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PROCESSO: 1002443-23.2021.4.01.4100 
CLASSE: AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL (65) 
POLO ATIVO: Ministério Público Federal (Procuradoria) 
POLO PASSIVO: UNIÃO FEDERAL e outros 
 
 
 
 
 

DECISÃO 
 
  
 

Cuida-se de ação civil pública, com pedido de liminar, ajuizada pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL, qualificado na inicial, em desfavor da UNIÃO FEDERAL, do ESTADO DE
RONDÔNIA e da AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE RONDÔNIA -
AGEVISA-RO, também qualificados, objetivando que:
 

 
 

“I - a UNIÃO promova, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o cadastramento de todos
os indígenas localizados em áreas urbanas, ou em contextos urbanos, no estado de
Rondônia, ainda que não residentes em aldeias ou territórios indígenas, no Sistema
de Informação da Atenção à Saúde Indígena (SIASI) e a consequente distribuição
do Cartão SUS a esses usuários;
 
II - após o cadastramento dos indígenas no Sistema de Informação da Atenção à
Saúde Indígena (SIASI), a UNIÃO encaminhe imediatamente à Secretaria de Saúde
do estado de Rondônia e Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia o
quantitativo atualizado das doses de vacina contra a COVID-19, com vistas a incluir
o atendimento dos indígenas residentes em áreas urbanas, ou em contextos
urbanos, ainda que não residentes em aldeias ou territórios indígenas, na fase 01 da
vacinação prioritária;
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III - a UNIÃO realize, por meio do DSEI-PVH e DSEI-Vilhena e do Subsistema de
Atenção à Saúde Indígena, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a inclusão na fase 01
da vacinação prioritária contra a COVID-19 de todos indígenas localizados em áreas
urbanas, ou em contextos urbanos, no estado de Rondônia, ainda que não
residentes em aldeias ou territórios indígenas;
 
IV - o estado de Rondônia, por meio da Secretaria de Saúde do Estado e Agência
Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia, ASSEGURE o fornecimento das
doses da respectiva vacina, incluindo na fase 01 da vacinação prioritária
os indígenas residentes em áreas urbanas, ou em contextos urbanos situados no
estado de Rondônia, ainda que não residentes em aldeias ou territórios indígenas,
conforme quantitativo atualizado a ser enviado pelo DSEI-PVH e DSEI-Vilhena.
 
 

 
Alega, em síntese, que: a) a CF/88 e a Convenção nº 169 da Organização

Internacional do Trabalho garantem o direito à autodeterminação dos povos, sem padronizações
e estigmatizações exógenas, sendo, portanto, indevida a discriminação entre índios aldeados e
em contexto urbano; b) os indígenas situados em contextos urbanos no estado de Rondônia
estão em situação de invisibilidade institucional, porque, não cadastrados no SIASI, têm o seu
atendimento médico negado pelo Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SASISUS); c) 
esse grupo faz jus ao rápido acesso aos serviços de saúde, como também sua inclusão oficial,
inclusive para fins estatísticos e orçamentários, na Política de Saúde Indígena Brasileira; d) a
SESAI informou, no bojo na ADPF nº 709, que a pandemia provocada pela Covid-19 impactou
desproporcionalmente os povos indígenas, que vem apresentado as mais elevadas taxas de
mortalidade na faixa etária dos 50 (cinquenta) anos em comparação à população geral,
alcançando percentual de até 150% (cento e cinquenta por cento) superior aos não-indígenas; e) 
apurou-se no Inquérito Civil nº 1.31.000.000095/2021-72, que tramitou na Procuradoria da
República no estado de Rondônia, a necessidade de inclusão no rol prioritário de vacinação dos
indígenas que residem no contexto urbano das seguintes etnias: Cassupá, Salamãe,
Guarasugwe, Oro mon, Migueleno, Murá, Karitiana, Paumari, Kaxinaua, Mucua, Karipuna,
Guajajara, Kaxarari, Apurinã, Paritintin, Gavião, Pataxo rararã, Warao, Chuiquitano e Puruborá,
esse último ainda em processo de demarcação de terras; f) a 1ª (primeira) versão do Plano
Nacional de Operacionalização da Vacina, datada de 16.12.2020, expressamente fez constar
como grupo prioritário a "população indígena aldeada em terras demarcadas aldeada", nada
dispondo sobre os povos indígenas em territórios ainda não regularizados; g) o Ofício Circular nº
75/2020/COGASI/DASI/SESAI/MS aparentemente resolveu a questão em relação aos originários
de terras não homologadas, nada dispondo, contudo, quanto à situação dos indígenas em
contexto urbano; h) instigada pela SESAI sobre a omissão, a Secretaria de Vigilância em Saúde -
SVS informou que a proposta fora aceita e que a alteração seria publicada na próxima versão do
plano; i) passado 01 (um) mês da notícia, não houve a atualização do Plano Nacional de
Operacionalização da Vacina; j) o Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) - Porto Velho
informou ter recebido 5.354 (três mil, trezentos e cinquenta e quatro) doses para atender os
indígenas vivendo em terras indígenas e trabalhadores de saúde que atuam nessas áreas, do
estados de Rondônia e Mato Grosso, incluindo a população indígena que vive em terras não
homologadas, conforme determinação na ADPF nº 709/2020, os quais foram incluídos na
primeira etapa da campanha, como grupos prioritários; k) a interpretação, segundo o DSEI -
Porto Velho, é que os indígenas em contexto urbano deverão atender aos demais critérios
prioritários citados no plano; l) a mesma diretriz foi seguida pela DSEI - Vilhena, que acrescentou
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que os nativos a serem vacinados estão cadastrados no SIASI - Sistema de Informação da
Atenção à Saúde Indígena, no qual é feito o monitoramento de dados e indicadores sobre a
saúde indígena, fundamentais para o planejamento, operação e avaliação das ações, não
havendo “levantamento da quantidade de indígenas nas condição de desaldeados e em contexto
urbano e quantas doses seriam necessárias para atendê-los”; m) expediu recomendação à
 União, por meio da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) e aos Distritos Sanitários
Especial Indígena de Porto Velho e Vilhena, para que promovessem em 72 (setenta e duas)
horas, o cadastramento de todos os indígenas localizados em áreas urbanas, ou em contextos
urbanos, no estado de Rondônia, ainda que não residentes em aldeias ou territórios indígenas,
no Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena (SIASI), com o fim de viabilizar a
vacinação destes entre os grupos prioritários; n) a recomendação também se estendeu ao estado
de Rondônia; o) o DSEI-Vilhena manifestou-se no sentido de que seu público de atendimento
são os indígenas aldeados, inexistindo previsão atual de vacinação de indígenas urbanos por
meio do DSEI, tampouco estratégia nesse sentido; p) a Agevisa, embora tenha informado que
acataria a recomendação, sustentou que seguirá  o Plano Nacional de Operacionalização da
Vacinação contra a Covid; q) segundo o SESAI, os indígenas não aldeados perderam
sua identidade indígena, devendo, portanto, ser atendidos pelo SUS, a assim como os demais
brasileiros; r) uma das fontes de dados do SIASI é o cadastramento dos indígenas usuários do
SasiSUS; s) recentemente, a SESAI implantou o Cartão Nacional de Saúde e o Sistema Hórus -
Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica, o qual vem sendo distribuído a todos
os indígenas brasileiros e t) não há atendimento ou tratamento adequado para os indígenas,
sendo que os Distritos Sanitários Especiais Indígenas - DSEI´s de Porto Velho/RO e Vilhena/RO
não dispõem do mínimo necessário para o enfrentamento da pandemia.
 

