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DECISÃO

O Min is tér io  Púb l ico  Federa l  submeteu ao ju ízo  o  o f íc io  nº
66/2020/KMT/DIASI/KMT/DSEI/SESAI/MS, pelo qual o Coordenador Distrital de Saúde
Indígena do Distrito Sanitário Especial Indígena Kaiapó/MT (DSEI/Kaiapó), solicita a
disponibilização de recursos financeiros para aquisição de materiais médico hospitalares
e necessários a ações educativas, totalizando o valor de R$ 57.700,00 (cinquenta e sete
mil e setecentos reais), com vistas ao enfrentamento da pandemia causada pelo vírus
COVID-19 em benefício dos indígenas assistidos pelo referido Distrito.

O Ministério Público Federal manifestou-se favoravelmente ao pedido (ID
203075870).

Relatados. Decido.

Com efeito, é fato público e notório que o novo coronavírus COVID-19 já se
encontra em fase expansiva de propagação no Brasil, assim como é de conhecimento de
todos a gravidade de seus efeitos e, especialmente, seu impacto no sistema de saúde
como um todo, que pode chegar ao efetivo colapso, o que dispensa esclarecimentos
adicionais sobre o tema.

Dito isto, e reportando-me à manifestação ID 203075870 do Ministério Público
Federal, observo que no âmbito da denominada Operação Ararath foi celebrado acordo
de delação premiada (processo nº 3104-11.2014.4.01.3600), no qual o colaborador
comprometeu-se a depositar em juízo, a título de compensação pelos prejuízos causados,
a importância de R$12.000.000,00 (doze milhões de reais), de forma parcelada, sendo
que esse total já foi depositado (conta judicial 2317.635.10333686-9).

Nesse mesmo acordo, homologado em juízo, ficou definido que o Ministério
Público Federal, mediante requerimento, definiria a destinação dos recursos. No caso, o
Ministério Público Federal manifestou expressa concordância com o pleito apresentado
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pelo Superintendente do Hospital Universitário Júlio Müller, voltado à aquisição de itens
para o referido hospital público, vinculado à Universidade Federal de Mato Grosso, tendo
em vista a necessidade de atender às demandas de prevenção e tratamento da pandemia
causada pelo COVID-19.

Na esteira da fundamentação ministerial, os indígenas integram um grupo de
extrema vulnerabilidade, que necessita de atenção diferenciada, sobretudo no que diz
respeito ao diagnóstico e prevenção de doenças, especialmente num momento tão
delicado de graves proporções. Além disso, os DSEIs certamente não estavam
preparados para enfrentar uma crise sanitária como a atual, uma vez que são pensados
para a atenção básica à saúde dos indígenas, mostrando-se pertinente seu pleito de
acesso a recursos. De acordo com as informações do requerente, a aquisição dos
equipamentos pretendidos dará melhores condições ao DSEI/Kaiapó de dar assistência à
saúde a mais de 4.944 (quatro mil, novecentos e sessenta e quarenta e quatro) indígenas
em 53 (cinquenta e três) aldeais distintas. Assim, não há dúvidas de que a destinação de
parcela dos recursos depositados em juízo, em razão do acordo de delação premiada,
para a aquisição de materiais médico hospitalares e necessários a ações educativas com
vistas ao enfrentamento da pandemia atende os fins públicos definidos pela Constituição
da República e pela legislação de regência.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, defiro o pedido
apresentado pelo Coordenador Distrital de Saúde Indígena do Distrito Sanitário Especial
Indígena Kaiapó/MT para a aquisição dos itens descritos no ofício ID 203075874, no valor
total de R$ 57.700,00 (cinquenta e sete mil e setecentos reais).

Expeça-se ofício à Caixa Econômica Federal – Agência 2317, solicitando
a transferência do valor acima indicado, a ser retirado da conta judicial
2317.635.10333686-9, para uma conta judicial a ser aberta em favor deste juízo,
vinculada a estes autos.

Por se tratar de um depósito judicial formado por recursos oriundos do
pagamento de indenização em acordo de colaboração premiada, os quais, uma vez
pagos pelo colaborador, adquirem a natureza de recurso público, devem ser
administrados à luz dos princípios da Administração Pública (art. 37 da Constituição da
República), dentre eles, o da eficiência, o que autoriza possam ser aplicados pela
instituição financeira, como forma de melhor remunerar essa conta, permitindo, por
consequência, a preservação do poder aquisitivo.

Destarte, no mesmo ofício dirigido à Caixa Econômica Federal, consigne-se
que fica autorizada a aplicação dos recursos depositados na conta judicial a ser aberta
em favor deste juízo, vinculada a estes autos, segundo as normas internas da instituição
financeira.

Após, expeça-se ofício ao Coordenador Distrital de Saúde Indígena do
Distrito Sanitário Especial Indígena Kaiapó/MT informando a abertura de conta judicial
específica para aquisição dos itens solicitados no valor de R$ 57.700,00 (cinquenta e sete
mil e setecentos reais), o qual estará à disposição daquela entidade para ser
movimentado, mediante transferência bancária, uma vez promovidos os atos necessários
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para as aquisições, que, uma vez levados a efeito, deverão ser informados ao juízo, com
a juntada da documentação pertinente.

Conforme requerido pelo Ministério Público Federal (ID 203075870),
consigne-se que a prestação de contas deverá conter: nota fiscal do produto adquirido;
recebimento e atesto de entrega do produto/material; imagem do produto recebido;
registro de tombo do produto (inserção no patrimônio do DSEI/Kaiapó); e indicação da
conta bancária do fornecedor do produto para que seja realizada a transferência judicial.

Saliente-se, ainda, que que a cada 30 (trinta) dias, durante o prazo de 06
(seis meses), o DSEI/Kaiapó deverá apresentar ao Ministério Público Federal informações
quanto ao número de atendimentos realizados no escopo do projeto apresentado
(prevenção e combate à pandemia do COVID-19 em Mato Grosso).

Ciência ao Ministério Público Federal.

Cuiabá/MT, data da assinatura.

(assinado digitalmente)
PAULO CÉZAR ALVES SODRÉ

Juiz Federal da 7ª Vara/MT
Em Substituição na 5ª Vara/MT
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