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AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

RÉU: UNIÃO                                             

SENTENÇA

1) RELATÓRIO: 

Trata-se de Ação Civil Pública com pedido de liminar proposta pelo MINISTÉRIO 
PÚBLICO FEDERAL em face da UNIÃO, através da qual pretende que a ré seja compelida a, no 
prazo de 10 (dez) dias, efetivar os seguintes procedimentos:  1) dar início aos procedimentos de 
construção  de  postos  de  saúde  nas  aldeias  AKRANTIKATÊJÊ,  ODJÃ,  OROROBÁ,  ITAHY e 
KANAHY;  2) dar início aos procedimentos de reforma nos postos de saúde das demais aldeias 
localizadas no Polo Base de Marabá; 3) fornecer mobiliários e equipamentos para atendimento da 
saúde em todos os postos de saúde e na CASAI, bem como fornecer medicamentos em quantidade 
suficiente e na diversidade adequada às necessidades locais;  4) repor materiais consumíveis em 
falta, quando solicitados pelos agentes de saúde que atendem diretamente os pacientes, na Aldeia e 
na CASAI;  5)  manter quadro mínimo de funcionários da CASAI, independente de convênio; 6) 
realizar  contratação  emergencial  de  serviço  de  limpeza  e  higiene  da  CASAI;  7) realizar 
fornecimento e regularização de alimentação adequada na CASAI;  8) disponibilizar duas equipes 
multidisciplinares  completas  para  atendimento  das  comunidades  abrangidas  pelo  Polo  Base  de 
Marabá; 9) criar grupo de combate a epidemias; 10) compor as EMSI com no mínimo um auxiliar 
de enfermagem para cada grupo de 400 habitantes e um agente indígena de saneamento por sistema 
de  abastecimento  de  água,  sem prejuízo  da  contratação  de  médicos,  enfermeiros,  odontólogos, 
auxiliares  de  saúde  bucal  e  agentes  de  saúde  indígena,  nos  termos  do  anexo  I  da  portaria 
n°1.088/2005 do Ministério da Saúde; 11)  realizar a regularização do fornecimento ao Polo Base de 
Marabá dos insumos básicos necessários às atividades de rotina;  12) garantir o deslocamento de 
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indígenas e acompanhantes para atendimento à saúde, das aldeias aos centros de tratamento e o 
retorno às suas moradias, disponibilizando-se servidores, veículos aptos e combustível suficiente 
para transporte; 13) propiciar as condições para que os servidores do Polo Base de Marabá possam 
se deslocar às aldeias para realização dos trabalhos afins.

No mérito,  requer  a  condenação definitiva da UNIÃO à prestação de serviço de 
saúde adequada aos indígenas do Polo Base Marabá, determinado:  1) que mantenha os postos de 
saúde das aldeias em condições adequadas de estrutura, para propiciar segurança, higiene e conforto 
aos pacientes e profissionais de saúde, fornecendo, ainda, mobiliário adequado, incluindo armário, 
leitos e cadeiras, equipamentos para atendimento da saúde, como seringas e pinças, e medicamentos 
em quantidade suficiente  e  na diversidade adequada às necessidades locais;  2) que os  gestores 
administrativos promovam a imediata reposição dos materiais consumíveis quando solicitados pelos 
agentes  de  saúde que  atendem diretamente  os  pacientes,  nas  aldeias  e  na CASAI;  3) que  seja 
oferecida  aos  indígenas  uma  Casa  de  Assistência  ao  Indígena  em  Marabá  compatível  com  a 
demanda  (50  leitos),  impondo-se  ainda  que  mantenha  quadro  de  funcionários  compatíveis  à 
necessidade  do  serviço,  bem como promova,  continuamente,  serviços  de  limpeza  e  higiene  na 
CASAI; 4) que seja regularizado e mantido o fornecimento de alimentação adequada na CASAI; 5) 
que seja determinado à UNIÃO que crie grupo de combate à epidemias; 6) que seja disponibilizado 
aos indígenas do Polo Base Marabá, contínua e ininterruptamente, três equipes multidisciplinares 
completas,  ou,  alternativamente,  quantas  forem  necessárias  (no  mínimo  duas),  nos  moldes 
estabelecidos pela Portaria nº 1.088/GM/MS, de 04.07.2005; 7) que as equipes multidisciplinares de 
saúde indígena a serem formadas sejam compostas de, no mínimo, um auxiliar de enfermagem para 
cada grupo de 400 habitantes atendidos e de um agente indígena de saneamento por sistema de 
abastecimento  de  água,  sem  prejuízo  da  contratação  de  médicos,  enfermeiros,  odontólogos, 
auxiliares  de saúde bucal  e  agentes  de saúde indígena,  nos  termos do Anexo I,  da Portaria  nº 
1.088/GM de 04.07.2005; 8) que seja determinada à União a regularização do fornecimento ao Polo 
Base  dos  insumos  básicos  necessários  à  atividade  de  rotina  ,  conforme demanda mensal  a  ser 
apresentada pelos servidores lotados na unidade; 9) que sejam adotadas medidas para que haja água 
potável  nas  aldeias,  com  construção  de  poços  nas  áreas  em  que  inexistentes,  bem  como 
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disponibilizando efetivo serviço de controle de qualidade de água; 10) que seja determinada a União 
que garanta aos indígenas e acompanhantes o deslocamento, quando vise o atendimento à saúde, 
das aldeias aos centros de tratamento e o retorno às suas moradias, disponibilizando servidores, 
veículos aptos e combustível suficiente para tanto; 11) seja determinado à UNIÃO  que providencie 
as condições para que os servidores do Polo Base de Marabá possam se deslocar às aldeias para 
realização dos trabalhos afins, como os relacionados com a equipe de edemias e controle de água; e 
12)  que seja  criado DSEI  específico  para  o  Polo  Base  Marabá  (e  Polo  Base  de  Tucuruí),  ou, 
subsidiariamente, sejam criadas rotinas que desburocratizem e descentralizem recursos aos órgãos 
de execução local.

O autor relata a precariedade no serviço de saúde oferecido à população indígena, 
em  que  pese  a  existência  de  órgão  específico  para  consecução  dos  serviços  de  saúde  às 
comunidades indígenas do sudeste do Pará, qual seja, a SESAI.

Manifestação da UNIÃO (fls. 55/86) sobre os pedidos liminares, na qual requereu 
oitiva prévia da FUNASA e da FUNAI. Defendeu a ausência dos requisitos para concessão da 
tutela antecipada, bem como a proibição de medida antecipatória que esgote no todo ou em parte o 
objeto da ação. Alegou violação aos princípios separação de poderes, legalidade, impessoalidade e 
reserva do possível.  

O MPF juntou aos autos mídia digital contendo vídeos sobre a situação da saúde 
indígena do Distrito Sanitário Guamá-Tocantins (fl. 88). 

Contestação apresentada pela UNIÃO (fls. 124/150). Argumenta que as alegações 
autorais se baseiam apenas em relatos, não havendo dados técnicos ou legais que as comprovem. 
Refutou a exiguidade dos prazos estipulados pelo MPF. Argumentou que várias providências para 
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melhoria da saúde indígena já estão em curso.  Por fim, aduziu patente violação aos princípios 
separação de poderes, legalidade, impessoalidade e reserva do possível.

O MPF requereu a juntada de documentação pertinente ao objeto desta demanda (fls. 
161/173, 176/179 e 181/186, 194/196).

O  MPF  peticionou  nos  autos,  às  fls.  215/217,  requerendo  a  juntada  de  novos 
documentos (fls.  218/281),  bem como apresentando as demandas consideradas prioritárias pelo 
parquet para concessão de tutela antecipada. 

A FUNAI requereu a juntada de documentação produzida pelo antropólogo do MPF 
Valdenir Lichtenthaler (fls. 289/297). 

Audiência de conciliação realizada às fls. 303/305, na qual não houve acordo.

Juntada de documentos pelo MPF, às fls. 310/313. 

A UNIÃO juntou relatório com as providências tomadas em relação aos pedidos 
elencados nesta demanda (fls. 315/588 e anexo I). O MPF requereu a juntada de trabalho científico 
sobre a saúde dos Xikrins das Aldeias Cateté Djudjê-kô e OODJÃ (anexo II).

Juntada da ata de audiência de conciliação, sem registro de acordo (fl. 593), à fl. 
593. 
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O  MPF  manifestou-se  sobre  os  documentos  juntados  pela  União,  às  fls.  315  e 
seguintes (fls. 597/599).

Nova manifestação da UNIÃO, à fl. 603.

