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19. Direito à Saúde Indígena –
Princípios da Eficiência, da Reserva

do Possível e da Separação dos
Poderes

“NÃO VAMOS DESPREZAR O REMÉDIO DOS NÃO-ÍNDIOS, MAS

QUEREMOS USAR OS NOSSOS TAMBÉM. SABEMOS QUE OS REMÉDIOS

DO HOMEM BRANCO CURAM UMA COISA E PREJUDICAM OUTRA. É

POR ISSO QUE NÓS ESTAMOS LUTANDO PELA NOSSA CULTURA E

TRADIÇÃO. A MEDICINA É A NOSSA CULTURA.”

 MANOEL KANUNXI

(POVO MANOKI/MT)



 709

19.1. Jurisprudência Nacional

19.1.1. Resumo do Caso

As Terras Indígenas Jeju e Areal/PA são minúsculas se com-

paradas à maioria daquelas situadas na Amazônia. São habitadas

por apenas 300 pessoas da etnia Tembé Tenetehara, as quais resistiram

à colonização, sobretudo à abertura da rodovia Belém-Brasília.

Seus respectivos processos de demarcação não foram concluí-

dos até hoje. Por essa razão, a União se furtava a fazer o atendimen-

to  dos  indígenas  através  do  Distrito  Sanitário  Especial  Indígena

Guamá/Tocantins (DSEI Guatoc), e invocava os princípios da reser-

va do possível e da separação dos poderes.

Para que o atendimento fosse realizado, o Ministério Público

Federal (MPF) promoveu uma ação civil pública, sob o fundamento

de que a União não pode se omitir diante da prestação de um direi-

to fundamental.

O  Tribunal Regional Federal – 1ª Região (TRF-1) acolheu a

tese de que cabe ao Poder Judiciário o controle da legalidade por

ação ou omissão do Poder Executivo.
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19.1.2. Extratos do Acórdão

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.  AÇÃO CI-

VIL  PÚBLICA.  SAÚDE  INDÍGENA.  OBRIGAÇÃO

CONSTITUCIONAL DE CUMPRIMENTO DO DEVER

LEGAL DE PRESTAÇÃO DE SAÚDE. DIREITO SOCI-

AL.  RESPONSABILIDADE  DO  PODER  PÚBLICO.

ALEGAÇÃO DE QUE A SENTENÇA FOI ULTRA PETITA.

DETERMINAÇÕES  DA  SENTENÇA  QUE  CONSTAM

DOS PEDIDOS GENERICAMENTE ELABORADOS. AU-

SÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIO DA "RESER-

VA  DO POSSÍVEL"  E  DA  SEPARAÇÃO DOS  PODE-

RES.  ASTREINTES.  FAZENDA  PÚBLICA.  POSSIBILI-

DADE.

1.  O Poder Público é o responsável por fornecer condi-

ções para a garantia do direito à vida e à saúde da co-

munidade indígena. É, portanto, responsabilidade cons-

titucional da União garantir  os  direitos  pleiteados na

presente ação civil pública. Não há que se falar em litiscon-

sórcio passivo necessário. Qualquer um dos entes da federação

tem legitimidade para figurar no polo passivo das lides que vi-

sam assegurar às populações indígenas o acesso à saúde.
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2. Os limites do pedido foram respeitados na sentença. A con-

denação com respeito à construção do posto de atendimento à

saúde na aldeia e de construção de rede de abastecimento de

água potável, coleta e tratamento de esgoto e resíduos sólidos

nas localidades indígenas consta dos pedidos relacionados ao

atendimento regular de saúde e de obras de saneamento.

3.  O Estado não pode eximir-se de cumprir seus deveres

institucionais sob a alegação de violação ao princípio

da "reserva do possível".

4. Inexiste afronta à separação dos Poderes. Cabe ao Ju-

diciário exercer o controle da legalidade dos atos dos en-

tes públicos.

5. É possível a aplicação de astreintes em face da Fazen-

da Pública, conforme entendimento do STJ, em recurso

repetitivo (REsp 1474665/RS, Tema 98).

6. Apelação e remessa desprovidas.

A Turma negou provimento à apelação e à remessa, à unanimi-

dade

(AC 0032816-87.2012.4.01.3900,  DESEMBARGADOR  FE-

DERAL HILTON QUEIROZ, TRF1 - QUINTA TURMA, e-

DJF1 DATA:15/10/2018 PAGINA) (grifos nossos)
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O voto condutor assim se reportou ao tema em estudo:

Ao examinar a pretensão em referência, o juízo monocrático as-

sim se pronunciou:39

“2. Fundamentação

(…)

De  plano,  apontam-se  os  ensinamentos  de  STRECK e

OLIVEIRA a respeito da separação dos poderes:

O princípio da separação dos poderes é ancorado

na acepção de discricionariedade: um poder está

proibido de invadir a discricionariedade de ou-

tros. Este o ponto de equilíbrio, a linha fronteiri-

ça. Acontece que a apreensão do juízo discricio-

nário passa por uma evolução,  uma acentuada

mudança, e, assim, a separação de poderes, Dis-

cricionariedade não significa liberdade to-

tal,  ao  sabor  da  opinião  individual  do

agente, refém do subjetivismo (solipsismo),

onipotência, juízo fora ou ignorante do Di-

reito,  sem parâmetros,  sem balizas.  Juízo

39 Sentença lavrada pelo Juiz Federal Paulo Máximo de Castro Cabacinha, 
Castanhal/PA
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discricionário somente ocorre quando com-

provadamente existem duas ou mais condu-

tas  equivalentes,  igualmente  admitidas

pelo  Direito,  não  sendo  possível  determi-

nar, com certeza ou precisão, qual o melhor

comportamento,  o  mais  em  conformidade

com o direito. (STRECK,  Lenio Luiz e  OLI-

VEIRA,  Fábio  de.  Comentários  à  Constituição

do Brasil.  Coord.: J.  J.  Gomes Canotilho - São

Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 145).

