
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS

5º OFÍCIO

PORTARIA Nº 10/2017

5º OFÍCIO/PR/AM

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do procurador da República

signatário, com fundamento nas disposições constitucionais e legais,

CONSIDERANDO que constituem objetivos fundamentais  da República

Federativa do Brasil promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo,

cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, nos termos do art. 3°, IV, da

Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que, em seu art. 5°, a Constituição Federal determina,

ainda,  que  todos  são  iguais  perante  a  lei,  sem  distinção  de  qualquer  natureza,

garantindo  aos  brasileiros  e  aos  estrangeiros  residentes  do  País  a  inviolabilidade do

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade; 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público o zelo pela

observância dos princípios constitucionais fundamentais (art. 5º da Lei Complementar nº

75/1993),  cabendo  ao  Ministério  Público  Federal  a  defesa  dos  direitos  fundamentais

previstos na Carta Magna, bem assim dos constantes de tratados internacionais de que o

País é signatário; 

CONSIDERANDO  que incumbe ao Ministério Público Federal garantir  o

efetivo respeito  dos Poderes  Públicos  da União e dos serviços  de  relevância  pública

quanto aos direitos assegurados na Constituição Federal (art. 2º da Lei Complementar nº

75/1993); bem como ser também função institucional do Ministério Público da União a

defesa dos direitos e interesses das comunidades indígenas (art. 5º, inciso III, alínea “e”,

da Lei Complementar nº 75/1993); 

CONSIDERANDO que o Brasil é signatário da Declaração Universal dos

Direitos  do  Homem  aprovada  pela  Assembleia  Geral  das  Nações  Unidas  em  10  de

dezembro de 1.948, da Declaração de Cartagena de 1.984 e a da Declaração de São José

de 1.994; do Protocolo de São Salvador assinado em São Salvador-Honduras, em 17 de

novembro de 1.988, da Convenção Americana de Direitos Humanos de 1.969 (Pacto de

São José da Costa Rica), promulgado por meio do Decreto n. 678/1.992; 
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CONSIDERANDO a Lei n. 6.815/1.980, que define a situação jurídica de

estrangeiros no Brasil e cria o Conselho Nacional de Imigração, e seu respectivo Decreto

regulamentador (Decreto n. 86.715/1.981);

CONSIDERANDO a  Resolução  Normativa  do  Conselho  Nacional  de

Imigração (CNIg) nº 126, de março de 2017,  que permite a residência temporária por

dois anos, com a regularização da situação de estrangeiros de países limítrofes com o

Brasil;

CONSIDERANDO os relatos na imprensa sobre o tema, bem como sobre

a forte imigração de venezuelanos ao Brasil, iniciando por Roraima e depois Amazonas,

em busca de alimentação e melhores condições de vida (entre outros, possível verificar

nos  links  http://brasil.elpais.com/brasil/2017/03/11/politica/1489198020_742697.html;

http://brasil.elpais.com/brasil/2017/03/11/politica/1489193658_888279.html?rel=mas;

http://amazoniareal.com.br/em-busca-de-comida-mais-de-100-indios-venezuelanos-

warao-migram-para-manaus/);

CONSIDERANDO o  relatório  qualitativo  de  mapeamento  apresentado

pela SEJUSC, SEMMASDH E FEI, o qual expõe a situação de venezuelanos alojados na

rodoviária de Manaus, indígenas da etnia Warao, bem como elenca a presença de dois

outros grupos da mesma etnia residindo nos bairros Educandos e Centro;

CONSIDERANDO os relatos nas reuniões realizadas em 13 e 14/03/2017

na sede da SEJUSC/AM, sobre a tentativa de o Conselho Tutelar de Manaus em buscar

retirar as crianças indígenas de suas famílias, com base no argumento de que estariam

vulneráveis  e  sendo  utilizadas  indevidamente  para  obtenção  de  recursos  nas  ruas,

tentativa esta obstada por servidores da SEMMASDH, reconhecendo o direito dos povos

indígenas a um tratamento diferenciado conforme sua cultura e tradição;

CONSIDERANDO a  necessidade  da  adoção  de  medidas  concretas  em

apoio aos indígenas Warao, em especial aqueles em situação de rua, como por exemplo

a destinação de locais para abrigo, alternativas de retorno a suas terras natais aos que

desejarem,  construção  de  política  integrada,  por  meio  de  rede  de  instituições

governamentais, civis e religiosas para atendimento às crianças indígenas em situação

de vulnerabilidade na cidade de Manaus, entre outros;
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CONSIDERANDO a  necessidade  e  o  direito  de  participação  do  povo

