
                                                       

PR-PA 00042098/2019

RECOMENDAÇÃO nº 32/2019

EMENTA:  ÍNDIOS.  CASAI  DE  ICOARACI. 
BELÉM/PA. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 
URGENTE.

SILVIA NOBRE WAIÃPI
Secretária Especial de Saúde Indígena
Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI)
SRTV 702, Via W 5 Norte – Asa Norte
Edifício PO 700 - 4º andar
Telefones: (61) 3315-3784/3315-3785 
Brasília – DF - CEP 70719-000

STANNEY EVERTON NUNES 
Coordenador do DSEI Guatoc
Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Guamá-Tocantins 
Av. Conselheiro Furtado, 1597 – Cremação
Belém – PA – CEP: 66063-060 

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelos procuradores da República 
signatários, no exercício das atribuições constitucionais e legais que lhe são conferidas pelos 
artigos 127,  caput,  e 129, incisos II,  III e IX da Constituição da República Federativa do 
Brasil; artigo 5º, incisos I, III, “b” e “e”, V,  VI, e artigo 6º, incisos VII, XIV, “f” e XX, todos  
da Lei Complementar nº 75/93; artigo 4º, inciso IV, e artigo 23, ambos da Resolução CSMPF 
nº 87/2006, e demais dispositivos pertinentes à espécie;

CONSIDERANDO que  o  Ministério  Público  Federal  é  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 conforme dispõe o artigo 1° da Lei Complementar n. 75, de 20 de maio de 
1993; 

CONSIDERANDO a legitimidade do Ministério Público Federal no interesse 
difuso ou coletivo conforme o artigo 5° da Lei 7.347 de 24 de julho de 1985 a qual disciplina 



                                                       

a Ação Civil Pública.

CONSIDERANDO que dispõe o artigo 129, inciso II, da Constituição Federal 
ser  função  institucional  do  Ministério  Público:  “zelar  pelo  efetivo  respeito  dos  Poderes 
Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, 
promovendo as medidas necessárias a sua garantia”;

CONSIDERANDO que,  nos  termos  do  artigo  6º,  inciso  XX,  da  Lei 
Complementar  75/93,  compete  ao  Ministério  Público  “expedir  recomendações,  visando  à 
melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito, aos interesses, 
direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover,  fixando prazo razoável  para a adoção das 
providências cabíveis”;

CONSIDERANDO que os direitos à  vida, integridade física e moradia  são 
direitos humanos com atributos de irrenunciabilidade, inalienabilidade, imprescritibilidade e 
universalidade;

CONSIDERANDO que  constituem  objetivos  fundamentais  da  República 
Federativa do Brasil promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de discriminação (artigo 3º, inciso IV, da Constituição de 
1988);

CONSIDERANDO que a prevalência dos direitos humanos e a cooperação 
entre  os  povos  para  o  progresso  da  humanidade  são  princípios  que  regem  as  relações 
internacionais da República Federativa do Brasil (artigo 4º, incisos II e IX, da Constituição de 
1988);

CONSIDERANDO que  a  vida  é  bem jurídico  fundamental  (art.  5º,  caput, 
Constituição de 1988), sendo sua preservação diretriz máxima a guiar a atuação do Estado;

CONSIDERANDO que os direitos e garantias expressos na Constituição não 
excluem outros decorrentes  do regime e dos  princípios por  ela  adotados,  ou dos  tratados 
internacionais em que ela seja parte (§ 2º do artigo 5º da Constituição de 1988);

CONSIDERANDO que  o  Brasil  é  signatário  da  Declaração  Universal  dos 
Direitos do Homem, aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro 
de 1948, segundo a qual todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos e 
devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade (artigo I), bem como têm a 



                                                       

capacidade para gozar dos direitos fundamentais, sem distinção de qualquer espécie, seja de 
raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou 
social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição (artigo II);

CONSIDERANDO as responsabilidades de todos os Estados, em conformidade 
com a Carta das Nações Unidas, de desenvolver e estimular o respeito aos direitos humanos e 
liberdades fundamentais de todas as pessoas sem distinção de raça, nacionalidade, sexo, idioma 
ou religião;

CONSIDERANDO que o Brasil  é signatário da Declaração Americana dos 
Direitos e Deveres do Homem, aprovada em Bogotá, em abril de 1948, de acordo com a qual 
toda pessoa tem direito a que sua saúde seja resguardada por medidas sanitárias e sociais 
relativas à alimentação, vestuário,  habitação e cuidados médicos  correspondentes ao nível 
permitido pelos recursos públicos e da coletividade (artigo XI);

CONSIDERANDO que os fundamentos básicos do direito à saúde no Brasil 
estão  elencados  nos  arts.  196  a  200  da  Constituição  Federal,  cujos  princípios  da 
universalidade, integralidade e equanimidade encontram em evidente expressão;

CONSIDERANDO que  o  Princípio  da  Universalidade  garante  a  saúde  a 
todos, constituindo um dever ao Poder Público a provisão de serviços e de ações para essa 
garantia (art. 196, Constituição Federal);