2.1. Da pretensão referente ao cadastro e prestação

dos serviços de saúde:

A Convenção  nº  169 da Organização  Internacional  do

Trabalho - OIT, sobre Povos Indígenas e Tribais, foi ado-

tada  em 27 de  junho de  1989,  entrando  em vigor  em

1991. O Brasil ratificou o tratado em 2002 incorporando-

o pelo Decreto nº 5.051/04, que, em seu art. 25 dispõe:

Artigo 25

1. Os governos deverão zelar para que se-

jam colocados à disposição dos povos inte-

ressados  serviços  de  saúde  adequados  ou
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proporcionar  a  esses  povos  os  meios  que

lhes permitam organizar e prestar tais ser-

viços sob a sua própria responsabilidade e

controle, a fim de que possam gozar do ní-

vel máximo possível de saúde física e men-

tal.

2. Os serviços de saúde deverão ser organizados,

na  medida  do  possível,  em nível  comunitário.

Esses serviços deverão ser planejados e adminis-

trados em cooperação com os povos interessados

e levar em conta as suas condições econômicas,

geográficas,  sociais  e  culturais,  bem  como  os

seus métodos de prevenção, práticas curativas e

medicamentos tradicionais.

3. O sistema de assistência sanitário deverá dar

preferência à formação e ao emprego de pessoal

sanitário  da  comunidade  local  e  se  centrar  no

atendimento  primário  à  saúde,  mantendo  ao

mesmo tempo estreitos vínculos com os demais

níveis de assistência sanitária.

4. A prestação desses serviços de saúde de-

verá ser coordenada com as demais medi-
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das econômicas e culturais que sejam ado-

tadas no país.

Como bem aponta a contestação,  até a edição da lei nº

9.836/99 a competência administrativa para a execução

do serviço de saúde indígena encontrava-se no âmbito de

atribuições da FUNAI, sendo repassada para a FUNA-

SA. Já em 19 de agosto de 2010 tal atribuição foi repassa-

da à União por meio da Lei nº 12.314/10 que, em seu art.

11 dispõe:

Art. 11. O Poder Executivo disporá sobre a es-

trutura  regimental  da  Fundação  Nacional  de

Saúde  -  FUNASA,  mantidos  os  cargos  em

comissão e funções gratificadas não direta-

mente  vinculados  às  competências  relati-

vas ao atendimento de atenção básica do

Departamento de Saúde Indígena transferi-

das ao Ministério da Saúde com fundamen-

to nesta Lei.

Já a portaria n. 1.163/99 do Ministério da Saúde prevê o

seguinte:
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Art.  3º  Estabelecer  que  cabe  à Secretaria  de

Assistência à Saúde - SAS, a organização

da assistência à saúde dos povos indígenas,

no âmbito nacional, conjuntamente com es-

tados e municípios, a garantia do acesso dos

índios e das comunidades indígenas ao Sistema

Único de Saúde - SUS.

Parágrafo único: A recusa de quaisquer insti-

tuições,  públicas  ou  privadas,  ligadas  ao

SUS, em prestar assistência aos índios con-

figura ato ilícito, passível de punição pelos

órgãos competentes.

Art.  4°  Para  o  cumprimento  da  atribuição  de

que trata o artigo anterior, a SAS se responsa-

biliza por:

I - identificar, nos municípios com áreas indíge-

nas,  as  estruturas  assistenciais  de  referência

para populações indígenas;

II - viabilizar que estados e municípios de regi-

ões onde vivem os povos indígenas atuem com-

plementarmente no custeio e execução das ações
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de atenção ao índio, individual ou coletivamen-

te, promovendo as adaptações necessárias na es-

trutura e organização do SUS;

III  -  garantir que as populações indígenas

tenham acesso às ações e serviços do SUS,

em qualquer  nível  que  se  faça  necessário,

compreendendo a atenção primária, secun-

dária e terciária à saúde;

Destaca-se ainda o disposto nos arts. 19-A a 19-H da Lei

n. 8.080/90, incluídos pela Lei n. 9.836/99:

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 indivi-

dualmente, obedecerão ao disposto nesta Lei.

Art. 19-B. É instituído um Subsistema de Aten-

ção 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
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1990,  com o qual  funcionará em perfeita  inte-

gração.

Art. 19-C. Caberá à União, com seus recur-

sos  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 ins-

tituições 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 especificida-

des 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.
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Art. 19-G. O Subsistema de Atenção à Saú-

de Indígena deverá ser, como o SUS, descen-

tralizado, hierarquizado e regionalizado.

§ 1º O Subsistema de que trata o caput deste ar-

tigo terá como base os Distritos Sanitários Espe-

ciais indígenas.

§ 2º O SUS servirá de retaguarda e referên-

cia ao Subsistema de Atenção à Saúde Indí-

gena,  devendo,  para  isso,  ocorrer  adapta-

ções na estrutura e organização do SUS nas

regiões onde residem as populações indíge-

nas,  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  ne-

cessidades,  compreendendo a atenção primária,

secundária e terciária à saúde.