Requer, em sede de liminar, a imediata implementação das medidas requeridas,
sob pena de aplicação de multa diária correspondente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
 

Afastada a conexão com outros feitos, foi determinada a intimação dos requeridos
para se pronunciarem sobre o pleito liminar (ID nº 464850492).
 

Manifestação da Agevisa/RO, por meio do Ofício nº 453/2021/AGEVISA-ASJUR,
alegando que expediu ofício em resposta à Recomendação nº 01, da Procuradoria da República
em Rondônia, de 29.01.2021, informando que, conforme apurado em reunião técnica
entre representantes do Ministério da Saúde e da Saúde Indígena realizada em 30.01.2021, o
banco de dados utilizado para estimar a imunização dos povos indígenas - SIASI contempla a
totalidade da sua população, de modo que o atendimento aos indígenas residentes em terras não
homologadas abrange os que moram em contextos urbanos (ID n° 469055397). Juntou cópia do
procedimento administrativo iniciado com a Recomendação nº 01, da Procuradoria da República
em Rondônia, de 29.01.2021 (ID n° 469042399).
 

O autor público informou que, após a propositura da ação, recebeu e-mail da
Secretaria de Saúde Indígena – SESAI/BSB (juntado em anexo), no qual o órgão frisa que a
prioridade na vacinação se restringe aos indígenas residentes em terras indígenas, homologadas
ou não, excluindo do atendimento os indígenas em contexto urbano (não aldeados) (ID nº 
469791468).
 

Manifestação da União Federal (ID nº 471155880), na qual sustenta, em suma,
que: a) o feito deve ser suspenso até o julgamento definitivo, pelo STF, da ADPF nº 709,
pertinente a atos e omissões do Poder Público Federal na condução da política de saúde
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aplicada a povos indígenas durante a pandemia de Sars-CoV-19; b) nessa ação foi deferida
medida cautelar para determinar “que os serviços do Subsistema Indígena de Saúde sejam
acessíveis a todos os indígenas aldeados, independentemente de suas reservas estarem ou não
homologadas. Quanto aos não aldeados, por ora, a utilização do Subsistema de Saúde Indígena
se dará somente na falta de disponibilidade do SUS geral”; c) posteriormente, houve pedido de
aditamento pela APIV para inclusão de todos os indígenas, inclusive os residentes em áreas não
homologadas (fora das aldeias, de zona urbana ou rural) no grupo da fase 1 do Plano Nacional
de Operacionalização da Vacinação, que segue pendente de análise pela Corte Suprema; d) o
eventual acolhimento da liminar poderá comprometer o subsistema de proteção à saúde indígena
ao alargar demasiadamente o seu âmbito de atuação, na medida em que não é possível
mensurar quais seriam os impactos no funcionamento dos DSEI´s e no próprio atendimento da
população indígena aldeada, uma vez que o subsistema de saúde indígena não foi desenhado
para atender os indígenas que vivem em contexto urbano, os quais são atendidos pelo SUS; e) 
no atual estágio de escassez de vacinas, a inclusão de um novo grupo na Fase 01 da vacinação
implica na exclusão de outro; f) a priorização da população indígena que vive em terras indígenas
se justifica por critérios epidemiológicos, logísticos e de acesso a serviços de saúde, que não
estão presentes no caso dos indígenas que vivem em contexto urbano, os quais têm acesso às
unidades de saúde municipais e ao acompanhamento por equipes de saúde da família; g) esse
nicho está contemplado no plano de vacinação de acordo as faixas etárias e condições de saúde;
 h) em razão da disponibilidade limitada de doses de vacina, fez-se necessário a definição de
grupos prioritários, priorizando-se os de maior risco para agravamento e óbito, além da força de
trabalho dos serviços de saúde e relacionadas aos serviços essenciais e i) no eventual
deferimento do pedido será necessário que a decisão se desincumba do ônus argumentativo
previsto pelo art. 20 da LINDB.
 