Decisão  deste  juízo  deferiu  parcialmente  os  pedidos  elencados  na  exordial, 
determinado que a UNIÃO providencie veículos, combustíveis e motoristas para transporte dos 
indígenas para realização de exames, consultas e também para o transporte em caso de urgência 
hospitalar  aos  centros  de  tratamentos  pertinentes  mais  próximos  às  comunidades  indígenas 
pertencentes ao Polo Base Marabá (fls. 605/608). 

O MPF e UNIÃO comprovaram nos autos a interposição de agravos de instrumento 
contra a decisão de fls. 605/608, a qual foi mantida por este juízo à fl. 626 e 647.

Instadas a se manifestarem sobre a produção de provas, o MPF requereu a oitiva de 
testemunhas (fl. 651). A União, por sua vez, nada requereu (fl. 653-verso). 

A FUNAI manifestou-se nos autos, às fls. 662/663, dizendo não ter interesse em 
ingressar no presente feito. Posteriormente, em face de novos elementos de prova da situação da 
saúde indígena da região (Relatório da Coordenação Regional do Baixo Tocantins), requereu o seu 
ingresso na lide, na qualidade de terceiro interveniente (fls. 671/685).

Oitiva das testemunhas  Eric de Belém de Oliveira, Valdemira Maria de Fátima e  
Pepkratkte  JaJakukreikapiti  Konxarti  (Zeca Gavião),  Waldenir Bernini  Lichtenthaler  (fl.  716 e  
728),  todas arroladas  pelo MPF. 
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O MPF e a União apresentaram alegações finais nos autos (fls. 734/741 e 743/751).

Conversão do julgamento em diligência (fl. 772) para intimação da FUNAI,  a qual 
apresentou manifestação nos autos, à fl. 775, pugnando pela realização de perícia, e, na hipótese de 
indeferimento desta, pela total procedência dos pedidos ventilados na exordial. 

É o relatório. Decido.

2) FUNDAMENTAÇÃO:

Preliminarmente, refuto o pedido de realização de perícia formulado pela FUNAI, 
em sua manifestação de fl. 775, haja vista que apenas ingressou no presente feito após a fase de 
especificação de provas, a despeito de ter sido intimada para fazê-lo desde a gênese processual (fl. 
90- 02.05.2012). Assim, diante da demora em ingressar na lide, deve suportar o ônus de receber o 
processo no estado em se encontrava, ou seja, após ter precluído o prazo para tal requerimento. 

          No mérito, é imperioso esclarecer que a competência administrativa para execução do 
serviço de saúde indígena encontrava-se no âmbito de atribuições da FUNAI até a edição da lei nº 
9.836/99, época em que foi transferido tal mister à FUNASA.  Em seguida, com a edição da Lei 
12.314/10, no dia 19 de agosto de 2010, tal atribuição foi repassada à União, conforme redação do 
art. 11:

Art.  11.  O  Poder  Executivo  disporá  sobre  a  estrutura  regimental  da  Fundação  
Nacional  de  Saúde  -  FUNASA,  mantidos  os  cargos  em  comissão  e  funções  
gratificadas não diretamente vinculados às  competências relativas ao atendimento  
de atenção básica do Departamento de Saúde Indígena transferidas ao Ministério  
da Saúde com fundamento nesta Lei.
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Sobre tal competência, destaca-se ainda o disposto nos arts. 19-A a 19-H da Lei n. 
8.080/90, incluídos pela Lei n. 9.836/99:

Do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena
Art. 19-A. As ações e serviços de saúde voltados para o atendimento das populações 
indígenas, em todo o território nacional, coletiva ou individualmente, obedecerão ao 
disposto nesta Lei.
Art. 19-B. É instituído um Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, componente do 
Sistema Único de Saúde - SUS, criado e definido por esta Lei, e pela Lei n. 8.142, de 
28 de dezembro de 1990, com o qual funcionará em perfeita integração.
Art. 19-C. Caberá à União, com seus recursos próprios, financiar o Subsistema 
de Atenção à Saúde Indígena.
Art. 19-D. O SUS promoverá a articulação do Subsistema instituído por esta Lei com 
os órgãos responsáveis pela Política Indígena do País.
Art.  19-E.  Os  Estados,  Municípios,  outras  instituições  governamentais  e  não-
governamentais poderão atuar complementamente no custeio e execução das ações.
Art. 19-F. 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.
Art. 19-G. O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena deverá ser, como o SUS, 
descentralizado, hierarquizado e regionalizado.
§ 1º  O Subsistema  de  que  trata  o  caput  deste  artigo  terá  como base  os  Distritos  
Sanitários Especiais indígenas.
§ 2º 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.

 Atualmente, a Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) é responsável 
por coordenar e executar a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas e todo o 
processo de gestão do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS) no Sistema Único de 
Saúde (SUS), de acordo com o art. 40 do Decreto nº 9.795, de 17 de maio de 2019:
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40.  À Secretaria Especial de Saúde Indígena compete:

I  -  planejar,  coordenar,  supervisionar,  monitorar  e  avaliar  a  implementação  da  
Política  Nacional  de  Atenção  à  Saúde  dos  Povos  Indígenas,  observados  os  
princípios e as diretrizes do SUS;

II - coordenar o processo de gestão do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena  
para a promoção, a proteção e a recuperação da saúde dos povos indígenas, e a sua  
integração ao SUS;

III - planejar, coordenar, supervisionar, monitorar e avaliar as ações referentes ao  
saneamento e às edificações de saúde indígena;

IV - orientar o desenvolvimento das ações de atenção integral à saúde indígena e de  
educação em saúde segundo as peculiaridades, o perfil epidemiológico e a condição  
sanitária  de  cada Distrito  Sanitário  Especial  Indígena,  em consonância  com as  
políticas e os programas do SUS , às práticas de saúde e às medicinas tradicionais  
indígenas, e a sua integração com as instâncias assistenciais do SUS na região e  
nos Municípios que compõem cada Distrito Sanitário Especial Indígena;

V -  planejar,  coordenar,  supervisionar,  monitorar  e  avaliar  as  ações  de  atenção  
integral  à  saúde  no  âmbito  do  Subsistema  de  Atenção  à  Saúde  Indígena  e  sua  
integração com o SUS;

VI  -  promover  ações  para  o  fortalecimento  da  participação  social  dos  povos  
indígenas no SUS;

VII - incentivar a articulação e a integração com os setores governamentais e não  
governamentais que possuam interface com a atenção à saúde indígena;

VIII  -  promover  e  apoiar  o  desenvolvimento  de  estudos  e  pesquisas  em  saúde 
indígena; e

IX - identificar, organizar e disseminar conhecimentos referentes à saúde indígena.

Por outro lado, é cediço que a saúde encontra-se no rol de direitos sociais, previsto 
no art. 6º da Carta Maior, e deve ser garantido a todos mediante políticas sociais e econômicas que 
visem  à  redução  do  risco  de  doença  e  de  outros  agravos,  na  forma  do  art.  196  do  texto 
constitucional.  Outrossim,  é  certo  que  a  Constituição  Federal  conferiu  tratamento  especial  aos 
índios, atribuindo à União o dever de preservar as populações indígenas, conforme o art. 231.
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Pois  bem.  O  MPF  ajuizou  a  presente  demanda,  há  nove  anos  (16.12.2011), 
requerendo inúmeras providências por parte da União, a fim de viabilizar o pleno atendimento de 
saúde em favor dos indígenas residentes na área que compõe o Polo Base Marabá. Em sua exordial, 
alega as mais diversas deficiências na prestação de serviços de saúde, tanto no âmbito das Aldeias, 
quanto na estrutura e atendimento da CASAI, apontando ainda o histórico dos órgãos e entidades a 
que foram atribuídas competências para  gerir esse sistema e suprir as necessidades prementes das 
comunidades ao longo dos anos. 

Baseia as suas alegações em inquérito civil público de n 1.23.001.000006/2011-88 
(apenso I), o qual está adornado com diversos documentos que demonstram a deficiente situação da 
saúde indígena desta região, tais como a Nota Técnica n. 01/2011 (fls. 11/13 do apenso I), que relata 
inúmeras denúncias oriundas de conselheiros de saúde indígena e lideranças indígenas; o Relatório 
Crítico da Situação do Polo Base Marabá (fls. 82/110 do apenso I), bem como a Recomendação do 
MPF de n. 003/2001 (fls. 111/118), entre outros. 

 Em decisão de fls. 605/608, foi deferida parcialmente a tutela antecipada pretendida, 
para determinar que a UNIÃO providencie veículos, combustíveis e motoristas para transportes dos 
indígenas aos centros médicos mais próximos às Aldeias pertencentes ao Polo Base Marabá, a fim 
de realizarem consultas e exames ou em casos de urgência hospitalar.