Art. 19-H. As populações indígenas terão direi-

to a participar dos organismos colegiados de for-
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mulação, acompanhamento e avaliação das polí-

ticas de saúde, tais como o Conselho Nacional de

Saúde e os Conselhos Estaduais e Municipais de

Saúde, quando for o caso.

Portanto, restou configurada a omissão da União no ca-

dastro das aldeias no Sistema de atenção à Saúde Indíge-

na, tendo em vista que tal demanda é de conhecimen-

to da DSEI GUATOC desde 2004.

O fato de o município de Santa Maria do Pará ter insta-

lado posto de saúde no local não retira da União seu de-

ver de prestar a assistência à saúde nas aldeias. Não é

porque o município cumpre com suas obrigações perante

os cidadãos que a União está eximida de fazer o mesmo.

Ao contrário, 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.

Portanto, o imediato cadastro dos moradores das aldeias

Jeju e Areal, o atendimento regular à saúde através da es-

trutura já existente, enquanto não construída estrutura

própria a essas aldeias, mostra-se imperioso.
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2.2. Da pretensão referente à realização de obras de

saneamento básico nas aldeias:

Quanto à pretensão relativa a realização de obras de sa-

neamento básico nas aldeias, inicia-se a análise pelo dis-

posto no art. 25 da Convenção da OIT:

 Artigo 25

1. Os governos deverão zelar para que sejam

colocados à  disposição  dos  povos  interessa-

dos serviços de saúde adequados ou proporci-

onar a esses povos os meios que lhes permi-

tam organizar  e  prestar  tais  serviços  sob  a

sua própria responsabilidade e controle, a fim

de que possam gozar do nível máximo possí-

vel de saúde física e mental.

2. Os serviços de saúde deverão ser organizados, na

medida  do  possível,  em nível  comunitário.  Esses

serviços deverão ser planejados e administrados em

cooperação  com os  povos  interessados  e  levar  em

conta  as  suas  condições  econômicas,  geográficas,

sociais  e culturais, bem como os seus métodos de
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prevenção, práticas curativas e medicamentos tra-

dicionais.

3.  O sistema de assistência sanitária deverá

dar  preferência  à formação e ao emprego de

pessoal  sanitário  da  comunidade  local  e  se

centrar  no  atendimento  primário  à  saúde,

mantendo ao mesmo tempo estreitos vínculos

com os demais níveis de assistência sanitária.

4. A prestação desses serviços de saúde deverá ser

coordenada com as  demais  medidas  econômicas  e

culturais que sejam adotadas no país.

Já a Lei n. 8.080/90, em seu art. 19-H, incluído pela Lei

n. 9.836/99 prevê:

Art. 19-F. Dever-se-á obrigatoriamente levar em

consideração a realidade local e as especificida-

des da cultura dos povos indígenas e o modelo a

ser  adotado  para  a  atenção  à  saúde  indígena,

que se deve pautar por uma abordagem di-

ferenciada  e  global,  contemplando  os  as-

pectos de assistência à saúde, saneamento

básico, nutrição, habitação, meio ambiente,
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demarcação de terras, educação sanitária e

integração institucional.

(...)

Quanto à aldeia Areal verificou-se a ausência de sistema

de abastecimento de água. O consumo se dá através de

poço artesiano e poço amazonas.

Por fim, o relatório apontou também o seguinte:

Constatou-se  que  as  aldeias  estão  totalmente

desprovidas de qualquer sistema de microdrena-

gem e, não dispõem de sistema de coleta e trata-

mento de esgotos sanitários domiciliares. Em re-

lação a destinação dos resíduos sólidos, as comu-

nidades  enterram o  lixo  em buracos  feitos  no

solo.  (...)  Vale  ressaltar  que em algumas casas

onde a estrutura é de melhor qualidade, ou seja,

as  que são de  alvenaria  possuem fossas  dando

uma destinação mais adequada aos dejetos”.

Portanto, também aqui restou constatada a omissão deli-

berada da União no provimento de suas obrigações. Mais

uma vez ressalte-se que não há de se falar em pretensão

recente,  visto  que  desde  2004,  segundo  apontado  pela
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própria  requerida,  as  comunidades  do local  pleiteiam o

cumprimento das normas vigentes por parte do Estado.

Assim sendo, restou comprovada a necessidade do provi-

mento judicial com o fim de a União cumprir suas obri-

gações legais, constitucionais e internacionais, outorgan-

do à comunidade indígena do Tembé, condições dignas de

existência e sobrevivência.

2.3. Do princípio da reserva do possível:

Quanto à insurgência da impossibilidade de materializa-

ção da pretensão autoral, em função do princípio da re-

serva do possível, mostram-se aplicáveis ao caso os ensi-

namentos de SARLET:

(...)  é  possível  sustentar  a  existência  de  uma

obrigação,  por  parte  dos  órgãos  estatais  e  dos

agentes políticos, de maximizarem os recursos e

minimizarem o impacto da reserva do possível,

naquilo que serve de obstáculo à efetividade dos

direitos sociais. A reserva do possível, portanto,

não  poderá  ser  esgrimida  como  obstáculo  in-

transponível à realização dos direitos sociais pela

esfera judicial, devendo, além disso, ser encarada
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com reservas, também é certo que as limitações

vinculadas à reserva do possível não são em si

mesmas uma falácia; o que de fato é falaciosa é a

forma pela qual o argumento tem sido por vezes

utilizado entre nós, como óbice à intervenção ju-

dicial  e  desculpa  genérica  para  uma  eventual

omissão estatal no campo da efetivação dos direi-

tos fundamentais, especialmente daqueles de cu-

nho social. (SARLET, Ingo Wolfgang. Curso de

direito  Constitucional.  São  Paulo:  Editora  Re-

vista dos Tribunais, 2012. p. 562).