É o relatório. Decido.
 

I – Do pedido de suspensão até julgamento definitivo da ADPF nº 709
 

Sob o fundamento de lesão dos direitos indígenas constitucionalmente
protegidos pelo Estado,  foi ajuizada no STF a ADPF nº 709, na qual se busca: (i) a adoção de
medidas de proteção e promoção da saúde dos povos indígenas isolados e de recente contato
(PIIRC´s), bem como (ii) medidas mais amplas voltadas à saúde dos povos indígenas em geral.
 

Em 08.07.2020, foi deferida parcialmente medida cautelar na referida ação
constitucional, pelo Ministro Luís Roberto Barroso, referendada pela maioria do Pleno do STF
em 05.08.2020, que, dentre outras medidas, determinou[1]:
 

 
 

“III.2. QUANTO A POVOS INDÍGENAS EM GERAL
 
1. Inclusão, no Plano de Enfrentamento e Monitoramento da Covid-19 para os
Povos Indígenas (infra), de medida emergencial de contenção e isolamento dos
invasores em relação às comunidades indígenas ou providência alternativa, apta a
evitar o contato.
 
2. Imediata extensão dos serviços do Subsistema Indígena de Saúde aos
povos aldeados situados em terras não homologadas.
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3. Extensão dos serviços do Subsistema Indígena de Saúde aos povos
indígenas não aldeados, exclusivamente, por ora, quando verificada barreira
de acesso ao SUS geral.
 
4. Elaboração e monitoramento de um Plano de Enfrentamento da COVID-19 para
os Povos Indígenas Brasileiros pela União, no prazo de 30 dias contados da ciência
desta decisão, com a participação do Conselho Nacional de Direitos Humanos e dos
representantes das comunidades indígenas, nas seguintes condições:
 
(i) indicação dos representantes das comunidades indígenas, tal como postulado
pelos requerentes, no prazo de 72 horas, contados da ciência dessa decisão, com
respectivos nomes, qualificações, correios eletrônicos e telefones de contatos, por
meio de petição ao presente juízo;
 
(ii) apoio técnico da Fundação Oswaldo Cruz e do Grupo de Trabalho de Saúde
Indígena da Associação Brasileira de Saúde Coletiva – ABRASCO, cujos
representantes deverão ser indicados pelos requerentes, no prazo de 72 horas a
contar da ciência desta decisão, com respectivos nomes, qualificações, correios
eletrônicos e telefones de contato;
 
(iii) indicação pela União das demais autoridades e órgãos que julgar conveniente
envolver na tarefa, com indicação dos mesmos elementos”.
 
 

 
Extrai-se do excerto supra transcrito que foi ordenada, em sede cautelar, a

ampliação da cobertura de atendimento pela SISASUS aos indígenas não aldeados, desde que 
(i) aguardando homologação de demarcação de terras e (ii) quando verificada barreira de acesso
ao SUS geral.
 

Entendeu-se, na ocasião, que prescrição no sentido de que o Subsistema de Saúde
Indígena (SISASUS) recebesse o encargo de cuidado dos indígenas que se urbanizaram poderia
sobrecarregar o sistema, assegurando-se, contudo, o atendimento subsidiário do subsistema aos
indígenas residentes em meio urbano sem acesso ao SUS. Consignou-se, ademais, que deveria
constar do Plano de Enfrentamento elaborado pelo Governo as condições para a expansão
integral do atendimento específico, ressaltando que, caso não se chegasse “a um consenso e
ausente qualquer outra solução”, haveria intervenção judicial no caso.
 

Nesse quadro, verifico que o Pretório Excelso não afastou, peremptoriamente, o
direito dos indígenas em contexto urbano ao atendimento pelo SISASUS, mas, em análise
perfunctória, o limitou à comprovação de não cobertura do nativo em contexto urbano pelo SUS.
 

Especificamente em relação ao pedido de garantia de vacinação, no dia 16.03.2021
, o relator da ADPF, pontuando a prescindibilidade de aditamento à inicial para apresentação de
pedido específico, por se inserir a pretensão no pedido principal, determinou que se assegurasse
“prioridade na vacinação aos povos indígenas localizados em terras não homologadas e urbanos
sem acesso ao SUS”.
 

Segundo o relator, “os mesmos critérios utilizados pelo Plano Nacional de
Vacinação – maior vulnerabilidade epidemiológica, modo de vida coletivo e dificuldade de
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atendimento de saúde in loco – aplicam-se, ainda, aos indígenas urbanos que não dispõem de
acesso ao SUS. Vale assinalar que estudos referenciados pelos peritos do Juízo confirmam que
também os indígenas urbanos apresentam maior vulnerabilidade epidemiológica (Nota Técnica
de 12.02,2021, p. 12-16). Além disso, aqueles que não têm acesso ao SUS necessitam de
atendimento pelo Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, enfrentando as dificuldades de
atenção primária já identificadas e colocando maior pressão sobre esse sistema”.
 

Acrescentou que, “a não inclusão dos indígenas urbanos sem acesso ao SUS na
prioridade poderia gerar deslocamentos em massa para as aldeias, na busca da vacina,
agravando o risco de contágio dos indígenas aldeados. Portanto, com base nos mesmos critérios
já eleitos pelo Plano Nacional de Vacinação, a prioridade na vacinação lhes deve ser estendida”.
 

