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AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1009688-66.2021.4.01.0000
 
Processo de origem: 1001021-89.2021.4.01.3816
 
RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE
 
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (PROCURADORIA)
 
AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL
  

DECISÃO
 

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo
juízo da Vara Federal da Subseção Judiciária de Teófilo Otoni/MG, nos autos da ação civil
pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra a União Federal, em que se busca
a concessão de antecipação da tutela, no sentido de que a promovida seja compelida a
adotar medidas voltadas à adequada assistência à saúde aos povos indígenas
nominados nos autos.
 

O juízo monocrático indeferiu o pedido de tutela de urgência ali formulado
nestes termos:
 

Cuida-se de Ação Civil Pública proposta pelo MPF em desfavor  da UNIÃO,
ao argumento de que procedimento extrajudicial nº 1.22.023.000298/2020-29
foi instaurado para apurar eventuais irregularidades praticadas pela SESAI,
que teria decidido não atender pelo polo local os grupos indígenas dos povos
Aranã Índio, Aranã Caboclo e Canoeiros, localizados nos municípios de
Coronel Murta e Araçuaí-MG.
 
Afirma, ainda, que, no bojo das investigações, constatou-se que os grupos
indígenas dos povos Aranã Índio, Aranã Caboclo e Canoeiros, localizados
nos municípios de Coronel Murta e Araçuaí-MG, não recebem assistência
adequada à saúde, pelos órgãos competentes, mostrando-se necessário o
ajuizamento da presente demanda judicial.
 
Requer, liminarmente:
 
 
 
a) a antecipação dos efeitos da tutela, sem a oitiva da parte contrária, sob
pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com base nos art.
300 e art. 537, caput e seu § 1°, todos do Código de Processo Civil c.c. art.
84, § 5° e art. 90, ambos do Código de Defesa do Consumidor c.c. arts. 11,
19 e 21 da Lei da Ação Civil Pública, com o fim de determinar que:
 
a.1) a UNIÃO promova, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, o
cadastramento dos grupos indígenas dos povos Aranã Índio, Aranã Caboclo e
Canoeiros, localizados nos municípios de Coronel Murta e Araçuaí-MG, ainda
que não residentes em aldeias ou territórios indígenas, no Sistema de
Informação da Atenção à Saúde Indígena (SIASI) e a consequente
distribuição do Cartão SUS a esses usuários;

Num. 106231521 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: ANTONIO DE SOUZA PRUDENTE - 23/03/2021 17:06:44
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032317064290200000104396511
Número do documento: 21032317064290200000104396511



b) a UNIÃO preste, por meio do DSEI-MG/ES e do Subsistema de Atenção à
Saúde Indígena, atendimento à saúde, de modo regular e efetivo, aos grupos
indígenas dos povos Aranã Índio, Aranã Caboclo e Canoeiros, localizados
nos municípios de Coronel Murta e Araçuaí-MG, ainda que em contexto
urbano;
 
b.1) a UNIÃO contrate, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, Equipes
Multidisciplinares de Saúde Indígena, para o atendimento à saúde no
Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, de modo regular e efetivo, aos
grupos indígenas dos povos Aranã Índio, Aranã Caboclo e Canoeiros,
localizados nos municípios de Coronel Murta e AraçuaíMG, ainda que não
residentes em aldeias ou territórios indígenas, respeitando-se os trâmites
administrativos internos;
 
 
 
Intimada acerca do pedido liminar, a UNIÃO aduziu, preliminarmente, a
necessidade de suspensão do feito até o julgamento em definitivo da ADPF n.
709. Em razão do princípio da eventualidade, pugnou pelo indeferimento do
pedido de tutela de urgência em razão de estarem sendo atendidas as
diretrizes constitucional e legal atinentes ao atendimento dos grupos
indígenas em cujo favor se pede o provimento jurisdicional.
 
Vieram os autos conclusos para decisão.
 
Quanto ao pedido de suspensão do feito em razão da pendência de
julgamento da APDF n. 709, em vista de eventual prolação de decisões
contraditórias, algumas observações se mostram necessárias.
 
