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20. Direito à Saúde em Terra Indígena
Não Demarcada

“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” 

(DECLARAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE OS DIREITOS DOS

POVOS INDÍGENAS, ARTIGO 24).
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20.1. Jurisprudência Nacional

20.1.1. Resumo do Caso

No Município de Paulo Afonso/BA, constatou-se graves fa-

lhas na prestação do serviço público de saúde à população indígena

não aldeada. O mesmo problema se repetia em terras indígenas não

regularizadas na região. Diante desse quadro, o Ministério Público

Federal (MPF) promoveu uma ação civil pública a fim de garantir o

acesso das comunidades indígenas aos serviços básicos de saúde.

Entre os pedidos formulados, havia determinação para que a

União – por meio do Distrito Sanitário Especial Indígena na Bahia

(DSEI/BA) – adotasse,  no prazo de 60 (sessenta)  dias,  o cadastra-

mento no Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena (SIA-

SI) de todos os indígenas existentes na jurisdição da Subseção de

Paulo Afonso/BA, com a consequente distribuição do cartão do SUS

aos usuários, sob pena de multa.

Também foi pedida a manutenção em estoque de todos os

medicamentos enumerados na Portaria nº 3.185/2010 para forneci-

mento imediato aos indígenas existentes na região, quer estivessem

ou não em terra indígena com processo de demarcação terminado, o
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que foi acatado em primeira instância e confirmado pelo  Tribunal

Regional Federal – 1ª Região (TRF-1).

20.1.2. Extratos do Acórdão

CONSTITUCIONAL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  ANTECI-

PAÇÃO DOS  EFEITOS  DA TUTELA.  ASSISTÊNCIA À

SAÚDE  INDÍGENA.  CADASTRO  EM  SISTEMA  IN-

FORMATIZADO.  DIREITO  HUMANO  FUNDAMEN-

TAL.  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 igualitário às ações e serviços para

sua  promoção,  proteção  e  recuperação  (artigo  196,  da

Constituição Federal). Nesse mesmo sentido, a Declara-

ção das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos In-

dígenas  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



 752

necessárias para atingir progressivamente a plena reali-

zação deste direito" (artigo 24). 

II -  Na espécie, afigura-se plenamente legítimo o deferi-

mento de antecipação de tutela, em sede de ação civil pú-

blica, 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 todos os indígenas exis-

tentes  na  jurisdição  de  Paulo  Afonso/BA,  cujas  terras

não foram regularizadas, com a consequente distribuição

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 prote-

lação 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 Poder Judiciário  Republicano,  para

assegurar o direito à saúde e à vida das comunidades indíge-

nas, que se encontram 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
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atenção à saúde da população indígena não exime a ora agra-

vante de efetivamente proporcionar o exercício do direito cons-

titucional à saúde integral, gratuito e incondicional.

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) (grifos nossos)

O voto  condutor  assim detalhou o  entendimento  sobre  a

matéria:

(..) 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

igualitário às ações e serviços para sua promoção, prote-

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

se mesmo sentido,  a Declaração das Nações Unidas sobre os

Direitos dos Povos Indígenas afirma que “os povos indígenas

têm direito a suas próprias medicinas tradicionais e a manter
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suas práticas de saúde, bem como desfrutar do nível mais alto

possível de saúde, e os Estados devem tomar as medidas neces-

sárias para atingir progressivamente a plena realização deste

direito” (artigo 24).

Assim, afigura-se plenamente legítimo o deferimento de anteci-

pação de tutela, em sede de ação civil pública, a fim de determi-

nar à União Federal a adoção de medidas necessárias para ca-

dastramento no Sistema de Informação da Atenção à Saúde In-

dígena - SIASI, no prazo de 60 (sessenta) dias, de todos os in-

dígenas  existentes  na  jurisdição  de  Paulo  Afonso/BA,  cujas

terras não foram regularizadas, com a consequente distribuição

do Cartão do SUS a esses usuários, sob pena de aplicação de

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

pela população indígena local.

