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DECISÃO 
 
  
 

Cuida-se de ação civil pública objetivando compelir a UNIÃO, FUNAI e CONAB distribuírem

mensalmente cestas básicas e kits de higiene suficientes para todas as famílias indígenas sob atribuição da

Coordenadoria da FUNAI Centro-Leste do Pará, enquanto persistir o estado de emergência decorrente da

pandemia do COVID-19, em razão dos sérios risco à saúde e à segurança alimentar dos povos indígenas.
 

O MPF pleiteia a concessão de tutela de urgência para determinar:
 

- que as rés sejam compelidas a apresentar, no prazo de 7 (sete) dias, cronograma para

fornecimento mensal de alimentos e itens de higiene, com demonstração detalhada da suficiência do

quantitativo para todos os membros das comunidades durante o mês, incluindo todas as Terras Indígenas da

área de atribuição da Coordenação Regional Centro-Leste do Pará, bem como comunidades indígenas não

aldeadas, índios urbanos e venezuelanos (waraô), e com as datas específicas de entrega, com início em 30

dias contados a partir da última entrega realizada, prosseguindo mensalmente durante todo o período de

vigência da emergência em saúde pública (Portaria MS nº. 188/2020), utilizando-se de todos os meios de

transporte cabíveis, incluindo apoio logístico voluntário do Exército brasileiro, bem como a flexibilidade nos

itens conforme peculiaridades locais e protocolo de segurança e cuidado no manuseio, nos termos do Informe

Técnico nº 3/2020- DASI/SESAI/MS;
 

- a FUNAI identifique, no prazo de 5 (cinco) dias, através da Coordenação Regional Centro

Leste do Pará e da Frente de Proteção de Índios Isolados e de Recente Contato em Altamira, em diálogo com

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL
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as comunidades e organizações indígenas, o quantitativo mensal de cestas básicas e materiais de higiene

necessários para o atendimento de todos os indígenas das Terras Indígenas da área de atribuição da

Coordenação Regional Centro-Leste do Pará, bem como comunidades indígenas não aldeadas, índios urbanos

e venezuelanos (waraô);
 

- a estipulação de astreintes na ordem de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por dia de

descumprimento.
 

Os réus, UNIÃO, FUNAI e CONAB foram intimados para manifestação prévia sobre o pleito

liminar.
 

A UNIÃO (Id. 312097380) sustentou, preliminarmente, sua ilegitimidade sob o fundamento de

ser competência da FUNAI agir em favor das comunidades indígenas, formulando as políticas públicas a serem

a elas destinadas, inclusive de assistência médica e alimentar aos indígenas. Alega que a tutela é satisfativa e

esgota o objeto da ação, sendo expressamente vedado a concessão de tutela dessa natureza, na forma do

artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92.
 

Enfatizou que a parte autora não apresentou qualquer elemento probatório relativo a obrigação

da União em adquirir e distribuir cestas básicas e kits de higienização às comunidades indígenas, inexistindo

plausibilidade no direito invocado pelo MPF no que se refere à União, porque, além de comprometer a

competência administrativa da Administração Pública Federal, impingindo ao ente público federal ação que não

é de sua competência, acaba por impor claro comprometimento do princípio constitucional da separação dos

poderes.
 

A FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO – FUNAI, manifestou-se (Id.308753891) no sentido de

competir ao órgão a função de supervisão das política públicas e dos programas dos Estados brasileiros que

tenham por público alvo os povos indígenas, realizando a interlocução dos vários entes do Estado com a

comunidade indígena, entretanto, defende não está entre as atribuições institucional à execução de políticas e

programas de fornecimento de cestas básicas, materiais de higiene e equipamentos de proteção individual,

bem como assistência médica as comunidades indígenas, ainda que os destinatários destes programas e

politicas públicas sejam indígenas.
 

Aponta que a FUNAI não pode ser obrigada a promover políticas públicas de saúde –

precipuamente alimentação, posto que tal atribuição não é da Autarquia Indigenista. Logo não recebe recursos

públicos para executar tal política, sendo que a pretensão do MPF revela verdadeira interferência na execução

do orçamento público da Autarquia. Tal interferência, diante de recursos públicos escassos, significará o

comprometimento de outros direitos, eventualmente até mesmo mais prioritários, em razão da impossibilidade

da Autarquia satisfazer a todas as suas obrigações, notadamente quando se postula que ela atenda obrigações

de outros órgãos.
 