Warao na construção destas alternativas, por meio da autodeterminação e consulta aos

seus líderes e integrantes no município de Manaus;

CONSIDERANDO a visita realizada por este signatário na Rodoviária de

Manaus em 14/03/2017, no período noturno, de maneira a dialogar com o povo Warao e

entender  melhor  a  situação  em  que  se  encontram,  seus  anseios  e  necessidades,

momento no qual grande parte dos indígenas informou estar fugindo da escassez de

alimentos e produtos na Venezuela, bem como ressaltou que pretende adquirir tais bens

no Brasil e retornar em tempo oportuno às suas terras natais; 

CONSIDERANDO que  o  art.  28,  §  6º  do  Estatuto  da  Criança  e

Adolescente  (ECA)  estabelece  o  tratamento  diferenciado  em  relação  às  crianças  e

adolescentes  indígenas,  determinando  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 pelo ECA

e pela Constituição Federal, bem como a participação de antropólogo e da FUNAI nas

tratativas;

CONSIDERANDO que  a  retirada  das  crianças  Warao  de  suas  famílias

indígenas, já em situação de vulnerabilidade em razão da crise econômica na Venezuela,

representa  nova  violação  de  seus  direitos,  podendo  ocasionar  ainda  maiores  danos

(exceto em casos extremos de violência ou abusos comprovados);

RESOLVE instaurar  INQUÉRITO CIVIL  para “acompanhar as medidas de

apoio aos indígenas Warao em Manaus, imigrantes da Venezuela”.

Como providências iniciais, DETERMINO: 

I – O envio do(s) expediente(s) correlato(s) à COJUR para autuação e

registro no âmbito da PR/AM;

II  –  A  comunicação  da  instauração  à  6.ª  Câmara  de  Coordenação e

Revisão, para ciência, por meio do Sistema Único, e demais medidas de praxe;

III – A expedição de ofício à Pastoral do Migrante da Igreja Católica, para
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que preste informações atualizadas acerca da presença de imigrantes indígenas Warao

da  Venezuela  em  Manaus,  bem  como  informe  eventuais  medidas  adotadas,  ou

possibilidade  de  disponibilização  de  abrigo  aos  que  estão  em  situação  de  rua  na

Rodoviária de Manaus;

IV – A expedição de ofício à Secretária de Justiça, Direitos Humanos e

Cidadania do Amazonas para que,  no prazo de 10 (dez) dias úteis, informe as medidas

adotadas visando garantir o atendimento humanitário aos imigrantes venezuelanos, em

especial os indígenas da etnia Warao que estão acampados na rodoviária de Manaus e

nos bairros Educandos e Centro.

V – A expedição de ofício à SEMASDH para que,  no prazo de 10 (dez)

dias úteis, informe as medidas adotadas visando garantir o atendimento humanitário aos

imigrantes  venezuelanos,  em  especial  os  indígenas  da  etnia  Warao  que  estão

acampados na rodoviária de Manaus e nos bairros Educandos e Centro.

VI – A expedição de ofício à FUNAI – CR/MANAUS para que, no prazo de

10  (dez)  dias  úteis, informe  as  medidas  adotadas  visando  garantir  o  atendimento

humanitário  aos  indígenas  da  etnia  Warao  que  estão  acampados  na  rodoviária  de

Manaus e nos bairros Educandos e Centro.

VII – A expedição de ofício ao Consulado da Venezuela em Manaus para

que,  no  prazo  de  10 (dez)  dias  úteis, informe  as  medidas  adotadas  para  apoiar  os

venezuelanos que imigraram para Manaus, em especial os indígenas da etnia Warao.

VIII  – O encaminhamento das presentes informações ao setor pericial

para análise e produção de parecer  em regime de urgência, com o pedido: “analisar a

situação  dos  indígenas  Warao  em Manaus,  oriundos  da  Venezuela,  em especial  das

famílias e crianças localizadas na Rodoviária e o modo de vida tradicional deste povo”.

Razão da urgência:  risco de vida dos indígenas e suas crianças,  em

razão da vulnerabilidade atual de moradia na rua e ausência de políticas específicas ao

seu contexto cultural. Prazo sugerido: 31/03/2017.

Manaus, 15 de Março de 2017.

Fernando Merloto Soave

Procurador da República
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