Com efeito, mostra-se totalmente inadmissível a protelação ad-

ministrativa em operacionalizar o acesso dos referidos indíge-

nas ao Sistema Universal de Saúde – SUS, considerando-se a

essencialidade do bem jurídico pretendido, impondo-se, na es-

pécie, a intervenção do Poder Judiciário Republicano, para as-

segurar o direito à saúde e à vida das comunidades indígenas,

que se encontram 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,
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a simples existência de política pública especial voltada para a

atenção à saúde da população indígena não exime a ora agra-

vante de efetivamente proporcionar o exercício do direito cons-

titucional  à  saúde  integral,  gratuito  e  incondicional.  (grifos

nossos)

Clique aqui para acessar a íntegra do acórdão

20.1.3. Acórdãos Correlatos

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL

PÚBLICA.  PROTEÇÃO DOS ÍNDIOS.  ASSISTÊNCIA À

SAÚDE. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA

AD  CAUSAM.  INTERPRETAÇÃO  DE  NORMAS  DE

PROTEÇÃO DE SUJEITOS HIPERVULNERÁVEIS E DE

BENS INDISPONÍVEIS. LEI 8.080/90 E DECRETO FEDE-

RAL  3.156/99.  SÚMULA  126/STJ.  ART.  461  DO  CPC.

MULTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDA-

DE.

1.  O Ministério  Público  Federal  propôs  Ação  Civil  Pública

contra a União e a Funasa, objetivando garantir o acesso dos

indígenas que não residem na Aldeia Xapecó à assistência mé-



 756

dico-odontológica prestada na localidade, tendo obtido êxito na

instância ordinária.

2. In casu, a prestação jurisdicional não beneficia apenas um

índio ou alguns índios em particular, mas todos os que se en-

contrem na mesma situação que ensejou a propositura da Ação

Civil Pública pelo Ministério Público.

3. No campo da proteção da saúde e dos índios, a legitimidade

do Ministério Público para propor Ação Civil Pública é - e deve

ser - a mais ampla possível, não derivando de fórmula matemá-

tica, em que, por critério quantitativo, se contam nos dedos as

cabeças dos sujeitos especialmente tutelados. Nesse domínio, a

justificativa para a vasta e generosa legitimação do Parquet é

qualitativa, pois leva em consideração a natureza indisponível

dos bens jurídicos salvaguardados e o status de hipervulnerabi-

lidade dos sujeitos tutelados, consoante o disposto no art. 129,

V, da Constituição, e no art. 6º da Lei Complementar 75/1993.

4. A Lei 8.080/1990 e o Decreto 3.156/1999 estabelecem, no

âmbito do SUS, um Subsistema de Atenção à Saúde Indígena,

financiado diretamente  pela  União e  executado pela  Funasa,

que dá assistência aos índios em todo o território nacional, cole-

tiva ou individualmente, e sem discriminações.
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5. Os apelos não comportam conhecimento no mérito, haja vis-

ta o acórdão recorrido estar fundamentado precipuamente nos

arts. 5º, 196 e 231 da Constituição da República, não tendo

sido interposto Recurso Extraordinário. Incidência da Súmula

126/STJ.

6. Mas mesmo que assim não fosse, a insurgência recursal não

prospera,  porquanto  inexiste,  na  legislação  pátria,  respaldo

para o critério excludente defendido pela União e pela Funasa -

Fundação Nacional de Saúde.

7. O status de índio não depende do local em que se vive,

já que, a ser diferente, estariam os indígenas ao desam-

paro, tão logo pusessem os pés fora de sua aldeia ou Re-

serva. Mostra-se ilegal e ilegítimo, pois, o discrímen uti-

lizado pelos entes públicos na operacionalização do ser-

viço de saúde, ou seja, a distinção entre índios aldeados

e outros que vivam foram da Reserva. Na proteção dos

vulneráveis  e,  com maior ênfase,  dos hipervulneráveis,

na qual o legislador não os distingue,  descabe ao juiz

fazê-lo, exceto se for para ampliar a extensão, o grau e os

remédios em favor dos sujeitos especialmente ampara-

dos.
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8. O atendimento de saúde - integral, gratuito, incondici-

onal, oportuno e de qualidade - aos índios caracteriza-se

como dever de Estado da mais alta prioridade, seja por-

que  imposto,  de  forma  expressa  e  inequívoca,  pela  lei

(dever legal), seja porque procura impedir a repetição de

trágico e esquecido capítulo da nossa história (dever mo-

ral), em que as doenças (ao lado da escravidão e do ex-

termínio físico, em luta de conquista por território) con-

tribuíram decisivamente para o quase extermínio da po-

pulação indígena brasileira.

9. É cabível a cominação da multa prevista no art. 461 do CPC

contra a Fazenda Pública. Precedentes do STJ.

