
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS

5º OFÍCIO

Inquérito civil nº 1.13.000.000529/2013-42

RECOMENDAÇÃO LEGAL Nº 06/2017

5º OFÍCIO CÍVEL – PR/AM

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  por  intermédio  do  procurador  da

República signatário, com fundamento nas disposições constitucionais e legais,

CONSIDERANDO a atribuição do Ministério Público Federal para a defesa

da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis,

atuando na defesa dos direitos  difusos e coletivos,  na defesa judicial  e  extrajudicial  das

populações indígenas, bem como a competência da Justiça Federal para processar e julgar a

disputa sobre direitos indígenas, nos termos do art. 5º, III, alínea “e”, art. 6º, VII,“c”, XI da Lei

Complementar nº 75/93 e dos arts. 127, 129, V, e 109, XI, da CF/88;

CONSIDERANDO as atribuições do 5º Ofício Cível sobre os procedimentos

relativos aos direitos das populações indígenas e tradicionais e matérias afetas à 6ª Câmara

de Coordenação  e Revisão do Ministério  Público  Federal,  nos  termos do artigo  12,  I,  da

Resolução PR/AM nº 01/2012;

CONSIDERANDO  o teor  do art.  231, da Constituição Federal,  segundo o

qual  são  reconhecidos  aos  índios  sua  organização  social,  costumes,  línguas,  crenças  e

tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam;

CONSIDERANDO que  a  Constituição  Federal  não  condiciona  o

reconhecimento do modo de vida, costumes e organização social dos povos indígenas a lugar

determinado, de modo que a identidade indígena se mantém, ainda que o indígena viva no

contexto urbano;

CONSIDERANDO o direito dos povos indígenas de gozar plenamente dos

direitos humanos e liberdades fundamentais, sem obstáculos de discriminação, sendo-lhes

assegurada a plena efetividade dos direitos sociais, econômicos e culturais, em condições de

igualdade com os demais membros da população, e em respeito à sua identidade social e

cultural, conforme arts. 2º e 3º, da Convenção nº 169 da OIT, promulgada pelo Decreto nº

5051/2004;

CONSIDERANDO que  a  saúde  é  direito  fundamental  do  ser  humano,

intrinsecamente  ligado  ao  princípio  da  dignidade  humana,  devendo  ser  levado  em
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consideração que tal direito basilar não se resume unicamente à ausência de doenças, mas

também, ao bem-estar físico, mental e social;

CONSIDERANDO a estrutura do Subsistema de Saúde Indígena, instituído

pelo art.  19-A, da Lei  nº 8.080/1990, e as competências da Secretaria Especial  de Saúde

Indígena para execução das ações de assistência a saúde indígena, por meio dos Distritos

Sanitários Especiais de Saúde Indígena (DSEI);

CONSIDERANDO as dificuldades de atendimento aos indígenas que vivem

na cidade de Manaus, as quais muitas vezes se manifestam pela recusa de atendimento ou

pela criação de obstáculos e requisitos incompatíveis com a universalidade do Sistema Único

de Saúde;

CONSIDERANDO ser  o  atendimento  do  DSEI  Manaus  direcionado

prioritariamente  às  comunidades  aldeadas,  estando  as  equipes  profissionais  lotadas  nos

polos base do interior, o que inviabiliza a oferta de serviço no âmbito urbano, em princípio,

sem uma reestruturação e contratação de novos profissionais;

CONSIDERANDO, ainda,  a falta  de atendimento  adequado  e compatível

com as práticas  culturais  aos pacientes  referenciados  pelos polos base do Amazonas,  os

quais se deslocam a Manaus para buscar atendimento da média e alta complexidade;

CONSIDERANDO que tais circunstâncias  vem sendo acompanhadas  pelo

MPF ao menos, desde o ano de 2013, nos autos do inquérito civil nº 1.13.000.000529/2013-

42;

CONSIDERANDO que, no âmbito das apurações, foram realizadas audiência

e  reunião  públicas,  no  ano  de  2013,  com  o  objetivo  de  fomentar  a  pactuação  de

compromissos mútuos entre os órgãos e entidades envolvidos na prestação dos serviços em

questão;

CONSIDERANDO que tal medida não foi concretizada, dentre outras razões,

pela alta rotatividade dos gestores das secretarias de saúde e DSEIs, bem como por conta do

desinteresse do poder político local quanto ao tema;

CONSIDERANDO que,  já  no  ano  de  2017,  a  partir  da  demanda  dos

movimentos  sociais  indígenas,  foi  realizado  o  seminário  “Povos  indígenas  na  cidade  e

Políticas Públicas”, no dia 03/07/2017, em parceria com o Núcleo de Estudos de Políticas