No caso em tela não há de se falar em aplicação do princí-

pio da reserva do possível, haja vista a comprovada omis-

são da União por lapso superior a 10 anos em suas obri-

gações previstas desde 1999 e pleiteadas pela tribo Tembé

desde 2004.

Ainda que se reconheça que todos os direitos sempre acar-

retam ‘custos’ para sua efetivação e proteção, a omissão

ora em debate mostra-se desproporcional e desarrazoada,

não podendo ser o fator custo impedimento para sua efe-

tivação.
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Ademais, não pode se opor a reserva do possível para jus-

tificar um inadimplemento que atinge o cerne dos direitos

fundamentais  à  saúde  das  aldeias  da  tribo  Tembé.  No

mesmo sentido o Supremo Tribunal Federal já decidiu:

1. Agravo regimental em recurso extraordinário

com agravo.

2. Direito Constitucional. Educação de deficien-

tes auditivos. Professores especializados em Li-

bras.

3. Inadimplemento estatal de políticas públicas

com previsão constitucional. Intervenção excep-

cional do Judiciário. Possibilidade. Precedentes.

4. Cláusula da reserva do possível. Inoponibili-

dade. Núcleo de intangibilidade dos direitos fun-

damentais.

5. Constitucionalidade e convencionalidade das

políticas públicas de inserção dos portadores de

necessidades especiais na sociedade. Precedentes.

6.  Ausência  de argumentos suficientes  a infir-

mar a decisão recorrida.
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7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(ARE 860979 AgR, Relator(a): Min. GILMAR

MENDES,  Segunda  Turma,  julgado  em

14/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-

083  DIVULG  05-05-2015  PUBLIC  06-05-

2015)

RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  COM

AGRAVO  (LEI  N.  12.322/2010)  -  MANU-

TENÇÃO  DE  REDE  DE  ASSISTÊNCIA À

SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN-

TE  -  DEVER  ESTATAL  RESULTANTE  DE

NORMA CONSTITUCIONAL -  CONFIGU-

RAÇÃO, NO CASO, DE TÍPICA HIPÓTESE

DE  OMISSÃO  INCONSTITUCIONAL  IM-

PUTÁVEL AO  MUNICÍPIO  -  DESRESPEI-

TO À CONSTITUIÇÃO PROVOCADO POR

INÉRCIA  ESTATAL  (RTJ  183/818-819)  -

COMPORTAMENTO QUE TRANSGRIDE A

AUTORIDADE  DA  LEI  FUNDAMENTAL

DA  REPÚBLICA  (RTJ  185/794-796)  -  A

QUESTÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL:

RECONHECIMENTO DE SUA INAPLICA-

BILIDADE,  SEMPRE  QUE  A  INVOCA-
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ÇÃO  DESSA  CLÁUSULA  PUDER  COM-

PROMETER  O  NÚCLEO  BÁSICO  QUE

QUALIFICA  O  MÍNIMO  EXISTENCIAL

(RTJ 200/191-197) - O PAPEL DO PODER

JUDICIÁRIO NA  IMPLEMENTAÇÃO DE

POLÍTICAS  PÚBLICAS  INSTITUÍDAS

PELA CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVA-

DAS  PELO PODER  PÚBLICO -  A  FÓR-

MULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA

PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS

DOS  DIREITOS:  IMPOSSIBILIDADE  DE

SUA INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O

INJUSTO INADIMPLEMENTO DE DEVE-

RES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO CONSTI-

TUCIONALMENTE  IMPOSTOS  AO  PO-

DER PÚBLICO - A TEORIA DA ‘RESTRI-

ÇÃO DAS RESTRIÇÕES’ (OU DA ‘LIMI-

TAÇÃO DAS LIMITAÇÕES’)  -  CARÁTER

COGENTE  E  VINCULANTE  DAS  NOR-

MAS  CONSTITUCIONAIS,  INCLUSIVE

DAQUELAS  DE  CONTEÚDO  PROGRA-

MÁTICO, QUE VEICULAM DIRETRIZES

DE  POLÍTICAS  PÚBLICAS,  ESPECIAL-

MENTE NA ÁREA DA SAÚDE (CF, ARTS.



 729

6º, 196 E 197) - A QUESTÃO DAS ‘ESCO-

LHAS TRÁGICAS’ - A COLMATAÇÃO DE

OMISSÕES  INCONSTITUCIONAIS

COMO  NECESSIDADE  INSTITUCIONAL

FUNDADA  EM  COMPORTAMENTO

AFIRMATIVO DOS JUÍZES E TRIBUNAIS

E  DE  QUE  RESULTA  UMA  POSITIVA

CRIAÇÃO  JURISPRUDENCIAL  DO  DI-

REITO  -  CONTROLE  JURISDICIONAL

DE  LEGITIMIDADE  DA  OMISSÃO  DO

PODER  PÚBLICO:  ATIVIDADE  DE  FIS-

CALIZAÇÃO JUDICIAL QUE SE JUSTIFI-

CA PELA NECESSIDADE DE OBSERVÂN-

CIA DE CERTOS PARÂMETROS CONSTI-

TUCIONAIS  (PROIBIÇÃO  DE  RETRO-

CESSO  SOCIAL,  PROTEÇÃO  AO  MÍNI-

MO EXISTENCIAL, VEDAÇÃO DA PRO-

TEÇÃO  INSUFICIENTE  E  PROIBIÇÃO

DE  EXCESSO)  -  DOUTRINA  -  PRECE-

DENTES  DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FE-

DERAL EM TEMA DE IMPLEMENTAÇÃO

DE POLÍTICAS PÚBLICAS DELINEADAS

NA  CONSTITUIÇÃO  DA  REPÚBLICA

(RTJ  174/687  -  RTJ  175/1212-1213  -  RTJ
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199/1219-1220) -  EXISTÊNCIA,  NO  CASO

