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DECISÃO 
 
  
 
  
 
Trata-se de Ação Civil Pública, com pedido de liminar, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL em face da UNIÃO FEDERAL e FUNAI.
 
Alega o MPF que em decorrência do surto da doença COVID-19, causada pelo vírus SARS-CoV-
2 até a data de 16 de julho de 2020, o Brasil apresentava 2.012.151 casos confirmados,
contabilizando com 76.688 óbitos, sendo 16.672 dos casos confirmados e 278 mortes apenas no
estado do Tocantins.Informa que em relação aos povos indígenas, nas áreas dos Distritos
Sanitários Indígenas (DSEI), no Portal do Ministério da Saúde, até o dia 15 de julho de 2020,
foram confirmados 10.889 casos de COVID-19, com 218 óbitos no Brasil. Desse quantitativo de
casos, nos Distritos Sanitários Indígenas (DSEI) com atribuições total ou parcial sobre o
Tocantins (DSEI Araguaia e DSEI Tocantins), foram confirmadas 25 casos com 1 óbito e 238
casos com 3 óbitos já confirmados. Assevera que os casos de contaminação pelo SARS-CoV-2,
passaram a atingir as comunidades indígenas do Tocantins, as quais, em razão de sua condição
social e biológica, são povos vulneráveis à infecções que podem, inclusive dizimar populações
inteiras, conforme apontam documentos publicados por entidades de pesquisa e órgão do próprio
governo federal nesta seara. Aduz que há uma situação generalizada de contágio da convid-19
que alcança várias aldeias da Ilha do Bananal e aponta omissão dos entes pública na adoção de
providências para minimizar a situação.
 
Em razão da urgência da demanda, requer a tutela antecipada em caráter incidental para obter o
provimento da forma mais rápida e evitar o perecimento do direito que se visa tutelar e,
consequentemente, impedir a ocorrência dos danos que estão ocorrendo pela omissão das rés
durante a pandemia da COVID-19, o que contribui para o etnocídio indígena.

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL
Subseção Judiciária de Gurupi-TO

Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Gurupi-TO
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Requer tutela de urgência, inaudita altera parte, determinando as rés, União e FUNAI, a adotar as
seguintes medidas: i) distribuição emergencial de kits de higiene e equipamentos de proteção
individual para os indígenas; ii) disponibilização de, pelo menos, 3 equipes completas de saúde
para atendimento aos povos indígenas residentes na Ilha do Bananal (etnias Javaé, Karajá e Avá-
Canoeiro), uma vez que o atendimento prestado hoje é insuficiente para o elevado número de
casos detectados naquela localidade; iii) obrigar a União e realizar a transferência imediata dos
pacientes indígenas que eventualmente necessitarem de internação, haja vista ser dela a
obrigação legal de prestar a assistência à saúde indígena, não sendo ela delegável aos
municípios por expressa disposição legal; iv) obrigar as rés a disponibilizar kits de alimentação
básica aos indígenas (cestas básicas), a fim de assegurar a subsistência destas populações
neste período de pandemia.
 
Éo relatório. Decido.
 
II – FUNDAMENTAÇÃO
 
Cuida-se de ação civil pública cuja legitimidade do MPF não se questiona, eis que diante de
interesses coletivos, transindividuais de natureza indivisível atinentes à comunidade indígena, a
defesa de direito e interesses está contida na função institucional do MPF, nos termos do artigo
129, da CF/88. Legitimado, portanto, o Ministério Público Federal para ajuizar a presente
demanda.
 
Aduz o MPF que até a data de 16 de julho de 2020, o Brasil apresentava 2.012.151 casos
confirmados, contabilizando com 76.688 óbitos, sendo 16.672 dos casos confirmados e 278
mortes apenas no estado do Tocantins. No que tange aos povos indígenas, nas áreas dos
Distritos Sanitários Indígenas (DSEI), no Portal do Ministério da Saúde, até o dia 15 de julho de
2020, foram confirmados 10.889 casos de COVID-19, com 218 óbitos no Brasil. Desse
quantitativo de casos, nos Distritos Sanitários Indígenas (DSEI) com atribuições total ou parcial
sobre o Tocantins (DSEI Araguaia e DSEI Tocantins), foram confirmadas 25 casos com 1 óbito e
238 casos com 3 óbitos já confirmados.
 
Informa que diante desta vulnerabilidade, a própria requerida FUNAI, por meio da Portaria n.
419/PRES, de 17 de março de 2020 expediu recomendações visando a diminuição da
movimentação entre aldeia e centros urbanos. Entretanto, ao menos no Tocantins e, em especial,
na Ilha do Bananal, nenhuma medida concreta foi adotada para diminuir a circulação de pessoas
por parte das rés.
 