10. Recursos Especiais parcialmente conhecidos e não providos.

(REsp  1064009/SC,  Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,

SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  04/08/2009,  DJe

27/04/2011) (grifos nossos)

*****

CONSTITUCIONAL,  ADMINISTRATIVO E PROCESSU-

AL CIVIL. ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE COMUNIDADES

INDÍGENAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE

FAZER. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. PRINCÍ-
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PIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA

DO  POSSÍVEL. NÃO VIOLAÇÃO.  SENTENÇA MANTI-

DA.  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

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).
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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 de 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.

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
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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.

(AC 0000240-43.2008.4.01.3201 / AM, Rel. DESEMBARGA-

DOR  FEDERAL  KASSIO  NUNES  MARQUES,  SEXTA

TURMA, e-DJF1 p.4455 de 10/07/2015) (grifos nossos)

*****

CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OMISSÃO

DO PODER PÚBLICO. POLÍTICAS PÚBLICAS. SAÚDE

INDÍGENA.  LEI  8.080/90.  POSSIBILIDADE  JURÍDICA

DO  PEDIDO.  PRELIMINAR  AFASTADA.  DIREITOS

FUNDAMENTAIS:  VIDA,  SAÚDE,  SERVIÇOS  PÚBLI-

COS. RESERVA DO FINANCEIRAMENTE POSSÍVEL. SE-

PARAÇÃO DOS PODERES.  LIVRE CONVENCIMENTO

DO JUÍZO NA APRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBA-

TÓRIO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 
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1. As normas definidoras dos direitos e garantias funda-

mentais  têm  aplicação  imediata.  Nesse  sentido,  não

prospera a invocação da reserva do financeiramente pos-

sível para justificar excessiva mora no que tange à im-

plementação  de políticas públicas  constitucionalmente

definidas.

2. A demora excessiva e injustificada do poder público à

realização de direitos fundamentais justifica a interven-

ção do Estado-juiz para impor obrigação de fazer, não se

devendo falar,  em violação  do  princípio  da separação

dos poderes.

3. A etnia Maxakali tem direito de acesso ao subsistema

especializado de saúde indígena, em sua comunidade lo-

cal, seja pela proteção constitucional dos índios seja pe-

las normas que protegem o subsistema de saúde indígena

previstas na Lei 8.080/90.

4. Apelação desprovida.

(AC 0003587-38.2005.4.01.3800 / MG, Rel. DESEMBARGA-

DOR FEDERAL FAGUNDES DE DEUS,  Rel.Conv.  JUIZ

FEDERAL GLÁUCIO FERREIRA MACIEL GONÇALVES
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(CONV.),  QUINTA TURMA, e-DJF1 p.120 de  04/02/2011)

(grifos nossos)

20.2. Jurisprudência Internacional

20.2.1. Corte Interamericana de Direitos Humanos

20.2.2. Resumo do Caso Xákamok Kásek vs. Paraguai (2010)

A região do Chaco paraguaio é habitada por vários povos in-

dígenas desde tempos imemoriais. Com a venda de 2/3 da região

para pagamento de dívida da Guerra da Tríplice Aliança (Guerra do

Paraguai), entre os anos de 1885 e 1887, os povos indígenas ficaram

confinados, sem acesso aos meio de subsistência, diante da expan-

são agropecuária.

Especificamente sobre a saúde do povo indígena Xákamok

Kásek,  a  Comissão  Interamericana  de  Direitos  Humanos  (CIDH)

constatou que as crianças sofrem de desnutrição e os demais mem-

bros em geral sofrem de doenças como tuberculose, diarreia, mal de

Chagas e outras epidemias ocasionais. Além disso, constatou que a

comunidade não teve uma assistência médica adequada e  que as
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crianças  não  recebem  as  vacinas  correspondentes  e  que  hospital

mais próximo está a 400 quilômetros da comunidade.

20.2.3. Extratos da Sentença

4. Medidas de reabilitação: Fornecimento de bens e pres-

tação de serviços básicos

300. A Comissão solicitou que fosse ordenado ao Estado

“prover  de  imediato”  os  membros  da  Comunidade  de

bens e serviços adequados de água, educação, assistência

sanitária  e  acesso  à  alimentação  necessária  para  sua

subsistência. Os representantes coincidiram com essa solicita-

ção. O Estado indicou que “aceitava[…] a solicitação de estabe-

lecimento de um posto de saúde, uma escola para ensino secun-

dário, provisão de água potável e infraestrutura sanitária para

a Comunidade”.