                      Pois bem. Passemos à análise dos pedidos, de forma individualizada, fazendo um  
cotejo das provas produzidas ao longo do tempo de tramitação desta demanda.

a) Dos  pedidos  de  construção  de  postos  de  saúde  nas  aldeias 
AKRANTIKATÊJÊ, ODJÃ, OROROBÁ, ITAHY e KANAHY   e   reforma nos postos de saúde   
das demais aldeias localizadas no Polo Base de Marabá.
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De início, observa-se que a instalação de um Posto de Saúde dentro de cada aldeia 
indígena  faz  parte  das  diretrizes   constantes  da  Portaria  n°  254/GM/MS,  de  28.01.2002,  que 
aprovou a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, nos seguintes termos: “ 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  de  suas  
ações”. 

Assim, conclui-se que é dever da União garantir esse atendimento mínimo de saúde 
dentro de cada território indígena, o qual terá como escopo o atendimento primário da comunidade, 
bem como servirá de estrutura para as visitas periódicas das equipes multidisciplinares. 

Pois bem. Em relação ao  pedido de construção de postos de saúde nas aldeias 
AKRANTIKATÊJÊ, ODJÃ, OROROBÁ, ITAHY e KANAHY, as provas acostadas pelo MPF 
dão conta da legitimidade do pleito. Nesse sentido, está o Relatório Crítico (fl. 109), Nota Técnica 
n.  02/2013  (fls.  249)  e  representação  formulada  pela  Comunidade  Indígena  Atikum  (Aldeia 
Ororobá), às fls. 310/313, os quais denotam a total inexistência das unidades de saúde referidas, ou 
ainda construções de madeira, em estados precários.   

Em sua contestação, a União discorre que o MPF apenas se baseia em relatos, não se 
apegando a parâmetros técnicos e legais. Ainda aduz que tem envidado esforços para atender a 
demanda em questão,  inclusive com a programação orçamentária  para construção de postos  de 
saúde nas comunidades Kanai, Guajanaíra, Xicrin, Orobá e Odjã. (fls. 91/122).

 Em manifestação de fls. 315 e seguintes, acostada aos autos no dia 03.10.2013, a 
União admitiu que as Aldeias Oodjã, Ororobá e Kanai possuíam apenas construções provisórias de 
madeira,  apresentando  em  relação  às  duas  primeiras  estudos  arquitetônicos  de  construção  e 
requerimentos de consulta prévia ao Departamento de Vigilância Sanitária. Sobre a Aldeia Kanai, 
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alegou haver proposição para apresentação de projeto de construção pelo PDSI de 2013 a 2015. Por 
fim, no que toca à Aldeia  Akrãntikatejê, admitiu a inexistência de qualquer posto de saúde, mas 
arguiu a previsão para apresentação do projeto de construção, com prazo até 2015.

Contudo, passados quase 04 (quatro) anos da última manifestação, o Relatório de 
Atividades (fls. 676/685), produzido por servidores da FUNAI em março de 2017, informa que a 
maioria das Aldeias sobreditas não haviam sido beneficiadas com unidades de saúde adequadas para 
atendimento à comunidade. Vejamos:

1) Aldeia Itahy – As diligências constataram uma estrutura precária, formada por palhas de 
coqueiro conjuntamente com folhas de compensado. O interior da construção apresentou 
espaço com limites bastante restritos, capaz de comportar no máximo 3(três) pessoas; a  
iluminação, bastante deficitária, com apenas um ponto de luz; e ainda foi constada a 
ausência de local adequado para descarte do lixo (fl. 677).

2) Aldeia Akrãntikatejê: Nessa aldeia foi encontrada uma estrutura de alvenaria, rebocada 
apenas no ambiente interno, sem pintura, subdividida em quatro pontos, todos com piso 
e metade das paredes com lajota. O relatório ainda informa que o espaço havia sido 
construído com recursos da própria Comunidade;

3) Aldeia Ô – Odjã: Foi constada situação diferenciada nesse aldeiamento indígena, com 
uma construção recém construída e equipada (2015/2016) pela SESAI, contendo uma 
ótima estrutura de acolhimento e atendimento aos enfermos (com salas de enfermaria,  
odontologia,  cozinha,  sala  de atendimento,  sala  de hospedagem,  banheiro,  local  para 
descarte  do  lixo,  etc).  Ao  final,  foi  informado  que  os  indígenas  ali  residentes  se 
declararam satisfeitos com a estrutura e atendimento prestado (fl. 679).

4) Aldeia Kanaí:  Nessa aldeia foi encontrada uma estrutura de madeira construída pela 
Associação dos Povos Indígenas do Rio Tocantins – APITO, “visivelmente precarizada e 
abandonada”, com bastante sujeira, e fezes de ratos e morcegos em seu interior.  Foi  
ainda  relatado  que  os  equipamentos  estavam  sujos,  amontoados  e  deteriorados, 
denotando que não eram utilizados há muito tempo (fl. 679).
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5) Aldeia Ororobá: O relatório aduz que nessa aldeia havia estrutura de madeira também 
construída  pela  Associação  dos  Povos  Indígenas  do  Rio  Tocantins  (APITO),  com 
diversas avarias e necessidade de uma urgente reforma. Afirma que o posto possui três 
ambientes (sala de atendimento aos pacientes, recepção e sala de acondicionamento aos 
pacientes), contando com alguns equipamentos disponíveis, como balança, armário de 
ferro, prateleira de ferro, mesa de ferro e mesinha para acomodação de material voltado 
para a realização de curativos. 

No tocante a este ponto específico (construção de Postos de Saúde), vislumbra-se que 
a União não logrou acostar qualquer outra prova que refute o conteúdo do relatório produzido pela 
FUNAI, nem tampouco que as suas  “promessas” constantes da manifestação de fls. 315 e seguintes 
–  consistentes  em previsões  orçamentárias  e  projetos  para  as  construções  dos  postos  de  saúde 
encimados,  tenham sido executadas, mesmo que a destempo. A única exceção diz respeito ao Posto 
de Saúde construído na  Aldeia Ô – Odjã, cuja construção foi efetivada com estrutura adequada, 
conforme relatório citado alhures.

As estruturas  encontradas  nas   demais  Aldeias  (Itahy,  Akrãntikatejê,Ororobá e 
Kanaí) são  deveras  inadequadas  e  insuficientes  para  prestação  de  saúde  básica  naquelas 
localidades, devendo a União intervir e cumprir com a sua competência de fornecer edificações 
adequadas à prestação de saúde dos indígenas ali residentes.

Em  relação  ao  pedido  de  reforma  nos  postos  de  saúde  das  demais  aldeias 
localizadas  no  Polo  Base  de  Marabá,  este  não  merece  acolhimento.   Assim refiro  porque  a 
exordial  discorre,  de  forma  bem  genérica,  sobre  a  estrutura  deficitária  dos  postos,  adornando 
algumas  declarações  e  fotografias,  mas  não  aponta,  de  forma  específica  e  individualizada,  a 
necessidade de cada Aldeia, o que torna o pedido genérico e indeterminado. 
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Além disso, os próprios documentos acostados pelo MPF dão conta que algumas 
aldeias do Polo Base Marabá gozam de situação privilegiada quanto a este ponto - estrutura dos 
postos de saúde, haja vista que são beneficiadas com recursos oriundos da Vale do Rio Doce. Neste 
grupo encontram-se as Aldeias Kyikatejê e Parkatejê, as quais possuem espaços mais amplos para 
atendimento à saúde,  com planos de saúde individualizados para os indígenas,  mesma situação 
vivida pelos Xicrins (Nota Técnica n° 02/2013 – fls. 247/251). 

Por  fim,  em casos  desse jaez,  o  princípio da  independência e  harmonia  entre  os 
poderes (CF, art. 2°) - que postula a não ingerência do Judiciário na definição de políticas públicas a 
cargo do Executivo - deve prevalecer, uma vez que o presente pedido de reforma dos postos de 
saúde existentes de forma abstrata, sem demonstração do efetivo impedimento que tal situação tem 
provocado na prestação de saúde dos indígenas, exorbitam  os limites do Judiciário. Não se pode 
olvidar que a ausência de contornos concretos das supostas deficiências, indicando a ação certa que 
se deseja da administração pública, inviabiliza até mesmo eventual execução, na medida m que não 
há parâmetro mínimo para aferir se haverá o cumprimento do comando judicial.

b) Quanto aos pedidos de fornecimento de mobiliários e equipamentos para   
atendimento  da  saúde;  reposição  dos  materiais  consumíveis  em  falta;  regularização  do 
fornecimento  ao  Polo  Base  de  Marabá  dos  insumos  básicos  necessários  às  atividades  de 
rotina;   fornecimento de medicamentos em quantidade suficiente e na diversidade adequada às   
necessidades locais  .  