A concessão da tutela de urgência, de acordo com o art. 300, caput, do CPC, exige elementos
que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo (requisitos positivos). O § 3º do aludido dispositivo legal traz ainda um
requisito negativo para a concessão da tutela, qual seja, a ausência de perigo de irreversibilidade
dos efeitos da decisão.
 
O contágio e a expansão da pandemia por COVID-19 estão ocorrendo em grande velocidade
entre os povos indígenas. Tais comunidades reuniriam componentes que as tornam mais
vulneráveis ao vírus do que a população em geral. Em primeiro lugar, os indígenas detêm maior
vulnerabilidade imunológica. São historicamente mais suscetíveis a doenças infectocontagiosas,
por sua menor exposição a tais patologias. Detêm, em segundo lugar, maior vulnerabilidade
sociocultural: seu modo de vida tradicional é geralmente marcado por um intenso contato
comunitário, com o compartilhamento de habitações e utensílios, além de viverem, muitas vezes,
em áreas remotas ou de difícil acesso. E essas características favorecem uma maior taxa de
mortalidade entre indígenas, em decorrência da COVID-19, uma maior propagação do vírus em
suas comunidades, bem como menor acesso a serviços de saúde. Segundo dados da APIB-
Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a taxa de mortalidade por COVID-19 entre indígenas é

Num. 281064984 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: EDUARDO DE ASSIS RIBEIRO FILHO - 20/07/2020 19:40:52
http://pje1g.trf1.jus.br:80/consultapublica/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20072019405174600000276803052
Número do documento: 20072019405174600000276803052



de 9,6%, contra 5,6% na população brasileira em geral. Logo, é necessário a implementação de
medidas efetivas e rápidas de forma a minimizar os efeitos da pandemia.
 
O artigo 231, caput, da Constituição da República de 1988, define que cabe à União a missão de
proteger e de fazer respeitar todos os bens indígenas, bem como, dispõe no seu artigo 196 que a
saúde é direito de todos e dever do Estado.
 
No âmbito infraconstitucional o Brasil, promulgou o Decreto n. 5.051, de 19/04/2004, incorporando
ao direito nacional o texto da Convenção n. 169 da Organização Internacional do Trabalho – OIT
sobre Povos Indígenas e Tribais, adotada em Genebra em 27/06/1989 e que estabelece a política
geral a ser seguida pelos signatários.
 
Ao referendar as disposições da OIT, o Brasil se comprometeu a concretizar políticas de
assistência sócio-econômicas voltadas aos membros das comunidades indígenas de forma a
abolir diferenças evidenciadas entre os membros da comunidade nacional e o indígena. No
mesmo sentido aponta o Estatuto do Índio (Lei 6.001/73).
 
Passo a análise dos pedidos de tutela de urgência
 
I)obrigar as rés a disponibilizar kits de alimentação aos povos indígenas (cestas básicas)
 
Nota-se que os órgãos responsáveis (Ministério da Saúde, Secretaria Especial de
Saúde Indígena, Departamento de Atenção à Saúde Indígena) por meio da Nota Informativa n.
4/2020-DASI/SESAI/MS, já salientaram a necessidade de distribuição de cestas básicas, não
obstante, não adotaram medidas  suficientes e com a agilidade necessária para minimizar o
problema. Consta informação do OFÍCIO Nº 139/2020/TO/DIASI/TO/DSEI/SESAI/MS tratando do
Cancelamento temporário da Distribuição das Cestas Alimentos para as Comunidades Indígenas
do DSEI-TO devido a constatação de um funcionário da terceirizada responsável pela montagem
das cestas testou positivo para COVID-19.
 
Nesse momento de enfrentamento da pandemia de COVID-19, em que há recomendação dos
órgãos federais para que a população indígena permaneça em suas aldeias para evitar a
transmissão do coronavírus, a ação distribuição de alimentos é fundamental para garantir a
segurança alimentar de famílias indígenas que por ventura necessitem. Observo que vários
Estados e Municípios adotaram medidas de distribuição de cestas básicas para população
carente em geral, tendo em vista, a diminuição de renda e dificuldade em acesso a itens básicos
de alimentação. Logo, impõe-se o  deferimento do pedido.
 
Observo que Decisão  da lavra da Eminente Desembargadora  Federal Daniele Maranhão
proferida em sede agravo de instrumento 1012930-67.2020.4.01.0000 determinou dentre várias
medidas, a efetivação da ação de distribuição de alimentos ou mecanismos congêneres em, no
máximo, 05 dias, e por meio de entrega nas aldeias, com especial atenção às localidades de
difícil acesso.
 
