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RECOMENDAÇÃO nº  045/2017

EMENTA:  ÍNDIOS.  WARAO.  MIGRAÇÃO.
VENEZUELA. EDUCAÇÃO.

IVANA DE SIQUEIRA 
Secretária de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI)
Ministério da Educação 
Esplanada dos Ministérios, Bl. “L” ¬ 2º Andar - Gabinete
Fone: 61-2022-9217 / 9018
 Brasília – DF-- CEP: 70047-900

ANA CLÁUDIA HAGE 
Secretária de Estado de Educação
Secretaria de Estado de Educação do Pará (SEDUC)
Rodovia Augusto Montenegro, Km 10, s/n – Icoaraci
Belém – PA – CEP: 66820-000 

ROSINÉLI GUERREIRO SALAME 
Secretária Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação (SEMEC)
Avenida Governador José Malcher, 1291 – Nazaré 
Fone: (91) 3075-5400 / 3344-6350 / 3344-6550
Belém – PA – CEP: 66060-230

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, a DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO e a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, pelos procuradores da
República e Defensores Públicos  signatários, no exercício das atribuições constitucionais e
legais  que  lhe  são  conferidas  pelos  artigos  127,  caput,  e  129,  incisos  II,  III  e  IX  da
Constituição da República Federativa do Brasil; artigo 5º, incisos I, III, “b” e “e”, V,  VI, e
artigo 6º, incisos VII, XIV, “f” e XX, todos da Lei Complementar nº 75/93; artigo 4º, inciso
IV, e artigo 23, ambos da Resolução CSMPF nº 87/2006, e demais dispositivos pertinentes à
espécie;
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CONSIDERANDO que  o  Ministério  Público  Federal  é  instituição
permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem
jurídica,  do  regime  democrático,  dos  interesses  sociais  e  dos  interesses  individuais
indisponíveis conforme dispõe o artigo 1° da Lei Complementar n. 75, de 20 de maio de
1993; 

CONSIDERANDO a legitimidade do Ministério Público Federal no interesse
difuso ou coletivo conforme o artigo 5° da Lei 7.347 de 24 de julho de 1985 a qual disciplina
a Ação Civil Pública.

CONSIDERANDO que dispõe o artigo 129, inciso II, da Constituição Federal
ser  função  institucional  do  Ministério  Público:  “zelar  pelo  efetivo  respeito  dos  Poderes
Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição,
promovendo as medidas necessárias a sua garantia”;

CONSIDERANDO que,  nos  termos  do  artigo  6º,  inciso  XX,  da  Lei
Complementar  75/93,  compete  ao  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 lhe cabe promover,  fixando prazo razoável  para a adoção das
providências cabíveis”;

CONSIDERANDO que as Defensorias Públicas da União e do Estado devem
promover a proteção dos direitos difusos e coletivos, dentre os quais se encontram os direitos
das minorias étnicas e culturais, inclusive, indígenas;

                       CONSIDERANDO as Regras de Acesso à Justiça das Pessoas em Condição de
Vulnerabilidade aprovadas pela XIV Conferência Judicial Ibero-americana, que teve lugar em
Brasília durante os dias 4 a 6 de Março de 2008;

                   CONSIDERANDO que as Regras de Acesso à Justiça das Pessoas em Condição
de Vulnerabilidade,  definem pessoas  em situação de Vulnerabilidade como sendo aquelas
pessoas que, por razão da sua idade, gênero, estado físico ou mental, ou por circunstâncias
sociais, econômicas, étnicas e/ou culturais, encontram especiais dificuldades em exercitar com
plenitude perante o sistema de  justiça os direitos reconhecidos pelo ordenamento jurídico;

               CONSIDERANDO que para as Regras de Acesso à Justiça das Pessoas em
Condição de Vulnerabilidade, os indígenas e refugiados são considerados pessoas em situação
de Vulnerabilidade;
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                CONSIDERANDO que para as Regras de Acesso à Justiça das Pessoas em
Condição  de  Vulnerabilidade  tem  como  destinatários  -  Juízes,  Promotores,  Defensores
Públicos,  Procuradores  e  demais  servidores  que laborem no sistema de  Administração de
Justiça em conformidade com a legislação interna de cada país;