Os três primeiros pedidos elencados acima carecem do mesmo vício anterior, que é a 
ausência de determinabilidade e certeza dos pleitos formulados. Vejamos. 

O  autor  requereu  a  concessão  de  mobiliários  adequados  e  equipamentos  para 
atendimento da saúde, mas não especificou a carência de cada unidade (Posto de Saúde e CASAI). 
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Do mesmo modo, requereu a reposição de materiais consumíveis em falta, mas não especificou a 
quantidade e nem mesmo quais seriam estes materiais. Por fim, pleiteou o fornecimento de insumos 
básicos  necessários  à  atividade  de  rotina,  sem,  também,  especificar  os  tipos  de  insumos  e  a 
quantidade necessária.

Frise-se que o deferimento de pedidos com tais vícios se mostra temerário e de pouca 
eficácia prática, já que a execução será fatalmente comprometida pela dificuldade de liquidação. 
Ademais,  a  emissão de ordens genéricas e abstratas à ré  significaria  avançar sobre a  esfera de 
atribuição do Poder Executivo, usurpando-lhe a função de definir suas políticas públicas nessa área.

Embora se admita que a atuação do judiciário, em ações coletivas, deva ser pautada 
pelo máximo de aproveitamento, o mencionado dever não retira do autor a necessidade de clareza e 
certeza nos pedidos formulados, caso contrário, haverá a prolatação de ordem judicial em branco, 
exequível sem limite e, o do outro lado, sem defesa para o sentenciado.

Entretanto, no tocante ao pedido de fornecimento medicamentos, a situação ganha 
contornos diferenciados, pois, embora estes não tenham sido especificados de forma pormenorizada 
na  inicial,  é  cediço  que  a  União  atende  às  demandas  indígenas  com  base  na   Portaria 
1.059/2015/MS, a qual informa o Elenco Nacional de Medicamentos destinado aos atendimentos de 
saúde da atenção básica voltados para a população indígena. 

Ademais, a dinâmica do fornecimento de medicamentos está explicitada através de 
informação emitida pela Chefe do DSEI Guamá Tocantins, nos autos do Inquérito Civil Público de 
n.  1.23.001.000006/2011-88  (fl.  163),  nos  seguinte  termos:  “No  Polo  Base  Marabá  existem  
contratos específicos com empresas locais para fornecimento dos medicamentos específicos para  
atender os receituários do indígenas em tratamento na CASAI. A aquisição de medicamentos da  
farmácia básica fica sob a responsabilidade da SESAI a nível central/Brasília, com posterior envio  
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para a sede do DSEI em Belém, que faz a distribuição para os Polos Base, de acordo com a  
demanda epidemiológica que o Polo apresenta. Os medicamentos específicos para agravo como:  
tuberculose,  hanseníese,  malária,  AIDS,  hipertensão,  diabetes,  e  saúde  mental  ,  são  
disponibilizados e distribuídos pela rede SUS e garantidos para os indígenas”.

Pois bem. Embora conste dos autos a logística e competência organizacional para 
distribuição de medicamentos aos indígenas, as provas acostadas comprovam que tal fornecimento 
tem funcionado de forma precária. 

Neste ponto, o Relatório Crítico (fl. 101) afirma que o Sistema de compras utilizado 
(Pregão Eletrônico) dificulta o acesso aos medicamentos pelos indígenas. 

A  Nota  Técnica  n°02/2013,  por  sua  vez,  informa  que  o  fornecimento  de 
medicamentos foi considerado insuficiente e inadequado em todas as comunidades visitadas (fl. 
250).  Acrescentou que na Aldeia Ladeira Vermelha foi encontrada medicação vencida (fotos - fl. 
260). Destacou que na Aldeia Jacundá havia falta de itens básicos, trazendo o seguinte depoimento 
de um residente da comunidade: “ Na nossa farmácia não tem remédio nenhum. Não tem soro, não  
tem antitérmico, xarope, anti-inflamatório, analgésico, não tem nada! Os próprios índios é que tem  
que comprar remédio”.  Por fim, afirmou que nas demais aldeias os depoimentos dos indígenas 
seguiam o mesmo trilhar. 

O Relatório da FUNAI (fls. 284/28/7), produzido com base em visita às três Aldeias 
Xikrins, segue a mesma conclusão encimada, visto que conclui pela escassez de medicamentos:

“O fornecimento  de medicamentos é  praticamente zero,  por parte  da SESAI, 
antiga FUNASA, a referida secretaria alega que os contratos estão vencidos e as 
associações  acabam  bancando  as  compras  de  medicamentos  receitados  pelos 
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médicos durante a permanência dos indígenas na rua fazendo tratamento. Os 
técnicos de enfermagem são enviados ás aldeias quase sempre sem nenhum tipo 
de medicação para ser administrado aos  indígenas. A situação na Aldeia Ô-ôdjâ é 
a  pior  de  todas,  pois  a  associação  da  referida  não  possui  verba  suficiente  para 
aquisição  de  medicamentos,  até  mesmo  um simples  medicamento  para  dor  de 
cabeça muitas vezes está em falta, deixando os índios muito irritados com a referida 
situação”. 

Corroborando o cenário de escassez encimado, estão os seguintes depoimentos:

“que  a  quantidade  de  determinados  medicamentos  que  Belém  encaminha  é 
insuficiente”. Depoimento do servidor Luiz da FUNASA (fls. 131).

“ (...) que sabe que na época faltava medicamento; que haviam até protestos com 
interdição de rodovias;  que a maioria dos medicamentos eram custeados por eles 
mesmos;  que de 2011 até a data da audiência não viu mudança”.  Depoimento de 
Eric de Belém Oliveira, ex- Coordenador Regional da FUNAI; 

Por fim, é relevante pontuar que o Termo de Compromisso firmado pela FUNASA, 
dia 16.04.2010 (fls. 813/815 dos autos de n. 2007.39.01.0001451-3), embora não convertido em 
TAC e, desse modo, sem exigibilidade como titulo executivo judicial, representa mais um indício 
dos problemas relacionados neste tópico,  notadamente porque esta Fundação se comprometeu a 
“fornecer de modo regular os medicamentos necessários para manutenção da saúde indígena, em  
observância aos atos normativos pertinentes, bem como, inclusive, fornecimentos de medicamentos  
especiais, sem prejuízo do atendimento regular do SUS através do Polo Base Marabá (FUNASA)”

Como se vê, as provas acostadas são robustas, denotando falha no fornecimento de 
medicamentos, de forma generalizada, a todas as Aldeias que compõe o Polo Base Marabá. 
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 Por outro lado, a União limitou-se a alegar em sua contestação que os medicamentos 
são adquiridos por meio de contratos vigentes feitos pelo DSEI. Juntou com a contestação cópia de 
documentos que denotam o envio de alguns medicamentos ao Polo Base Marabá e Ata de Registro 
de Preços para Aquisição de Medicamentos – Pregão n°12/2017 (756/770). Contudo, estas provas 
são deveras insuficientes para comprovar a distribuição efetiva e suficente de medicamentos a todas 
as Aldeias que compõe o Polo Base Marabá.

 Assim,  a  ré  não  logrou  comprovar  que  a  caótica  situação  de  escassez  de 
medicamentos  que deu azo ao ajuizamento desta ação foi dissipada, mesmo durante os longos anos 
de tramitação desta ação (2011 a 2020),  o que demanda a  sua condenação  ao fornecimento de 
medicamentos aos indígenas residentes nas Aldeias que compõe o Polo Base Marabá (com exceção 
da  Aldeia  Sororó,  que  já  fora  beneficiada  com  a  mesma  providência  nos  autos  de  n. 
2007.39.01.001451-3), com base na Portaria 1.059/2015/MS, a qual informa o Elenco Nacional de 
Medicamentos destinado aos atendimentos de saúde da atenção básica voltados para a população 
indígena, sem prejuízo da aquisição de outros medicamentos não elencados no anexo constante do 
último instrumento, mediante a celebração de contratos com empresas do ramo farmacêutico. 

c) Quanto  aos  pedidos  de  oferecimento  de  leitos  na  CASAI  (Casa  de   
Assistência  ao  Indígena)  em  Marabá  compatíveis  com  a  demanda  (50  leitos);  quadro  de 
funcionários  compatíveis  à  necessidade  do  serviço;  serviços  de  limpeza  e  higiene;  e  a 
regularização e manutenção de fornecimento de alimentação adequada na CASAI.

