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SENTENÇA

 

I - RELATÓRIO

Cuida-se de ação civil pública, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, proposta pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL contra a UNIÃO e a FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - FUNAI que tem

por objetivo tutelar e sobrestar os danos que diz estarem sendo causados pela omissão das rés com relação ao

etnocídio indígena em razão da pandemia da COVID-19.

Segundo narra na inicial, no que se refere aos povos indígenas localizados em áreas dos

Distritos Sanitários Indígenas (DSEI) com atribuições total ou parcial sobre o Estado do Pará, até meados de

junho de 2020, haviam sido confirmados 311 casos com 9 óbitos, sendo 135 casos e 6 óbitos no DSEI Guamá-

Tocantins (DSEI-GUATOC) e 107 casos e 3 óbitos no DSEI Sul Kayapó. Diz que ocorreram óbitos entres o

Xikrin, os Gavião, os Suruí Aikewara, os Kayapó e os Assurinis, em sua maioria idosos.

Afirma que os povos indígenas, por sua condição social e biológica, são altamente vulneráveis

às infecções respiratórias agudas, que podem dizimar populações inteiras, o que torna imperiosa a

manutenção da integridade no interior das comunidades indígenas, mediante a redução ao mínimo possível do

trânsito de pessoas (indígenas ou não) nas suas terras. Por outro lado, afirma ser também necessário que os

alimentos cheguem às comunidades de forma segura.

Diz que a própria FUNAI propôs a distribuição de alimentos, conforme Cartilha de Combate ao

COVID-19 (Id 253527876) que preparou e determinou a distribuição de cestas básicas como atividade

essencial; em adição, o autor ressalta a necessidade de fornecimento de material de higiene e limpeza. Não
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obstante, o procedimento administrativo instaurado pelo MPF aponta que, para a FUNAI, o fornecimento de

cestas básicas e material de higiene não é sua obrigação legal e que o material até o momento fornecido não

seria suficiente para atender nem metade da demanda mensal.

Por fim, atribui à UNIÃO o dever de garantir a saúde da comunidade indígena e, no presente

caso, também à FUNAI a responsabilidade por garantir a segurança alimentar destas comunidades.

Pede tutela de urgência a fim de compelir as requeridas a adquirir e distribuir: a) à Coordenação

Regional da FUNAI Baixo-Tocantins, mensalmente, enquanto durar a pandemia do COVID-19, a quantidade

mínima de 4.758 cestas de alimentos e 4.758 kits de higiene, cuja composição deverá observar o descrito pela

própria FUNAI no Ofício nº 14/2020/DIT - CR-BT/CR-BT/FUNAI (Id 253545373), para que sejam encaminhadas

a todas as comunidades indígenas sob atribuição da referida Coordenação Regional, garantindo, ainda, todos

os recursos orçamentários e de pessoal para operacionalizar a distribuição dos referidos itens, devendo ser

comprovado nos autos o cumprimento da decisão, inclusive com cronograma mensal de distribuição por

comunidade, com a estipulação d e astreintes na ordem de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por dia de

descumprimento; b) à Coordenação Regional da FUNAI Sul Kayapó, mensalmente, enquanto durar a pandemia

do COVID-19, a quantidade mínima de 3.500 cestas de alimentos e 3.500 kits de higiene, cuja composição

deverá observar o descrito pela própria FUNAI no Ofício nº 14/2020/DIT - CR-BT/CR-BT/FUNAI (Id 253545373)

e Ofício nº 5/2020/SEDISC - CR-KSPA/DIT – CR-KSPA/CR-KSPA/FUNAI, de 10/06/2020, para que sejam

encaminhadas a todas as comunidades indígenas sob atribuição da referida Coordenação Regional,

garantindo, ainda, todos os recursos orçamentários e de pessoal para operacionalizar a distribuição dos

referidos itens, devendo ser comprovado nos autos o cumprimento da decisão, inclusive com cronograma

mensal de distribuição por comunidade, com a estipulação de astreintes na ordem de R$ 300.000,00 (trezentos

mil reais) por dia de descumprimento. No mérito, pede a confirmação da tutela antecipadamente concedida.

A inicial foi instruída como documentos (ID n. 253512889 a 254895878).

O pedido liminar foi deferido (ID n. 254937891).

A UNIÃO apresentou embargos de declaração (ID n. 257228442), contrarrazoados pelo MPF (id

259692894), que foram acolhidos para fixar que a obrigação de fornecimento de cestas básicas e produtos de

higiene deve persistir até que os órgãos envolvidos, com base em estudo técnico, entendam não ser mais

necessárias as medidas de isolamento impostas frente a Pandemia do COVID-19 (ID n. 260997374).

A UNIÃO apresentou contestação (ID n. 281052853). Em síntese, disse que, no último ano, a

Ação de Distribuição de Alimentos a Grupos Populacionais Específicos (ADA), em parceria com a FUNAI e

outros órgãos da administração indireta, foi dirigida para os segmentos indígenas e quilombolas, e que, dentro

dessa política, a concessão das cestas de alimentos depende, dentre outros requisitos, de recursos

disponíveis na LOA. Também disse que a escolha de políticas públicas depende, em regra, de juízos de

conveniência e oportunidade e que a pretensão veiculada por meio desta ação viola o princípio da separação

de poderes.

Em seguida, comprovou a interposição de agravo de instrumento (ID n. 284537855).