Territoriais na Amazônia da Universidade Federal do Amazonas;
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CONSIDERANDO que,  na  ocasião,  foram  debatidas  com  pesquisadores,

indígenas  e  representantes  de  órgãos  e  entidades  envolvidas,  dentre  outras,  questões

relativas à implementação de políticas públicas de acesso a saúde para indígenas que vivem

na cidade de Manaus;

CONSIDERANDO a realização, em continuidade às discussões do referido

seminário, de reunião no dia 18/07/2017, na Procuradoria da República do Amazonas, para

tratar do tema e aproximar os envolvidos;

CONSIDERANDO que,  ao  longo  das  discussões,  os  participantes

apresentaram sugestões e ideias para viabilizar a pactuação do atendimento de indígenas na

rede de saúde pública de Manaus, com respeito à cultura e tradições indígenas, notadamente

a criação de um Grupo de Trabalho que será composto pelos órgãos públicos, entidades e

movimentos sociais interessados,  e deverá reunir-se periodicamente/mensalmente,  com a

primeira reunião já agendada para o dia 1º de agosto de 2017, no DSEI Manaus, às 09h00;

CONSIDERANDO  a preocupação,  manifestada pelos participantes,  com a

segurança jurídica e efetividade dos compromissos que venham a ser pactuados, tendo em

vista a iminente mudança de gestão do Governo do Estado do Amazonas;

CONSIDERANDO que a efetivação das políticas públicas, notadamente as

de caráter  constitucional,  tal  como o serviço de saúde pública,  não pode ficar sujeita às

vicissitudes,  tampouco  às  exclusiva  conveniência  do  poder  político,  porquanto  política

governamental;

CONSIDERANDO,  ainda,  que  a  maior  parte  dos  compromissos

eventualmente firmados referem-se à pactuação do atendimento, por meio da reorganização

de equipes e unidades, sem incidir em aumento de despesa;

Resolve RECOMENDAR à  Secretaria  de  Saúde  do Estado  do Amazonas

(SUSAM),  na  pessoa  de  seu  secretário  Vander  Alves,  à  Secretaria  Municipal  de  Saúde

(SEMSA), na pessoa de seu secretário Marcelo Magaldi Alves, e ao Distrito Sanitário Especial

Indígena de Manaus (DSEI Manaus), na pessoa de seu coordenador Narciso Cardoso Barbosa,

ou quem os suceder, respectivamente, que, no prazo de 15 (quinze) dias:

I – Procedam à formalização, por meio de portaria interinstitucional, termo

de cooperação técnica ou instrumento semelhante,  de Grupo de Trabalho para discussão

sobre atendimento de saúde indígena na cidade de Manaus;
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II – Designem dois representantes com poder de decisão para compor o

referido Grupo de Trabalho, sendo um deles, necessariamente, servidor da área técnica, sem

prejuízo do acompanhamento pontual por outros representantes ou servidores especializados

em temas específicos;

III – Incluam, no ato de formalização, a previsão expressa de participação

de movimentos sociais, entidades indigenistas e grupos de pesquisa relacionados ao tema,

como membros, bem como de eventuais interessados, como participantes, nas reuniões do

Grupo de Trabalho;

IV  –  Construam  referido  instrumento  com  apoio  e  respeito  aos

movimentos indígenas, entidades parceiras e afins, de maneira a contemplar os legítimos

interesses dos principais interessados no tema.

EFICÁCIA DA RECOMENDAÇÃO: o não atendimento da presente recomendação dá ciência e constitui em

mora  o(s)  destinatário(s)  quanto  às  providências  apontadas.  O  não  atendimento  das  providências

apontadas ensejará a responsabilização dos destinatários e dirigentes recomendados por sua conduta

comissiva ou omissiva, sujeitando-os às consequentes medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis. 

 

Fixa-se o prazo de  5 (cinco) dias para que os destinatários informem ao

Ministério  Público  Federal  o  acatamento  da  presente  recomendação,  encaminhando

esclarecimentos detalhados acerca das providências adotadas para o cumprimento.

Encaminhe-se cópia da presente, para conhecimento, à SESAI, por e-mail,

e à COPIME, FOREEIA, CIMI, demais participantes da reunião realizada no dia 18/07/2017 e do

seminário sobre indígenas na cidade em 03/07/2017.

Segue junto à presente recomendação cópia da memória de reunião de

18/07/2017,  enfatizando-se a  importância  da presença  dos órgãos  e  debate  do tema na

primeira reunião agendada para o dia 1º de agosto de 2017, no DSEI Manaus, às 09h00.

Manaus, 26 de julho de 2017. 

Fernando Merloto Soave

Procurador da República
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