A  princípio,  deve-se  esclarecer  que  a  Casa  de  Saúde  Indígena  (CASAI)  é  o 
estabelecimento responsável pelo apoio, acolhimento e assistência aos indígenas referenciados aos 
demais serviços do SUS, para realização de ações complementares de atenção básica e de atenção 
especializada, sendo também destinada a seus acompanhantes, quando necessário (art. 6º da Portaria 
nº 1.801, de 09.11.2015, do Ministério da Saúde). 
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De acordo com o art. 613 do Anexo da Portaria 3.965, de 14 de dezembro de 2010 
do Ministério da Saúde, compete à CASAI:

I - promover o acolhimento do paciente indígena e de seus acompanhantes e 
fomentar a humanização do cuidado à saúde;

II - promover a recepção, o alojamento, e a alimentação aos pacientes indígenas e 
seus acompanhantes, respeitando as especificidades culturais;

III - prestar atendimento de enfermagem e a assistência farmacêutica aos pacientes 
indígenas;

IV - promover terapias ocupacionais para os pacientes indígenas e acompanhantes;

V - promover a articulação da rede de referência de ações de assistência social, bem 
como acompanhar o agendamento e a realização de consultas, exames e internações 
dos pacientes indígenas;

VI - promover apoio logístico aos serviços de referência e acompanhamento de 
pacientes indígenas e de seus acompanhantes, quando necessário, e no retorno 
aos locais de residência;

VII - fazer contra-referência com as Divisões de Atenção à Saúde Indígena dos DSEIs;

VIII - registrar as ações realizadas e manter atualizados os arquivos de informações 
dos usuários; e

IX - orientar, monitorar e avaliar a execução de atividades de apoio 
administrativo, limpeza, manutenção, vigilância, transporte, administração de 
material, patrimônio, obras e comunicação da Casai.

Pois  bem.  No  tocante  ao  pedido  de  fornecimento  de  alimentação  adequada  e 
suficiente aos pacientes em tratamento médico na CASAI, modifico o entendimento firmado na 
decisão de fls. 605/608, no sentido de que este seria um pedido incerto. Isso porque, embora não 
especificado o tipo  de alimentação requerida  na  exordial,  esta  pode ser  aferida  das  normas de 
nutrição universais, utilizadas pela própria União em diversos programas alimentares, como, por 
exemplo, o Programa de Alimentação Escolar, de modo a interpretar-se o pedido como a oferta de 
uma alimentação equilibrada, garantindo os nutrientes necessários para a boa condição de saúde.
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Pois bem. O Relatório Crítico (fls. 82/110) informa que as compras de alimentos 
eram feitas via Pregão Eletrônico, havendo grande atraso no repasse de produtos essenciais, como 
carne e verduras.

Na tentativa de demonstrar o cumprimento desse específico pleito, a União acostou 
aos  autos  cópia  do  contrato  administrativo  n°  14/2012 (fls.  467/479),  firmado  com a  empresa 
SCARONE E  FIALHO  LTDA,  tendo  como  objeto  o  fornecimento  de  4  refeições  diárias  aos 
indígenas  e  acompanhantes  em  trânsito  na  CASAI  desta  cidade,  limitada  a  50  (cinquenta) 
beneficiados, com vigência de 12 meses a partir da assinatura (09/2012 a 09/2013). Contudo, não 
juntou documentos que revelam a efetiva execução da avença, tais como notas fiscais, comprovante 
de  entrega  de  alimentos,  relatório  in  loco,  etc,  tornando  insuficiente  o  elemento  de  prova  em 
questão.

Corroborando  a  última  conclusão,  a  Nota  Técnica  de  n.  02/2013  (fl.  254/255), 
produzida durante a vigência do contrato supramencionado – em fevereiro de 2013, informa que no 
presente  quesito  (fornecimento  de  alimentação  na  CASAI),  as  insatisfações  dos  indígenas 
perduravam. No mesmo rumo, o relatório de fls. 284/287, produzido em fevereiro de 2013, informa 
que “ Segundo indígenas e as próprias associações, quase sempre os indígenas tem que arcar com  
as  suas  despesas  com alimentação  durante  o  tratamento  de  saúde  no  Município  de  Marabá,  
segundo  direção  da  SESAI,  não existem recursos  suficientes  para  gastos  com alimentação  de  
índios”.

Assim, considerando que o encimado quadro fático não se modificou no decorrer da 
marcha processual, não foi demonstrado a satisfação desse pleito pela União , razão porque esta 
será  condenada  ao  fornecimento  de  alimentação  adequada  e  suficiente  aos  pacientes  e 
acompanhantes que se alojam na CASAI, tendo por padrão o Programa de Alimentação Escolar 
do Governo Federal.
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O pedido de oferecimento de leitos na CASAI em Marabá compatíveis com a 
demanda também deve ser deferido.  Assim refiro porque as  provas  acostadas  demonstram a 
insuficiência  da  estrutura  física  existente  para  atender  os  indígenas  de  todo  o  Polo  Base  que 
necessitam de atendimento médico em Marabá.

Nesse particular,  o Relatório Crítico acostado à fl.  101/102 informa que não há 
espaço para comportar o número de pessoas que utilizam os serviços na CASAI, sendo que os  
quartos são insuficientes e abrigam várias pessoas ao mesmo tempo, como crianças recém-nascidas, 
idosos e pessoas com doenças contagiosas.  Ainda acrescenta que os quartos são abafados,  sem 
ventilação e inadequados para permanência de pacientes. 

Nesse sentido, também estão os relatos do Senhor Pepkrakte Jakukreikapiti Ronore  
Konxarti (Presidente  da  APITO)  e  da  Senhora  Kroohokre  Pojareteti (Coordenadora  da  Saúde 
Indígena do Polo Base Marabá), às fls. 78/79, os quais declararam em uníssono: “que as condições  
estruturais  das instalações da CASAI,  que recebe toda a demanda da região, é  absolutamente  
precária; que existem, por exemplo, pacientes grávidas e mulheres operadas dividindo leitos com  
os mesmos pacientes, agravando o risco de infecções”. 

Corroborando o encimado, a enfermeira e Coordenadora da CASAI, à época, Vilma 
Lúcia de Oliveira,  também declarou que a estrutura física da CASAI não possui  condições  de 
acolhimento aos pacientes (fl. 130).  

Outrossim, a Nota Técnica de n. 02/2013 (fls. 247/281) informa que a avaliação 
geral dos indígenas é de que o referido espaço físico é insuficiente e inadequado. 

Destaque-se,  quanto  ao  ponto  em referência,  o  depoimentos  do  indígena  João 
Lopes Wera Guarani, o qual adorna o ICP n. 1.23.001.000006/2011-88 (fl. 64 do apenso I):
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“que o alojamento é também muito sujo e pequeno; não suportando a quantidade 
de índios que lá permanece, e assim muito índios tem que dormir fora do prédio;  
que eles acabam dormindo no “tempo”; pediu providências diante de entender que 
estão sendo violados os  seus  direitos  de índio,  e  se  vê muito preocupado com as 
condições a que estão sujeitos os seus irmão”.

Em contrapartida,  a  União  não refutou,  de  forma específica,  o  referido  pedido, 
tampouco informou qualquer tipo de providência a esse respeito, em seu relatório de providências já 
tomadas ou curso (fls. 315 e seguintes). Assim, resta clarividente a legitimidade e pertinência do 
pedido, o qual deve ser deferido, de forma a atender adequadamente a demanda de usuários. 

Quanto ao número de leitos requeridos na exordial (cinquenta), verifica-se que tal 
montante está em discrepância com a relação entre a quantidade de leitos existentes à época (15 
leitos) e pessoas atendidas por dia (35 pessoas) na CASAI, segundo informações fornecidas pelo 
DSEI, às fls. 124/125. Desta feita, neste ponto, considerando a ausência de proporcionalidade entre 
os dados, o número de leitos a serem criados deverá ser apurado em sede de liquidação, após estudo 
técnico da necessidade real e atual do órgão.

Em relação à limpeza e higiene da CASAI, a União alegou ter cumprido o pedido 
formulado mediante a  celebração do contrato de n°  11/2013 (fl.  323) oriundo da contratação - 
através do Pregão Eletrônico n° 08/2013, da empresa A.A.J LOURENCO & CIA LTDA. O MPF, 
por sua vez, limitou-se a aduzir que tal pedido deveria ser comprovado de forma periódica, e, não, 
pontualmente, entretanto, não logrou demonstrar a permanência das condições que deram azo ao 
pedido em referência, após a celebração da aludida avença. Assim, diante da ausência de outras 
provas que contrastem a iniciativa da  União,  considera-se solvidos os problemas pertinentes  à 
limpeza da CASAI.
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Em relação à  contratação de novos servidores, mantenho o entendimento contido 
na decisão de fls. 605/608, haja vista que o autor não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar 
elementos  que  comprovem a insuficiência  de  funcionários  da CASAI.  Observo,  ainda,  que 
sequer  houve  menção  à  quantidade  de  servidores  existentes  e  a  quantidade  que  o  autor  julga 
necessária.