A ADPF, segundo o art. 1º, da Lei 9.882/99, será proposta perante o
Supremo Tribunal Federal, e terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito
fundamental, resultante de ato do Poder Público.
 
No caso dos autos, a ADPF proposta, supostamente prejudicial ao
prosseguimento da presente ação, tem como objeto o conjunto de atos e
omissões atribuídos ao Poder Público federal na condução da política de
saúde aplicada aos povos indígenas durante o combate à pandemia causada
pela disseminação do vírus Sars-CoV-19.
 
Conforme informado pela UNIÃO, a causa de pedir ressai da especial
condição de vulnerabilidade dos povos indígenas, a inefetividade das ações
de proteção à saúde e o aumento da invasão de territórios indígenas
acarretaria, em seu conjunto, violação aos preceitos fundamentais dos arts.
5º, caput, 6º, 196 e 231 da Constituição Federal. Os arguentes criticam, de
modo específico, a Instrução Normativa nº 9, de 16 de abril de 2020, da
FUNAI, como ato fomentador da invasão de terras indígenas, e o
entendimento manifestado pela Secretaria de Saúde Indígena (SESAI) sobre
a limitação do programa especializado de saúde apenas a indígenas
aldeados, o que deixaria de fora dessa cobertura os indígenas em terras em
processo de demarcação e em contextos urbanos.
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Quanto aos pedidos, os autores postularam, inclusive a título cautelar,
adoção das seguintes medidas: “[...] a) constituição de barreiras sanitárias
para impedir o acesso a 20 povos isolados e 18 povos indígenas de contato
recente, especificados na fl. 82 da petição; b) funcionamento efetivo da Sala
de Situação para tomada de decisões prevista no artigo 12 da Portaria nº
4.094/2018, do Ministério da Saúde e da FUNAI, com participação obrigatória
da DPU, do MPF e de lideranças indígenas; c) imediata retirada, inclusive
com força policial, de invasores não indígenas das terras Indígenas
Yanomami, Karipuna, Uru-Eu-Wau-Wau, Kayapó, Araribóia, Munduruku e
Trincheira Bacajá; d) inclusão de todos os indígenas (não apenas dos
aldeados) no arco de atendimento do subsistema de saúde indígena; e)
formulação, em 20 dias, de um plano vinculante de combate à Covid-19 em
territórios indígenas, a ser operacionalizado pelo Conselho Nacional de
Direitos Humanos (CNDH), com apoio técnico da FIOCRUZ e da ABRASCO,
com participação obrigatória de lideranças indígenas indicadas pela APIB
(pelo menos sete) e pelos Presidentes dos Conselhos Distritais de Saúde
Indígena (pelo menos três); f) cumprimento do plano pelo Estado brasileiro,
sob monitoramento do CNDG, com auxílio da FIOCRUZ e representantes
indígenas”.
 
O Ministro Relator Luís Roberto Barroso deferiu parcialmente as cautelares,
determinando que: "DECISÃO CAUTELAR (...) Quanto aos povos indígenas
em geral (...) 11. Determinação de que os serviços do Subsistema Indígena
de Saúde se jam acessíve is  a  todos os indígenas a ldeados,
independentemente de suas reservas estarem ou não homologadas. Quanto
aos não aldeados, por ora, a utilização do Subsistema de Saúde Indígena se
dará somente na falta de disponibilidade do SUS geral." 
 
Esclarecidos os termos da ADPF em questão, em que pesem os argumentos
traçados pela UNIÃO, não se vislumbra a prejudicialidade da presente
demanda em relação à ADPF em questão, tampouco a necessidade de
suspensão em razão do risco de prolação de decisões contraditórias.
 
Decerto, naquele feito, conquanto hajam implicações de ordem prática a fim
de fazer cessar as ofensas aos preceitos fundamentais, o cerne da questão é
a ofensa da Instrução Normativa nº 9, de 16 de abril de 2020 da FUNAI a
valores indispensáveis à valorização da saúde dos povos indígenas. 
 
