e da disseminação da Covid-19, bem como para o tratamento e a recuperação dos
infectados, com observância dos direitos sociais e territoriais dos povos indígenas.
Art. 5º Cabe à União coordenar o Plano Emergencial e, conjuntamente com
os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as demais instituições públicas que
atuam na execução da política indigenista e com a participação efetiva dos povos
indígenas por meio de suas entidades representativas, executar ações específicas para
garantir, com urgência e de forma gratuita e periódica, as seguintes medidas, entre
outras:
I - (VETADO);
II - (VETADO);
III - participação de Equipes Multiprofissionais de Saúde Indígena (EMSIs)
qualificadas e treinadas para enfrentamento à Covid-19, com disponibilização de local
adequado e equipado para realização de quarentena pelas equipes antes de entrarem
em territórios indígenas, bem como de equipamentos de proteção individual (EPIs)
adequados e suficientes;
IV - acesso a testes rápidos e RT-PCRs, a medicamentos e a equipamentos
médicos adequados para identificar e combater a Covid-19 nos territórios indígenas;
V - organização de atendimento de média e alta complexidade nos centros
urbanos e acompanhamento diferenciado de casos que envolvam indígenas, com
planejamento estruturado de acordo com a necessidade dos povos, que inclua:
a) (VETADO);
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b) (VETADO);
c) contratação emergencial de profissionais da saúde para reforçar o apoio à saúde indígena;
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