A propósito, para a eficácia da decisão, determinou-se o “detalhamento da logística
e da prioridade de vacinação dos povos indígenas, inclusive dos situados em terras não
homologadas e urbanos sem acesso ao SUS, nas mesmas condições dos demais povos
indígenas aldeados, identificados os indígenas fundamentalmente com base em autodeclaração,
nos termos do art. 1º da Convenção 169 OIT (v. itens V e VI, infra)”, ato sob responsabilidade do
Ministério da Saúde, com apoio da FUNAI.
 

Observa-se, assim, que as matérias versadas na ADPF são mais amplas, pois 
tratam do direito à saúde de todos os indígenas nacionais, isolados ou não, ao passo que a
presente ação coletiva busca o atendimento pelo Subsistema de Saúde Indígena (SASISUS) dos
indígenas em contexto urbano, com inclusão no grupo prioritário de vacinação.
 

 No ponto, o STF, sem analisar a questão de discriminação legal entre indígenas
aldeados e não aldeados, mas no contexto de segurança e garantia do direito à saúde e vida
desses povos, assegurou, conforme mencionado, o atendimento pelo SISASUS aos indígenas
em contexto urbano sem cobertura de atendimento do SUS, pendendo, contudo, de
deliberação o deferimento de vacinação prioritária a este nicho. 
 

A meu sentir, o teor da referida decisão recomendaria a não apreciação, por este
juízo, das tutelas ora formuladas, muito embora não tenha sido deferida liminar nos moldes
previstos pelo art. 5º, § 3º, Lei nº 9.882/99, eis referendada pelo Pleno da Corte, intérprete maior
da Constituição Federal. 
 

Ocorre que instigado pelo ente federal a se manifestar sobre a suspensão das
medidas determinadas em controle difuso, o relator não vislumbrou a plausibilidade do
requerimento (item 21 da decisão de 16.03.2021[2]), nos seguintes termos:
 

 
 

"21. No que respeita ao requerimento apresentado pela União de suspensão de
medidas determinadas por outros Juízos, em caso concretos, sujeitos ao controle
difuso, este Relator entende que, por ora, não detém elementos suficientes
para avaliar a plausibilidade do requerimento. Trata-se de casos concretos,
sujeitos às suas particularidades, de que o Juízo não está informado, cujas
decisões podem ser reformadas pelos recursos previstos nas normas
processuais".
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Diante de tal manifestação, foi esclarecida, no ponto, a inexistência
de prejudicialidade, a impedir o apreciação dos pedidos formulados na presente ação civil
pública, motivo pelo qual indefiro a pretendida suspensão do feito.
 

Superado tal ponto, passo à análise das medidas requeridas.
 

II – Da liminar
 

A análise dos pedidos formulados passa pela apreciação, ainda que pela via
incidental, da constitucionalidade Lei nº 8.080/90, no ponto referente ao Subsistema de Atenção à
Saúde Indígena, assim como da legalidade do Decreto nº 3.156/99, o qual dispõe sobre as
condições para prestação à saúde dos povos indígenas no âmbito do SUS, haja vista a
interpretação conferida pelo ente federal, por meio da Secretaria Especial de Saúde Indígena, no
sentido de que o alcance do referido subsistema e, por consequência, do acesso prioritário à
vacinação, restringe-se aos nativos aldeados em terras indígenas homologadas. 
 

Com vistas à melhor elucidação da questão, apropriado traçar breve panorama
sobre o Subsistema Atenção à Saúde Indígena - SASISUS, trazendo à lume os dispositivos
pertinentes. 
 

O referido subsistema foi previsto pela Lei nº 9.836/99 e incluído no capítulo V da
Lei nº 8.080/90, que trata do Sistema Único de Saúde:
 

 
 

Lei nº 8.080/90
 

CAPÍTULO V
 

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 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.
 
§ 1º A União instituirá mecanismo de financiamento específico para os Estados, o
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Distrito Federal e os Municípios, sempre que houver necessidade de atenção
secundária e terciária fora dos territórios indígenas. (NR Lei nº 14.021/2020)
 
§ 2º Em situações emergenciais e de calamidade pública: (NR Lei nº 14.021/2020)
 
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; (NR Lei nº 14.021/2020)
 
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.' (NR Lei nº 14.021/2020)
 
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.
 
§ 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. (NR Lei nº 14.021/2020)
 
§ 1º-B. A União deverá integrar os sistemas de informação da rede do SUS com os
dados do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. (NR Lei nº 14.021/2020)
 
§ 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.
 
§ 3o As populações indígenas devem ter acesso garantido ao SUS, em âmbito local,
regional e de centros especializados, de acordo com suas necessidades,
compreendendo a atenção primária, secundária e terciária à saúde.
 
Art. 19-H. As populações indígenas terão direito a participar dos organismos
colegiados de formulação, acompanhamento e avaliação das políticas de saúde,
tais como o Conselho Nacional de Saúde e os Conselhos Estaduais e Municipais de
Saúde, quando for o caso."
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Por sua vez, o Decreto nº 3.156/99 foi o responsável por regulamentar o referido
subsistema, a partir da previsão das condições para a promoção, proteção e recuperação da
saúde, bem como a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Vejamos: 
 

 
 

Decreto nº 3.156/99
 
 
 
“Art. 1º  A atenção à saúde indígena é dever da União e será prestada de acordo
com a Constituição e com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, objetivando a
universalidade, a integralidade e a equanimidade dos serviços de saúde.
 
Parágrafo único.  As ações e serviços de saúde prestados aos índios pela União
não prejudicam as desenvolvidas pelos Municípios e Estados, no âmbito do Sistema
Único de Saúde.
 