Nos presentes autos, ao revés, há específica delimitação quanto aos povos
indígenas que, supostamente, não vêm recebendo a adequada assistência
adequada à saúde, pelos órgãos competentes, vale dizer: povos Aranã Índio,
Aranã Caboclo e Canoeiros, localizados nos municípios de Coronel Murta e
Araçuaí-MG.
 
Do mesmo modo, como efeito da medida liminar, o il. relator poderia se valer
da disposição do art. 4o, § 3o, da Lei 9.882/99: A liminar poderá consistir na
determinação de que juízes e tribunais suspendam o andamento de processo
ou os efeitos de decisões judiciais, ou de qualquer outra medida que
apresente relação com a matéria objeto da argüição de descumprimento de
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preceito fundamental, salvo se decorrentes da coisa julgada.
 
Não tendo sido adotada a técnica de julgamento em questão, inexiste falar
em obrigatoriedade da suspensão do feito, até porque, como dito, ainda que
se aproximem os objetos de ambos os feitos, há implicações práticas de
ordem diversa - visto que a providência ora pleiteada é específica, ao passo
que a ADPF, pela sua própria natureza, possui contornos mais genéricos.
 
Dessa forma, INDEFIRO o pedido de suspensão do feito.
 
 
 
Superada essa questão, passa-se à apreciação do pedido liminar.
 
Intimada acerca do pleito ministerial, a UNIÃO colacionou a Nota Técnica Nº
24/2021-SESAI/NUJUR/SESAI/MS, com os seguintes termos:
 
 
 
4. DAS ALÍNEAS INSERIDAS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA
 
4.1. Considerando os pedidos e a causa de pedir da ação civil pública
ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em face da UNIÃO
FEDERAL, na qual questiona, basicamente, o fato de que os grupos
indígenas dos povos Aranã Índio, Aranã Caboclo e Canoeiros, localizados
nos municípios de Coronel Murta e Araçuaí-MG, não recebem assistência
adequada à saúde, é imperioso ressaltar que a priorização da população
indígena que vive em Terras Indígenas justifica-se por critérios legais,
epidemiológicos, logísticos e de acesso a serviços de saúde.
 
4.2. Quanto as obrigações insertas nos itens; e.1) seja condenada a UNIÃO à
obrigação de fazer consistente em promover o cadastramento dos grupos
indígenas dos povos Aranã Índio, Aranã Caboclo e Canoeiros, localizados
nos municípios de Coronel Murta e Araçuaí-MG, ainda que não residentes em
aldeias ou territórios indígenas, no Sistema de Informação da Atenção à
Saúde Indígena (SIASI) e a consequente distribuição do Cartão SUS a esses
usuários; e.2) seja condenada a UNIÃO à obrigação de fazer consistente em
prestar atendimento à saúde, de modo regular e efetivo, por meio do
DSEIMG/ES, de Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena e do
Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, aos grupos indígenas dos povos
Aranã Índio, Aranã Caboclo e Canoeiros, localizados nos municípios de
Coronel Murta e Araçuaí-MG, ainda que não residentes em aldeias ou
territórios indígenas; e.3) seja condenada a UNIÃO à obrigação de fazer
consistente em contratar Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena, para
o atendimento à saúde no Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, de
modo regular e efetivo, aos grupos indígenas dos povos Aranã Índio, Aranã
Caboclo e Canoeiros, localizados nos municípios de Coronel Murta e Araçuaí-
MG, ainda que não residentes em aldeias ou territórios indígenas,
respeitando-se os trâmites administrativos internos;
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Cumpre destacar a colidência frontal com os termos do decidido na Ação de
Descumprimento de Preceito Fundamental n 709, de relatoria do Ministro Luis
Roberto Barroso que assim decidiu, in verbis: Extensão dos serviços do
Subsistema Indígena de Saúde aos povos indígenas não aldeados,
exclusivamente, por ora, quando verificada barreira de acesso ao SUS geral.
(GRIFO NOSSO) [2]
 