Por fim, ressalta que está empenhando esforços no sentido de cumprir o seu papel institucional

e nesse sentido tem implementado as ações que lhe competem para salvaguardar os indígenas não havendo

qualquer omissão a ser imputada a autarquia, contrariamente ao declinado na inicial.
 

A COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB apresentou manifestação (Id.

305434379) informando que seu papel é exclusivo como ente operacionalizador das ações do tipo ( aquisição,

empacotamento e entrega de cestas básicas aos órgãos de proteção da comunidades indígenas e

quilombolas), realizado dentro de um fluxograma pré determinado em Termo de Execução Descentralizada.
 

Argumenta que a CONAB, enquanto empresa pública federal totalmente dependente do
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Tesouro Nacional, não dispõe de recursos próprios para a efetivação de outras ações de entrega de cestas

básicas e kits de higiene, fora aqueles disponibilizados para arcar com o compromisso assumido no TED nº

03/2020, firmado junto ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos – MMFDH.
 

Defende que a Companhia não pode ser instada a cumprir uma ordem judicial relativa às ações

sobre as quais não possui gestão integral, nem recursos para execução.
 

É o necessário. Decido.
 

Preambularmente, vislumbro adequação da legitimidade passiva das rés, diante da obrigação

da proteção das terras e direitos dos povos indígenas no Brasil, da responsabilidade legal pela política

indigenista e da função de operacionalizador das ações de aquisição e distribuição de alimentos. Explico.
 

A Constituição Federal impõe à União a obrigação de zelar pela proteção das terras e dos

direitos indígenas, exegese dos artigos 215, § 1° e 231. Ademais, cabe à União a supervisão da Autarquia, 

criada com a finalidade primeira de proteger e promover os direitos dos povos indígenas, no desempenho de

suas funções institucionais para o fim de que sejam exercidas satisfatoriamente.
 

Ressalta-se, ainda, o dever do Poder Público, em todas as suas esferas, de promover ações e

serviços de saúde voltados ao atendimento das populações indígenas, para tanto, destaca-se o art. 19-c, da

Lei 8.090/90, “Caberá à União, com seus recursos próprios, financiar o Subsistema de Atenção à Saúde

Indígena”.
 

Nesse sentido, não há que falar em ilegitimidade passiva da União.
 

Noutro giro, enquanto órgão indigenista oficial, a FUNAI é responsável por formular e garantir o

cumprimento da política indigenista do Estado Brasileiro, com base na garantia da promoção de direitos

sociais, econômicos e culturais dos povos indígenas e monitoração das ações e serviços de atenção à saúde

destinados a essas comunidades tradicionais.
 

Nesse sentido:
 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FUNAI – OBRIGAÇÃO DE FORNECER CESTAS BÁSICAS AOS

ÍNDIOS DA RESERVA MANGUEIRINHA – ASTREINTES – POSSIBILIDADE – MEDIDA

NECESSÁRIA PARA CONFERIR MAIOR EFICÁCIA À ORDEM JUDICIAL –

PRECEDENTES – LITISCONSÓRCIO PASSIVO DA CONAB – NÃO OCORRÊNCIA –

OBRIGAÇÃO LEGAL DA FUNAI. 1. O art. 461, § 4º, do CPC permite a fixação de astreintes

contra a Fazenda Pública. Precedentes. 2. No presente caso, a determinação judicial de
fornecimento de uma cesta básica mensal para cada família expulsa da Terra Indígena
Mangueirinha não foi cumprida pela Funai, situação que justifica a imposição da multa
diária, aplicada de forma razoável e proporcional. 3. A responsável legal pela política

indigenista é a Funai, razão pela qual compete a ela o cumprimento da decisão judicial de

fornecimento de cestas básicas a famílias indígenas. 4. Inexiste, portanto, litisconsorte

passivo necessário com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e, via de

consequência, inexiste a alegada nulidade da decisão judicial por ausência de citação de

litisconsorte. Recurso especial improvido (STJ, REsp 1162239/PR, Rel. Ministro Humberto

Martins, Segunda Turma, DJe 08.09.2010). Grifei.
 

Portanto, de acordo com a legislação em vigor, cabe à FUNAI garantir o cumprimento da política

indigenista, protegendo as comunidades indígenas e buscando preservar o seu direito, notadamente, diante do
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contexto fático, em razão de uma grave crise sanitária que se enfrenta, de modo que compete à Autarquia 

garantir a assistência necessária para proteção do direito fundamental àsaúde e àalimentação desses povos.
 