301. Conforme as conclusões expostas no Capítulo VII relativo

ao artigo 4 da Convenção Americana, a Corte dispõe que en-

quanto se entrega o território tradicional, ou se for o caso

as terras alternativas,  aos membros da Comunidade, o Es-

tado deverá adotar de maneira imediata, periódica e per-
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manente, as seguintes medidas: a) fornecimento de água

potável sufi ciente para o consumo e asseio pessoal dos

membros da Comunidade; b) revisão e atendimento mé-

dico e psicossocial de todos os membros da Comunidade,

especialmente  de  meninos,  meninas  e  pessoas  idosas,

acompanhada da realização periódica de campanhas de

vacinação e tratamento de vermifugação que respeitem

seus  usos  e  costumes;  c)  atendimento  médico  especial

para as mulheres que estão grávidas, tanto antes do par-

to como durante os primeiros meses depois deste, assim

como para o recém-nascido; d) entrega de alimentos em

qualidade e quantidade suficientes para assegurar uma

alimentação  adequada;  e)  instalação  de  latrinas  ou

qualquer tipo de serviço sanitário adequado no assenta-

mento da Comunidade, e f) dotar a escola dos materiais e re-

cursos humanos necessários para garantir o acesso à educação

básica para meninos e meninas da Comunidade, prestando es-

pecial atenção a que a educação ministrada respeite suas tradi-

ções culturais e garanta a proteção de sua própria língua. Para

esses efeitos, o Estado deverá realizar as consultas que sejam

necessárias aos membros da Comunidade.(grifos nossos)

302. A obrigação indicada no parágrafo anterior é de cumpri-

mento imediato. 
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(…)

A CORTE

(...)

DECLARA,

(...)

Por sete votos contra um, que,

3. O Estado violou o direito à vida, consagrado no artigo 4.1 da

Convenção Americana, em relação ao artigo 1.1 da mesma, em

detrimento de todos os membros da Comunidade Xákmok Ká-

sek, conforme o exposto nos parágrafos 195, 196, 202 a 202,

205 a 208, 211 a 217 desta Sentença.

(...)

Por unanimidade, que,

5. O Estado violou o direito à integridade pessoal, consagrado

no artigo 5.1 da Convenção Americana, em relação ao artigo

1.1 da mesma, em detrimento de todos os membros da Comuni-

dade Xákmok Kásek, conforme o exposto nos parágrafos 242 a

244 desta Sentença.
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(…)

Por unanimidade, que,

8. O Estado violou os direitos da criança, consagrados no arti-

go 19 da Convenção Americana, em relação ao artigo 1.1 da

mesma, em detrimento de todos os meninos e meninas da Co-

munidade Xákmok Kásek, conforme o exposto nos parágrafos

259 a 264 desta Sentença.

E, DISPÕE

Por unanimidade, que,

11. Esta Sentença constitui per se uma forma de reparação.

(...)

19. O Estado, enquanto não realizar a entrega do territó-

rio tradicional, ou se for o caso das terras alternativas,

aos membros da Comunidade, deverá adotar de maneira
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imediata, periódica e permanente, as medidas indicadas

nos parágrafos 30140 e 30241 desta Sentença. (grifos nossos)

(…)

21. O Estado deverá estabelecer em “25 de Febrero” um posto

de saúde permanente e com os medicamentos e insumos neces-

sários para o atendimento de saúde adequado, no prazo de seis

meses a partir da notificação da presente Sentença, nos termos

do parágrafo 306 da mesma.

Clique aqui para acessar a íntegra da sentença

40 Trata-se  de  “a)  fornecimento  de água potável  suficiente  para  o consumo e
asseio pessoal dos membros da Comunidade; b) revisão e atendimento médico e
psicossocial de todos os membros da Comunidade, especialmente de meninos,
meninas e pessoas idosas, acompanhada da realização periódica de campanhas
de vacinação e tratamento de vermifugação que respeitem seus usos e costumes;
c) atendimento médico especial para as mulheres que estão grávidas, tanto antes
do  parto  como durante  os  primeiros  meses  depois  deste,  assim  como para  o
recém-nascido; d) entrega de alimentos em qualidade e quantidade sufi cientes
para assegurar uma alimentação adequada; e) instalação de latrinas ou qualquer
tipo de serviço sanitário adequado no assentamento da Comunidade, e f) dotar a
escola  dos materiais  e  recursos  humanos necessários  para  garantir  o  acesso  à
educação básica  para  meninos  e  meninas  da Comunidade,  prestando especial
atenção a que a educação ministrada respeite suas tradições culturais e garanta a
proteção de sua própria língua.  Para esses efeitos,  o Estado deverá realizar as
consultas que sejam necessárias aos membros da Comunidade. 

41 “302. A obrigação indicada no parágrafo anterior é de cumprimento imediato.”
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