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NOTA TÉCNICA

 
Sumário: 1. Apresentação. 2. Justificativa. 3. Discussão 4.
Conclusão. 5. Encaminhamentos

 
Ementa: Promoção de igualdade de entendimento acerca do registro de nascimento indígena de
crianças e adolescentes. Indicação da origem étnica como indígena nos registros de atendimentos
do Conselho Tutelar. Encaminhamento das demandas de saúde de criança ou adolescente
indígena para o Distrito Sanitário Especial Indígena e seus polos.
 

1. APRESENTAÇÃO
 
Cuida-se de Nota Técnica elaborada através de solicitação encaminhada

via o OFC-CIRC-37ªPJESLZIJ – 12020, assinado pelo Promotor de Justiça Márcio Thadeu Silva
Marques, titular da 37ª Promotoria de Justiça Especializada de São Luís – Infância e Juventude, em
referência ao contido na Notícia de Fato nº 032851-500/2019, buscando a promoção de igualdade
de entendimento do tema em ementa.
 

2. JUSTIFICATIVA
 
Como órgão auxiliar, cabe ao Centro de Apoio subsidiar os órgãos de

execução em suas atribuições, inclusive por meio de Notas Técnicas, SEM CARÁTER
VINCULATIVO, versando sobre matérias que afetam o exercício das funções das Promotorias de
Justiça com atribuição na área da infância e juventude.

 
3. DISCUSSÃO
 
Para a discussão adequada do tema em análise, cumpre de pronto

caracterizar a criança e o adolescente indígena como um grupo vulnerável inserido na já
característica vulnerabilidade inerente à infância e juventude, carecendo assim de políticas próprias
e específicas e uma atuação direcionada às suas necessidades.

 
Dito isso, a busca por uma promoção de igualdade de entendimento quanto

ao registro de nascimento indígena e sua relação com demandas de saúde perpassa alguns
dispositivos e entendimentos a serem abordados a seguir.

 
Iniciando a caracterização da importância atribuída a declaração de etnia
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dentro do tema “Infância e Juventude”, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 28,
ao tratar da colocação em família substituta, determina em seu §6º que a identidade social e cultural
da criança e do adolescente devem ser consideradas, priorizando a manutenção em família
substituta de mesma etnia.
 

Artigo 28. Em se tratando de criança ou adolescente indígena ou
proveniente de comunidade remanescente de quilombo, é ainda
obrigatório: I – que sejam consideradas e respeitadas sua identidade
social e cultural, os seus costumes e tradições, bem como suas
instituições, desde que não sejam incompatíveis com os direitos
fundamentais reconhecidos por esta Lei e pela Constituição Federal; II –
que a colocação familiar ocorra prioritariamente no seio de sua comunidade
ou junto a membros da mesma etnia.

 
Sendo assim, através da ideia de identidade sociocultural como um direito

da infância e juventude, o próprio registro de origem étnica já estaria ali garantido.
 
Abordando de forma específica o próprio direito ao registro de nascimento,

a Resolução Conjunta CNJ/CNMP nº 03/2012 determina que o lançamento ou não da
ascendência indígena fica ao livre critério do indivíduo e condicionado apenas a autodeclaração.
 

Artigo 2º. No assento de nascimento do indígena, integrado ou não, deve
ser lançado, a pedido do apresentante, o nome indígena do
registrando, de sua livre escolha, não sendo caso de aplicação do art. 55,
parágrafo único da Lei n.º 6.015/73. § 1º. No caso de registro de indígena,
a etnia do registrando pode ser lançada como sobrenome, a pedido do
interessado. § 2º. A pedido do interessado, a aldeia de origem do
indígena e a de seus pais poderão constar como informação a respeito
das respectivas naturalidades, juntamente com o município de nascimento.
§ 3.º A pedido do interessado, poderão figurar, como observações do
assento de nascimento, a declaração do registrando como indígena e a
indicação da respectiva etnia.

 
Correlacionando o direito à saúde e necessidade de construção de políticas

públicas específicas com a importância de registro indígena e identificação de etnia, tem-se
inicialmente a Lei nº 6.001/73 que estabelece como direito indígena a garantia de meios de
proteção à saúde, especificando em seu parágrafo único a infância como momento de proteção
especial desse direito.
 

Art. 54. Os índios têm direito aos meios de proteção à saúde facultados
à comunhão nacional. Parágrafo único. Na infância, na maternidade, na
doença e na velhice, deve ser assegurada ao silvícola, especial assistência
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dos poderes públicos, em estabelecimentos a esse fim destinados.
 