EM EXAME, DE RELEVANTE INTERESSE

SOCIAL - RECURSO DE AGRAVO IMPRO-

VIDO.  (ARE  745745  AgR,  Relator(a):  Min.

CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado

em  02/12/2014,  PROCESSO  ELETRÔNICO

DJe-250 DIVULG 18-12-2014 PUBLIC 19-12-

2014”. (fls. 153/162)

(…)

Como visto, o juízo monocrático, reconheceu a necessidade de

prestação dos serviços de saúde às comunidades indígenas em

referência.  A competência da União está bem demonstrada e

encontra amparo no art. 196 da Constituição. Como bem sali-

entou a Procuradora Regional da República Maria Soares Ca-

melo Cordioli, “cabe à União atender a saúde indígena, uma

vez que as terras indígenas são bens da União (art. 20, XI da

CF/88). Nesse sentido, de acordo com o Decreto nº 3.156/99,

art. 1º, atenção à saúde indígena é dever da União e será pres-

tada de acordo com a Constituição Federal, objetivando a uni-

versalidade,  a  integralidade  e  equanimidade  dos  serviços  de

saúde” (fl. 237).

(…)
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Quanto ao mérito, mostra-se importante ressaltar que a tutela

jurisdicional  postulada  pelo  Ministério  Público  Federal  tem

por finalidade garantir às comunidades indígenas descritas nos

autos condições existenciais mínimas, prestigiando-se, assim, o

princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à saúde

pública,  como garantias  fundamentais  asseguradas  em nossa

Carta Magna, não se podendo olvidar que, no caso, trata-se da

proteção de um direito de todos e de um dever do Estado, ga-

rantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à re-

dução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso uni-

versal igualitário às ações e serviços para sua promoção, prote-

ção e recuperação (artigo 196, da Constituição Federal), confor-

me assim expressamente reconhecido na sentença recorrida, a

autorizar, por conseguinte, a intervenção do Poder Judiciário

Republicano, para assegurar o direito à saúde e à vida das co-

munidades  indígenas,  que se encontram constitucionalmente

tuteladas (CF, arts. 5º, XXXV, 196, 216, inciso II, e 231, caput

e  respectivo  parágrafo  3º).  Não  existe,  portanto,  afronta  ao

princípio da separação de poderes.

Ademais, na inteligência jurisprudencial do egrégio Supremo

Tribunal Federal, “a cláusula da reserva do possível - que não

pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito de frau-

dar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas
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públicas definidas na própria Constituição - encontra insupe-

rável limitação na garantia constitucional do mínimo existen-

cial, que representa, no contexto de nosso ordenamento positi-

vo,  emanação  direta  do  postulado  da  essencial  dignidade  da

pessoa humana. A noção de ‘mínimo existencial’, que resulta,

por implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF,

art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo de prerroga-

tivas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições

adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa,

acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a presta-

ções  positivas  originárias  do  Estado,  viabilizadoras  da  plena

fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educa-

ção, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o

direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à mora-

dia,  o  direito  à  alimentação  e  o  direito  à  segurança.”  (ARE

639337 AgR, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Segunda

Turma, julgado em 23/08/2011, DJe-177 DIVULG 14-09-2011

PUBLIC 15-09-2011 EMENT VOL-02587-01 PP-00125).

Destaca-se, outrossim, que essa circunstância, por si só, não te-

ria o condão de desaconselhar a concretização de direitos soci-

ais,  não apenas  em razão das  garantias  constitucionais  (CF,

arts. 5º, XXXV, 196, 216, inciso II, e 231, caput e respectivo

parágrafo 3º), mas também em face daquelas arroladas na Con-
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venção n. 169 da OIT, sobre Povos Indígenas e Tribais, in ver-

bis:

“Artigo 2º

1. Os governos deverão assumir a responsabilidade de

desenvolver, com a participação dos povos interessados,

uma ação coordenada e sistemática com vistas a prote-

ger os direitos desses povos e a garantir o respeito pela

sua integridade.

2. Essa ação deverá incluir medidas:

a) que  assegurem  aos  membros  desses  povos  o

gozo,  em condições  de  igualdade,  dos direitos  e

oportunidades que a legislação nacional outorga

aos demais membros da população;

b) que promovam a plena efetividade dos direitos soci-

ais, econômicos e culturais desses povos, respeitando a

sua identidade social e cultural, os seus costumes e tra-

dições, e as suas instituições;

c) que ajudem os membros dos povos interessados a eli-

minar as diferenças sócio-econômicas que possam exis-

tir entre os membros indígenas e os demais membros da
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comunidade nacional, de maneira compatível com suas

aspirações e formas de vida.

(...)

Artigo 4º

1. Deverão ser adotadas as medidas especiais que sejam

necessárias  para salvaguardar  as  pessoas,  as  institui-

ções, os bens, as culturas e o meio ambiente dos povos

interessados.