A FUNAI apresentou contestação (ID n. 30362851). Aduziu preliminar de ilegitimidade passiva.

No mérito, negou ter sido omissa na condução de políticas publicas voltadas ao fornecimento de alimentos à

população indígena abrangida pela presente ação. Da mesma forma que a UNIÃO, defendeu que a pretensão

fere o princípio da separação de poderes ao mesmo tempo em que se insere no âmbito da reserva do possível

e da discricionariedade administrativa na eleição de políticas públicas. Juntou documentos.
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A FUNAI também comprovou a interposição de agravo de instrumento (I D n.306763878).

UNIÃO (ID n. 281040892) e FUNAI (ID n. 311362362) pediram prorrogação do prazo para

cumprimento da tutela de urgência, com relação ao qual o MPF manifestou-se contrariamente (ID

n. 305707883). O pedido foi indeferido, conferindo-se prazo para as demandadas (ID n. 314963851).

As requeridas manifestaram-se sobre o cumprimento da medida (ID n. 326564369 e ID n.

335703860). O MPF pediu a aplicação de multa por descumprimento (ID n. 3487228887).

Intimados para especificar prova, nenhuma das partes se manifestou.

É o que interessa relatar.

II - FUNDAMENTOS E DECISÃO.

Sem mais provas, o caso é de julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, NCPC).

2.1. Da preliminar de ilegitimidade passiva.

Nos termos da Lei n. 5.371/67, são finalidades da FUNAI, entre outras, estabelecer as diretrizes

e garantir o cumprimento da política indigenista, baseada nos princípios do respeito à pessoa do índio e as

instituições e comunidades tribais e também promover a prestação da assistência médico-sanitária aos índios

(art. 1º, I, “a” e IV).

A mesma lei estabelece que as rendas do Patrimônio Indígena serão administradas pela FUNAI

tendo em vista, entre outros objetivos, custeio dos serviços de assistência ao índio (art. 3º, III).

Além disso, nos termos do art. 2º da Lei n. 6.001/73 – Estatuto do índio, a responsabilidade

solidária dos entes públicos quanto à proteção das comunidades indígenas e à preservação dos seus direitos

estende-se aos órgãos das respectivas administrações indiretas. Confira-se:

 Art. 2° Cumpre à União, aos Estados e aos Municípios, bem como aos órgãos das respectivas

administrações indiretas, nos limites de sua competência, para a proteção das comunidades

indígenas e a preservação dos seus direitos:

I - estender aos índios os benefícios da legislação comum, sempre que possível a sua

aplicação;

II - prestar assistência aos índios e às comunidades indígenas ainda não integrados à

comunhão nacional;

III - respeitar, ao proporcionar aos índios meios para o seu desenvolvimento, as

peculiaridades inerentes à sua condição;

IV - assegurar aos índios a possibilidade de livre escolha dos seus meios de vida e subsistência;

V - garantir aos índios a permanência voluntária no seu habitat , proporcionando-lhes ali

recursos para seu desenvolvimento e progresso;

VI - respeitar, no processo de integração do índio à comunhão nacional, a coesão das
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comunidades indígenas, os seus valores culturais, tradições, usos e costumes;

VII - executar, sempre que possível mediante a colaboração dos índios, os programas e projetos

tendentes a beneficiar as comunidades indígenas;

VIII - utilizar a cooperação, o espírito de iniciativa e as qualidades pessoais do índio, tendo em

vista a melhoria de suas condições de vida e a sua integração no processo de desenvolvimento;

IX - garantir aos índios e comunidades indígenas, nos termos da Constituição, a posse

permanente das terras que habitam, reconhecendo-lhes o direito ao usufruto exclusivo das

riquezas naturais e de todas as utilidades naquelas terras existentes;

X - garantir aos índios o pleno exercício dos direitos civis e políticos que em face da

legislação lhes couberem.

(destaquei)

Nesse contexto, considerando as finalidades institucionais da FUNAI, a destinação de suas

rendas e suas responsabilidades legalmente definidas, não se pode excluir a legitimidade da FUNAI para

figurar no pólo passivo de ação civil pública que busca, exatamente, assegurar que as comunidades indígenas

abrangidas pela Coordenação Regional da FUNAI Baixo-Tocantins e Coordenação Regional da FUNAI Sul

Kayapó sejam assistidas em suas necessidades civis básicas de alimentação e assistência sanitária,

notadamente quanto às competências de organização e articulação da rede de proteção social. Como bem

disse a requerida, trata-se de compromisso institucional compartilhado entre os entes federativos, que atrai a

presença da FUNAI, órgão criado com a finalidade de garantir o cumprimento da política indigenista.

Preliminar rejeitada.

2.2. Do mérito.

Cuida-se de ação que tem por objeto garantir que as populações indígenas abrangidas pela

Coordenação Regional da FUNAI Baixo-Tocantins e pela Coordenação Regional da FUNAI Sul Kayapó

recebam cestas básicas e kits de higiene, como forma de assegurar-lhes, mediante o fornecimento de

alimentos e itens básicos de higiene e limpeza, possibilidade de isolamento, manutenção da integridade física e

prevenção de contaminação em massa, enquanto perdurar pandemia de Covid-19.

Pois bem.

No tocante à proteção das populações indígenas, o art. 231 da Constituição prevê o seguinte:

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e

tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à

União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.

Em paralelo, a Constituição também alberga a saúde como “direito de todos e dever do Estado,

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”

(art. 196).

