
  Ref.: Inquérito Civil  nº 1.12.000.001312/2016-30

RECOMENDAÇÃO Nº 79/2017

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradoria da

República  no  Estado  do  Amapá,  cuja  representante  subscreve  ao  final,  no  exercício  das

atribuições constitucionais e legais que lhe são conferidas, e

CONSIDERANDO tratar-se  o  Parquet  Federal  de  instituição  permanente,

essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do

regime democrático,  dos  interesses  sociais  e  dos  interesses  individuais  indisponíveis,  nos

termos do art. 127 da Constituição da República e do art. 1º da Lei Complementar n.º 75/93;

CONSIDERANDO as  funções  institucionais  constitucional  e  legalmente

atribuídas ao Ministério Público, especialmente a estatuída no inciso V do art. 129 da Carta

Magna e na alínea “e” do inciso III do art. 5º da Lei Complementar n.º 75/93, consistente na

defesa judicial e extrajudicial dos direitos e interesses coletivos das comunidades indígenas;

CONSIDERANDO  a  competência  do  Ministério  Público  para  “expedir

recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como

ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe caiba promover”, com a fixação de

prazo razoável para a adoção das providências cabíveis, consoante inciso XX do art. 6º da Lei

Complementar n.º 75/93;

CONSIDERANDO  que tramita na Procuradoria da República no Estado do

Amapá  o  Inquérito  Civil  n.º  1.12.000.001312/2016-30,  cujo  objeto  consiste  em  apurar  a

demissão da Agente Indígena de Saneamento – Aisan Namaira Wajãpi, bem como a ausência

de consulta às comunidades Wajãpi sobre a contratação e dispensa de profissionais indígenas

de saúde;

CONSIDERANDO que o Conselho das Aldeias Wajãpi – Apina noticiou, por

intermédio do ofício nº 15/2016 – Apina, que Namaira Wajãpi havia sido demitida pela então
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coordenadora do Distrito Sanitário Especial Indígena – Dsei Amapá e Norte do Pará em razão

de faltas ao trabalho, sem que tal decisão fosse submetida à comunidade indígena Wajãpi;  

CONSIDERANDO  que a rescisão contratual foi tomada, conforme afirmam

os  Wajãpi, em  detrimento  da  realidade  sociocultural  dessa  etnia,  cujos  membros  são

habituados a residir em mais de uma aldeia e, por ocasião destas mudanças, desenvolvem as

atividades profissionais de saúde nos locais onde se encontram;   

CONSIDERANDO que os Wajãpi ressaltam a importância da participação e

intervenção  de  seus  chefes  no  controle  dos  profissionais  indígenas  de  saúde  e  de  suas

atividades, de modo que podem contribuir em eventuais intercorrências;  

CONSIDERANDO que, encaminhado questionamento ao Dsei Amapá e Norte

do Pará sobre os motivos que levaram à exoneração de Namaira Wajãpi, sobreveio resposta do

Chefe da Divisão do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Amapá confirmando que a

exclusão da folha de pagamento se deu em função da indígena não ter comparecido ao serviço

no mês de dezembro de 2015;   

CONSIDERANDO que, no que tange à realização de consulta aos Wajãpi por

ocasião de contratação e/ou dispensa de profissionais indígenas de saúde, foi informado que o

edital nº 4/2011 – referente ao processo seletivo para contratação por tempo determinado de

profissionais para atuarem na assistência à saúde das comunidades indígenas – dispôs que os

cargos de Agente Indígena de Saúde – AIS e Agente Indígena de Saneamento – Aisan

deveriam ser ocupados por pessoas integrantes da comunidade indígena, revelando-se

como um critério razoável e adequado aos anseios dos Wajãpi;

CONSIDERANDO  que,  de  forma  contrária, nada  foi  mencionando  a

respeito  do  processo  de  consulta  nas  hipóteses  de  desligamento  destes  profissionais ,

mesmo que tal questionamento tenha sido realizado em duas oportunidades ao Dsei Amapá e

Norte do Pará;

CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988, em seu Capítulo VIII,

rompe  com  o  paradigma  assimilacionista/integracionista  até  então  vigente, uma  vez  que

confere autonomia aos povos indígenas para a defesa de seus direitos e interesses e reconhece

o seu direito à diferença, “competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos

os seus bens”;
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CONSIDERANDO que vige no ordenamento jurídico brasileiro a Convenção

nº 169 da Organização Internacional do Trabalho sobre Povos Indígenas e Tribais, com status

supralegal,  por veicular direitos  humanos,  a qual,  em seu art.  2º,  prevê que os   governos

deverão  assumir  a  responsabilidade  de  desenvolver,  com  a  participação  dos  povos

interessados,  uma ação coordenada e sistemática com vistas a proteger os direitos desses

povos e a garantir o respeito pela sua integridade, incluindo medidas que promovam a plena

efetividade  dos  direitos  sociais,  econômicos  e  culturais  desses  povos,  respeitando  a  sua

identidade social e cultural, os seus costumes e tradições, e as suas instituições; 

