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DECISÃO

Trata-se de pedido de antecipação de tutela recursal em sede de agravo de instrumento interposto

pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo Federal  da 1ª  Vara  da

Subseção Judiciária de Redenção que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0002768-57.2017.4.01.3905,

indeferiu  pedido  de  liminar  para  a  efetiva  prestação  do  serviço  público  de  saúde  diferenciada  aos

indígenas da etnia Atikun que habitam terras indígenas ainda não integralmente demarcadas, assim como

aos índios que residem nos centros urbanos dos municípios situados na circunscrição do juízo.

Alega,  em síntese,  que os  membros da etnia  Atikun residem na  aldeia  Umã,  a  qual  não foi

contemplada com ações básicas de saneamento, e que esses indígenas não são atendidos pelo distrito

sanitário especial indígena respectivo – DSEI Kayapó do Pará.

Sustenta que a negativa tem como alegação a ausência de demarcação de terras indígenas e que

os referidos índios são residentes em áreas urbanas, sendo considerados aculturados, logo, sem direito a

atendimento diferenciado.

Aduz que contraria a Constituição e a Convenção nº 167 da OIT, o entendimento de que o índio

“urbanizado” perde sua condição identitária indígena.Complementa que os relatórios apresentados pela

própria secretaria especial de saúde indígena - SESAI demonstram as precárias condições de saúde e

saneamento básico da aldeia Umã.

Relatados, decido.

A possibilidade de concessão, em antecipação de tutela, da pretensão recursal está prevista no

artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, desde que demonstrados a probabilidade do direito

invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em análise preliminar, entendo ser cabível a antecipação de tutela pleiteada, uma vez que ficou

evidenciada a existência de elementos que demonstram a probabilidade do direito da agravante.

Verifica-se que houve interpretação restrita a abrangência do sistema de saúde indígena, não se

considerando o entendimento constitucional e internacional sobre o índio atual para o mundo.

Isso porque não é o fato de o indígena residir em centros urbanos ou utilizar-se de bens da cultura

nacional que deixará de ser considerado índio.

A posse permanente sobre as terras tradicionalmente ocupadas é uma garantia constitucional aos

índios, sendo a demarcação uma forma de resguardar referido direito e de cunho meramente declaratório,

buscando assim proteger a cultura, os costumes e as tradições indígenas. Nesse sentido também é o dever
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de se garantir a diversidade cultural por meio de políticas públicas adequadas, sempre considerando a

tradição cultural indígena.

A própria lei nº 8080/1990 que trata sobre o assunto, prevê em seu artigo 19-F 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".

Dessa  forma,  ao se  implantar  o  tratamento  diferenciado de  saúde  é necessário  considerar  as

especificidades de cada tribo e não o fato de estarem em terras demarcadas ou de estarem integrados na

sociedade em que vivem.

A jurisprudência firmada neste Tribunal diz que

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INSTALAÇÃO DE POSTO
DE  SAÚDE  EM  COMUNIADES  INDÍGENAS  (POVO  YANOMANI  -
COMUNIDADES  LAPAZ  E  HOKOMANAWO  OU  HOKOMANAWË).
OMISSÃO  DO  PODER  PÚBLICO.  CONTROLE  JURISDICIONAL.
POSSIBILIDADE. GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DIREITO À SAÚDE
PÚBLICA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (CF, ARTS. 5º, XXXV,
196, 216, INCISO II, E 231, CAPUT E RESPECTIVO PARÁGRAFO 3º). I - A
tutela jurisdicional em que se busca a instalação de posto de saúde para fins de
atendimento médico a comunidades indígenas, como no caso, tem por finalidade
garantir  aos  seus  integrantes  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, englobando a
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). II - Nos termos do
item 2 do art. 25 da Convenção OIT nº 169, que dispõe sobre Povos Indígenas e
Tribais, promulgada pelo Decreto nº 5.051/2004, "os serviços de saúde deverão
ser organizados, na medida do possível, em nível comunitário. Esses serviços
deverão  ser  planejados  e  administrados  em  cooperação  com  os  povos
interessados  e  levar  em  conta  as  suas  condições  econômicas,  geográficas,
sociais  e  culturais,  bem  como  os  seus  métodos  de  prevenção,  práticas
curativas e medicamentos tradicionais". III - Nesse contexto, "os índios têm
direito  aos  meios  de  proteção  à  saúde,  facultados  à  comunhão nacional",
assegurando-se-lhes  especial  assistência  dos  poderes  públicos,  em
estabelecimentos  a  esse  fim  destinados,  na  infância,  na  maternidade,  na
doença e na velhice (Lei nº 6.001/73 - Estatuto do Índio), mediante o pleno
acesso aos serviços de saúde, nos termos dos arts. 196 a 200 da Constituição
Federal e da Lei nº 8.080/90, com as modificações implementadas pela Lei nº
9.836/99,  salvaguardando-se,  assim,  as  pessoas,  as  instituições,  os  bens,  as
culturas e o meio ambiente dos aludidos povos (Convenção OIT nº 169), os
quais haverão de ser prestados em postos de saúde instalados para esse fim,
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nos termos do que dispõe o Anexo à Portaria nº 254/2002 do Ministério da
Saúde, na dicção de que, "nas aldeias, a atenção básica será realizada por
intermédio  dos  Agentes  Indígenas  de  Saúde,  nos  postos  de  saúde,  e  pelas
equipes multidisciplinares periodicamente, conforme planejamento das suas
ações".  IV  -  Na  hipótese  dos  autos,  constada  a  omissão  do  Poder  Público,
impõe-se 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,  196,  216,  inciso  II,  e  231,  caput  e  respectivo
parágrafo  3º),  mediante  a  instalação  de  Posto  de  Saúde junto  às  comunidades
indígenas  Lapaz  de  Hokomanawo  ou  Hokomanwë,  nos  termos  da  sobredita
Portaria nº 254/2002 do Ministério da Saúde, afigurando-se irrelevante,  para
essa finalidade, a cultura de vida nômade adotada pelos referidos povos. V -
Desprovimento da remessa oficial e da apelação da União Federal. Provimento do
recurso  interposto  pelo  Ministério  Público  Federal.  Sentença  reformada,
parcialmente,  para  julgar  integralmente  procedente  a  demanda.A  Turma,  por
unanimidade, negou provimento à remessa oficial e à apelação da União Federal e
deu provimento ao recurso do Ministério Público Federal.
(ACORDAO  00020987520154014200,  DESEMBARGADOR  FEDERAL
SOUZA  PRUDENTE,  TRF1  -  QUINTA  TURMA,  e-DJF1  DATA:20/06/2017
PAGINA:.)