Quanto às populações indígenas e a garantia à saúde, o Estatuto do Índio, transcrito alhures,
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preleciona que todos os entes federados devem assegurar a preservação dos direitos das comunidades

indígenas, devendo estender-lhes benefícios da legislação comum, sempre que possível sua aplicação em face

das condições culturais e sociais peculiares desses povos. No mais, o art. 54 dessa lei prevê que:

Art. 54. Os índios têm direito aos meios de proteção à saúde facultados à comunhão nacional.

No mais, consoante dispõe a Lei 8.080/90, com redação dada pela Lei n. 9.836/99, as ações e

serviços de saúde voltados para o atendimento das populações indígenas estão abrangidos pelo Subsistema

de Atenção à Saúde Indígena, nos seguintes termos:

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 no 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 complementarmente 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.        

(...)

(destaquei).

Cumpre destacar que o saneamento e a nutrição são considerados aspectos intrínsecos à

assistência à saúde, expressamente referidos nos art. 3º e 19-F, da Lei n. 8.080/90.

Por fim, não custa destacar que, muito embora o Subsistema seja financiado com recursos da

UNIÃO, sua atuação deve ocorrer de forma articulada com os órgãos responsáveis pela Política Indígena do

País, ou seja, com a FUNAI - autarquia criada com a finalidade basilar de proteger e promover os direitos dos
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povos indígenas, em nome da União (Decreto n. 9.010 de 23 de março de 2017, art. 2º, I).

Conforme previsto no seu estatuto, cabe à FUNAI formular e garantir o cumprimento da política

indigenista do Estado Brasileiro, com base, dentre outros, no primado de 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 (Art. 2º, inciso II, ‘f’ e inciso V).

Não bastasse isso, mais especificamente no que toca às medidas de proteção social para

prevenção do contágio e da disseminação da Covid-19 nos territórios indígenas, a Lei n. 14.021/2020

promoveu novas alterações na Lei n. 8.080/90, para incluir o par. 2º no art. 19-E, que prevê o seguinte:

Art. 19-E (...)

§ 2º Em situações emergenciais e de calamidade pública:        

I - a União deverá assegurar aporte adicional de recursos não previstos nos planos de

saúde dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (Dseis) ao Subsistema de Atenção à Saúde

Indígena; (destaquei)    

II - deverá ser garantida a inclusão dos povos indígenas nos planos emergenciais para

atendimento dos pacientes graves das Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde, explicitados os fluxos e

as referências para o atendimento em tempo oportuno.        

A Lei n. 14.021/2020 também acresceu os seguintes dispositivos ao art. 19-G da Lei n.

8.080/90:

Art. 19-G (...)

(...)

§ 1º-A. A rede do SUS deverá obrigatoriamente fazer o registro e a notificação da declaração de

raça ou cor, garantindo a identificação de todos os indígenas atendidos nos sistemas públicos de saúde.

§ 1º-B. A União deverá integrar os sistemas de informação da rede do SUS com os dados do

Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.       

§ 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.        

 

 

Para além disso, sensível às necessidades imprevistas surgidas no contexto da Pandemia de

COVID-19, a Lei n. 14.021/20202 também criou plano emergencial dirigido às comunidades indígenas, a

seguir:

DO PLANO EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19 NOS TERRITÓRIOS
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INDÍGENAS 

Art. 4º Fica criado o Plano Emergencial para Enfrentamento à Covid-19 nos Territórios

Indígenas (Plano Emergencial), com o objetivo de assegurar o acesso aos insumos necessários à manutenção

das condições de saúde para prevenção do contágio e da disseminação da Covid-19, bem como para o

tratamento e a recuperação dos infectados, com observância dos direitos sociais e territoriais dos povos

indígenas.

Art. 5º Cabe à União coordenar o Plano Emergencial e, conjuntamente com os Estados, o

Distrito Federal, os Municípios e as demais instituições públicas que atuam na execução da política

indigenista e com a participação efetiva dos povos indígenas por meio de suas entidades representativas,

executar ações específicas para garantir, com urgência e de forma gratuita e periódica, as seguintes

medidas, entre outras:

I - (VETADO);

I - acesso universal a água potável;      Promulgação partes vetadas

II - (VETADO);

II - distribuição gratuita de materiais de higiene, de limpeza e de desinfecção de

superfícies para aldeias ou comunidades indígenas, oficialmente reconhecidas ou não, inclusive no

contexto urbano;    Promulgação partes vetadas

III - participação de Equipes Multiprofissionais de Saúde Indígena (EMSIs) qualificadas e

treinadas para enfrentamento à Covid-19, com disponibilização de local adequado e equipado para realização

de quarentena pelas equipes antes de entrarem em territórios indígenas, bem como de equipamentos de

proteção individual (EPIs) adequados e suficientes;

IV - acesso a testes rápidos e RT-PCRs, a medicamentos e a equipamentos médicos

adequados para identificar e combater a Covid-19 nos territórios indígenas;

V - organização de atendimento de média e alta complexidade nos centros urbanos e

acompanhamento diferenciado de casos que envolvam indígenas, com planejamento estruturado de acordo

com a necessidade dos povos, que inclua:

a) (VETADO);

a) oferta emergencial de leitos hospitalares e de unidade de terapia intensiva (UTI);      

Promulgação partes vetadas

b) (VETADO);

b) aquisição ou disponibilização de ventiladores e de máquinas de oxigenação sanguínea;     

