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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

RECOMENDAÇÃO Ne'?/201 8/MPF/RR

')

Ref. Inquérito Civil ne 1 .32.000.00628/201 7-01

RECOMENDANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RECOMENDADO: COORDENADOR DA FORÇA TAREFA

HUMANITÁRIA NO ESTADO DE RORAI/\AA.

LOGÍSTICA

O MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, presentado pelo Procurador da

República signatário, vem, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais,

em especial a insculpida no art. 129 da Constituição Federal, e nos ans. 59 e 6g

da Lei Complementar n9 75/93, apresentar as seguintes considerações para, ao

final, expedir recomendação.

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente,

essencial à função jurisdicional do Estado, íncumbindo-lhe a defesa da ordem

jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis

ICF/88, art. 1 27);
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CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério

Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos

serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição

promovendo as medidas necessárias a sua garantia ICF/88, art. 1 29, ll e illj;

CONSIDERANDO ser atribuição institucional do Ministério Público

"defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas",

conforme dispõe o artigo 129, inciso V, da CF/88, tarefa que também Ihe é
atribuída pelo artigo 59, inciso 111, alínea "e" da Lei Complementar n.' 75/93;

CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete, nos termos do

artigo 69, XX, da Lei Complementar n. 75/93, do artigo 27, parágrafo único, IV,

Lei n. 8.625/93, e artigo 1 5, da Resolução n. 23/2007 do Conselho Nacional do

Ministério Público, expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços

públicos e de relevância pública, bem como ao respeito aos interesses, direitos e

bens cuja defesa Ihe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das

providências cabíveis;

CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu art. le, inciso

111, estabelece a dignidade da pessoa humana como fundamento da República

Federativa do Brasil, além de prever, em seu art. 3e, inciso IV, como objetivo

fundamental do Brasil, a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem

raça. sexo, cor. idade e quaisquer outras formas de discriminação;

CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu art. 5e, capot,

estabelece que "todos são iguais oerante a lei. sem distinção de qualquer natureza,

garantindo se ao$ b ágil irQ$j aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade

do direil9..à..xlda, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade";

CONSIDERANDO que, de acordo com as normas citadas, todos os

direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição aplicam-se aos

estrangeiros residentes no país, sem distinção de qualquer natureza, e que, por

conseguinte, os indígenas estrangeiros mantêm, no Brasíl, seu pertencimento étnico

e todos os direitos e garantias que essa característica enseja;

/

/
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CONSIDERANDO que os direitos e garantias fundamentais não se
esgotam no rol do artigo 5Q da Constituição Federal, ió que, conforme prescreve o

g 2' desse dispositivo, "os direitos e garantias expressos nesta Constituição não

excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos

tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte";

CONSIDERANDO que o Brasil é signatário da Declaração Universal

dos Direitos do Homem, aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em

1 0 de dezembro de 1 948, segundo a qual todas as pessoas nascem livres e iguais

em dignidade e direitos e devem agir em relação umas às outras com espírito de

fraternidade jartigo 1), bem como têm a capacidade para gozar dos direitos

fundamentais, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua,

religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza,

nascimento, ou qualquer outra condição(artigo ll);

CONSIDERANDO as responsabilidades de todos os Estados, em

conformidade com a Carta das Nações Unidas, de desenvolver e estimular o
respeito aos direitos humanos e liberdades fundamentais de todas as pessoas sem

distinção de raça, nacionalidade, sexo, idioma ou religião;

CONSIDERANDO que o Brasil é signatário da Declaração

Americana dos Direitos e Deveres do Homem, aprovada em Bogotá, em abril de

1948, de acordo com a qual toda pessoa tem direito a que sua saúde seja
resguardada por medidas sanitárias e sociais relativas à alimentação, vestuário,

habitação e cuidados médicos correspondentes ao nível permitido pelos recursos

públicos e da coletividade jartigo Xlj;

CONSIDERANDO que a República Federativa do Brasil é
signatária do Pacto Internacional dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais,

adotado pela Assembleia das Nações Unidas, em 19 de dezembro de 1966,

promulgado pelo Decreto n. 591, de 6 de julho de 1992, o qual estabelece, em
seu artigo 1 2. que