Em relação à CONAB, não obstante não dispor de recurso próprio, sua legitimidade se justifica

por ser o agente responsável por todo o processo de aquisição, transporte e distribuição das cestas básicas e

kits de higiene.
 

Quanto à alegação da União, se concedida a liminar, implicará no esgotamento do objeto da

ação, estando vedado tal hipótese, verifica-se que a tese não deve prosperar.
 

Após atenta análise dos diplomas legislativos e entendimentos jurisprudenciais, em tema de

antecipação de tutela contra o Poder Público, observa-se que a regra que limita a concessão de liminar não é

absoluta, podendo ser mitigada em casos como os dos autos, para evitar o perecimento do direito,

notadamente, quando há perigo à vida, Saúde e alimentação.
 

“a proibição de concessão de liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação (Lei

8.437/92, art. 1º, § 3º) deve ser interpretada conforme a Constituição, admitindo-se, em

obséquio aos princípios da razoabilidade, do devido processo legal substantivo, e da

efetividade da jurisdição, seja, em casos excepcionais, deferida liminar satisfativa, ou

antecipação de tutela parcialmente irreversível (CPC, art. 273, § 2o), quando tal providência

seja imprescindível para evitar perecimento de direito. Nesse sentido, também é a

orientação do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 661.677/MG, Rel. Ministro Gilson

Dipp, Quinta Turma, DJ de 13.12.2004)". (TRF1, AC 0020299-25.2013.4.01.3800/MG, Rel.

Desembargador Federal Kassio Nunes Marques, 6T, e-DJF1 04/11/2016).
 

Assim, rejeito as preliminares.
 

O deferimento da medida antecipatória exige, além da ocorrência de perigo dano ou risco ao

resultado útil do processo, a apresentação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, conforme

preconiza o art. 300, do Código de Processo Civil.
 

Cabe frisar que, para a concessão da referida tutela faz-se imprescindível a presença de ambos

os pressupostos, a ausência de um já é suficiente para negar a pretensão.
 

No caso concreto, fazendo uma análise ainda superficial dos fatos aventados na inicial e dos

documentos juntados, vislumbro probabilidade jurídica suficiente para deferir a tutela de urgência.
 

Com efeito, o MPF pugna pela regularidade da entrega de cestas básicas e kits de higiene as

famílias indígenas sob atribuição da Coordenadoria da FUNAI Centro-Leste do Pará, enquanto persistir o

estado de emergência decorrente da pandemia do COVID-19, em razão dos sérios risco à saúde e à

segurança alimentar dos povos indígenas .
 

Segundo o autor, a FUNAI informou, por meio do Ofício n. 375/2020/CR-CLPA/FUNAI, no dia 20

de julho, que houve a entrega para 1.114 famílias nas aldeias indígenas, tendo cada família recebido 2 (duas)

cestas de alimentos e 1 (um) kit de higiene. Contudo, desde as informações do início de junho, até a meados

de julho, a equipe da FUNAI de Altamira não soube informar se haveria renovação do atendimento aos

indígenas para o mês de julho, embora a solicitação já houvesse sido formulada.
 

Sustenta que a demora para entrega dos itens de alimentação e saúde é injustificável e tem sido

motivo de lamento e reiteradas manifestações por parte dos indígenas, que hoje convivem com pessoas
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infectadas em suas comunidades, sem qualquer acesso a material de higiene.
 

A probabilidade do direito está prevista na Constituição Federal e na legislação

infraconstitucional ao determinar que o Poder Público deve prestar serviços de saúde, incluindo, sanitários e

alimentação, educação e assistência às comunidades indígenas.
 

Por outo lado, o perigo na demora, por sua vez, é notório, dado o caráter alimentar e

assistencial da medida pleiteada e a situação precária relatada tanto na inicial quanto nos depoimentos das

lideranças indígenas de que não há garantia de suficiência alimentar aos povos indígenas do médio Xingu, bem

como condições inadequadas de higiene para controle do vírus.
 

Assim, é inegável a responsabilidade da União e da FUNAI na garantia dos direitos

fundamentais das comunidades indígenas, o que é suficiente à demonstração da relevância das alegações da

petição inicial.
 