Promulgação partes vetadas

c) contratação emergencial de profissionais da saúde para reforçar o apoio à saúde indígena;

d) disponibilização, de forma a suprir a demanda, de ambulâncias para transporte - fluvial,

terrestre ou aéreo - de indígenas de suas aldeias ou comunidades até a unidade de atendimento mais próxima,
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ou para transferência para outras unidades;

e) construção emergencial de hospitais de campanha nos Municípios próximos das aldeias ou

comunidades com maiores números de casos de contaminação por Covid-19;

VI - (VETADO);

VI - elaboração e distribuição, com participação dos povos indígenas ou de suas instituições, de

materiais informativos sobre os sintomas da Covid-19, em formatos diversos e por meio de rádios comunitárias

e de redes sociais, com tradução e em linguagem acessível, respeitada a diversidade linguística dos povos

indígenas, em quantidade que atenda às aldeias ou comunidades indígenas de todo o País;     Promulgação

partes vetadas

VII - transparência e publicização dos planos de contingência, notas e orientações técnicas,

vigilância e monitoramento epidemiológico dos casos relacionados à Covid-19 em territórios indígenas;

VIII - (VETADO);

VIII - provimento de pontos de internet nas aldeias ou comunidades, a fim de viabilizar o acesso

à informação e de evitar o deslocamento de indígenas para os centros urbanos;    Promulgação partes vetadas

IX - elaboração e execução de planos emergenciais, bem como estabelecimento de protocolos

de referência para atendimento especializado, transporte e alojamento dos indígenas;

X - estabelecimento de rigoroso protocolo de controle sanitário e vigilância epidemiológica do

ingresso nas terras indígenas e nas aldeias ou comunidades, preferencialmente com a disponibilização de

testes rápidos para as EMSIs, com o objetivo de evitar a propagação da Covid-19 nos territórios indígenas;

XI - adequação das Casas de Apoio à Saúde Indígena (Casais) para as necessidades

emergenciais de acompanhamento e isolamento de casos suspeitos, confirmados e de contatos com a Covid-

19, garantindo medicamentos, equipamentos de proteção individual e contratação de profissionais;

XII - financiamento e construção de casas de campanha para situações que exijam isolamento

de indígenas nas suas aldeias ou comunidades.

§ 1º Os comitês, comissões ou outros órgãos colegiados direcionados ao planejamento,

coordenação, execução, supervisão e monitoramento dos impactos da Covid-19 no âmbito da saúde dos povos

indígenas devem contar com a participação e o controle social indígena e de suas instâncias representativas.

§ 2º As medidas de isolamento e de quarentena de casos suspeitos de Covid-19 deverão

considerar que os povos indígenas têm maior vulnerabilidade do ponto de vista epidemiológico e têm como

característica a vida comunitária, com muitos membros convivendo em uma mesma moradia.

Art. 6º Nenhum atendimento de saúde ou de assistência social na rede pública pode ser negado

às populações indígenas por falta de documentação ou por quaisquer outros motivos.

Art. 7º (VETADO).

Art. 8º O atendimento de saúde aos indígenas residentes fora das terras indígenas e àqueles

povos e grupos de indígenas que se encontram no País em situação de migração ou de mobilidade
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transnacional provisória será feito diretamente pela rede do Sistema Único de Saúde (SUS), com as devidas

adaptações na estrutura, respeitadas as especificidades culturais e sociais dos povos e observado o disposto

nos §§ 1º-A, 1º-B, 2º e 3º do art. 19-G da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, com exceção daqueles de

aldeias ou comunidades indígenas localizadas nas áreas urbanas, para os quais o atendimento será articulado

pela União com o apoio da rede do SUS.

Parágrafo único. Para efeitos de comprovação documental, será aceito o Registro Administrativo

de Nascimento do Indígena (Rani) ou o registro civil de nascimento com a identificação étnica expedido pelos

cartórios de registro civil, conforme disposto na Resolução Conjunta nº 3 do Conselho Nacional de Justiça e do

Conselho Nacional do Ministério Público, de 19 de abril de 2012.

Previu também que:

Art. 9º Considerada a abrangência prevista no § 1º do art. 1º desta Lei, fica instituída a

garantia da segurança alimentar e nutricional aos povos indígenas, às comunidades quilombolas, aos

pescadores artesanais e aos demais povos e comunidades tradicionais enquanto perdurar o estado de

emergência decorrente da pandemia da Covid-19.

§ 1º (VETADO).

§ 2º A União disponibilizará remédios, itens de proteção individual e materiais de higiene e

de desinfecção, observados os protocolos de proteção dos profissionais e dos povos indígenas, bem como as

diretrizes do Plano Emergencial de que trata o Capítulo II desta Lei.

§ 3º Os atos de distribuição de cestas básicas e de outros produtos relacionados às medidas de

enfrentamento à Covid-19 nos territórios indígenas, nas comunidades quilombolas e nos territórios de

pescadores artesanais e de povos e comunidades tradicionais serão preferencialmente realizados pelo Poder

Público, com a participação das comunidades interessadas.

(...)