''1

''3

l . Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito
de toda pessoa de desfrutar o mais elevado nível possível de
saúde tísica e mental
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2. As medidas que os Estados Partes do presente Pacto
deverão adotar com o fim de assegurar o pleno exercício
desse direito incluirão as medidas que se façam necessárias
para assegurar;
al A diminuição da mortinatalidade e da mortalidade
infantil, bem como o desenvolvimento das crianças;
bl A melhoria de todos os aspectos de higiene do trabalho e
do meio ambiente;
cl A prevenção e o tratamento das doenças epidêmicas,
endêmicas, profissionais e outras, bem como a luta contra
essas doenças;
dl A criação de condições que assegurem a todos assistência
médica e serviços médicos em caso de enfermidade.

CONSIDERANDO que o Brasil é signatário da Convenção sobre os

Direitos da Criança, promulgada pelo Decreto n. 99.710, de 21 de novembro de
1 990, reconhecendo, portanto, sem discriminação de qualquer tipo, inclusive de

origem nacional jartigo 2g), que toda criança tem direito à vida, à sobrevivência e

ao desenvolvimento jartigo 6el, bem como ao melhor padrão possível de saúde

jartigo 241, assegurando-se que esta receba, na condição de refugiada, proteção e

assistência humanitária adequadas jartigo 22);

CONSIDERANDO que, de acordo com a Convenção sobre os

Direitos da Criança, os Estados se certificarão de que as instituições, os serviços e

os estabelecimentos encarregados do cuidado ou da proteção das crianças

cumpram com os padrões estabelecidos pelas autoridades competentes,

especialmente no que díz respeito à segurança e à saúde das crianças, ao número

e à competência de seu pessoal e à existência de supervisão adequada jartigo 39);

CONSIDERANDO que o Brasil é signatário da Convenção sobre a

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. de 1979,

promulgada pelo Decreto n. 4.377, de 13 de setembro de 2002, que impõe aos

Estados Partes a garantia às mulheres de assistência apropriada e gratuita, durante

a gravidez, o parto e o período posterior ao parto, assegurando nutrição

condizente durante a gravidez e o aleitamento jartigo 1 2, parágrafo 2);

CONSIDERANDO que a Convenção Americana sobre Direitos

Humanos IPacto de San José da Costa Ricas, promulgada, no Brasil, por meio do

\.

Ç.
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Decreto n. 678, de 6 de novembro de 1 992, reconhece que os direitos essenciais da

pessoa humana não derivam do fato de ser ela nacional de determinado Estado,

mas sim do fato de ter como fundamento os atributos da pessoa humana, razão por

que justificam uma proteção internacional, de natureza convencional, coadjuvante e

complementar da que oferece o direito interno dos Estados americanos;

CONSIDERANDO que as quatro convenções de Genebra, de 1 949,

e seus Protocolos Adicionais, de 1977, os quais se acoplam à espinha dorsal do

Direito Internacional Humanitário, convenções e protocolos estes ratificados pelo

Brasil, determinam que as Altas Partes Contratantes se comprometem a respeitar e a

fazer respeitar, em todas as circunstâncias, as regras de direito humanitário,

devendo o Estado-Parte, por si, por seus agentes e jurisdicionados velar pela fiel

aplicação de tais normais;

CONSIDERANDO que a Convenção n' 169 da Organização

Internacional do Trabalho -- OIT, promulgada por meio do Decreto n' 5.051, de

1 9 de abril de 2004, estabelece, em seus artigos 2' e 32, direitos plenos aos povos

indígenas, bem como realização de cooperação entre governos para contatos e

cooperação entre povos indígenas nas fronteiras:

Artigo 2e
1. 0s governos deverão assumir a responsabilidade de
desenvolver, com a participação dos povos interessados,
uma ação coordenada e sistemática com vistas a proteger os
direitos desses povos e a garantir o respeito pela sua
integridade .
2. Essa ação deverá incluir medidas:
al 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;
bl que promovam a plena efetividade dos direitos sociais,
económicos e culturais desses povos, respeitando a sua
identidade social e cultural, os seus costumes e tradições, e
as suas instituições;
c)que ajudem os membros dos povos interessados a
eliminar as diferenças sócio-económicas que possam existir
entre os membros indígenas e os demais membros da
comunidade nacional, de maneira compatível com suas
aspiraçoes e formas de vida

'')
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Artigo 32
Os governos deverão adotar medidas apropriadas, inclusive
mediante acordos internacionais, para facilitar os contatos e
a cooperação entre povos indígenas e tribais através das
fronteiras, inclusive as atividades nas áreas económica,
social, cultural, espiritual e do meio ambiente.