CONSIDERANDO que o art. 4º dispõe que deverão ser adotadas as medidas

especiais necessárias para salvaguardar as pessoas, as instituições, os bens, as culturas e o

meio  ambiente  dos  povos  interessados,  as  quais  não devem ser contrárias  aos  desejos

expressos livremente pelos povos interessados;

CONSIDERANDO que o artigo 6º prevê que os governos deverão consultar

os povos interessados,  mediante procedimentos apropriados e, particularmente, através de

suas  instituições  representativas,  cada  vez  que  sejam  previstas  medidas  legislativas  ou

administrativas  suscetíveis  de  afetá-los  diretamente,  assim  como  as  consultas  realizadas

deverão ser efetuadas com boa fé e de maneira apropriada às circunstâncias ,  com o

objetivo  de  se  chegar  a  um  acordo  e  conseguir  o  consentimento  acerca  das  medidas

propostas;

CONSIDERANDO que  o  art.  8º  orienta  que,   ao  aplicar  a  legislação

nacional  aos  povos  interessados,  deverão  ser  levados  na  devida  consideração  seus

costumes ou seu direito consuetudinário, oportunidade em que deverão ter o direito de

conservar seus costumes e instituições próprias, desde que eles não sejam incompatíveis

com os direitos fundamentais definidos pelo sistema jurídico nacional nem com os direitos

humanos  internacionalmente  reconhecidos,  e,  sempre  que  for  necessário,  deverão  ser

estabelecidos procedimentos para se solucionar os conflitos que possam surgir na aplicação

deste principio;  

CONSIDERANDO que, segundo o art. 25, os serviços de saúde deverão ser

organizados,  na  medida  do  possível,  em  nível  comunitário,  planejando-os  e

administrando-os em cooperação com os povos interessados, levando-se em conta as suas

condições  econômicas,  geográficas,  sociais  e  culturais,  bem  como  os  seus  métodos  de

prevenção, práticas curativas e medicamentos tradicionais;
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CONSIDERANDO que a Lei nº 8.080/1990, notadamente na porção em que

trata do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, prevê que  dever-se-á obrigatoriamente

levar  em  consideração  a  realidade  local  e  as  especificidades  da  cultura  dos  povos

indígenas e o modelo a ser adotado para a atenção à saúde indígena , que se deve pautar

por uma abordagem diferenciada e global, contemplando os aspectos de assistência à saúde,

saneamento  básico,  nutrição,  habitação,  meio  ambiente,  demarcação  de  terras,  educação

sanitária e integração institucional.  

CONSIDERANDO que  as  contratações  de  AIS  e  Aisan  para  atuarem  no

âmbito das atividades desenvolvidas pelo Distrito  Sanitário Especial Indígena do Amapá e

Norte do Pará foram realizadas sob a égide do regime jurídico de contrato temporário da

União, conforme a Lei nº 8.745/1993;

Resolve RECOMENDAR ao Distrito  Sanitário  Especial  Indígena  do

Amapá  e  Norte  do  Pará e  à Divisão  de  Gestão  do  Núcleo  Estadual  do  Amapá  do

Ministério da Saúde que:

a)     seja     garantida a participação das comunidades indígenas atendidas no  

momento da dispensa dos Agentes Indígenas de Saúde – AIS e dos Agentes Indígenas de

Saneamento  –  Aisan,  por  meio  de    processo  administrativo  culturalmente  situado  

(reuniões e prazo para manifestação), a fim de que possam apresentar seus fundamentos

para manutenção ou desligamento  ;  

b) as decisões sobre dispensa sejam fundamentadas nas hipóteses previstas

na    Lei nº 8.745/1993,   levando em consideração, de forma expressa, as razões levantadas  

pela comunidade;

c)     realizem consulta, nos termos acima propostos, para o caso da agente  

Namira Wajãpi, a fim de que possam proceder à eventual revisão da sua exoneração ou,

em caso contrário,  fundamentem a manutenção desse  ato  considerando as  eventuais

razões   levantadas pela comunidade.   

Com fulcro no §5º do artigo 8º da Lei Complementar 75/93, fixo o prazo de

dez dias para que as entidades acima se  manifestem perante este órgão ministerial sobre o

acatamento da presente recomendação, bem como o prazo de trinta dias para que a cumpram

integralmente.

96 3213 7800 - www.prap.mpf.gov.br
Av. Ernestino Borges, 535, Laguinho – CEP 68908-198 – Macapá/AP 4



EFICÁCIA DA RECOMENDAÇÃO: A presente recomendação dá ciência e

constitui  em mora  o  destinatário  quanto  às  providências  solicitadas,  e  poderá  implicar  a

adoção de todas as providências administrativas e judiciais cabíveis, em sua máxima extensão,

inclusive sanções penais e de improbidade administrativa.

Remeta-se  cópia,  para  ciência,  à Fundação  Nacional  do  Índio  e  às

associações Wajãpi.

 Macapá/AP, 10 de novembro de 2017.

Assinado eletronicamente
NICOLE CAMPOS COSTA

Procuradora da República
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