Art. 2º. Para o cumprimento do disposto no artigo anterior, deverão ser observadas
as seguintes diretrizes destinadas à promoção, proteção e recuperação da saúde do
índio, objetivando o alcance do equilíbrio bio-psico-social, com o reconhecimento do
valor e da complementariedade das práticas da medicina indígena, segundo as
peculiaridades de cada comunidade, o perfil epidemiológico e a condição sanitária:
 
I - o desenvolvimento de esforços que contribuam para o equilíbrio da vida
econômica, política e social das comunidades indígenas;
 
II - a redução da mortalidade, em especial a materna e a infantil;
 
III - a interrupção do ciclo de doenças transmissíveis;
 
IV - o controle da desnutrição, da cárie dental e da doença periodental;
 
V - a restauração das condições ambientais, cuja violação se relacione diretamente
com o surgimento de doenças e de outros agravos da saúde;
 
VI - a assistência médica e odontológica integral, prestada por instituições públicas
em parceria com organizações indígenas e outras da sociedade civil;
 
VII - a garantia aos índios e às comunidades indígenas de acesso às ações de nível
primário, secundário e terciário do Sistema Único de Saúde - SUS;
 
VIII - a participação das comunidades indígenas envolvidas na elaboração da
política de saúde indígena, de seus programas e projetos de implementação; e
 
IX - o reconhecimento da organização social e política, dos costumes, das línguas,
das crenças e das tradições dos índios.
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Parágrafo único.  A organização das atividades de atenção à saúde das populações
indígenas dar-se-á no âmbito do Sistema Único de Saúde e efetivar-se-á,
progressivamente, por intermédio dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas,
ficando assegurados os serviços de atendimento básico no âmbito das terras
indígenas.
 
Art. 3º  O Ministério da Saúde estabelecerá as políticas e diretrizes para a
promoção, prevenção e recuperação da saúde do índio, cujas ações serão
executadas pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA.
 
(...)
 
Art. 8º  A FUNASA contará com Distritos Sanitários Especiais Indígenas destinados
ao apoio e à prestação de assistência à saúde das populações indígenas”.
 
 
 
 A Portaria MS/GM nº 254/2002, por seu turno, traçou perfil histórico sobre a

questão indígena no Brasil desde o século XVI, compilando os seguintes dados sobre prestação
de serviços de saúde a esses povos:
 

 
 

a. No início do século XX, a expansão das fronteiras econômicas para o Centro-
Oeste e a construção de linhas telegráficas e ferrovias provocaram numerosos
massacres de índios e elevados índices de mortalidade por doenças transmissíveis
que levaram, em 1910, à criação do Serviço de Proteção ao Índio e Trabalhadores
Nacionais (SPI), vinculado ao Ministério da Agricultura, a ações emergenciais ou
inseridas em processos de "pacificação"; 
 
b. Na década de 50, foi criado o Serviço de Unidades Sanitárias Aéreas (SUSA), no
Ministério da Saúde, com o objetivo de levar ações básicas de saúde às populações
indígena e rural em áreas de difícil acesso, essencialmente voltadas para a
vacinação, atendimento odontológico, controle de tuberculose e outras doenças
transmissíveis; 
 
c. Em 1967, com a extinção do SPI, foi criada a Fundação Nacional do Índio 
(FUNAI), que criou as Equipes Volantes de Saúde (EVS), voltadas a atendimentos
esporádicos de indígenas, prestando assistência médica, aplicando vacinas e
supervisionando o trabalho do pessoal de saúde local, geralmente auxiliares ou
atendentes de enfermagem. Com o tempo esses profissionais foram se fixando nos
centros urbanos, até completo afastamento das aldeias;
 
d. Com a vigência da CF/1988, houve o reconhecimento das organizações
socioculturais dos povos indígenas, assegurando-lhes a capacidade civil plena,
fixada a competência privativa da União para legislar e tratar sobre a questão
indígena. A CF/88 também definiu os princípios gerais do Sistema Único de Saúde
(SUS), posteriormente regulamentados pela Lei nº 8.080/90, e estabeleceu que a
direção única e a responsabilidade da gestão federal do Sistema são do Ministério
da Saúde; 
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e. Em fevereiro de 1991, o Decreto Presidencial nº 23 transferiu para o Ministério da
Saúde a responsabilidade pela coordenação das ações de saúde destinadas aos
povos indígenas, estabelecendo os Distritos Sanitários Especiais Indígenas como
base da organização dos serviços de saúde. Foi então criada, no Ministério da
Saúde, a Coordenação de Saúde do Índio - COSAI, subordinada ao Departamento
de Operações - DEOPE - da Fundação Nacional de Saúde, com a atribuição de
implementar o novo modelo de atenção à saúde indígena; 
 
f. Com a Resolução nº 11, de 13.10.1991, do Conselho Nacional de Saúde (CNS),
foi criada a Comissão Intersetorial de Saúde do Índio (CISI), tendo como principal
atribuição assessorar o CNS na elaboração de princípios e diretrizes de políticas
governamentais no campo da saúde indígena; 
 
g. o Decreto Presidencial n° 1.141, de 19.05.1994, constitui a Comissão Intersetorial
de Saúde - CIS, com a participação de vários ministérios relacionados com a
questão indígena, sob a coordenação da FUNAI. Na prática foi atribuída à FUNAI a
coordenação das ações de saúde; 
 
h. A CIS, por sua vez, aprovou, por intermédio da Resolução n° 2, de outubro de
1994, o "Modelo de Atenção Integral à Saúde do Índio", que atribuía a um órgão do
Ministério da Justiça, a FUNAI, a responsabilidade sobre a recuperação da saúde
dos índios doentes, e a prevenção, ao Ministério da Saúde, que seria responsável
pelas ações de imunização, saneamento, formação de recursos humanos e controle
de endemias; 
 