2. Tais medidas especiais não deverão ser contrárias aos

desejos expressos livremente pelos povos interessados.

3. O gozo sem discriminação dos direitos gerais da ci-

dadania não deverá sofrer nenhuma deterioração como

consequência dessas medidas especiais.

Nesse contexto, dispõe o art. 54 e respectivo parágrafo único da

Lei nº 6.001/73 (Estatuto do Índio) que:

“Art. 54. Os índios têm direito aos meios de proteção à

saúde facultados à comunhão nacional.

Parágrafo único. Na infância, na maternidade, na do-

ença e na velhice, deve ser assegurada ao silvícola, espe-
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cial assistência dos poderes públicos, em estabelecimen-

tos a esse fim destinados.”

Por fim, o REsp 1474665, recurso repetitivo (tema 98), definiu

que a função das astreintes “é justamente no sentido de supe-

rar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer

ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir

da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obriga-

ção voluntariamente”. Estabeleceu, também, ser possível a im-

posição de astreintes à fazenda pública.  Assim,  agiu correta-

mente o juiz ao estipular o pagamento de multa de obrigação

judicial de fazer.

Clique aqui para acessar a íntegra do acórdão
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19.1.3. Acórdãos Correlatos

CONSTITUCIONAL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  ANTECI-

PAÇÃO DOS  EFEITOS  DA TUTELA.  ASSISTÊNCIA À

SAÚDE INDÍGENA. CADASTRO EM SISTEMA INFOR-

MATIZADO.  DIREITO  HUMANO  FUNDAMENTAL.

AFRONTA  À  SEPARAÇÃO  DE  PODERES.  NÃO

OCORRÊNCIA. PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA

E À SAÚDE.

I - A saúde, como garantia fundamental assegurada em nossa

Carta Magna, é direito de todos e dever do Estado, garantido

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do

risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal iguali-

tário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recupe-

ração (artigo 196, da Constituição Federal). Nesse mesmo sen-

tido, a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Po-

vos  Indígenas  afirma que "os  povos  indígenas  têm direito  a

suas próprias medicinas tradicionais e a manter suas práticas

de saúde, bem como desfrutar do nível mais alto possível  de

saúde, e os Estados devem tomar as medidas necessárias para

atingir progressivamente a plena realização deste direito" (arti-

go 24).
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II - Na espécie, afigura-se plenamente legítimo o deferimento

de antecipação de tutela, em sede de ação civil pública, a fim de

determinar à União Federal a adoção de medidas necessárias

para cadastramento no Sistema de Informação da Atenção à

Saúde Indígena - SIASI, no prazo de 60 (sessenta) dias, de to-

dos os indígenas existentes na jurisdição de Paulo Afonso/BA,

cujas terras não foram regularizadas, com a consequente distri-

buição do Cartão do SUS a esses usuários, sob pena de aplica-

ção de multa diária, de modo a viabilizar o exercício do direito à

saúde pela população indígena local. 

III - Nesse contexto, mostra-se totalmente inadmissível a

protelação administrativa em operacionalizar o acesso

dos referidos indígenas ao Sistema Universal de Saúde -

SUS, considerando-se a essencialidade do bem jurídico

pretendido, impondo-se, na espécie, a intervenção do Po-

der  Judiciário  Republicano,  para assegurar  o  direito  à

saúde e à vida das comunidades indígenas, que se encon-

tram constitucionalmente tuteladas (CF, arts. 5º, XXXV e

231, caput e respectivo parágrafo 3º), não havendo que se

falar em afronta à separação de poderes. Por outro lado,

a simples existência de política pública especial voltada

para a atenção à saúde da população indígena não exime

a ora agravante de efetivamente proporcionar o exercício
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do direito constitucional à saúde integral, gratuito e in-

condicional.

IV - Agravo de instrumento desprovido.

A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de

instrumento.

(AG 0004093-50.2014.4.01.0000,  DESEMBARGADOR FE-

DERAL SOUZA PRUDENTE, TRF1 - QUINTA TURMA,

e-DJF1 DATA:18/10/2018 PAGINA) (grifos nossos)

*****

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.  AÇÕES BÁSI-

CAS E SERVIÇOS DE SAÚDE INDÍGENA. PRINCÍPIO

DA  SEPARAÇÃO  DOS  PODERES.  REGULARIZAÇÃO

DA TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS À CONVENIA-

DA ("FATO NOVO").  DISCRICIONARIEDADE ADMI-

NISTRATIVA. RESERVA DO POSSÍVEL.

1. O art. 6º da Constituição Federal de 1988 assegura a todos o

direito à saúde e lhe dispensa o status de direito social funda-

mental, devendo ser garantido pelo Estado, "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
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serviços para sua promoção, proteção e recuperação." (art. 196

da CF/88).

2. A FUNASA celebrou os convênios 2.425/06 e 2.426/06 com

a ONG Associação Saúde sem Fronteiras - ASSF, terceirizando

a mão de obra utilizada para a prestação dos serviços de saúde

às comunidades indígenas. Foi suspensa a liberação dos recur-

sos à ASSF, devido a irregularidades, comprometendo o atendi-

mento das populações indígenas.

3. A cláusula décima dos convênios prevê que, "na hipótese de

paralisação ou de fato relevante que venha a ocorrer, a CON-

CEDENTE assumirá a execução do objeto deste convênio, de

modo a evitar a descontinuidade das ações pactuadas".