(destaquei)

Diante disso, não resta dúvidas de que, se em situação ordinária já era dever da UNIÃO e da

FUNAI amparar as comunidades indígenas, garantindo-lhes a assistência necessária para proteção do direito

fundamental a saúde e alimentação, tal obrigação tornou-se ainda mais evidente, imperiosa e específica (não

excludente das demais),  diante dos desafios enfrentados em razão da pandemia causada pelo vírus Sars Cov

2. Não por outra razão, as ações concernentes ao fornecimento de alimentos e itens básicos de higiene foram

expressamente contemplados como parte das medidas de vigilância sanitária e epidemiológica definidas na Lei

n. 14.021/2020, destinadas às populações indígenas, quilombolas e outras (art. 1º). 

Dito isto, no tocante às circunstâncias de fato demonstradas nos autos, ratifico os termos das

decisões de id 254937891 e id 260997374.

Conforme já consignado, a prova documental produzida initio litis demonstrou, sem objeção das

requeridas, que o vírus SARS-Cov/2  contaminou e causou óbitos de indivíduos das comunidades indígenas

situadas no Estado do Pará, conforme informações extraídas do sítio eletrônico do Ministério da Saúde, e que

há diversos estudos científicos e manifestações oficiais e órgão governamentais que atestam o risco de

genocídio de povos indígenas em decorrência da pandemia COVID-19, tendo em vista as características

sociais e culturais próprias dessas comunidades, que potencializam a disseminação da doença, além de serem
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constituídos de indivíduos que apresentam maior vulnerabilidade a infecções em razão da condição social e

biológica. Nesse sentido, o Relatório-síntese elaborado pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB)

e pelo Observatório da Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz, referente ao seminário “Vulnerabilidades,

impactos e o enfrentamento ao Covid-19 no contexto dos povos indígenas: reflexões para a ação” (ID n.

253512889), bem como o Relatório de pesquisa denominado “Risco de espalhamento da COVID-19 em

populações indígenas: considerações preliminares sobre vulnerabilidade geográfica e sociodemográfica”, 

realizado pela Fundação Oswaldo Cruz e Fundação Getúlio Vargas (ID n. 253486949), asseveram a existência

de registros históricos de grande mortalidade e até extermínio de populações indígenas em razão de epidemias

ocorridas no passado, tais como decorrente de Sarampo, varíola e do Virus Influenza; com destaque para o

fato de que historicamente os povos indígenas são mais vulneráveis a infecções respiratórias agudas.

A prova dos autos também informa acerca da acentuada vulnerabilidade da população

indígenas frente aos efeitos do SARS-Cov/2, decorrente das condições de vida de saúde desses povos, uma

vez que tais condições potencializam a disseminação do vírus nas aldeias, conforme Nota Técnica “COVID-19

e os povos indígenas: desafios e medidas para controle do seu avanço”, subscrita pela Associação Brasileira

de Saúde Coletiva (Abrasco) e Associação Brasileira de Antropologia (ABA) – ID n. 253486955. Com efeito, a

questão da vulnerabilidade epidemiológica foi um dos fatores primordiais levados em conta pela Secretaria de

Saúde indígena (SESAI) na elaboração do Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo

Coronavirus (COVID-19) em Povos Indígenas, com destaque para o fato de que historicamente se observa alto

índice de mortalidade nessas populações em decorrência de infecções virais, especialmente de natureza

respiratória, em razão da vulnerabilidade biológica (ID n. 253486957). No mesmo sentido foi o Protocolo de

Manejo Clínico do Coronavirus (COVID-19) na atenção primária à saúde – versão 9 (ID n. 253486966),

elaborado pelo Ministério da Saúde, que registra como um dos fatores de risco para complicações decorrentes

de Síndromes Respiratórias a circunstância de se tratar de população indígena aldeada ou com dificuldade de

acesso.

Em suma, todos os estudos acostados aos autos apontam para o fato de que as populações

indígenas, por questões de ordem social e biológica, estão mais vulneráveis a contaminação e disseminação

do COVID-19 no âmbito da comunidade, e por via de consequência, a uma maior mortalidade decorrente da

infecção respiratória causada pela doença, cabendo ressaltar que essas populações tradicionais também

possuem pessoas que se enquadram no chamado “Grupo de Risco” da doença, especialmente idosos.

Como visto, as considerações da Nota “COVID-19 e os povos indígenas: desafios e medidas

para controle do seu avanço” e o Relatório-síntese elaborado em conjunto pela Articulação dos Povos

Indígenas do Brasil (APIB) e Observatório da Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz, apontam a necessidade

de controle e restrição de entrada de pessoas nas aldeias indígenas, a fim de evitar que indivíduos

portadores do novo coronavirus, incluindo os assintomáticos, funcionem como agentes transmissores

da doença no seio comunidade tradicional. Não por outra razão o Ministério da Saúde, por meio da SEISAI,

estabeleceu recomendações de restrição de entradas de pessoas as Aldeias, bem como para que a população

indígena evite se dirigir aos centros urbanos, em função dos riscos de transmissão pelo novo coronavirus

(Informes Técnicos n. 01/02/03/04/05/2020) – ID n. 253486974 e seguintes. Nesse mesmo contexto, foi editada

a Portaria FUNAI n. 419/PRES de 17 de março de 2020, que estabeleceu restrições à entrada de civis no

interior das aldeias ao essencial de modo a prevenir a expansão da epidemia (ID n. 253527851).

