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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VILHENA-RO

2º OFÍCIO

Inquérito Civil nº 1.31.003.000079/2019-35

 

 

RECOMENDAÇÃO N.º 7/2020

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da
República signatária, no exercício das atribuições que lhes são conferidas pelos art. 127, caput,
e art. 129, inciso II, da Constituição da República; art. 5º, I, V, “a”, da Lei Complementar nº
75/93 e demais dispositivos pertinentes à espécie;

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público da União
a defesa dos direitos e interesses das comunidades indígenas, nos termos do art. art. 129, V, da
Constituição Federal e art. 5º, III, “e” da LC 75/93;

CONSIDERANDO a prerrogativa conferida ao Ministério Público para
expedir recomendações aos órgãos públicos, no exercício da defesa dos valores, interesses e
direitos cuja promoção lhe couber, nos termos do art. 6º, XX, da LC nº 75/93;

CONSIDERANDO o art. 6º da Convenção nº 169 da Organização
Internacional do Trabalho (OIT) , que prevê o direito de os povos indígenas serem
consultados de forma livre, prévia e informada, antes da tomada de decisões que possam
afetar seus bens ou direitos, mediante procedimentos apropriados e, particularmente, através
de suas instituições representativas, cada vez que sejam previstas medidas legislativas ou
administrativas suscetíveis de afetá-los diretamente, a fim de influenciar efetivamente o
processo de tomada de decisões;

CONSIDERANDO a incorporação da Convenção nº 109 da OIT ao
ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto Legislativo nº 143, de 20 de junho de 2002;

CONSIDERANDO que, na qualidade de tratado internacional de direitos
humanos, as normas da Convenção nº 169 são de aplicabilidade direta e imediata, vinculando
os Estados signatários independentemente de regulamentação;
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CONSIDERANDO o Enunciado nº 29 da 6ª Câmara de Coordenação e
Revisão do MPF, pelo qual a consulta livre, prévia e informada, prevista na Convenção nº
169 da OIT, realiza-se por meio de um procedimento dialógico e culturalmente situado
e não se restringe a um único ato, devendo ser atualizada toda vez que se apresente um
novo aspecto que interfira de forma relevante no panorama anteriormente apresentado;

CONSIDERANDO as manifestações de representantes de comunidades
indígenas, no âmbito de atribuição desta PRM (Aldeia Capitão Quina, Aldeia Sowaintê, Aldeia
Capitão Pedro Mamaindê, Aldeia Nova Canaã e comunidade Rio do Ouro da Tubarão
Latundê), relatando irregularidades e atos de desrespeito por parte da Chefe do Polo Base do
Distrito Sanitário Especial Indígena - DSEI em Vilhena/RO, com relação aos direitos
indígenas das referidas comunidades;

CONSIDERANDO que grande parcela dos relatos refere-se à ausência ou
deficiência da consulta prévia e informada, aos indígenas diretamente afetados, quando da
substituição, dispensa ou contratação de profissionais de saúde vinculados às Casas de Saúde
Indígenas (CASAIs) e aos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs), muitas vezes indo
de encontro à vontade manifesta dessas comunidades;

RESOLVE:

RECOMENDAR à Coordenação do Distrito Sanitário Especial Indígena -
DSEI em Vilhena/RO que:

1 ) Observe, na renovação de contrato, dispensa ou substituição de
profissional de saúde que atenda diretamente a comunidade indígena, o
direito de os povos indígenas serem consultados de forma livre, prévia e
informada;

2) Adote, como parâmetro para eventual renovação de contrato, dispensa
ou substituição de profissional de saúde que atenda diretamente a
comunidade indígena, o critério de satisfação dos serviços prestados
externada pela comunidade diretamente atendida;

3 ) Tal consulta seja feita por meio de um procedimento dialógico e
culturalmente situado, ainda que de forma simplificada, mediante
questionamento às representações das comunidades, de maneira que possam
influenciar efetivamente o processo de tomada de decisões, devendo,
ainda, ser formalizada por documento próprio, prévio, dando-se ciência ao
profissional avaliado;

4 ) A consulta livre, prévia e informada seja atualizada toda vez que se
apresente um novo aspecto que interfira de forma relevante no panorama
anteriormente apresentado.

Concede-se o prazo de 10 (dez) dias, contado do recebimento, para que a
Coordenação do Distrito Sanitário Especial Indígena - DSEI Vilhena/RO preste informações
sobre o acatamento do inteiro teor da presente Recomendação, bem como as medidas
porventura adotadas para sua efetivação, ou, se for o caso, esclareça a razões que impeçam
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seu acatamento.

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

Cientifique-se a Coordenadora do Distrito Sanitário Especial Indígena
Vilhena da presente Recomendação. 

Encaminhe-se cópia para o Polo Base do DSEI e para a CASAI, bem como
para a CTL da FUNAI em Vilhena, para conhecimento.

Publique-se.

 

Vilhena/RO, 20 de agosto de 2020.

 

LAIZ MELLO DA CRUZ ANTONIO

Procuradora da República
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