                CONSIDERANDO que para as Regras de Acesso à Justiça das Pessoas em
Condição de Vulnerabilidade preveem a atuação da Defensoria Pública na defesa e garantia
dos direitos das pessoas em condição de vulnerabilidade;

CONSIDERANDO que os direitos à vida, integridade física e moradia são
direitos humanos com atributos de irrenunciabilidade, inalienabilidade, imprescritibilidade e
universalidade;

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 (artigo 3º, inciso IV, da Constituição de
1988);

CONSIDERANDO que a prevalência dos direitos humanos e a cooperação
entre  os  povos  para  o  progresso  da  humanidade  são  princípios  que  regem  as  relações
internacionais da República Federativa do Brasil (artigo 4º, incisos II e IX, da Constituição de
1988);

CONSIDERANDO que  a  vida  é  bem jurídico  fundamental  (art.  5º,  caput,
Constituição de 1988), sendo sua preservação diretriz máxima a guiar a atuação do Estado;

CONSIDERANDO que os direitos e garantias expressos na Constituição não
excluem outros decorrentes  do regime e dos  princípios por  ela  adotados,  ou dos  tratados
internacionais em que ela seja parte (§ 2º do artigo 5º da Constituição de 1988);

CONSIDERANDO ser  objetivo  específico  da  Política  Nacional  de
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais reconhecer, proteger e
promover os direitos dos povos e comunidades  tradicionais sobre os seus conhecimentos,
práticas e usos tradicionais (art. 3º, XV do Anexo, do decreto nº 6.040/2007);

CONSIDERANDO que os governos deverão assumir a responsabilidade de
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desenvolver, com a participação dos povos tradicionais, uma ação coordenada e sistemática
com vistas a proteger os direitos desses povos e a garantir o respeito pela sua integridade  e
que  os  governos  devem promover  a  plena  efetividade  dos  direitos  sociais,  econômicos  e
culturais  desses  povos,  respeitando a sua identidade social  e  cultural,  os seus  costumes e
tradições, e as suas instituições  (art. 2º, 1. e 2. b) da Convenção nº 169 da OIT, com força
normativa superior a lei - STF RE 466.343, em 03/12/2008);

CONSIDERANDO que o estado de dúvida sobre a condição jurídica e política
de determinada pessoa não deve impedir a garantia de seus direitos essenciais, devendo-se
aqui  estabelecer  o  princípio  da  precaução  humanitária  (in  dubio  pro  homine)  como
decorrência necessária do princípio constitucional da dignidade humana (artigo 1º, inciso III,
da Constituição de 1988);

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 1948, 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 (artigo I), 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 II);

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 (artigo XI);

CONSIDERANDO que a República Federativa do Brasil é signatária do Pacto
Internacional  dos  Direitos  Econômicos,  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;

CONSIDERANDO que o Brasil, por meio do Decreto n. 592, de 6 de julho de



     

                                                          UNIDADE EM BELÉM-PA

                                            OFICIO REGIONAL DE  DIREITOS HUMANOS

1992, aderiu à execução e o fiel cumprimento de todas as disposições do Pacto Internacional
sobre Direitos Civis e Políticos, de 16 de dezembro de 1966, o qual estabelece, em seu artigo
2º, 1, que “os Estados Partes do presente Pacto comprometem-se a respeitar e a garantir a
todos os indivíduos que se achem em seu território e que estejam sujeito a sua jurisdição os
direitos reconhecidos no presente Pacto, sem discriminação alguma por motivo de raça, cor,
sexo,  religião,  opinião  política  ou  outra  natureza,  origem  nacional  ou  social,  situação
econômica, nascimento ou qualquer outra condição”;

CONSIDERANDO que  o  Pacto  Internacional  dos  Direitos  Econômicos,
Sociais e Culturais determina, em seu artigo 11, que os Estados Partes reconhecem o direito
de toda pessoa a nível de vida adequado para si próprio e sua família, inclusive à alimentação,
vestimenta e moradia adequadas, assim como a uma melhoria contínua de suas condições de
vida, bem como o direito fundamental de toda pessoa de estar protegida contra a fome;