II) obrigar as rés a disponibilizar kits de higiene e equipamentos de proteção individual
para os indígenas, como forma de prevenção ao contágio da COVID-19
 
Conforme dados apresentados pelo MPF  até o dia 16 de julho de 2020 no site da Secretaria
Estadual de Saúde do Tocantins, foi possível aferir que a taxa de ocupação de leitos de UTI
destinados ao tratamento da COVID-19 é de 66% (31 leitos de um total de 47). Destes, o Hospital
Regional de Gurupi é o que está na pior situação com todos os leitos ocupados (10 de um total de
10). O Hospital Geral de Palmas tem 8 de 20 leitos ocupados (40%), ao passo em que o Hospital
Regional de Araguaína tem 13 de 17 leitos ocupados (76%).
 
Ésabido como amplamente  divulgado por órgãos de saúde que medidas de assepsia como lavar
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as mãos com sabão e uso de máscara diminuem a proliferação do vírus, neste contexto, o
fornecimento de material de higiene e limpeza pessoal (sabonete e álcool em gel 70 %) às
comunidades indígenas constituem medida de prevenção à contaminação pela COVID-19 e, por
conseguinte, medida de preservação da saúde.
 
Do OFÍCIO Nº 177/2020/TO/DIASI/TO/DSEI/SESAI/MS extrai-se  recomendação para a aquisição
de alguns insumos e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para o enfrentamento ao
Coronavírus SARSCoV-2 (Covid-19) e que os mesmos sejam disponibilizados aos Polo Base
Indígena e CASAIS.
 
Logo, o que observa-se é que já existe recomendação de órgão técnico para referida medida,
restando pendente a implementação. Assim, a decisão judicial não inova ao impor obrigação de
fazer às requeridas, apenas impõe prazo para sua implementação de modo  a afastar a
morosidade de atuação em decorrência da gravidade da situação.
 
III) obrigar as rés a disponibilizar  pelo menos, 3 equipes completas de saúde para
atendimento aos povos indígenas da Ilha do Bananal que estão em situação grave de
contágio
 
Os arts. 19-A a 19-H da Lei n. 8.080/90, incluídos pela Lei n. 9.836/99 dispôs que:
 
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 n. 8.142, de 28 de dezembro de
718 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.
 
§ 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.
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§ 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.
 
As normas são claras no sentido de que cabe à União, com recursos próprios, financiar
Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, servindo o SUS de retaguarda e referência.
 
Os casos confirmados de convid-19 entre indígenas  localizados na ilha do Bananal excedem a
200. Com a desfalque das equipes de saúde também atingidas pela moléstia, o atendimento
tornou-se insuficiente. Sendo que a disponibilização de equipes médicas é obrigação  da União,
nos termos do art. 19-C da Lei n. 8.080/90.
 
Quanto ao prazo de 48 horas não se mostra exequível e dá espaço à impossibilidade de
cumprimento, situação que prejudica a operacionalização das medidas, de modo que entendo
razoável o prazo de 5 dias para adoção das providências necessária para disponibilização de
mais equipes médicas.
 
IV) obrigar a União e realizar a transferência imediata dos pacientes indígenas que
eventualmente necessitarem de internação em casos graves
 
Éconsagrada no caput do art. 5º do Texto Constitucional a igualdade de todos perante a lei.
Dispõe o art. 196 da Constituição que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação”.
 
Pelos mesmos fundamentos delineados no item III, é obrigação da União prestar a promoção da
saúde das populações indígenas, em casos graves, a urgência é maior, sendo que a
transferência imediata para internação trata-se de medida a garantir a preservação da vida.
 
O Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, em recente decisão no exame da ADPF nº 790/DF,
determinou que a União implemente: 1. SALA DE SITUAÇÃO: Que o governo federal instale Sala
de Situação para gestão de ações de combate à pandemia quanto a povos indígenas em
isolamento ou de contato recente, com participação das comunidades, por meio da APIB, da
Procuradoria-Geral da República e da Defensoria Pública da União. Os membros deverão ser
designados em 72 horas a partir da ciência da decisão, e a primeira reunião virtual deve ser
convocada em 72 horas depois da indicação dos representantes; 2. BARREIRAS SANITÁRIAS:
Que em 10 dias, a partir da ciência da decisão, o governo federal ouça a Sala de Situação e
apresente um plano de criação de barreiras sanitárias em terras indígenas;3. PLANO DE
ENFRENTAMENTO DA COVID-19: Que o governo federal elabore em 30 dias, a partir da ciência
da decisão, com a participação das comunidades e do Conselho Nacional de Direitos Humanos,
um Plano de Enfrentamento da Covid-19 para os Povos Indígenas Brasileiros. Os representantes
das comunidades devem ser definidos em 72 horas a partir da ciência da decisão;4.
CONTENÇÃO DE INVASORES: Que o governo federal inclua no Plano de Enfrentamento e
Monitoramento da Covid-19 para os Povos Indígenas medida de contenção e isolamento de
invasores em relação a terras indígenas. Destacou, ainda, que é dever do governo federal
elaborar um plano de desintrusão e que se nada for feito, voltará ao tema.5. SUBSISTEMA
INDÍGENA: Que todos os indígenas em aldeias tenham acesso ao Subsistema Indígena de
Saúde, independente da homologação das terras ou reservas; e que os não aldeados também
acessem o subsistema na falta de disponibilidade do SUS geral. Na decisão, o ministro frisou que
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a.