****

CONSTITUCIONAL,  ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.
ASSISTENCIA À SAÚDE DE COMUNIDADES INDIGENAS. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO.
PRINCÍPIOS  DA  SEPARAÇÃO  DOS  PODERES  E  DA  RESERVA  DO
POSSIVEL.  NÃO  VIOLAÇÃO.  SENTENÇA  MANTIDA.  APELAÇÕES  E
REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDAS. 1.  No que concerne à legitimidade
passiva, a Lei 8.080/90 - com as alterações promovidas pela 'Lei Arouca' (Lei
nº 9.836/99) -  e o Decreto nº 3.156/99 estabelecem, no âmbito do SUS, um
Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, financiado diretamente pela União
e  executado pela Funasa,  que dá assistência  aos  índios  em todo território
nacional, coletiva ou individualmente, e sem discriminações, tendo por base
os Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs). Nesse ponto, não há razão
para  se  excluir  a  União  do  polo  passivo  da  lide.  2.  Consoante  se  extrai  da
Constituição Federal de 1988, à Saúde foi dispensado o status de direito social
fundamental (art. 6º), atrelado ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana,
consubstanciando-se em "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 e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção  e  recuperação"  (art.  196).  3.  É  responsabilidade  do  Poder  Público,
independentemente de qual seja o ente publico em questão, garantir a saúde ao
cidadão. No caso em análise, a obrigação se fazer consistiu em determinar as Rés
que realizassem diversas ações de saúde em prol das comunidades indígenas do
Vale do Javari, tendo em vista os riscos e prejuízos que as referidas comunidades
vêm sofrendo  em razão  da  ineficiência  das  ações  do  Poder  Público.  4.  "Não
podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do Administrador,
sendo de fundamental importância que o Judiciário atue como órgão controlador
da  atividade  administrativa.  Seria  uma  distorção  pensar  que  o  princípio  da
separação dos poderes,  originalmente concebido com o escopo de garantia dos
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direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização
dos direitos sociais, igualmente fundamentais". Precedente do Colendo Superior
Tribunal de Justiça: AgRg no REsp 1136549/RS, Rel. Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, julgado em 08/06/2010, DJe 21/06/2010. 5. Quanto à alegação da
reserva  do  possível,  em  caso  tais  "O  Estado  não  pode,  a  pretexto  do
descumprimento  de  seus  deveres  institucionais,  esconder-se  sob  o  manto  da
"reserva do possível", pois essa não se presta como justificativa para que o Poder
Público se exonere do cumprimento de obrigações constitucionais, principalmente
aquelas que se referem aos direitos fundamentais da pessoa humana." (AGRSLT-
14174-68.2008.4.01.0000,  Desembargador  Federal  Presidente  Jirair  Aram
Migueriam, Corte Especial, DJ de 26.2.2010). 6. Apelações e remessa oficial a
que  se  nega  provimento.A  Turma,  por  unanimidade,  negou  provimento  às
apelações e à remessa oficial.
(ACORDAO  00002404320084013201,  DESEMBARGADOR  FEDERAL
KASSIO  NUNES  MARQUES,  TRF1  -  SEXTA  TURMA,  e-DJF1
DATA:10/07/2015 PAGINA:4455.)

É plausível o entendimento de que há um iminente risco para a sadia qualidade de vida dos

indígenas a não concessão, em sede de antecipação de tutela, ao direito de tratamento diferenciado na

qualidade de índio.

Diante da  plausibilidade do direito  invocado pela agravante,  entendo cabível  a  concessão da

antecipação de tutela pretendida.

Em face do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL,

para determinar à parte agravada que realize a efetiva prestação do serviço público de saúde diferenciada

aos indígenas da etnia Atikun que habitam terras indígenas ainda não integralmente demarcadas, assim

como aos índios que residem nos centros urbanos dos municípios situados na circunscrição do juízo.

Comunique-se,  com urgência,  ao  Juízo  a quo  o  teor  desta  decisão,  inclusive  para  adotar  as

medidas necessárias ao seu cumprimento. 

Intime-se a parte agravada para oferecer resposta (art. 1.019, II, do CPC).

Publique-se. Intime-se.

Brasília, 20 de março de 2018.

Desembargadora Federal Daniele Maranhão

Relatora
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