Ademais,  neste  ponto,  entendo  que  o  Poder  Judiciário  não  deva  se  imiscuir  na 
atividade administrativa e substituir o administrador na sua função de contratação de servidores ou 
pagamento de diárias, por serem atos atrelados a critérios de conveniência e oportunidade. Razão 
pela qual, indefiro os pedidos, nesse ponto.

d)  Em  relação  ao  pedido  de  construção  de  poços  artesianos  nas  aldeias 
inexistentes e disponibilização de serviço de controle da qualidade da água, a exordial mostra-
se defeituosa, o que inviabiliza a análise e o deferimento do pedido. A uma, porque se trata de um 
pedido  incerto,  haja  vista  que  não foram sequer  identificadas  as  aldeias  que  não  contam com 
presença de poços artesianos e que se pretendem beneficiar com essa demanda. A duas, porque os 
documentos acostados também não legitimam o pedido encimado, na medida em que não foram 
realizados estudos e/ou inspeções sobre esse específico ponto da ação. 

Destarte, o resultado não poderia ser outro, senão o indeferimento deste pleito. 

e)    Quanto ao pedido de disponibilização de veículo,  combustível  e  motorista   
para transporte dos indígenas para realização de exames, consultas e urgência hospitalar aos 
centros de tratamentos pertinentes mais próximos, bem como transporte de servidores do 
Polo Base de Marabá até as aldeias para realização de trabalhos afins.
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No que toca a este pedido, mantenho os fundamentos da decisão de fls. 605/608, pois 
a  ausência de veículos para o transporte  dos indígenas para realização de exames,  consultas e, 
principalmente, para os casos de urgência hospitalar evidencia um grande risco à saúde e à vida da 
população indígena do sudeste do Pará.

Os documentos acostados comprovam as alegações, conforme se observa no apenso 
I e II do processo; informações prestadas pela Funasa, no bojo do ICP n° 1.23.001.000006/2011-88, 
segundo a qual dos 10 (dez) veículos disponíveis ao órgão, 5 estão inoperantes, seja por estar em 
manutenção,  seja  por  estar  sem  cartão  de  abastecimento,  seja  por  estar  com  a  documentação 
atrasada,  e  apenas  dois  veículos  a  disposição  do  órgão são  confiáveis,  posto  que  os  demais 
possuem mais de 10 (dez) anos de uso.

Ademais, não se pode olvidar que a ausência de transporte para o centro de saúde 
mais próximo pode custar a vida de inúmeros indígenas desta região, visto que disponibilidade de 
20% da frota é acentuadamente deficiente.

Frise-se que os contratos acostados pela União (fls. 392/405, 452/466, 498/509,) e a 
comprovação  de  entrega  de  veículos  (340,  345,  346),  embora  demonstrem  a  execução  de 
providências  nesse  área  específica,  não  comprovam,  por  si  sós,  a  abrangência  dos  pedidos 
elencados, os quais englobam o efetivo fornecimento de transporte aos indígenas de todas as aldeias 
do Polo Base, quando necessário o deslocamento para tratamento de saúde.

Neste ponto, partindo da premissa que a dotação de 10 (dez) veículos no Polo Base 
Marabá  é  fato  comprovado  e  tal  quantitativo  foi  fixado  pela  administração,  é  certo  concluir, 
minimamente, que esta frota detém presunção de atender à demanda sem controvérsia, na medida 
em que foi definida pela própria administração. Nesse sentido, a quantidade de 10 (dez) veículos é o 
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parâmetro que acolho para que a ré seja compelida a manter sua disponibilidade de 80% (oitenta por 
cento), com consequente instrumentação pela mesma quantidade de motoristas.

No campo da  quantidade  de  combustíveis,  não  há parâmetros  mínimos para  sua 
fixação, visto que o consumo com a disponibilidade de frota reduzida não pode ser empregada 
como critério, tampouco eventual consumo média anterior, pois já se sabe que o serviço fornecido 
não  tem atendido  à  demanda.  Enfim,  o  defeito  do  pedido genérico  da  inicial  e  a  ausência  de 
elementos na instrução, não permitem seu acolhimento.

f)  Em relação aos pedidos de criação de um DSEI específico para o Polo Base 
Marabá  (e  Polo  Base  de  Tucuruí),  ou,  subsidiariamente,  que  sejam  criadas  rotinas  que 
desburocratizem e descentralizem recursos aos órgãos de execução local.

De início,  vislumbra-se que os Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) são 
conceituados  como sendo espaços  territoriais,  etnoculturais  e  populacionais,  onde vivem povos 
indígenas e são desenvolvidas ações de atenção básica de saúde indígena e saneamento básico, 
respeitando os saberes e as práticas de saúde indígena tradicionais, mediante a organização da rede 
de atenção integral, hierarquizada e articulada com o Sistema Único de Saúde (SUS), dentro de 
determinada área geográfica sob sua responsabilidade, podendo abranger mais de um Município 
e/ou um Estado ( art. 3º da Portaria Nº 1.801, de 9 de novembro de 2015 do Ministério da Saúde).

No Brasil,  há 34  (trinta  e  quatro)  DSEI’s divididos  estrategicamente  por  critérios 
territoriais, tendo como base a ocupação geográfica das comunidades indígenas, não obedecendo 
assim aos limites dos estados. Sua estrutura de atendimento conta com Unidades Básicas de Saúde 
Indígenas, Polos Base e as Casas de Apoio a Saúde Indígena (CASAI)1.

1http://saudeindigena.net.br/dsei/  
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In casu, o Polo Base Marabá está vinculado ao DSEI Guamá Tocantins, que possui 
sede em Belém. A exordial aduz que a referida localização geográfica prejudica sobremaneira a 
saúde dos indígenas residentes no sudeste do Pará, haja vista os inúmeros entraves burocráticos na 
aquisição e distribuição de produtos e medicamentos, todos causados pela centralização das ações 
na última capital.

Entretanto,  vislumbra-se  que  tais  pedidos  extrapolam  o  âmbito  de  atuação  do 
Judiciário, porquanto atingem o próprio mérito administrativo, que se desenvolve pela verificação 
da conveniência e da oportunidade de tais ações. 

 É cediço que o Poder Judiciário pode examinar os atos da Administração Pública, de 
qualquer  natureza,  sejam  gerais  ou  individuais,  unilaterais  ou  bilaterais,  vinculados  ou 
discricionários, mas sempre sob o aspecto da legalidade e da moralidade (art. 5º, LXXIII, e art. 37), 
hipóteses que não encontram semelhança com os pedidos elencados. 

 Desta feita, indefiro os pedidos de criação de um DSEI específico para esta região,  
ou de  rotinas que desburocratizem e descentralizem recursos aos órgãos de execução local,  por 
considerá-los atos reservados à apreciação subjetiva da Administração, em juízo de oportunidade e 
conveniência.

g)  Quanto  ao  pedido  de  disponibilização  de  três  equipes  multidisciplinares 
completas  para  atendimento  das  comunidades  abrangidas  pelo  Polo  Base  de  Marabá 
(formadas por no mínimo um auxiliar de enfermagem para cada grupo de 400 habitantes e 
um agente indígena de saneamento por sistema de abastecimento de água, sem prejuízo da 
contratação  dos  demais  profissionais  elencados  no  anexo  I  da  portaria  n°1.088/2005  do 
Ministério da Saúde).
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Pois  bem. Nesse particular,  a  Portaria  de n.  254/2002- a  qual  aprovou a Política 
Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas,  institui  que cada DSEI – Distrito Sanitário 
Especial Indígena deverá organizar um rede de serviços de saúde, com atendimentos permanentes 
na própria Aldeia, e, periodicamente, através de Equipes Multidisciplinares de Saúde:

 “As  equipes  de  saúde  dos  distritos  deverão  ser  compostas  por  médicos, 
enfermeiros,  odontólogos,  auxiliares  de  enfermagem  e  agentes  indígenas  de 
saúde, contando  com  a  participação  sistemática  de  antropólogos,  educadores, 
engenheiros sanitaristas e outros especialistas e técnicos considerados necessários. O 
número,  qualificação  e  perfil  dos  profissionais  das  equipes  serão  estabelecidos  de 
acordo  com o  planejamento  detalhado  de  atividades,  considerando:  o  número  de 
habitantes, a dispersão populacional, as condições de acesso, o perfil epidemiológico, 
as necessidades específicas para o controle das principais endemias e o Programa de 
Formação de Agentes Indígenas de Saúde a ser definido conforme a diretriz específica 
desta política.  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.  