i. Com a vigência da portaria, fixou-se organograma em que cada DSEI cuidaria da
organização de uma rede de serviços de atenção básica de saúde dentro das áreas
indígenas, integrada e hierarquizada com complexidade crescente e articulada com
a rede do Sistema Único de Saúde. Nas aldeias, a atenção básica ficaria a cargo
dos Agentes Indígenas de Saúde, nos postos de saúde, e pelas equipes
multidisciplinares periodicamente, conforme planejamento das suas ações. Uma
outra instância de atendimento, os Pólos-Base, seriam a primeira referência para os
agentes indígenas de saúde que atuam nas aldeias, localizados numa comunidade
indígena ou num município de referência. Neste último caso, correspondem a uma
unidade básica de saúde, já existente na rede de serviços daquele município. As
demandas não atendidas nos Pólos-Base seriam transferidas à rede de serviços do
SUS, de acordo com a realidade de cada Distrito Sanitário Especial Indígena.
 
 
  

De acordo com a portaria, “a deficiência do sistema de informações em saúde,
que não contempla, entre outros dados, a identificação étnica e o domicílio do paciente
indígena, dificulta a construção do perfil epidemiológico e cria dificuldades para a
sistematização de ações voltadas para a atenção à saúde dos povos indígenas”.
 

Conforme se extrai do conjunto normativo sob exame, o Estado Brasileiro,
reconhecendo as necessidades específicas de saúde da população indígena, instituiu, por meio
da Lei nº 9.836/1999, o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena - SASISUS, organizado em 34
(trinta e quatro) Distritos Especiais de Saúde Indígena – DSEI e localizados em todas as regiões
do território brasileiro, cada um com responsabilidade sanitária na atenção primária por um
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território indígena específico.
 

À Secretaria Especial de Saúde Indígena – SESAI cabe coordenar o Subsistema de
Atenção à Saúde Indígena - SASISUS e planejar, coordenar, supervisionar, monitorar e avaliar a
implementação da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas – PNASPI,
observados os princípios e as diretrizes do SUS, inclusive mediante  a articulação com as demais
esferas de gestão da saúde para viabilizar e garantir a complementação na assistência em média
e alta complexidade.
 

Se assim for o caso, os indígenas também podem se valer de atendimento nas
Casas de Apoio à Saúde do Índio - CASAI e/ou unidades hospitalares da rede SUS estadual e
municipal.
 

Especificamente em relação ao estado de Rondônia, existem 02 (dois) Distritos, o 
DSEI Porto Velho, com sede em Porto Velho/RO, e o DSEI Vilhena, com sede em Cacoal/RO.
 

A  a n á l i s e  p o r m e n o r i z a d a s  d o s  n o r m a t i v o s  s u p r a t r a n s c r i t o s ,
especialmente da Portaria MS/GM nº 254/2002, demonstra a paulatina construção legislativa de
subsistema voltado ao atendimento geral da população indígena do País, sem diferenciação
quanto à sua localização, inclusive pelas dificuldades inerentes a reunião dos elementos
necessários para adequada identificação destes grupos minoritários. 
 

Assim, vê-se que nem a CF/88, tampouco as normas supracitadas apontam 
discrímen para tratamento e rede de atendimento de saúde entre indígenas aldeados e não
aldeados, aí incluídos os que se encontram em contexto urbano. 
 

E, ainda que assim o fosse, tal diferenciação não adequada, na medida em que não
atenderia, seja sob o aspecto formal quanto substancial, o princípio da isonomia entre os povos
indígenas.
 

No ponto, trago à colação os ensinamentos do Professor Celso Antônio Bandeira
de Mello na obra "O Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade" acerca de 02 (dois) requisitos
a serem observados quando da estipulação de certo fator de discriminação, a saber: 
 

 
 

"a) a lei não poder erigir em critério diferencial um traço tão específico que
singularize no presente e definitivamente, de modo absoluto, um sujeito a ser
colhido pelo regime peculiar;
 
b) o traço diferencial adotado, necessariamente há de se residir na pessoa,
coisa ou situação a ser discriminada; ou seja: elemento algum que não exista
nelas mesmas poderá servir de base para assujeitá-las a regime diferentes"
(grifo nosso)
 
(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. O Conteúdo Jurídico do Princípio da
Igualdade. 3ª Edição, Malheiros, 2014)
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Feito tais esclarecimentos, passo à análise específica do Plano de Contingência
Nacional para Infecção Humana pela COVID-19 em Povos Indígenas, lançado em março de
2020, prevendo ações de vigilância, assistência em saúde e farmacêutica, comunicação de risco
e gestão respectivas, dentre diversas outras ações e orientações[3].
 

Já na sua introdução, foi previsto o atendimento aos indígenas em contexto
urbano como responsabilidade sanitária da atenção primária prestada pelos Municípios,
assim como atribuído aos Estados e Municípios a investigação de infecções
pelo coronavírus, reconhecendo-se, em diversos trechos, que as medidas pertinentes
estão sob encargo do SUS geral.
 

Significa dizer que, embora inexista previsão na legislação pátria de que as medidas
voltadas a assegurar a saúde dos indígenas em contexto urbano não sejam promovidas
pelo SASISUS, segundo a versão original do Plano de Contingência Nacional, tais cuidados
limitam-se aos grupos localizados em terra indígena submetida ao processo de demarcação.
 