CONSIDERANDO que o Brasil é signatário da Convenção sobre os Direitos
da Criança, promulgada pelo Decreto n. 99.710, de 21 de novembro de 1990, reconhecendo,
portanto, sem discriminação de qualquer tipo, inclusive de origem nacional (artigo 2º), que
toda criança tem direito à vida, à sobrevivência e ao desenvolvimento (artigo 6º), bem como
ao melhor padrão possível de saúde (artigo 24), assegurando-se que esta receba, na condição
de refugiada, proteção e assistência humanitária adequadas (artigo 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 diz respeito à segurança e à saúde das
crianças, ao número e à competência de seu pessoal e à existência de supervisão adequada
(artigo 3º);

CONSIDERANDO que o Estatuto da Criança e do Adolescente tem aplicação
à “pessoa” com menos de 18 anos de idade, não fazendo assim distinção entre nacionais ou
estrangeiros;  que  “a  criança  e  o  adolescente  gozam  de  todos  os  direitos  fundamentais
inerentes  à  pessoa  humana,  sem  prejuízo  da  proteção  integral  de  que  trata  esta  Lei,
assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim
de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de
liberdade e de dignidade” (art. 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente) e que “os direitos
enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes,  sem discriminação de
nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência,
condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social,
região  e  local  de moradia  ou outra  condição que  diferencie  as  pessoas,  as  famílias  ou a
comunidade  em  que  vivem”  (Parágrafo  único  do  art.  3º  do  Estatuto  da  Criança  e  do
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Adolescente); que “é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder
público  assegurar,  com absoluta  prioridade,  a  efetivação  dos  direitos  referentes  à  vida,  à
saúde,  à  alimentação,  à  educação,  ao  esporte,  ao  lazer,  à  profissionalização,  à  cultura,  à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Parágrafo único. A
garantia de prioridade compreende: a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer
circunstâncias; b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;
c)  preferência  na  formulação  e  na  execução  das  políticas  sociais  públicas;  d)  destinação
privilegiada  de  recursos  públicos  nas  áreas  relacionadas  com  a  proteção  à  infância  e  à
juventude  (art.  4º  do  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente);  que  “nenhuma  criança  ou
adolescente  será  objeto  de  qualquer  forma  de  negligência,  discriminação,  exploração,
violência,  crueldade  e  opressão,  punido  na  forma  da  lei  qualquer  atentado,  por  ação  ou
omissão, aos seus direitos fundamentais” (art. 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente);

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  (artigo  12,
parágrafo 2);

CONSIDERANDO que  a  Convenção  Americana  sobre  Direitos  Humanos
(Pacto de San José da Costa Rica), promulgada, no Brasil, por meio do Decreto n. 678, de 6 de
novembro de 1992,  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  1949,  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 os custos financeiros do apoio humanitário concedido a
imigrantes devem ser arcados pela União, pois é competência da União reger a República em
suas relações internacionais (artigo 21, inciso I, da Constituição de 1988), bem como o dever de
serviços prestados igualitariamente por Estados e municípios, sem discriminação em função da
condição de não nacional;
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CONSIDERANDO que  ao  Ministério  das  Relações  Exteriores  compete  a
articulação de esforços com os demais órgãos do Governo Federal e com países e organismos
especializados das Nações Unidas,  visando a assegurar celeridade na realização das ações
humanitárias brasileiras (artigo 3º do Decreto n. 6, de 21 de junho de 2006);

CONSIDERANDO que à Presidência da República e seus órgãos compete a
coordenação da política nacional de direitos humanos, em conformidade com as diretrizes do
Programa Nacional de Diretos Humanos, bem como a articulação de iniciativas e apoio a
projetos voltados para a proteção e promoção dos direitos humanos em âmbito nacional, tanto
por organismos governamentais,  incluindo os  Poderes Executivo,  Legislativo e Judiciário,
como por organizações da sociedade civil (art.  1º do Decreto n. 7.256, de 4 de agosto de
2010);

CONSIDERANDO a  Lei  n.  6.815/1980,  que  define  a  situação  jurídica  de
estrangeiros  no Brasil  e  cria  o  Conselho Nacional  de Imigrantes,  e  seu respectivo Decreto
regulamentador (Decreto n.º 86.715/1981);