4.  A Administração deve adotar medidas para a presta-

ção dos serviços de saúde,  que consubstanciam direito

fundamental da população indígena.

5. A análise dos pedidos indeferidos na decisão agravada

não encontra óbice no princípio da separação dos pode-

res, porque "não há que se falar em ingerência do Judici-

ário na esfera dos outros Poderes, visto que lhe cabe a

prerrogativa  jurídico-constitucional  do  monopólio  da

jurisdição  e,  nessa  qualidade,  ostenta  a  atribuição  de
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exercer o controle judicial da legalidade dos atos emana-

dos dos entes públicos. Com efeito, é certo que cabe ao

Judiciário assegurar, ao que lhe busca socorro, os direi-

tos previstos em Lei, mormente na Constituição da Re-

pública, tanto mais aqueles tão caros ao cidadão, como

o  direito  à  saúde  e  à  vida".  (AG  0005166-

62.2011.4.01.0000/DF, Rel. Desembargador Federal Fagundes

de Deus, Quinta Turma, e-DJF1 p.705 de 09/09/2011).

6. Quanto à alegada regularização da transferência dos recur-

sos à conveniada, "o fato novo deve ser levado à apreciação do

Juízo que proferiu a decisão agravada", sob pena de indevida

supressão de instância relativamente a essa questão.

7. O Estado não pode recorrer à discricionariedade admi-

nistrativa para justificar o não cumprimento de seus en-

cargos, comprometendo direitos fundamentais.

8. Caso em que inexiste comprovação da impossibilidade mate-

rial de cumprimento da decisão agravada, especialmente consi-

derando que se determinou à FUNASA a assunção paulatina, e

não de maneira brusca, da execução do objeto dos convênios na

forma da cláusula décima.
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9.  Nos termos em que proferida, a decisão agravada as-

segura a continuidade da prestação dos serviços de saú-

de à população indígena, sem imiscuir-se indevidamente

em questões relacionadas à discricionariedade da Admi-

nistração.

10. Agravo de instrumento desprovido.

A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de

instrumento.

(AG 0050757-52.2008.4.01.0000,  DESEMBARGADOR FE-

DERAL  CARLOS  MOREIRA  ALVES,  TRF1  -  QUINTA

TURMA, e-DJF1 DATA:05/10/2017) (grifos nossos)

*****

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL

PÚBLICA.  COMUNIDADES INDÍGENAS. IMPLEMEN-

TAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS  DE  ASSISTÊNCIA  MÉDICA. CASA  DE

APOIO À SAÚDE INDÍGENA DE MANAUS/AM E DO

DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE MA-

NAUS/AM. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. CONTRO-

LE  JURISDICIONAL.  POSSIBILIDADE.  GARANTIA

CONSTITUCIONAL DO DIREITO À SAÚDE PÚBLICA E
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DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (CF, ARTS. 5º,

XXXV, 196, 216, INCISO II, E 231, CAPUT E RESPECTI-

VO PARÁGRAFO 3º).

I - A tutela jurisdicional em que se busca a implementa-

ção de medidas necessárias  à  adequada prestação dos

serviços de assistência médica a comunidades indígenas,

no âmbito da Casa de Apoio à Saúde Indígena de Ma-

naus/AM e do Distrito  Sanitário  Especial  Indígena de

Manaus/AM, como no caso, tem por finalidade garantir

aos  seus  integrantes  condições  existenciais  mínimas,

prestigiando-se, assim, o princípio da dignidade da pes-

soa humana e o direito à saúde pública, como garantias

fundamentais  asseguradas em nossa Carta Magna,  en-

globando a proteção de um direito de todos e de um de-

ver  do  Estado,  garantido  mediante  políticas  sociais  e

econômicas que visem à redução do risco de doença e de

outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações

e  serviços  para sua promoção,  proteção  e  recuperação

(artigo 196, da Constituição Federal), na dimensão efica-

cial dos direitos humanos de segunda geração. 

II – A Convenção OIT nº 169, que dispõe sobre Povos In-

dígenas e Tribais, promulgada pelo Decreto nº 5.051/2004,

dispõe que: “Artigo 2º: 1. Os governos deverão assumir a
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responsabilidade de desenvolver, com a participação dos

povos interessados, uma ação coordenada e sistemática

com vistas a proteger os direitos desses povos e a garan-

tir o respeito pela sua integridade. 2. Essa ação deverá

incluir medidas: a) que assegurem aos membros desses

povos o gozo, em condições de igualdade, dos direitos e

oportunidades que a legislação nacional outorga aos de-

mais membros da população; b) que promovam a plena

efetividade dos direitos sociais, econômicos e culturais

desses povos, respeitando a sua identidade social e cul-

tural,  os seus costumes e tradições,  e  as suas institui-

ções; c) que ajudem os membros dos povos interessados a

eliminar  as  diferenças  sócio  -  econômicas que  possam

existir entre os membros indígenas e os demais membros

da  comunidade  nacional,  de  maneira  compatível  com

suas aspirações e formas de vida. (...) Artigo 4º 1.Deverão

ser adotadas as medidas especiais que sejam necessárias

para salvaguardar as pessoas, as instituições,  os bens,

as culturas e o meio ambiente dos povos interessados. 2.

Tais medidas especiais  não deverão ser  contrárias aos

desejos  expressos  livremente  pelos  povos  interessados.