4.3. Além disso, a grande dispersão da população assistida pelo SASISUS,
que residem em aproximadamente 6 mil aldeias, sendo que em grande parte
dessas localidades encontram-se barreiras geográficas que dificultam o
acesso a serviços de saúde, sendo necessário percorrer longas distâncias
por via fluvial, terrestre e/ou aérea. “O controle de casos e vigilância
nestas comunidades impõe desafios logísticos, de forma que a própria
vacinação teria um efeito protetor altamente efetivo de evitar múltiplos
atendimentos por demanda (...) Assim, no delineamento de ações de
vacinação nestas populações deve-se considerar os desafios logísticos
e econômicos de se realizar a vacinação em áreas remotas e de difícil
acesso. Não é custo-efetivo vacinar populações em territórios de difícil
acesso em fases escalonadas, uma vez que a baixa acessibilidade
aumenta muito o custo do programa de vacinação. Além disso,
múltiplas visitas aumentam o risco de introdução da covid-19 e outros
patógenos durante a própria campanha de vacinação” (Plano Nacional de
Operacionalização da vacinação contra a covid-19, p 15).
 
4.4. Os indígenas que vivem em contexto urbano podem acessar as unidades
de saúde municipais e, consequentemente, serem acompanhados pelas
equipes de saúde da família, que de acordo com a Política Nacional de
Atenção Básica (PNAB, 2017), possuem equipes multiprofissionais e dirigem
suas ações a "população em território definido, sobre as quais as equipes
assumem responsabilidade sanitária", devendo prestar assistência também
às populações indígenas que vivem em contexto urbano, garantindo maior
acessibilidade aos cuidados em saúde.
 
4.5. Deve-se considerar ainda que a priorização da população indígena que
vive em Terras Indígenas se justifica pela aplicação da equidade em saúde,
princípio norteador do Sistema Único de Saúde, por meio do qual visa-se
promover a "igualdade de assistência" (item VII, art. 7º da lei 8.080),
reconhecendo-se os determinantes sociais, geográficos e de acesso à saúde.
 
4.6. Desta forma, os indígenas que vivem em contexto urbano e rural estão
submetidos às mesmas condições sociais, ambientais e de acesso aos
serviços de saúde, que as demais pessoas da comunidade em que estão
inseridos, independente da etnia. Portanto, devem ser atendidos pelo SUS,
de acordo com seus princípios, ou seja, universalidade, equidade e
integralidade, como todo cidadão brasileiro de direitos.
 
5. CONCLUSÃO 5.1. Considerando os fundamentos expostos no
presente documento, conclui-se que esta Secretaria Especial de Saúde
Indígena (SESAI) tem adotado todas as medidas cabíveis da população
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indígena assistida pelo Subsistema de Atenção à Saúde Indígena
(SasiSUS), com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal
(STF), na ADPF n° 709.
 
 
 
Com efeito, em cognição sumária, não se vislumbra omissão por parte da
UNIÃO no atendimento da saúde dos povos Aranã Índio, Aranã Caboclo e
Canoeiros, localizados nos municípios de Coronel Murta e Araçuaí-MG, ou
mesmo que as diretrizes traçadas pelo STF na ADPF n. 709 estejam sendo
desrespeitadas.
 
Inclusive, no âmbito da referida ADPF, no dia 16/03/2021, o Min. Relator
deferiu medida liminar nos seguintes termos:
 
 
 