b.

c.

d.

os índios, por razões históricas, culturais e sociais, são mais vulneráveis a doenças
infectocontagiosas, apresentando taxa de mortalidade superior à média nacional. Há indícios de
expansão acelerada do contágio da Covid-19 entre seus membros e alegação de insuficiência
das ações promovidas pela União para sua contenção. Esclareceu, ainda, que indígenas em
situação de isolamento ou contato recente estão mais expostos e devem ser protegidos, com
confinamento das áreas.Ele completou ainda que a criação da Sala de Situação sobre indígenas
está prevista em portaria do Ministério da Saúde e da Funai, não representando, portanto,
interferência no Executivo. "Não há que se falar em interferência do Judiciário sobre Políticas
Públicas, mas, sim, em mera implementação judicial de norma federal que não está sendo
observada pelo Poder Executivo". O ministro destacou ainda ser “inaceitável” a falta de prestação
de saúde por meio do Subsistema Indígena de Saúde para povos aldeados em terras não
homologadas. “Por fim, o ministro citou a existência do Plano de Contingência Nacional para
Infecção Humana pelo Novo Coronavírus em Povos Indígenas, mas frisou que se trata de plano
“vago “e “expressa meras orientações gerais e não prevê medidas concretas, cronograma ou
definição de responsabilidades”. Além disso, o plano não contou com a participação de
comunidades indígenas.
 
Cabendo à União a promoção da saúde, não só dos indígenas, mas de todos os brasileiros,
corolário do direito à própria vida, insculpido no art. 5º da nossa Carta Magna e no princípio da
dignidade da pessoa humana, não há dúvidas da plausibilidade do direito invocado.
 
O fundado receio de dano irreparável a ensejar a concessão de tutela de urgência decorre do fato
que os efeitos da pandemia da COVID-19 está ocorrendo em grande velocidade e atingindo
desproporcionalmente os povos indígenas da Ilha do Bananal, colocando em risco a saúde de
toda a população das aldeias.
 
Presentes a probabilidade do direito e o periculum in mora, impõe-se deferimento da tutela de
urgência.
 
III – DECISÃO
 
Ante o exposto, decido:
 

Determino que à União Federal e a Funai, no prazo de 48 horas, forneça de kits de higiene
em número suficiente para atender todas as populações indígenas residentes na Ilha do
Bananal, os quais deverão conter, no mínimo máscaras faciais, sabonete, sabão e álcool em
gel 70%, a fim de permitir a prevenção ao contágio pelo SARS-CoV-2 para todos os
indígenas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser revertida em favor
da comunidade.
Determino que à União Federal e a Funai, no prazo de 48 horas,  forneça kits de
alimentação (cestas básicas) em número suficiente para atender toda população indígena
residente na Ilha do Bananal, os quais deverão conter gêneros alimentícios adequados para
consumo humano em quantidade suficiente para assegurar a subsistência daquelas famílias
e a segurança alimentar delas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a
ser revertida em favor da comunidade.
Determino que à União Federal através da SESAI/MS, no prazo de 5 dias, disponibilize no
mínimo, 3 equipes de saúde contendo, pelo menos, 1 médico, 1 enfermeiro e 2 técnicos de
enfermagem cada, para atender todas as populações indígenas residentes na Ilha do
Bananal, devidamente dotada dos insumos e EPIs necessários para o trabalho a ser
desenvolvido, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser revertida em
favor da comunidade.
Determino que à União Federal, no prazo de 48 horas,  realize a transferência imediata de
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quaisquer pacientes indígenas da Ilha do Bananal que eventualmente necessitarem de
internação em casos graves, o que deverá ser aferido a partir da atuação dos profissionais
mencionados no item anterior, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a
ser revertida em favor da comunidade.
 

Intimem-se as requeridas com urgência com expedição de mandado por oficial de justiça.
 
Citem-se.
 
GURUPI/TO, data do sistema.
 
 
 

 Eduardo de Assis Ribeiro Filho
 

JUIZ FEDERAL
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