CONSIDERANDO a intensa migração de venezuelanos para o
Brasil, em especial para o Estado de Roraima, a partir do ano de 201 6, em razão

de grave crise política e económica vivenciada na República Bolivariana da
Venezuela;

CONSIDERANDO que parte desse grupo migratório é composto

por indígenas da etnia Warao que, em razão de suas especificidades culturais, das

barreiras linguísticas e dos parcos recursos económicos, encontram-se em situação

de vulnerabilidade ainda mais acentuada, justificando seu acolhimento no 4:brl99
JgDQkQidg.91uPacatqjplq. RR, com exclusividade;

CONSIDERANDO a edição da Medida Provisória nQ 820/2018,

que dispõe sobre medidas de assistência emergencial para acolhimento a pessoas

em situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório provocado por crise

humanitária, bem como a ulterior liberação de recursos orçamentários para ações
nesse contexto;

\,

CONSIDERANDO a instituição da Força Tarefa Logística

Humanitária no Estado de Roraima, incumbida de fazer frente ao cenário de crise

migratória venezuelana, inclusive com o gerenciamento de abrigos para
imigrantes;

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal, em inspeção

oficial passada aos 15/05/201 8, constatou as preocupantes condições de saúde

dos abrigados em Janokoida, inclusive com diversos casos de indígenas em
quadros evidentemente avançados de moléstias, sem nenhuma atenção médica

especializada. Nesse sentido, excertos do relatório de visita jfls. 1 2/1 3):

Durante a visita realizada pelo Ministério Público Federal no abrigo
indígena Janokoida, em 1 5/05/201 8. foram constatadas as críticas
condições de saúde em que se encontram indígenas Warao
abrigados.
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Três casos, especificamente. mostraram-se alarmantes durante o
período da visita [...]. Na oportunidade, nenhum dos responsáveis
pela gestão do abrigo IExército ou SETRABESI soube informar, com
precisão, os encaminhamentos de saúde que foram e seriam dados
àqueles casos. Todos, porém, eram de conhecimento notório de
todos os presentes.
Ressalte-se (...l que foram relatados diversos casos de indígenas
Warao abrigados doentes. Os acima citados, foram apenas aqueles
que mais chamaram a atenção, durante a visita, em virtude de sua
gravidade. Entretanto, a precariedade da situação de saúde no
abrigo foi constatada globalmente.

Isso porque foi verificado que, diferentemente dos abrigos de Boa
Vista, não há atendimentos por parte de equipes de saúde da
Força-Tarefa, tampouco por parte da Secretaria de Saúde Indígena
ISESAll. Foram relatadas, apenas, visitas de equipes de saúde do
Município duas vezes por semana e o atendimento eventual de
médicos venezuelanos voluntários em troca de auxílio, como, por
exemplo, cestas básicas.

')

CONSIDERANDO os reiterados relatos de permanente indisponibi

lidade de ambulâncias na sede do Município de Pacaraima, não apenas para
urgências envolvendo indígenas estrangeiros, mas também para os brasileiros,

índios e não índios, ocasionando cenário de insegurança sanitária sobre
munícipes, imigrantes e visitantes;

CONSIDERANDO que tal situação tem implicado a adoção de
medidas extremas, como a utilização de viaturas da Polícia Militar ou de

automóveis particulares de voluntários para remover enfermos, conforme se fez

consignar no relatório de visita jí1. 1 3)

Foram informadas, ainda, as graves dificuldades para a remoção
de enfermos, em virtude da existência de uma única ambulância
para atender o município. Não bastasse, essa única ambulância às
vezes se encontra em Boa Vista, realizando remoções, outras vezes
encontra-se em manutenção sem possibilidade de uso. Alguns
militares afirmaram que. em situações graves, promoveram
remoções de abrigados em seus próprios veículos particulares até o
Hospital Délio Oliveira Tupinambá; o Sargento Marcelo, por
exemplo, disse ter socorrido cinco pessoas nessas condições. En.
situações de urgência. a Polícia Militar é acionada. com viaturas
policiais fazendo as vezes de ambulâncias.
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CONSIDERANDO a situação de lotação do abrigo Janokoida e a

vulnerabilidade sanitária dos Warao, etnia historicamente atingida por epidemias

na Venezuela e que vê na recente deterioração do sistema público venezuelano de

saúde indígena uma das causas principais de emigração', fazendo do abrigo

Janokoída ambiente propício à disseminação de doenças;