CONSIDERANDO que o Princípio da Integralidade garante que a atenção à 
saúde  deve  levar  em  consideração  as  necessidades  específicas  de  pessoas  ou  grupos  de 
pessoas, ainda que minoritários em relação ao total da população (art. 198, II da Constituição 
Federal);

CONSIDERANDO que o Princípio da Equanimidade garante que as ações e 
os  serviços  de  saúde  devem  estar  alinhadas  aos  objetivos  fundamentais  da  República 
Federativa do Brasil, de reduzir as desigualdades sociais e regionais e de promover o bem a 
todos,  sem preconceitos  de  origem,  raça,  sexo,  cor,  idade  e  quaisquer  outras  formas  de 
discriminação (art. 3º, III e IV da Constituição Federal);

CONSIDERANDO que as ações e serviços públicos de saúde voltados para o 
atendimento  das  populações  indígenas  encontram-se  estruturados  sob  a  forma  de  um 
Subsistema de  Atenção à  Saúde Indígena,  o  qual  foi  inserido  na Lei  nº  8.080,  de  19  de 
setembro de 1990, pela Lei nº 9.836, de 23 de setembro de1999);



                                                       

CONSIDERANDO que  “o SUS  servirá  de  retaguarda  e  referência  ao 
Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, devendo, para isso, ocorrer adaptações na estrutura 
e organização do SUS nas regiões onde residem as populações indígenas, para propiciar essa 
integração e o atendimento necessário em todos os níveis, sem discriminações (§2º, art. 19-G, 
da Lei nº 8.080/90);

CONSIDERANDO que “as populações indígenas devem ter acesso garantido 
ao  SUS,  em  âmbito  local,  regional  e  de  centros  especializados,  de  acordo  com  suas 
necessidades, compreendendo a atenção primária, secundária e terciária à saúde (§3º, art. 19-
G, da Lei nº 8.080/90);

CONSIDERANDO que “a atenção à saúde indígena é dever da União e será 
prestada de acordo com a Constituição e com a  lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
objetivando  a  universalidade,  a  integralidade  e  a  equanimidade  dos  serviços  de  saúde. 
Parágrafo  único.  As  ações  e  serviços  de  saúde  prestados  aos  índios  pela  União  não  
prejudicam as desenvolvidas pelos Municípios e Estados, no âmbito do Sistema Único de  
Saúde. Art. 2º Para o cumprimento do disposto no artigo anterior, deverão ser observadas as 
seguintes  diretrizes  destinadas  à  promoção,  proteção  e  recuperação  da  saúde  do  índio, 
objetivando o alcance do equilíbrio bio-psico-social,  com o reconhecimento do valor e da 
complementariedade das práticas da medicina indígena, segundo as peculiaridades de cada 
comunidade, o perfil epidemiológico e a condição sanitária: (…) VII - a garantia aos índios e 
às comunidades indígenas de acesso às ações de nível primário, secundário e terciário do 
Sistema Único de Saúde – SUS; VIII - a participação das comunidades indígenas envolvidas 
na elaboração da política de saúde indígena, de seus programas e projetos de implementação; 
e  IX -  o reconhecimento da organização social e política, dos costumes, das línguas, das  
crenças e das tradições dos índios. Parágrafo único. A organização das atividades de atenção 
à saúde das populações indígenas dar-se-á no âmbito do Sistema Único de Saúde e efetivar-
se-á, progressivamente, por intermédio dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas, ficando 
assegurados os serviços de atendimento básico no âmbito das terras indígenas” (arts. 1º e 2º 
do Decreto nº 3.156/1999); 

CONSIDERANDO que tramita no Ministério Público Federal em Belém/PA o 
Procedimento  Administrativo  de  Acompanhamento  –  PA  n.º  1.23.000.001067/2019-20, 
instaurado  para  acompanhar  o  atendimento  à  saúde indígena  na  Casa  de  Apoio  à  Saúde 
Indígena - CASAI de Icoaraci, localizada no município de Belém/PA;

CONSIDERANDO que  na  data  de  hoje  (12/09/2019)  chegou  ao 
conhecimento  do  Ministério  Público  Federal,  em  reunião  realizada  com  indígenas  de 
diversas etnias na sede da PR/PA, que o fornecimento de alimentação será interrompido a 
partir do dia 13/09/2019 aos mais de 70 (setenta) indígenas que se encontram atualmente 
hospedados na CASAI de Icoaraci (representação em anexo); 

CONSIDERANDO que  tramitam  dois  procedimentos  administrativos  na 



                                                       

SESAI em Brasília,  para a contratação de empresa para o fornecimento de alimentação à 
CASAI  de  Icoaraci  e  outras (Proc.  n.  25056.0001185/2018-92  e  25056.000704/2018-03), 
desde o ano de 2018, pelo menos;