Ainda no tema e como reafirmação da saúde como direito indígena e
passível de proteção especial, traz-se a Convenção 169 – OIT, promulgada pelo Decreto nº
5.051/2014, que em seu artigo 25.1determina como dever dos governos para com povos indígenas
e tribais a disposição de serviços de saúde:
 

Os governos deverão zelar para que sejam colocados à disposição dos
povos interessados serviços de saúde adequados ou proporcionar a
esses povos os meios que lhes permitam organizar e prestar tais serviços
sob a sua própria responsabilidade e controle, a fim de que possam gozar
do nível máximo possível de saúde física e mental.

 
Por fim, contextualizando o tema em estudo dentro da atual pandemia de

COVID-19, a Recomendação CNJ nº 62/20 caracteriza indígenas como vulneráveis e equivalentes
a grupo de risco.
 

4. CONCLUSÃO
 

Por todo o exposto, resta caracterizada não só a vulnerabilidade da
infância e juventude indígena, mas também a necessidade da especial atenção do Estado no que
se refere à garantia do direito à saúde, considerando as necessidades específicas do grupo, sendo
assim, entende-se como justificável e recomendável que, no atendimento de crianças e
adolescentes indígenas e diante da autodeclaração do interessado se faça a identificação da
etnia como indígena, sobretudo quando do atendimento do Conselho Tutelar que deve sempre
fazer constar dos registros de atendimento das crianças e adolescentes atendidos, bem
assim de seus ascendentes (pais e avós), sua origem étnica como indígena, quando houver a
autodeclaração do interessado, podendo ser ainda indagada quando se constatar sobrenome que
identifique etnia indígena; Guajajara, Awáguajá, Urubu-Kaapor, Pukobyê (Gavião), Krikati, Timbira
Krepu'Kateyé, Kanela Apaniekrá e Ramkokamekrá e, nas hipóteses de atendimento relacionado às
demandas de saúde de criança e adolescente indígena, o Conselho Tutelar deve direcionar
suas requisições (art. 136, III, “a”, do ECA) ao Distrito Sanitário Especial Indígena – DSEI,
em seus polos base para o atendimento dos indígenas, bem assim representar ao
Ministério Público Federal, nas hipóteses em que houver resistência ou omissão do citado
órgão de saúde (art.136, III, “b”, do ECA ).
 

Vale informar que os Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs)
possuem Polos Base para o atendimento dos indígenas. Os polos são a primeira referência para
as Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena (EMSI) que atuam nas aldeias.

 
O DSEI/MA tem sua sede localizada na Rua 5 de janeiro, s/nº, Bairro

Jordoa, na Cidade de São Luís/MA, CEP 65040-450, Telefone (98) 3214-3411, e-mail:
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dseima.sesai@saude.gov.br, e operacionaliza suas ações através de 08 (oito) Polos Bases de
atendimento aos indígenas com funções técnicas e administrativas e que estão localizados nos
seguintes Municípios:
 

Amarante do Maranhão (Rua Rio Branco, nº 62. Bairro Centro),
Arame (Avenida Deputado Ulisses Guimarães, s/n. Bairro Centro)
Barra do Corda (Rua Pedro Braga, nº 126. Bairro Centro)
Bom Jesus das Selvas (Ru Boa Esperança, s/n, Bairro Vila Davi)
Grajaú (Avenida Hilton Nunes, nº 663. Bairro Rodoviário)
Montes Altos (Aldeia São José, MA-280)
Santa Inês (Rua da Raposa, nº 352. Bairro Centro)
Zé Doca (Rua Magalhães de Almeida, nº 417. Bairro Centro)
 
Sendo possível ainda o atendimento nas Casas de Saúde do Índio

(CASAIs) de São Luís/MA (Avenida Paulista, Bairro Olho D'agua) e Imperatriz/MA (Rua Henrique
Dias, 594. Bairro Parque Santa Lúcia) em caso de nascimento ou óbito.

 
Por fim, esclareça-se que o DSEI/MA abrange um total de 20 municípios, a

saber: Amarante, Araguanã, Arame, Barra do Corda, Bom Jardim, Bom Jesus das Selvas,
Buriticupu, Centro do Guilherme, Fernando Falcão, Grajaú, Itaipava do Grajaú, Jenipapo dos
Vieiras, Lajeado Novo, Maranhãozinho, Montes Altos, Nova Olinda do Maranhão, Santa Luzia, São
João do Caru, Sítio Novo e Zé Doca.
 
 

5. Encaminhamentos
 
1) Encaminhe-se:
 
1.1) via ofício, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no

Maranhão, para conhecimento;
 
1.2) via ofício-circular, por e-mail institucional, aos membros do MPMA com

atribuição na área da Infância e Juventude, para ciência, com a sugestão de envio para os
Conselhos Tutelares;

 
2)  Disponibilize-se na página do CAOp/IJ.

 
 

São Luís/MA, 13 de dezembro de 2020.
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