Ratificando as informações reunidas acima e o reconhecimento das condições de especial

vulnerabilidade a que estão submetidas as populações indígenas e demais comunidades tradicionais, tem-se a

Lei n. 14.021, de 7 de julho de 2020 que instituiu medidas de vigilância sanitária e epidemiológica para

prevenção do contágio e da disseminação da Covid-19 nos territórios indígenas, criou o Plano Emergencial

para Enfrentamento à Covid-19 nos territórios indígenas, previu ações de garantia de segurança alimentar,

Num. 349313375 - Pág. 10Assinado eletronicamente por: HIND GHASSAN KAYATH - 22/10/2020 11:46:59

http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102211465943200000344465534

Número do documento: 20102211465943200000344465534



dispôs sobre ações relativas a povos indígenas isolados e de recente contato no período de calamidade pública

em razão da Covid-19 e estipulou medidas de apoio às comunidades quilombolas, aos pescadores artesanais e

aos demais povos e comunidades tradicionais para o enfrentamento à Covid-19, também alterando a Lei n.

8.080/90, para assegurar aporte de recursos adicionais na atual situação emergencial e de calamidade pública.

Quanto a esta, volto a transcrever os dispositivos de maior relevância para esta lide, a saber:

Art. 9º Considerada a abrangência prevista no § 1º do art. 1º desta Lei, fica instituída a

garantia da segurança alimentar e nutricional aos povos indígenas, às comunidades quilombolas, aos

pescadores artesanais e aos demais povos e comunidades tradicionais enquanto perdurar o estado de

emergência decorrente da pandemia da Covid-19.

§ 1º (VETADO).

§ 2º A União disponibilizará remédios, itens de proteção individual e materiais de higiene e

de desinfecção, observados os protocolos de proteção dos profissionais e dos povos indígenas, bem como as

diretrizes do Plano Emergencial de que trata o Capítulo II desta Lei.

§ 3º Os atos de distribuição de cestas básicas e de outros produtos relacionados às medidas de

enfrentamento à Covid-19 nos territórios indígenas, nas comunidades quilombolas e nos territórios de

pescadores artesanais e de povos e comunidades tradicionais serão preferencialmente realizados pelo Poder

Público, com a participação das comunidades interessadas.

(destaquei).

 

Nesse contexto, o fornecimento de alimentos e itens de higiene são medidas de caráter

primordial, essencial e inafastável para satisfação das necessidades básicas de sobrevivência e, assim,

preservação dos direitos fundamentais dessas populações tradicionais, haja vista o isolamento imposto para

fins de contenção da disseminação da COVID-19.

Por tudo isso, não socorre às requeridas a alegação de violação ao princípio da separação de

poderes e/ou da reserva do possível, mormente ante a configuração de omissão das requeridas quanto ao

dever legal de amparo a tais comunidades. Nesse sentido, volto a transcrever precedente do Supremo Tribunal

Federal que convalida a atuação do Poder Judiciário como forma de compelir os entes públicos a

implementarem políticas e programas públicos que, por omissão, deixaram de executar. Confira-se:

“CRIANÇA DE ATÉ CINCO ANOS DE IDADE - ATENDIMENTO EM CRECHE E EM PRÉ-

ESCOLA - SENTENÇA QUE OBRIGA O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO A MATRICULAR CRIANÇAS EM

UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRÓXIMAS DE SUA RESIDÊNCIA OU DO ENDEREÇO DE TRABALHO

DE SEUS RESPONSÁVEIS LEGAIS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA POR CRIANÇA NÃO ATENDIDA -

LEGITIMIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DAS “ASTREINTES” CONTRA O PODER PÚBLICO - DOUTRINA

- JURISPRUDÊNCIA - OBRIGAÇÃO ESTATAL DE RESPEITAR OS DIREITOS DAS CRIANÇAS -

EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO ASSEGURADO PELO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, ART.

208, IV, NA REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 53/2006) - COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO

CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO - DEVER JURÍDICO CUJA EXECUÇÃO SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO,

NOTADAMENTE AO MUNICÍPIO (CF, ART. 211, § 2º) - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA

INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM CASO DE OMISSÃO ESTATAL NA IMPLEMENTAÇÃO DE

POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO - INOCORRÊNCIA DE TRANSGRESSÃO AO

POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES - PROTEÇÃO JUDICIAL DE DIREITOS SOCIAIS, ESCASSEZ
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DE RECURSOS E A QUESTÃO DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS” - RESERVA DO POSSÍVEL, MÍNIMO

EXISTENCIAL, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E VEDAÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL -

PRETENDIDA EXONERAÇÃO DO ENCARGO CONSTITUCIONAL POR EFEITO DE SUPERVENIÊNCIA DE

NOVA REALIDADE FÁTICA - QUESTÃO QUE SEQUER FOI SUSCITADA NAS RAZÕES DE RECURSO

EXTRAORDINÁRIO -PRINCÍPIO “JURA NOVIT CURIA” - INVOCAÇÃO EM SEDE DE APELO EXTREMO -

IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. POLÍTICAS PÚBLICAS, OMISSÃO ESTATAL

INJUSTIFICÁVEL E INTERVENÇÃO CONCRETIZADORA DO PODER JUDICIÁRIO EM TEMA DE

EDUCAÇÃO INFANTIL: POSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL.” (STF, ARE 639337/SP, Relator Ministro

CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe-177, 15-09-2011).