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal, nesta mesma

data, também por meio de recomendação, aciona o Estado de Roraima, o
Município de Pacaraima e os Distritos Sanitários Especiais de Saúde Indígena

atuantes em Roraima pgn gele adiwbm qçÕes de atendimento periódico no

gbliloe.:lan9ls91da, bem como providenciem maior disponibilidade de ambulâncias,

sendo-lhes aprazado 30 jtrinta) dias para o início dos trabalhos;

CONSIDERANDO que as críticas condições de saúde dos
abrigados não podem aguardar até o início das ações dos órgãos civis do Sistema
Unico de Saúde;

CONSIDERANDO que os abrigos de Boa Vista gerenciados pela

Força Tarefa Logística Humanitária ió recebem atendimentos periódicos de equipes

de saúde das Forças Armadas, fato que não tinha sido estendido a Janokoida até

o dia da visita (1 5/05/201 8);

CONSIDERANDO que. em 22/05/2018, a Força Tarefa
Humanitária Íá comunicou a este MPF (Ofício n. 21 -AsseAsJurd/MD FT Log Hum

RRI a adoção de medidas para solucionar os casos emergenciais verificados no

abrigo Janokoida. bem como a existência de tratativas para obter cooperação e

parcerias na área de atendimento à saúde;

k.

Ç,

RESOLVE, nos termos do art. 6Q, inciso XX, da Lei Complementar

nQ 75/1 993, RECOMENDAR ao COORDENADOR DA FORÇA TAREFA LOGÍSTICA
HUMANITÁRIA NO ESTADO DE RORAIMA, que:

1. determine que equipe multidisciplinar de saúde, com pessoal
l Parecer Técnico SEAP/6'CCR/PFDC n' 208, de 2017, sobre a situação dos indígenas da etnia Warao, da

região do delta do Orinoco, nas cidades de Boa Vista e Pacaraima, fl. 12. Constante do Inquérito Civil n'
1 .32.000 .001321/2016-38.
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técnico e material adequado e suficiente para exercer a atenção básica, proceda

atendimentos no Abrigo Janokoida com periodicidade mínima de duas visitas

semanais, enquanto o Estado de Roraima e o Município de Pacaraima se

organizam para assumir a gestão sanitária do local;

2. deve ser assegurado à equipe de saúde veículos adequados

para, nos casos de urgência, promover a remoção de abrigados para hospital de
Pacaraima ou de Boa Vista, estendo a utilização de tais veículos ao atendimento

de saúde da população do Município em geral, caso as circunstâncias o exijam.

'') Apraza-se 5 (cinco) dias para início do cumprimento desta
Recomendação.

gdeçéQ..dga..medidas recomendadas implicar o maneio de todas as medidas

Oficie-se ao agente recomendado, com via desta recomendação,

para ciência, consignando que deverá se manifestar no prazo acima estipulado,

sob pena de adoção das medidas judiciais pertinentes. Encaminhe-se, juntamente,

cópia do relatório da vista de 15/05/2018 a Pacaraima e da recomendação

expedida ao Estado, Município e DSEls.

')

Dê-se conhecimento à 6g Câmara de Coordenação e Revisão do
Ministério Público Federal.

Proceda-se à disponibilização desta recomendação no portal
eletrõnico do Ministério Público Federal, nos termos do artigo 23 da Resolução
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CSMPF n9 87

Boa Vista, 25 de maio de 201 8

MANOELA LOPES LAMENHA LINS CAVALCANTE
Procuradora da República

Av. General Penha Brasil, 1 255, São Francisco -- CEP 69.305-1 30 -- Boa Vista -- RR
Fone: j9SI 3198-2000, Fax: (95) 3198-2033 - www.prrr.mpf.gov.br ..MPF

Minklério Públko F\edeml