 Posteriormente, a Portaria GM n. 1.088/2005 do Ministério da Saúde instituiu os 
critérios de referência para cobertura populacional, por categoria profissional para composição das 
Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena na região da Amazônia Legal e  demais regiões do 
país, contudo, esta foi considerada insubsistente pela Portaria nº 2.442, de 09 de dezembro de 
2005, cujo texto não trouxe novos parâmetros substitutivos.

A despeito de tal fato ter sido ventilado pela União em sua contestação (fl.146), o 
MPF não apontou qualquer outra normatização específica do Ministério da Saúde que houvesse 
substituído  a  Portaria  1.088/2005,  nem  tampouco  acostou  estudos/levantamentos  técnicos  que 
servissem como parâmetro para a composição de profissionais em relação ao número de habitantes 
das aldeias que sustente seu pedido. Assim, ante a inexistência do parâmetro legal ou regulamentar 
vigente ou técnico invocado pelo  parquet  na inicial, ou de qualquer outro que seja idôneo para 
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substituí-lo, deixo de acolher o pedido de formação de 3 (três) Equipes Multidisciplinares de Saúde 
(EMSI) para atendimento ao Polo Base Marabá, sob pena de incidir em puro arbítrio judicial.

Necessário pontuar que a revogação da Portaria 1.088/2005 não se limita ao plano de 
vigência, mas a admitir-se que a administração publica, por algum motivo, não mais adota seus 
critérios,  isso já há 15 (quinze) anos,  considerando a revogação da norma em 2005 Na lacuna 
regulamentar, o Poder Judiciário pode aferir  novo critério, desde que fundado em comprovação 
idônea, ônus não adimplido pelo MPF.

Frise-se  que  tal  pedido  também não  pode  ser  atendido  com base  no  Termo de 
Compromisso firmado  entre  a  FUNASA e  o  MPF  –  dia  16.04.2010 (fls.  813/815  dos  autos 
2007.39.01.0001451-3), no qual a primeira Fundação comprometeu-se a contratar mais duas EMSI 
completas, compostas de médico, odontólogo, enfermeira, laboratorista, bem como complementar a 
equipe existente, totalizando um total de 03 (três) equipes completas, que se responsabilizariam 
pelo atendimento das comunidades sob atribuição do Polo Base Marabá. Assim refiro porque o 
citado Termo de Compromisso não representa o reconhecimento dos pedidos elencados, haja vista 
que  o  Termo  de  Ajustamento  de  Conduta  respectivo  não  foi  assinado  pela  FUNASA (então 
responsável pela saúde indígena à época).  Não obstante, é indubitável que o conteúdo da aludida 
avença representa um forte indicativo das deficiências de profissionais de saúde para prestarem 
atendimentos às Aldeias deste Polo Base.

Pois bem. Embora a Portaria 1.088/2005/MS tenha sido considerada insubsistente, 
esvaziando-se os parâmetros para análise do número de equipes e profissionais necessárias para 
atender todo o Polo Base Marabá, percebe-se clara a violação por parte da União da composição 
propriamente dita da (s) EMSI (s) existente (s), no tocante à presença de médicos e odontólogos, 
profissionais  tidos  como  obrigatórios  desde  a  publicação  da  Portaria  254/2002/MS,  a  qual  se 
encontra  em  plena  vigência:  “As  equipes  de  saúde  dos  distritos  deverão  ser  compostas  por  
médicos, enfermeiros, odontólogos, auxiliares de enfermagem e agentes indígenas de saúde”.
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Neste ponto,  a exordial  relata que as Equipes Multidiciplinares de Saúde (EMSI) 
sempre prestaram seus serviços no Polo Base de Marabá sem a presença de médicos e odontólogos, 
contrariando a legislação vigente. 

Em análise acurada dos autos, vê-se que os documentos juntados demonstram que as 
EMSI ao longo dos anos têm funcionado sem a presença de médicos e odontólogos, com  raras  
exceções. A título de exemplo, está o Relatório Crítico (08/2011) acostado às fls. 92/93, o qual 
informou expressamente que “O Polo Base de Marabá não tem médico nem dentista contratado” 
(fl. 90).

 A União,  por  sua  vez,  limitou-se  a  alegar  em sua  contestação  dificuldades  na 
contratação dos  últimos profissionais,  com amparo  no contexto  cultural  indígena,  contudo,  não 
comprovou  que  tais  “dificuldades”,  de  fato,  representariam  “impedimentos”  às  contratações. 
Posteriormente, em sua manifestação de fl. 325, admitiu que possuía à época (10/2013) 03 (três 
Equipes Multidisciplinares de Saúde sem nenhum médico ou odontólogo em suas composições, 
citando  apenas  a  presença  dos  seguintes  profissionais  para  atendimento  das  12  (doze)  aldeias 
existentes neste Polo Base, à época: 03 (três) enfermeiros; 12 (doze) técnicos de enfermagem; 12  
(doze) agentes de saúde indígena – AIS e 12 (doze) agentes indígenas de saneamento - AISAN. 

O depoimento  do  ex-Coordenador  da  FUNAI em Marabá,  Éric  Belém (fl.  716), 
corrobora a carência de atendimento médico na região do Polo Base, nos seguintes termos:  “que 
alguns  indígenas que morriam, havia dificuldades de lavrar certidão de óbito, ante a ausência de  
médicos; que esta situação apenas melhorou no período em que vigeu o programa mais médicos”. 

No mesmo rumo afirmou Pepkratkte JaJakukreikapiti Konxarti (Zeca Gavião) “que 
atualmente  a  maior  dificuldade  é  o  atendimento  domiciliar  (o  médico  ir  em todas  as  aldeias  
trabalhando a prevenção” (fl. 716).
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Por fim, o Processo Seletivo n° 124/2013 (fls. 362/370), embora informe oferta de 
contratação de um médico e um cirurgião dentista a fim  de atender ao Polo Base Marabá, não é 
suficiente  para comprovação do pedido, porquanto não foi  demonstrada a efetiva contratação e 
exercício  de  tais  profissionais,  nem  mesmo  a  permanência  destes  nos  quadros  das  Equipes 
Multidisciplinares de Saúde. Ademais, é razoável considerar a insuficiência destes profissionais – 
mesmo sem os parâmetros contidos na Portaria 1.088/2005, porquanto teriam que  suprir a demanda 
de todo o Polo Base Marabá, composto por várias aldeias e população indígena numerosa. 

Assim,  deve  a  União  ser  condenada  a  compor  todas  as  suas  Equipes 
Multidisciplinares de Saúde (EMSI) com médicos e odontólogos, conforme apregoa o Anexo da 
Portaria/MS de n° 254/2002. 

h) Quanto ao pedido de criação de grupo de combate a epidemias.

Neste ponto, a exordial mostra-se omissa quanto à causa de pedir, haja vista que não 
apresentou narrativa dos fatos que deram azo ao pedido,  tampouco provas que o sustentassem, 
concentrando-se apenas em aduzir as deficiências na composição e atendimentos das EMSI. De 
igual modo, o pedido é lacônico e inespecífico, ao não pormenorizar os profissionais que deveriam 
compor tal equipe de combate a epidemias, a forma de atuação da mesma, periodicidade das visitas 
às aldeias, etc. 

Não é razoável admitir causa de pedir  e pedidos flutuantes e genéricos, como os 
presentes,  sob  pena  de  transferir  às  demais  partes  do  processo  o  ônus  da  adivinhação,  que 
fatalmente prejudicaria a ampla defesa e efetividade das decisões. 

Desta  feita,  vislumbra-se  que  a  exordial  é  inepta,  nesse  ponto,  não  havendo 
condições de análise e julgamento do pedido. 
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Noutro vértice, vislumbra-se que a União não discutiu a legitimidade dos pedidos 
elencados,  limitando-se  a  arguir  a  impossibilidade  de  cumpri-los  em sua  totalidade,  diante  de 
inúmeras barreiras administrativas e orçamentárias. Entretanto, apenas alegou mas não comprovou 
tais impedimentos. 

Ainda é certo que não se pode acatar as teses defensivas ventiladas pela ré, diante da 
natureza do direito em discussão. Explica-se.  

Sobre  a  suposta  impossibilidade  de judicialização  de  políticas  públicas,  cumpre 
ressaltar  que,  conforme  entendimento  consolidado  no  Supremo  Tribunal  Federal,  uma  vez 
verificada omissão do dever do Poder Público de implementar políticas públicas estabelecidas no 
próprio  texto  constitucional,  é  legítima  a  intervenção  do Poder  Judiciário,  como instituição  de 
garantia dos direitos fundamentais.