 2.3. Do cumprimento da tutela antecipada.

No tocante às circunstâncias que conduziram ao deferimento da antecipação de efeitos da

tutela, tem-se que a CR Baixo Tocantis da FUNAI, por meio da Nota Técnica n. 40/2020/DIT (ID n. 25353588) e

Ofício 10/202/SEDISC – CR-BT/DI (ID n. 253545364) reconheceu a necessidade de fornecimento de cestas

básicas para a comunidade indígena, afirmando que a quantidade de 1.574 kits de gêneros alimentícios e de

materiais de limpeza disponibilizados através do Plano de Trabalho (SEI n. 2128126) não foi suficiente para

atender a toda a comunidade indígena; e informou sobre a existência de um Plano de Trabalho para entrega de

3.080 cestas básicas, que seriam fornecidas pela Companhia Nacional de Abastecimento e entregues até

29/05/2020, o que não teria ocorrido até a data de prolação da decisão liminar neste feito, consoante Certidão

ID n. 253545373. Por outro lado, a Coordenação Regional Sul Kayapó informou ao MPF/Procuradoria da

República de Redenção que efetuaria a entrega de 3.048 cestas básicas na segunda quinzena do mês de

junho, e que seriam necessários 7.000 cestas básicas para prover a segurança alimentar dos indígenas das

comunidades sob ela jurisdicionados nos meses de julho e agosto de 2020 (Ofício 5/2020/SEDISC – ID n.

254517358).

A decisão foi proferida em 15 de junho de 2020, nos seguintes termos (ID 254937891):

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de liminar, para determinar às requeridas que

disponibilizem, no prazo máximo de 10 (dez) dias e, a partir de então, mensalmente às comunidades

indígenas sob jurisdição da Coordenação Regional da FUNAI Baixo-Tocantis e Coordenação FUNAI Sul

Kayapó as quantidades mínimas de 4.758 e 3.500 cestas básicas e produtos de higiene,

respectivamente, observando a composição estabelecida pela FUNAI no Ofícios n. 14/2020/DIT – CR-BT

FUNAI e 5/2020/SEDISC – CR-KSPA/DT, sob pena de multa diária que arbitro desde logo no valor de R$-

10.000 (dez mil reais).

Em 16 de junho de 2020 a UNIÃO opôs embargos de declaração (ID n. 257228442), que foram

providos, em 23/06/2020, nos seguintes termos (ID n. 260997374):

Ex positis, conheço dos presentes embargos opostos pela União e, no mérito, acolho o

recurso, suprindo a omissão alegada, para fixar que as obrigações de fornecimento de cestas básicas e

produtos de higiene por parte da União e da FUNAI, na forma determinada na decisão ID n. 254937891,

devem ser cumpridas até que os órgãos envolvidos, com base em estudo técnico, entendam não ser

mais necessárias as medidas de isolamento impostas para fins de preservar a incolumidade das

populações indígenas sob atribuição da Coordenação Regional da FUNAI Baixo-Tocantis e da

Coordenação Sul Kayapó, frente a Pandemia co COVID-19.

Os atos de intimação foram expedidos, via sistema processual, na mesma data, e a ciência das

partes foi registrada pelo sistema, nos dias 03 e 04/07/2020.  
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Em 17/07/2020, a UNIÃO requereu a dilação de prazo para cumprimento da ordem (ID n.

281040892), seguida de pedido da FUNAI, no mesmo sentido (ID n. 311362362). A decisão foi proferida em 31

de agosto de 2020, transcrita abaixo na parte que interessa (ID n. 314963851):

Assim, sopesando a relevância jurídica dos interesses em voga, sem descurar da existência de

procedimentos internos para execução da política de distribuição dos alimentos, a urgência da medida

prevalece sobre qualquer aspecto de índole burocrática, impondo-se o cumprimento imediato da decisão,

mormente porque prolatada em 15 de junho de 2020, já transcorrido mais de dois meses desde então.

Assim, indefiro o pedido de prorrogação do prazo do prazo para cumprimento da medida liminar,

formulado pela União (ID n. 281040892).

Defiro em parte o pedido da FUNAI (ID n. 31362362). Assino prazo improrrogável de 5 (cinco)

dias para que as requeridas tragam os autos provas de cumprimento da medida liminar.

(destaquei).

A FUNAI manifestou-se sobre o cumprimento da liminar, em 10/09/2020, no ID n. 326564369.

Juntou a Informação Técnica nº 164/2020/COASI/CGPDS/DPDS-FUNAI, de 24 de agosto de 2020, segundo a

qual, no que toca ao CR Baixo Tocantins, as 3.080 cestas básicas que estavam previstas para serem

fornecidas pela CONAB até 29/05/2020 (vide Nota Técnica n. 40/2020/DIT, no ID n. 25353588, e Ofício

10/202/SEDISC – CR-BT/DI, no ID n. 253545364), foram distribuídas entre o final de junho e início de

agosto/2020. Além destas, 901 kits de alimentos e higiene foram entregues, entre junho e julho/2020. Quanto à

CR Sul Kayapó, 3.080 cestas foram entregues entre julho e início de agosto/2020 (ID n. 326564372).

A UNIÃO manifestou-se em 21/09/2020, no ID n. 335703861. Juntou o Ofício n.

1228/2020/GAB.SNPIR/SNPIR/MMFDH, de 27 de agosto de 2020, para dizer que 3.068 cestas beneficiaram

comunidades indígenas atendidas pela CR Sul Kayapó e outras 3.068 estariam sendo entregues a famílias

indígenas atendidas pela CR Baixo Tocantins, cuja entrega teria ocorrido entre o final de junho/2020 e inicio de

agosto/2020 (ID n. 335703861).