Tal tratamento diferenciado também não encontra guarida na Convenção OIT nº
169[4] - cujo Brasil é signatário - a qual assegura aos povos tribais (indígenas) o pleno gozo dos
direitos humanos e liberdades fundamentais, sem obstáculos nem discriminação (art. 2º), sendo
a consciência de sua identidade indígena ou tribal o critério fundamental para
reconhecimento do direito à aplicação da norma.
 

Para tanto, considera como indígenas/tribais:
 

(i) os povos tribais em países independentes, cujas condições sociais, culturais e
econômicas os distingam de outros setores da coletividade nacional, e que estejam regidos, total
ou parcialmente, por seus próprios costumes ou tradições ou por legislação especial e
 

 (ii) os povos em países independentes, considerados indígenas pelo fato de
descenderem de populações que habitavam o país ou uma região geográfica pertencente ao país
na época da conquista ou da colonização ou do estabelecimento das atuais fronteiras estatais e
que, seja qual for sua situação jurídica, conservam todas as suas próprias instituições sociais,
econômicas, culturais e políticas, ou parte delas.
 

Nesse sentido, à luz de todo o exposto, a mim me parece indevida a distinção
traçada entre indígenas silvícolas ou aldeados e os que se encontram em contexto urbano, haja
vista que a consciência de identidade, a partir das mesmas tradições e contexto histórico e
geográficos, os identifica como um só povo.
 

Acerca do tema, o e. STF, ao analisar o direito à demarcação da terra indígena
Raposa Serra do Sol,  asseverou a impossibilidade do discrímen em comento:
 

 
 

“O substantivo "índios" é usado pela CF de 1988 por um modo invariavelmente
plural, para exprimir a diferenciação dos aborígenes por numerosas etnias.
Propósito constitucional de retratar uma diversidade indígena tanto interétnica
quanto intraétnica. Índios em processo de aculturação permanecem índios para
o fim de proteção constitucional. Proteção constitucional que não se limita
aos silvícolas, estes, sim, índios ainda em primitivo estádio de habitantes da
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selva. (...) Os arts. 231 e 232 da CF são de finalidade nitidamente fraternal ou
solidária, própria de uma quadra constitucional que se volta para a efetivação de um
novo tipo de igualdade: a igualdade civil-moral de minorias, tendo em vista o
protovalor da integração comunitária. Era constitucional compensatória de
desvantagens historicamente acumuladas, a se viabilizar por mecanismos oficiais
de ações afirmativas. No caso, os índios a desfrutar de um espaço fundiário que
lhes assegure meios dignos de subsistência econômica para mais eficazmente
poderem preservar sua identidade somática, linguística e cultural. Processo de uma
aculturação que não se dilui no convívio com os não índios, pois a aculturação de
que trata a Constituição não é perda de identidade étnica, mas somatório de
mundividências. Uma soma, e não uma subtração. Ganho, e não perda. Relações
interétnicas de mútuo proveito, a caracterizar ganhos culturais incessantemente
cumulativos. Concretização constitucional do valor da inclusão comunitária pela via
da identidade étnica. (...)
 
(Petição 3.388/RR, Rel. Ministro Ayres Britto, julgado em 19/03/2009, DJE de
01/07/2010)
 
 

 
Além disso, com amparo nas informações constantes do Plano de Contingência

Nacional para Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19) em Povos Indígenas[5], o
relator da ADPF nº 709, Ministro Luís Roberto Barroso, reconheceu, com base em estudos
referenciados pelos peritos judiciais, que “os mesmos critérios utilizados pelo Plano Nacional de
Vacinação – maior vulnerabilidade epidemiológica, modo de vida coletivo e dificuldade de
atendimento de saúde in loco – aplicam-se, ainda, aos indígenas urbanos que não dispõem
de acesso ao SUS”.
 

A complexidade na resolução da situação indígena é tamanha que o referido relator
vinha negando homologação às diversas versões apresentadas para o Plano de Enfrentamento,
somente deferido parcialmente a 4ª (quarta) versão do documento, na última quarta-feira (
16/03/2021), com determinação de nova apresentação, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, de
Plano de Execução e Monitoramento do Plano Geral, com indicação de prazos compatíveis com
o enfrentamento da pandemia.
 

Não escapa a este juízo os relevantes impactos e efeitos práticos na inclusão, pela
via judicial, de certo nicho no grupo prioritário para vacinação contra a COVID-19, especialmente
diante: (i) de grupos que também se reconhecem vulneráveis; (ii) da escassez de vacinas e (iii)do
colapso no sistema de saúde, o qual espraia seus efeitos deletérios sobre toda a população
nacional, dada a grave e complexa crise sanitária a qual nos encontramos. Contudo, não se trata,
no caso, de indevida interferência judicial em matéria de políticas públicas, mas de controle de
legalidade, com vista a assegurar a escorreita aplicação do texto constitucional e da legislação de
regência.
 

No meu entender, não compete ao Judiciário, cuja atuação é sempre subsidiária,
definir quais profissionais devem ou não ser incluídos entre os grupos prioritários para vacinação,
sem que, com tal conduta, interfira indevidamente nas atribuições dos Poderes Executivo e
Legislativo. Tal compreensão, todavia, não tolhe seu papel de intérprete da norma, função que
lhe permitir intervir pontualmente, a fim de impedir que fatores de discrímen não amparados pela
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hermenêutica sejam empregados para diferenciar grupos cuja identidade étnica é a mesma, sob
pena de ofensa ao postulado da isonomia, constitucionalmente consagrado (art. 5º, caput, CF). 
 