(...) IX. Conclusão 24. Observados os termos e condições dispostos acima: (i)
homologo parcialmente o Plano Geral de Enfrentamento à COVID-19 para
Povos Indígenas, quanto às Seções 1 e 2 ; (ii) nego homologação à Seção 3
e determino a apresentação de novo Plano de Isolamento de Invasores no
prazo de 5 dias; (iii) assino prazo de 15 dias para a apresentação de Plano de
Execução e Monitoramento do Plano Geral; (iv) determino que se assegure
prioridade na vacinação aos povos indígenas localizados em terras não
homologadas e urbanos sem acesso ao SUS; (v) suspendo a Resolução n.
4/2020 da FUNAI, por inconstitucionalidade, inconvencionalidade e violação à
cautelar deferida por este Juízo; (vi) defiro o acesso de FIOCRUZ e
ABRASCO às informações postuladas; (vii) indefiro a suspensão de extrusão
de Terras Yanomamis e de tratamento de extensão do serviço especial de
saúde indígena aos indígenas urbanos de Campo Grande. 25. Intimem-se as
entidades e órgãos pertinentes. Intimem-se, ainda, pessoalmente: (i) o
Ministro da Justiça; (ii) o Ministro da Saúde; (iii) o Ministro da Cidadania; (iv) o
Ministro da Defesa; (v) o Diretor-Geral da Polícia Federal; (vi) o Presidente da
FUNAI e todos os membros integrantes de sua Diretoria Colegiada; (vii) o
Presidente do IBAMA; e (viii) o Diretor-Presidente da AMN. As intimações
deverão ser instruídas pela presente decisão e, ainda, pelo acórdão do Pleno
do STF que referendou a cautelar ora em cumprimento. 26. Intimem-se,
ainda, as autoridades representantes da FIOCRUZ e da ABRASCO para que
oficiem diretamente ao Ministério da Saúde, indicando os técnicos que
deverão receber as senhas para acesso ao SIASI. 27. Este Juízo está à
disposição do MJSP e de todas as demais pastas e órgãos para decisões
complementares e/ou remoção de eventuais óbices burocráticos e
administrativos que sejam necessários ao cumprimento das determinações.
 
 
 
Assim, sem embargo de toda a complexidade da questão e profundidade da
argumentação traçada pelo MPF, é certo que a solução integral da questão
demanda um maior aprofundamento da prova, inclusive após eventual
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manifestação de interesse da FUNAI, que poderá contribuir para a tomada de
decisão.
 
Dessa forma, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de tutela
antecipada.
 
 
 
Em suas razões recursais, insiste a recorrente na concessão da medida

postulada, reiterando os fundamentos deduzidos perante o juízo monocrático, destacando
que, na espécie, os requisitos necessários ao deferimento do aludido pleito encontram-se
devidamente comprovados, no sentido de que “os órgãos competentes de atenção à
saúde indígena (DSEI-MG/ES e SESAI) buscaram se esquivar da prestação de
atendimento adequado e específico aos grupos indígenas dos povos Aranã Índio, Aranã
Caboclo e Canoeiros, localizados nos municípios de Coronel Murta e Araçuaí-MG.
 

***
 

Não obstante os fundamentos em que se amparou a decisão agravada, vejo
presentes, na espécie, os pressupostos do art. 1019, I, do CPC, a autorizar a concessão
da almejada antecipação da tutela recursal, notadamente em face do seu caráter
nitidamente preventivo e, por isso, compatível com a tutela cautelar do agravo,
manifestada nas letras e na inteligência do referido dispositivo legal, de forma a garantir
às famílias indígenas descritas nos autos condições existenciais mínimas, prestigiando-
se, assim, o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à saúde pública, como
garantias fundamentais asseguradas em nossa Carta Magna, não se podendo olvidar
que, no caso, se trata da proteção de um direito de todos e de um dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação (artigo 196, da Constituição Federal).
 

Assim, não se mostra admissível a omissão dos órgãos competentes de
atenção à saúde indígena, conforme apurado pelo órgão ministerial, em relação a
determinadas aldeias indígenas por parte da Administração Pública, considerando-se a
essencialidade do bem pretendido, impondo-se, na espécie, a intervenção do Poder
Judiciário Republicano, para assegurar o direito à saúde e à vida das comunidades
indígenas, que se encontram constitucionalmente tuteladas (CF, arts. 5º, XXXV e 231, 
caput e respectivo parágrafo 3º).
 

Ademais, na inteligência jurisprudencial do egrégio Supremo Tribunal
Federal, “a cláusula da reserva do possível - que não pode ser invocada, pelo Poder
Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de
políticas públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável limitação na
garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no contexto de nosso
ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa
humana. A noção de “mínimo existencial”, que resulta, por implicitude, de determinados
preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo de
prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de
existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de
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liberdade e, também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena
fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção
integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o
direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança.” (ARE 639337 AgR,
Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23/08/2011, DJe-177
DIVULG 14-09-2011 PUBLIC 15-09-2011 EMENT VOL-02587-01 PP-00125).
 