O resumo do que foi dito segue esquematizado nos quadros abaixo:

CR BAIXO TOCANTINS: 4.758
cestas por mês

CR BAIXO TOCANTINS: 4.758 kits
de higiene por mês
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Feito este breve relato, cumpre observar que a prova das entregas, no caso, está concentrada

nos documentos de ID n. 326564372 e ID n. 335703861 e se faz pela mera presunção relativa de legitimidade

de que gozam os atos administrativos, já que não foram apresentados registros de compras dos itens, termos

de entrega ou outros documentos equivalentes.

Desse modo, considerando que a decisão antecipatória da tutela foi proferida em 15 de junho de

2020, com prazo inicial de 10(dez) dias para cumprimento, entendo que os itens eventualmente entregues

durante o mês de junho não podem ser computados para fins de cumprimento da ordem judicial. Da mesma

forma, não devem ser computadas as 478 cestas básicas que seriam entregues ao CR Baixo Tocantins,

durante o mês de agosto/2020, uma vez que referidas no Ofício n. 1228/2020 como evento futuro, pendente de

execução.

Assim, mesmo que se contabilizem os itens constantes dos documentos de ID n. 326564372 e

ID n. 335703861, apenas no mês de julho/2020 teria sido alcançado o número mínimo de cestas básicas

definido para cada Coordenação Regional, sem prova da entrega da quantidade mínima de kits de higiene

por todo o período, bem como não sendo adimplida a obrigação de fazer nos meses subsequentes.

Em suma, observa-se evidente descumprimento à tutela de urgência, na medida em que o

quantitativo de itens declarados permanece muito aquém do mínimo estabelecido.

Com efeito, ainda em meados de agosto, o MPF trouxe aos autos denuncia contendo pedido de

ajuda de lideranças do povo Parakanã – Awaete da aldeia Inaxyganga, localizada na Terra Indígena Parakanã,

município de Itupiranga – PA, para alimentar seu povo, haja vista a insuficiência dos alimentos até o momento

fornecidos e o longo intervalo entre uma entrega e outra (ID 305707884).

Por outro lado, transcorridos mais de 4 (quatro) meses desde a decisão antecipatória dos efeitos

da tutela, a necessidade de isolamento das populações indígenas, como forma de evitar a disseminação do 

SARS-Cov/2 entre as comunidades vulneráveis, permanece inalterada.

CR SUL KAYAPÓ: 3.500 cestas
por mês

CR SUL KAYAPÓ: 3.500 kits de
higiene por mês
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De fato, não bastasse a existência de dados oficiais que já demonstravam o avanço da doença

nas comunidades indígenas abrangidas no objeto desta ação, tal necessidade se mostra ainda mais presente

diante da recente elevação de casos de contaminação que se verifica na capital do Estado do Pará nos últimos

15 (quinze) dias, tendente a avançar para os municípios do interior. No mais, não há quaisquer evidências de

incremento das políticas públicas quanto às limitações qualitativas e quantitativas para realização de testes de

detecção do COVID-19.

 Desta maneira, mantém-se a violação, por parte das requeridas, aos princípios da proteção

integral e da dignidade da pessoa humana dos povos indígenas.

Considerando, pois, o descumprimento da tutela de urgência que se verifica pela persistência

das demandadas na omissão do dever de fornecer as cestas básicas e kits de higiene em quantidade suficiente

para atender a demanda mínima das populações indígenas abrangidas pelos CR Baixo Tocantins e CR Sul

Kayapó, aplico a multa coercitiva arbitrada na decisão de ID n. 254937891, no montante de R$-10.000,00 (dez

mil reais) por dia, a partir do término do prazo da intimação da decisão de ID 314963851, da qual ambas as

partes tomaram ciência, pelo sistema processual, em 19/09/2020, tendo decorrido em 02 de outubro de 2020,

consoante consulta aba expedientes.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, ratifico os termos das decisões de ID n. 254937891 e ID n. 260997374 e julgo

procedente o pedido para determinar as requeridas que disponibilizem mensalmente às comunidades

indígenas sob jurisdição da Coordenação Regional da FUNAI Baixo-Tocantis e Coordenação FUNAI Sul

Kayapó as quantidades mínimas de 4.758 e 3.500 cestas básicas e produtos de higiene,

respectivamente, observando a composição estabelecida pela FUNAI no Ofícios n. 14/2020/DIT – CR-BT

FUNAI e 5/2020/SEDISC – CR-KSPA/DT, até que os órgãos envolvidos, com base em estudo técnico,

entendam não ser mais necessárias as medidas de isolamento impostas para fins de preservar a

incolumidade das populações indígenas sob atribuição das referidas Coordenações Regionais, frente a

Pandemia co COVID-19.

Mantenho a multa por descumprimento, no patamar inicialmente fixado, qual seja, valor diário de

R$-10.000,00 (dez mil reais), que poderá ser majorado caso persista a omissão, a contar da intimação desta

sentença.

Sem custas e honorários, nos termos do art. 18, da Lei 7.347/85.

Sentença que se sujeita a reexame necessário.

Registre-se. Intimem-se.

 BELÉM, 22 de outubro de 2020.

 

(assinado digitalmente)

HIND GHASSAN KAYATH

Juíza Federal da 2ª Vara da SJPA
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