3. O gozo sem discriminação dos direitos gerais da cida-

dania  não  deverá  sofrer  nenhuma  deterioração  como

conseqüência dessas medidas especiais.
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III – Nesse contexto, “os índios têm direito aos meios de

proteção à saúde, facultados à comunhão nacional”, as-

segurando-se-lhes especial assistência dos poderes públi-

cos, em estabelecimentos a esse fim destinados, na infân-

cia,  na  maternidade,  na  doença  e  na  velhice  (Lei  nº

6.001/73 – Estatuto do Índio), mediante o pleno acesso

aos serviços de saúde, nos termos dos arts. 196 a 200 da

Constituição Federal e da Lei nº 8.080/90, com as modifi-

cações  implementadas  pela  Lei  nº  9.836/99,  salvaguar-

dando-se, assim, as pessoas, as instituições, os bens, as

culturas e o meio ambiente dos aludidos povos (Conven-

ção OIT nº 169), os quais haverão de ser prestados em

postos de saúde instalados para esse fim, nos termos do

que dispõe o Anexo à Portaria nº 254/2002 do Ministério

da Saúde, na dicção de que, “nas aldeias, a atenção bási-

ca será realizada por intermédio dos Agentes Indígenas

de Saúde, nos postos de saúde, e pelas equipes multidis-

ciplinares  periodicamente,  conforme  planejamento  das

suas ações”.

IV – Na hipótese dos autos, constada a omissão do Po-

der Público, impõe-se a intervenção do Poder Judiciário

Republicano, para assegurar o direito à saúde e à vida

das comunidades indígenas, que se encontram constitu-
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cionalmente tuteladas (CF, arts. 5º, XXXV, 196, 216, inci-

so II, e 231, caput e respectivo parágrafo 3º), mediante a

implementação das medidas apontadas pelo órgão mi-

nisterial, na espécie.

V – Agravo provido. Decisão recorrida parcialmente reformada.

(AI  2008.01.00.044018-9/AM,  Des.  SOUZA  PRUDENTE,

TRF1 - QUINTA TURMA, e-DJF1 DATA:10/07/2018) (grifos

nossos)

*****

CONSTITUCIONAL,  ADMINISTRATIVO E PROCESSU-

AL CIVIL.  ASSISTÊNCIA  À  SAÚDE DE  COMUNIDA-

DES INDÍGENAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO

DE FAZER. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. PRIN-

CÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESER-

VA DO POSSÍVEL. NÃO VIOLAÇÃO. SENTENÇA MAN-

TIDA. APELAÇÕES E REMESSA OFICIAL NÃO PROVI-

DAS. 

1.  No que concerne à  legitimidade passiva,  a Lei 8.080/90 -

com  as  alterações  promovidas  pela  'Lei  Arouca'  (Lei  nº

9.836/99) - e o Decreto nº 3.156/99 estabelecem, no âmbito do

SUS, um Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, financiado
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diretamente pela União e executado pela Funasa, que dá assis-

tência aos índios em todo território nacional, coletiva ou indivi-

dualmente, e sem discriminações, tendo por base os Distritos

Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs). Nesse ponto, não há

razão para se excluir a União do polo passivo da lide.

2. Consoante se extrai da Constituição Federal de 1988, à Saú-

de foi dispensado o status de direito social fundamental (art.

6º), atrelado ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana,

consubstanciando-se em "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 uni-

versal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, pro-

teção e recuperação" (art. 196).

3.  É  responsabilidade  do  Poder  Público,  independente-

mente de qual seja o ente publico em questão, garantir a

saúde ao cidadão. No caso em análise, a obrigação se fa-

zer consistiu em determinar as Rés que realizassem di-

versas ações de saúde em prol das comunidades indíge-

nas do Vale do Javari, tendo em vista os riscos e prejuí-

zos que as referidas comunidades vêm sofrendo em razão

da ineficiência das ações do Poder Público.
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4. "Não podem os direitos sociais ficar condicionados à

boa vontade  do  Administrador,  sendo de  fundamental

importância que o Judiciário atue como órgão controla-

dor  da  atividade  administrativa.  Seria  uma  distorção

pensar que o princípio da separação dos poderes, origi-

nalmente concebido com o escopo de garantia dos direi-

tos  fundamentais,  pudesse  ser  utilizado  justamente

como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente

fundamentais". Precedente do Colendo Superior Tribunal

de  Justiça:  AgRg  no  REsp  1136549/RS,  Rel.  Ministro

Humberto  Martins,  Segunda  Turma,  julgado  em

08/06/2010, DJe 21/06/2010.

5. Quanto à alegação da reserva do possível, em caso tais "O

Estado não pode, a pretexto do descumprimento de seus deveres

institucionais,  esconder-se  sob  o  manto  da  "reserva  do

possível", pois essa não se presta como justificativa para que o

Poder Público se exonere do cumprimento de obrigações consti-

tucionais,  principalmente aquelas que se referem aos direitos

fundamentais  da  pessoa  humana."  (AGRSLT-14174-

68.2008.4.01.0000,  Desembargador  Federal  Presidente  Jirair

Aram Migueriam, Corte Especial, DJ de 26.2.2010).

6. Apelações e remessa oficial a que se nega provimento. A Tur-

ma, por unanimidade, negou provimento às apelações e à re-
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messa  oficial.

(AC 0000240-43.2008.4.01.3201,  DESEMBARGADOR  FE-

DERAL  KASSIO  NUNES  MARQUES,  TRF1  -  SEXTA

TURMA, e-DJF1 DATA:10/07/2015 PAGINA:4455.)  (grifos

nossos)
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