Nessa inteligência, confiram-se, dentre outros, os seguintes julgados:
 

CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE ÁGUA
POTÁVEL A ALDEIAS INDÍGENAS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA
RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. PREVALÊNCIA DO
DIREITO À VIDA E À SAÚDE.  I - A saúde, como garantia fundamental
assegurada em nossa Carta Magna, é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (artigo 196, da
Constituição Federal).  II - No caso em exame, não se mostra admissível a
falta de fornecimento de água potável a determinadas aldeias indígenas por
parte da Administração Pública, considerando-se a essencialidade do bem
pretendido, impondo-se, na espécie, a intervenção do Poder Judiciário
Republicano, para assegura o direito à saúde e à vida das comunidades
indígenas, que se encontram constitucionalmente tuteladas (CF, arts. 5º,
XXXV e 231, caput e respectivo parágrafo 3º).  III - Ademais, na inteligência
jurisprudencial do egrégio Supremo Tribunal Federal, "a cláusula da reserva
do possível - que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito
de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas
definidas na própria Constituição - encontra insuperável limitação na garantia
constitucional do mínimo existencial, que representa, no contexto de nosso
ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade
da pessoa humana. A noção de "mínimo existencial", que resulta, por
implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art.
3º, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-
se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a
assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também,
a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição
de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à
proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à
assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à
segurança." (ARE 639337 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO,
Segunda Turma, julgado em 23/08/2011, DJe-177 DIVULG 14-09-2011
PUBLIC 15-09-2011 EMENT VOL-02587-01 PP-00125).  IV - Remessa oficial
desprovida. Sentença confirmada.
 
(REO 0005921-07.2012.4.01.3701 / MA, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL
SOUZA PRUDENTE, QUINTA TURMA, e-DJF1 p.697 de 03/06/2015).
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CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS.
REFORMA ESTRUTURAL E SANITÁRIA DE CASA DE SAÚDE INDÍGENA.
POSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA, À SAÚDE E À
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO
PEDIDO. INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINARES REJEITADAS.  I -
Na espécie dos autos, não merece prosperar a alegação de impossibilidade
jurídica do pedido, uma vez que inexiste óbice legal ao ajuizamento de ação
civil pública pelo Ministério Público Federal na defesa dos direitos indígenas,
além de que os fundamentos que sustentam a insurgência da apelante
confundem-se com o próprio mérito recursal, com o qual serão apreciados.
De igual forma, não há que se falar em ausência de interesse processual, na
medida em que, no caso em exame, as providências requeridas na petição
inicial somente ocorreram em decorrência do deferimento da medida liminar,
sendo que apenas a sentença de mérito produz coisa julgada formal e
material.  II - A saúde, como garantia fundamental assegurada em nossa
Carta Magna, é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação (artigo 196, da Constituição Federal). Em
sendo assim, afigura-se juridicamente possível, na espécie, condenar a
promovida na obrigação de fazer consistente na implementação de reforma
estrutural e sanitária de Casa de Saúde do Índio, com vistas à proteção de
direito constitucionalmente assegurado aos povos indígenas.  III - Nesta
dimensão, o Supremo Tribunal Federal, no exame da ADPF nº 45/DF, firmou
sua inteligência, no sentido de que "é certo que não se inclui, ordinariamente,
no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário - e nas desta
Suprema Corte, em especial - a atribuição de formular e de implementar
políticas públicas (JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, "Os Direitos
Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976", p. 207, item n. 05, 1987,
Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente,
nos Poderes Legislativo e Executivo. Tal incumbência, no entanto, embora
em bases excepcionais, poderá atribuir-se ao Poder Judiciário, se e quando
os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-
jurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal
comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou
coletivos impregnados de estatura constitucional, ainda que derivados de
cláusulas revestidas de conteúdo programático. Cabe assinalar, presente
esse contexto - consoante já proclamou esta Suprema Corte - que o caráter
programático das regras inscritas no texto da Carta Política "não pode
converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o
Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela
coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu
impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade
governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado" (RTJ
175/1212-1213, Rel. Min. CELSO DE MELLO), pois "a cláusula da reserva do
possível - que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito de
fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas
definidas na própria Constituição - encontra insuperável limitação na garantia
constitucional do mínimo existencial, que representa, no contexto de nosso
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ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade
da pessoa humana. A noção de "mínimo existencial", que resulta, por
implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art.
3º, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-
se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a
assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também,
a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição
de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à
proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à
assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à
segurança." (ARE 639337 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO,
Segunda Turma, julgado em 23/08/2011, DJe-177 DIVULG 14-09-2011
PUBLIC 15-09-2011 EMENT VOL-02587-01 PP-00125).  IV - Apelação da
União Federal desprovida.
 