CONSIDERANDO que,  segundo informado na reunião, o DSEI-GUATOC 
estaria  inadimplente  com a  empresa  que  atualmente  está fornecendo  alimentação  para  a 
referida Casa de Saúde Indígena e que por esse motivo  a empresa teria decido paralisar o 
fornecimento da alimentação necessária ao funcionamento da casa;

CONSIDERANDO que a paralisação desse serviço essencial é inadmissível e 
gera  risco  de  vida  os  pacientes  hospedados,  podendo  ter  repercussão,  inclusive,  na  seara 
criminal e no âmbito da improbidade administrativa; 

RECOMENDA o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelos procuradores 
da República signatários, com fundamento no artigo 6º, XX da Lei Complementar nº 75/93:

À(OS) SECRETÁRIA ESPECIAL  DE  SAÚDE  INDÍGENA  E 
COORDENADOR  DO  DISTRITO  SANITÁRIO  ESPECIAL INDÍGENA  GUAMÁ-
TOCANTINS que:

(I) Tomem todas as providências necessárias, para que não haja solução 
de continuidade  no fornecimento de alimentação  aos usuários da 
CASAI de Icoaraci  e de todas as demais CASAI's administradas 
pelo DSEI-GUATOC,  ou seja,  para que não haja interrupção ao 
serviço essencial.

(II) Apurem quem deu causa à situação de interrupção de serviço essencial 
e promovam a devida responsabilização administrativa, encaminhando 
o resultado da sindicância ao Ministério Público Federal.

Requisita o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com fundamento no art. 8º, 
II da Lei Complementar nº 75/1993 e  art.  23, §1º, da Resolução n. 87/2006, do Conselho 
Superior do MPF, que Vossas Senhorias informem, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a 
contar do recebimento da presente, justificados pela urgência da situação, sobre o acatamento 
ou não da presente Recomendação e sobre as providências concretas efetivamente tomadas 
para resolução do problema aqui apontado, ou, em caso de acatamento parcial, quais serão os 
itens  não  acatados,  informando,  em  qualquer  hipótese  de  negativa,  os  respectivos 
fundamentos, juntando toda documentação pertinente.



                                                       

A ausência de resposta às requisições emitidas pelo Ministério Público no bojo 
Inquérito Civil Público é passível de configurar os crimes previstos nos arts. 330 do Código 
Penal e art.10 da Lei 7.347/85, além de ato de improbidade administrativa (art. 11, II, da Lei 
8.429/92).

Quanto  à  eficácia  da  presente  Recomendação,  informa  o  MINISTÉRIO 
PÚBLICO FEDERAL que,  em que pese não  possuir  caráter  vinculativo  e  obrigatório,  a 
Recomendação (a) é meio extrajudicial voluntário e amigável de prevenção de litígio (art. 840 
do Código  Civil,  em analogia),  em tentativa  do  MPF instar  a  solução  do problema sem 
sobrecarregar o Poder Judiciário;  (b) constitui em mora o destinatário quanto às providências 
recomendadas (art. 397, parágrafo único do Código Civil), prevenindo responsabilidades (art. 
867 do anterior Código de Processo Civil, em analogia, atual art. 727); (c) torna inequívoca a 
demonstração da consciência da ilicitude do recomendado, perdendo este a partir de então o 
argumento  de  que  não  sabia  do  caráter  ilícito  de  sua  conduta  ativa  ou  omissiva, 
caracterizando, assim, o dolo ou má-fé para viabilizar futuras responsabilizações em sede de 
ação por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) 
constitui-se  em elemento probatório  em sede de ações  cíveis  ou criminais,  registrando-se 
ainda que a manutenção de ação ou  omissão ilegais em desconformidade com a presente 
Recomendação  poderá implicar  no  manejo  de  todas  as  medidas  administrativas  e  ações 
judiciais cabíveis para responsabilização civil, criminal e administrativa.

A presente recomendação não esgota a atuação do MINISTÉRIO PÚBLICO 
FEDERAL  sobre o tema,  não excluindo futuras  recomendações  ou outras iniciativas com 
relação a pessoas aqui não indicadas. 

Dê-se  ciência  da  presente  Recomendação:  a)  ao  Ministro  da  Saúde,  pelo 
procedimento legal (via PGR) e b) 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF.

Belém/PA, 12 de setembro de 2019.

- Assinatura Eletrônica -
FELIPE DE MOURA PALHA E SILVA

Procurador da República

- Assinatura Eletrônica -
DANIEL MEDEIROS SANTOS 

Procurador da República

- Assinatura Eletrônica -
ISADORA CHAVES CARVALHO 

Procuradora da República

- Assinatura Eletrônica -
SADI FLORES MACHADO

Procurador da República



                                                       

- Assinatura Eletrônica -
NATHÁLIA MARIEL FERREIRA DE 

SOUZA PEREIRA
Procuradora da República

- Assinatura Eletrônica -
PATRICK MENEZES COLARES

Procurador da República

- Assinatura Eletrônica -
JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR

Procurador Regional da República

- Assinatura Eletrônica -
BRUNO ARAUJO SOARES VALENTE

Procurador da República