Ademais, não se pode desconsiderar que a permanência dos índios não aldeados à
margem do grupo prioritário poderá levá-los ao natural retorno aos respectivos aldeamentos em
busca da vacina, o que, além de estimular a transmissão do vírus, demonstra a fragilidade do
critério adotado pela SESAI, visto que, uma vez reacolhidos, não dispõe o Poder Público de
ferramentas para impedir a vacinação daqueles que retornaram aos respectivos aldeamentos.
 

Além desse aspecto, dada a precariedade dos dados estatísticos sobre os povos
indígenas, cuja Constituição, em seu Capítulo VIII, lhe confere especial proteção, é de se
questionar se no atual momento de grave crise sanitária, terá o sistema geral do SUS condições
de assegurar o atendimento ao grupo minoritário em questão, estabelecendo-se, com isso,
 tratamento discriminatório entre iguais com base em critério mutável (localidade do indígena).  
 

Por todo o exposto, à luz da legislação de regência, deve-se assegurar a inclusão
de todos  os indígenas residente nos limites do território desta unidade da federação no Sistema
de Informação da Atenção à Saúde Indígena, garantindo-lhes vacinação prioritária, sem prejuízo
do recenseamento daqueles que não têm acesso ao SUS. 
 

No que tange à operacionalização da vacinação, tal qual objeto de declaração de
inconstitucionalidade da Resolução nº 04/2021 da FUNAI pelo Relator da ADPF nº 709, Min.
Roberto Barroso, o condicionamento do reconhecimento de heteroidentificação dos indígenas a
partir da vinculação a território ocupado ou habitado, implica negativa à autodeterminação dos
povos ,  assim como o condicionamento de identi f icação lastreada em “cr i tér ios
técnicos/científicos” não especificados na norma trazem subjetivismo insuperável.
 

Nesse contexto, aproveitando-se a tese fixada na ADC nº 41 do STF[6], não há
impedimento de que a autodeclaração como indígena residente em Rondônia seja ratificada pela
autoridades públicas mediante critérios subsidiários de heteroidentificação, tais como registros
públicos que os liguem à comunidade indígena, desde que respeitada a dignidade da pessoa
humana, inclusive nos termos da diretriz supra.
 

Ante o exposto, defiro os pedidos formulados para determinar que:
 

I – a União:
 
a.  promova, no prazo máximo de 10 (dez) dias o cadastramento de todos os

indígenas localizados em áreas urbanas ou em contextos urbanos do estado de Rondônia no
Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena (SIASI), com consequente distribuição do
Cartão SUS a esses usuários; 
 

b.  após o cadastramento dos respectivos indígenas no Sistema de Informação da
Atenção à Saúde Indígena (SIASI), encaminhe imediatamente à Secretaria de Saúde do estado
de Rondônia - SESAI e Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia - AGEVISA o
quantitativo atualizado das doses de vacina contra a COVID-19 e
 

c. inclua na fase 01 da vacinação prioritária contra a COVID-19 todos indígenas
localizados em áreas urbanas ou em contextos urbanos do Estado de Rondônia, por intermédio
do DSEI/PVH e DSEI/Vilhena e do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.
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II - ao estado de Rondônia:
 
a.  assegure, por meio da Secretaria de Saúde do Estado de Rondônia - SESAI e
da Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia - AGEVISA e tão logo
disponíveis, o fornecimento de vacina contra a COVID-19, conforme
quantitativo enviado pelo DSEI-PVH e DSEI-Vilhena, aos indígenas localizados em
áreas urbanas ou em contextos urbanos do estado de Rondônia, garantindo-lhes a
imunização prioritária ainda na fase 01.
 
Fixo multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por dia de descumprimento.

 
Citem-se.

 
Publique-se. Intimem-se, pessoalmente e com urgência.

 
Porto Velho-RO, data da assinatura eletrônica.

 
                                                                          
 

Grace Anny de Souza Monteiro
 

Juíza Federal Substituta
 

1ª Vara SJ/RO
 

 
 

 
 

[ 1 ]
http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletron
ico.jsf?seqobjetoincidente=5952986

[2] http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15345930413&ext=.pdf

[3] https://saude.es.gov.br/Media/sesa/Publica%C3%A7%C3%B5es%20em%20PDF/Plano%20de
%20Conting%C3%AAncia%20da%20Sa%C3%BAde%20Indigena%20Preliminar.pdf

[4] Aprovada pelo Decreto Legislativo nº 143, de 20 de junho de 2002; depositado o instrumento
de ratificação junto ao Diretor Executivo da OIT em 25 de julho de 2002; entrada em
vigor internacional em 5 de setembro de 1991, e, para o Brasil, em 25 de julho de 2003, nos
termos de seu art. 38; e promulgada em 19 de abril de 2004, pelo Decreto nº 5.051). Atualmente
regulada pelo Decreto nº 10.088/2019.

[5] “Tratando-se de populações indígenas, destacam-se três questões a serem consideradas na
elaboração/adequação dos Planos de Contingência estaduais e municipais: a vulnerabilidade
epidemiológica, a atenção diferenciada à saúde, inerente à atuação em contexto intercultural, e a
influência de aspectos socioculturais no fluxo de referência no Sistema Único de Saúde (SUS).
Historicamente, observou-se maior vulnerabilidade biológica dos povos indígenas a viroses, em
especial às infecções respiratórias. As epidemias e os elevados índices de mortalidade pelas
doenças transmissíveis contribuíram de forma significativa na redução do número de indígenas
que vivem no território brasileiro. As doenças do aparelho respiratório ainda continuam sendo a
principal causa de mortalidade infantil na população indígena”.
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[6] ADC 41 - É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para
provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e
indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de
heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o
contraditório e a ampla defesa.
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