(AC 0019156-89.2012.4.01.3200 / AM, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL
SOUZA PRUDENTE, QUINTA TURMA, e-DJF1 p.895 de 19/03/2015)
 
 

 
De ver-se, ainda, que, em casos assim, o colendo Supremo Tribunal Federal

já sedimentou o entendimento, no sentido de que, “tratando-se de direito fundamental,
incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o
Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários
do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade
econômico-financeira da pessoa estatal.” (AgRg no REsp 1136549/RS, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2010, DJe 21/06/2010) e
de que “a orientação jurisprudencial já consolidada no âmbito de nossos tribunais é no
sentido de que se afigura legítima a atuação do Poder Judiciário Republicano, visando
suprir eventual omissão do Poder Público, na implementação de políticas públicas,
mormente em se tratando do exercício de garantia constitucional, como no caso”. (AC
0002508-94.2005.4.01.4100/RO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA
PRUDENTE, QUINTA TURMA, e-DJF1 p.294 de 10/01/2014).
 

***
 

Com estas considerações, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal
formulado na inicial, para determinar à União Federal a adoção das seguintes medidas
requeridas pelo Ministério Público Federal:
 

1) promova, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, o cadastramento dos
grupos indígenas dos povos Aranã Índio, Aranã Caboclo e Canoeiros,
localizados nos municípios de Coronel Murta e Araçuaí-MG, ainda que não
residentes em aldeias ou territórios indígenas, no Sistema de Informação da
Atenção à Saúde Indígena (SIASI) e a consequente distribuição do Cartão
SUS a esses usuários;
 
2) preste, por meio do DSEI-MG/ES e do Subsistema de Atenção à Saúde
Indígena, atendimento à saúde, de modo regular e efetivo, aos grupos
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indígenas dos povos Aranã Índio, Aranã Caboclo e Canoeiros, localizados
nos municípios de Coronel Murta e Araçuaí-MG, ainda que em contexto
urbano;
 
3) contrate, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, Equipes Multidisciplinares
de Saúde Indígena, para o atendimento à saúde no Subsistema de Atenção à
Saúde Indígena, de modo regular e efetivo, aos grupos indígenas dos povos
Aranã Índio, Aranã Caboclo e Canoeiros, localizados nos municípios de
Coronel Murta e AraçuaíMG, ainda que não residentes em aldeias ou
territórios indígenas, respeitando-se os trâmites administrativos internos;
 
 

 
Intime-se a recorrida, com urgência, para fins de ciência e cumprimento desta

decisão, sob pena de multa coercitiva, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de
atraso, nos termos do art. 77, inciso IV e respectivo parágrafo segundo, c/c os arts. 139,
inciso IV, 297, parágrafo único, e 537, parágrafos, § 1º, incisos I e II, e 2º, do CPC
vigente, sem prejuízo das sanções previstas no parágrafo 3º do art. 536 do referido
diploma processual civil.
 

Comunique-se, ainda, ao juízo monocrático, na dimensão eficacial do art.
1008 do CPC.
 

Intime-se a agravada nos termos e para as finalidades do art. 1.019, II, do
referido diploma legal, abrindo-se vistas, após, à douta Procuradoria Regional da
República, na forma regimental.
 

Publique-se.
 

Brasília/DF., em 23 de março de 2021.
 

 
 

Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE
 

Relator
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