O direito  à  saúde,  além de qualificar-se como um direito  fundamental  inerente a 
todas as pessoas, representa consequência indissociável do direito à vida. Assim, o Poder Público 
não pode se mostrar indiferente à sua efetivação, sob pena de incorrer, ainda que por omissão, em 
censurável comportamento inconstitucional.

Pertinente ainda destacar que a Constituição, ao dispor sobre o direito à saúde, não se 
limitou a aspectos de natureza curativa, mas estabelece que as políticas públicas devem ser amplas 
no sentido de garantir um tratamento preventivo e a profilaxia de doenças, buscando garantir que 
todos os indivíduos tenham uma vida digna.

Observa-se que o cerne da divergência instalada nos autos diz respeito à efetivação 
do direito pleiteado (saúde)  diante  da aplicação do que se convencionou chamar de reserva do 
possível e mínimo existencial.
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Diante  desse  quadro,  é  certo  sinalizar  para  a  impossibilidade  de  se  aplicar 
indiscriminadamente a teoria da reserva do possível à execução de políticas públicas referentes ao 
direito à saúde, uma vez que este faz parte do mínimo existencial. Não se pode acatar o argumento 
da falta de condições orçamentárias  como obstáculo para efetivação de direitos,  principalmente 
sociais.  Há que se ponderar,  in  casu,  a  aplicação dos  princípios  em destaque,  de forma que o 
princípio da reserva do possível não sobrepuje o princípio do mínimo existencial, numa ação de 
razoabilidade. 

No caso em tela, é um dever do Estado conferir amplo acesso à saúde dos indígenas 
atendidos pelo Polo Base Marabá, não tendo a União demonstrado de forma clara a inexistência de 
recursos,  ou  que  os  recursos  existentes  já  estavam alocados  devidamente  para  outros  direitos 
fundamentais essenciais.

Por óbvio, a alegação de falta de recursos financeiros, destituída de comprovação, 
não é hábil  a afastar  o dever constitucional  imposto ao ente público na efetivação dos direitos 
sociais. Esses direitos devem ser respeitados como prioridade absoluta pelo Estado, e não podem 
ficar relegados indefinidamente ao desamparo e ao descaso público.

E não restam dúvidas de que o direito à saúde está incluso no  mínimo existencial, 
sendo ainda indissociável da  dignidade da pessoa humana, a qual só se efetiva se o ser humano 
possuir bens mínimos para uma sobrevivência digna. 

De igual modo, não prospera a alegação de violação ao princípio da separação dos 
poderes. Isso porque a concretização dos direitos sociais não pode ficar condicionada à boa vontade 
do Administrador, sendo de suma importância que o Judiciário atue como órgão "controlador" da 
atividade administrativa.
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Destaque-se  que  esse  entendimento  está  em  consonância  com  a  jurisprudência 
dominante, a qual reconhece que, em casos excepcionais, é possível o controle judicial de políticas 
públicas, não configurando isso violação à separação de poderes, sendo, pelo contrário, essencial ao 
controle  judicial  das  escolhas  dos  administradores,  até  mesmo  para  ser  determinada  a 
implementação de políticas públicas já resguardadas na Constituição.

Nesse sentido destaco julgado do TRF1:

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, 
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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  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  UniãoFederaldesprovida.
(AC0019156-  9.2012.4.01.3200,DESEMBARGADOR  FEDERAL  SOUZA 
PRUDENTE, TRF1 - QUINTA TURMA, e-DJF1 19/03/2015 PAG 895.)

Diante do exposto, fica evidente que o Poder Judiciário não pode definir políticas 
públicas, mas pode determinar a implementação de providências já fundamentadas na Constituição 
Federal, e, no caso em apreço, regulamentadas pela própria União (Portaria do Ministério da Saúde) 
para resguardar direitos fundamentais essenciais.
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Embora concorde que a problemática apresentada exija cautela para ser solucionada, 
não  se  pode  ignorar  a  necessidade  de  se  tutelar  adequadamente  a  saúde  indígena,  garantida 
constitucionalmente (CF, art. 196) e pela Convenção n° 169 da Organização Internacional de Saúde 
(art. 25), entre outros dispositivos legais.

A necessidade de se apreciar a responsabilidade orçamentária, administrativa e fiscal 
no trato das carências que conhecidamente existem, assim como a finitude dos recursos financeiros 
do Poder Público, diante da infinitude das necessidades, cede, quando se estar tratando de um bem 
maior como a saúde, que está umbilicalmente ligada ao bem supremo, que é a vida.

Não há espaço,  aqui,  para se  falar  em cláusula de reserva de jurisdição.  A uma, 
porque ela não deve apenas ser alegada, mas, principalmente, comprovada pelo réu. A duas, porque 
é inadmissível o seu acatamento diante da necessidade de garantia do mínimo existencial.

Por  fim,  indefiro  a  antecipação de tutela  dos  pedidos  acima deferidos,  diante  do 
Decreto  Presidencial  de  n°88/20,  que reconheceu  o  estado de  calamidade  pública  do  país,  em 
função  da  pandemia  pelo  Covid-19.  A justificativa  é  plausível  diante  da  atual  necessidade  de 
elevação dos gastos públicos para proteger a vida e os empregos dos brasileiros, bem como da 
perspectiva de arrecadação. Assim, os comandos estabelecidos nesta sentença apenas terão efeito 
após o trânsito em julgado. 

3) DISPOSITIVO:

Por  todo  o  exposto,  JULGO  PARCIALMENTE  PROCEDENTE  o  pedido, 
apreciando a lide com resolução de mérito (art.  487, inciso I, do CPC), e condeno a UNIÃO a 
realizar as seguintes obrigações:
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1) construir  postos  de  saúde  nas  Aldeias   Itahy,  Akrãntikatejê, 
Ororobá e Kanaí). A comprovação nos autos deve se dar no prazo de 180 
(cento  e  oitenta)  dias,  por  meio  de  documentação  pertinente  e  relatório 
fundamentado em diligências in loco;

2) fornecer  medicamentos aos indígenas residentes nas Aldeias que 
compõe o Polo Base Marabá (com exceção da Aldeia Sororó,  que já fora 
beneficiada com a mesma providência nos autos de n. 2007.39.01.001451-3), 
com base na  Portaria 1.059/2015/MS, a qual informa  o Elenco Nacional de 
Medicamentos destinado aos atendimentos de saúde da atenção básica voltados 
para a população indígena, sem prejuízo da aquisição de outros medicamentos 
não elencados no anexo constante do último instrumento. A comprovação nos 
autos deve se dar no prazo de 90 (noventa dias), por meio de documentação 
pertinente e relatório fundamentado em diligências in loco;

3) fornecer  alimentação  adequada  e  suficiente  aos  pacientes  e 
acompanhantes que se alojam na CASAI, tendo por base o Programa de 
Alimentação Escolar.  A comprovação nos autos deve se dar no prazo de 90 
(noventa dias), por meio de documentação pertinente e relatório fundamentado 
em diligências in loco;

4) construir  leitos  suficientes  para  atendimento  da  demanda  de 
indígenas e acompanhantes que se alojam na CASAI. O número de leitos 
será  apurado  em  sede  de  liquidação  de  sentença,  após  estudo  técnico  da 
necessidade atual do órgão. A comprovação nos autos deve se dar no prazo de 
180 (cento e oitenta) dias,  por meio de documentação pertinente e relatório 
fundamentado em diligências in loco;

5) manter 80% (oitenta por cento) da disponibilidade da frota de 10 
(dez) veículos do Polo Base Marabá, acompanhados da mesma quantidade 
de  motoristas,  a  serrem  empregados  no  transporte  dos  indígenas  para 
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realização  de  exames,  consultas  e  urgência  hospitalar  aos  centros  de 
tratamentos  pertinentes  mais  próximos,  bem  como  no  transporte  de 
servidores  do  Polo  Base  de  Marabá  até  as  aldeias  para  realização  de 
trabalhos afins, prazo de 180 (cento e oitenta) dias;

6) contratar  médicos  e  ondontólogos  para  integrarem  todas  as 
Equipes Multidisciplinares de Saúde (EMSI) existentes, conforme apregoa 
o Anexo da Portaria/MS de n° 254/2002. A comprovação nos autos deve se 
dar no prazo de 120 (cento e vinte) dias, por meio de documentação pertinente 
e relatório fundamentado em diligências in loco;

Custas em isenção (art. 4º, I, da Lei n. 9.289/96).

Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 128, § 5º, II, a da CF/88 c/c art. 237, 
I da LC n. 75/93, considerando interpretação sistemática, com base na igualdade de tratamento, 
extraída do art. 18 da Lei n. 7.347/85, de acordo com posicionamento do STJ.

Sentença sujeita ao reexame necessário (art. 496, I do CPC).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

(assinado digitalmente)
MARCELO HONORATO

Juiz Federal

EC
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