Nesse ponto, imperioso frisar que a presente decisão levada a efeito, visa afastar qualquer

ameaça de dano à saúde e à vida das comunidades indígenas, que se encontram constitucionalmente

tuteladas (CF, arts. 5º, XXXV e 231, caput e respectivo parágrafo 3º). Colaciono julgado, Medida Cautelar na

ADPF 709, sob a relatoria do Min. Roberto Barroso, nesse sentido:
 

DIREITOS FUNDAMENTAIS. POVOS INDÍGENAS. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO

DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE DOS POVOS

INDÍGENAS FACE À PANDEMIA DA COVID-19. CAUTELARES PARCIALMENTE

DEFERIDAS. 1. Ação que tem por objeto falhas e omissões do Poder Público no combate à

pandemia da COVID-19 entre os Povos Indígenas, com alto risco de contágio e mesmo de

extermínio de etnias. 2. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil – APIB possui

legitimidade ativa para propor ação direta perante o Supremo Tribunal Federal e, bem

assim, os partidos políticos que assinam a petição inicial. 3. Os Povos Indígenas são

especialmente vulneráveis a doenças infectocontagiosas, para as quais apresentam baixa

imunidade e taxa de mortalidade superior à média nacional. Há indícios de expansão

acelerada do contágio da COVID-19 entre seus membros e alegação de insuficiência das

ações promovidas pela União para sua contenção. 4. Os Povos Indígenas têm o direito de

participar da formulação e execução das ações de saúde que lhes são destinadas. Trata-se

de direito assegurado pela Constituição de 1988 e pela Convenção 169 da OIT, que é

norma interna no Brasil.
 

Dessa forma, em caso de omissão Estatal na implementação de políticas públicas previstas na

Constituição, resta autorizada a intervenção do Poder Judiciário, sem que caracterize transgressão ao

postulado da separação dos poderes.
 

Assim, ante a situação de vulnerabilidade e necessidade em que se encontram as comunidades

do médio Xingu, narrada na petição inicial e em razão da pandemia do COVID-19, mostra-se adequada e

razoável o deferimento parcial da medida liminar requerida mormente essas comunidades não podem aguardar

a implementação de medidas públicas ao livre arbítrio da Administração, sob risco de dano à saúde e à vida.
 

Anoto, que a intervenção do Exército está condicionada ao critério de conveniência e

oportunidade do Presidente da República. Ademais, não vislumbro a presença das hipóteses que autoriza o

Judiciário dispor de excepcional faculdade fixadas na Lei Complementar n° 97/99.
 

Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas. DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA
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LIMINAR requerida pelo MPF para determinar, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 até o limite de R$
110.000,00:
 

a) À CONAB, UNIÃO e FUNAI, que apresentem, no prazo de 7 (sete) dias, cronograma para

fornecimento mensal de alimentos e itens de higiene, com demonstração detalhada da suficiência do

quantitativo para todos os membros das comunidades durante o mês, incluindo todas as Terras Indígenas da

área de atribuição da Coordenação Regional Centro-Leste do Pará, bem como comunidades indígenas não

aldeadas, índios urbanos e venezuelanos (waraô), e com as datas específicas de entrega, com início em 30

dias contados a partir da última entrega realizada, prosseguindo mensalmente durante todo o período de

vigência da emergência em saúde pública (Portaria MS nº. 188/2020), utilizando-se de todos os meios de

transporte cabíveis, bem como a flexibilidade nos itens conforme peculiaridades locais e protocolo de

segurança e cuidado no manuseio, nos termos do Informe Técnico nº 3/2020- DASI/SESAI/MS;
 

b) À FUNAI, que identifique no prazo de 5 (cinco) dias, através da Coordenação Regional

Centro Leste do Pará e da Frente de Proteção de Índios Isolados e de Recente Contato em Altamira, em

diálogo com as comunidades e organizações indígenas, o quantitativo mensal de cestas básicas e materiais de

higiene necessários para o atendimento de todos os indígenas das Terras Indígenas da área de atribuição da

Coordenação Regional Centro-Leste do Pará, bem como comunidades indígenas não aldeadas, índios urbanos

e venezuelanos (waraô)
 

Intimem-se, COM URGÊNCIA, para ciência e cumprimento desta decisão nos prazos

determinados, devendo indicar pormenorizadamente as comunidades atendidas e as ações efetivadas.
 

Após, aguarde-se o prazo da contestação.
 

Cumpra-se.
 

Altamira, data da assinatura.
 

(assinado eletronicamente)
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