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 que a Convenção nº 169 da Organização Internacional do
Trabalho – OIT, promulgada por meio do Decreto nº 5.051, de 19 de abril de 2004, estabelece
em  seus  artigos  2º  e  32º  direitos  plenos  aos  povos  indígenas,  bem como  realização  de
cooperação entre governos para contatos e cooperação entre povos indígenas nas fronteiras:

Artigo 2o
        1. Os 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:

        a) 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;
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        b) que promovam a  plena efetividade dos direitos sociais, econômicos 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 - econômicas que possam existir entre os membros indígenas e
os demais membros da comunidade nacional, de maneira compatível com suas
aspirações e formas de vida.

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
econômica, social, cultural, espiritual e do meio ambiente.

CONSIDERANDO que os direitos à educação e cultura são direitos humanos
com atributos de irrenunciabilidade, inalienabilidade, imprescritibilidade e universalidade;

CONSIDERANDO ser  objetivo  específico  da  Política  Nacional  de
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais reconhecer, proteger e
promover os direitos dos povos e comunidades  tradicionais sobre os seus conhecimentos,
práticas e usos tradicionais (art. 3º, XV do Anexo, do decreto nº 6.040/2007);

CONSIDERANDO que os governos deverão assumir a responsabilidade de
desenvolver, com a participação dos povos tradicionais, uma ação coordenada e sistemática
com vistas a proteger os direitos desses povos e a garantir o respeito pela sua integridade  e
que  os  governos  devem promover  a  plena  efetividade  dos  direitos  sociais,  econômicos  e
culturais desses povos,  respeitando a sua identidade social e cultural, os seus costumes e
tradições, e as suas instituições  (art. 2º, 1. e 2. b) da Convenção nº 169 da OIT, com força
normativa superior a lei - STF RE 466.343, em 03/12/2008);

CONSIDERANDO que  os  povos  indígenas  e  tribais  deverão  gozar
plenamente  dos  direitos  humanos  e  liberdades  fundamentais,  sem  obstáculos nem
discriminação e que deverão ser adotadas as medidas especiais que sejam necessárias para
salvaguardar  as  pessoas,  as  instituições,  os  bens,  as  culturas  (...)  dos  povos interessados;
deverão  ser  reconhecidos  e  protegidos  os  valores  e  práticas  sociais,  culturais  religiosos  e
espirituais próprios dos povos mencionados  (art. 3º, 1. , art. 4º. 1. e art. 5º, a) da Convenção
nº 169 da OIT, com força normativa superior a lei - STF RE 466.343, em 03/12/2008); 
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CONSIDERANDO que a melhoria das condições de vida e (…) do nível de
(...)  educação dos  povos  tradicionais,  com  a  sua  participação  e  cooperação,  deverá  ser
prioritária nos planos de desenvolvimento econômico global das regiões onde eles moram. Os
projetos especiais de desenvolvimento para essas regiões também deverão ser elaborados de
forma a promoverem essa melhoria  (art.  7º, 2.  da Convenção nº 169 da OIT, com força
normativa superior a lei - STF RE 466.343, em 03/12/2008); 

CONSIDERANDO que ao aplicar a legislação nacional aos povos tradicionais
deverão ser levados na devida consideração seus  costumes ou seu direito consuetudinário.
Esses povos deverão ter o direito de conservar seus costumes e instituições próprias (…) (art.
8º, 1. e 2. da Convenção nº 169 da OIT, com força normativa superior a lei - STF RE 466.343,
em 03/12/2008); 

CONSIDERANDO que  deverão  ser  adotadas  medidas  para  garantir  aos
membros dos povos tradicionais a possibilidade de adquirirem educação em todos o níveis,
pelo menos em condições de igualdade com o restante da comunidade nacional e  que os
programas  e  os  serviços  de  educação  destinados  aos  povos  interessados  deverão  ser
desenvolvidos e aplicados em cooperação com eles a fim de responder às suas necessidades
particulares, e deverão abranger a sua história, seus conhecimentos e técnicas, seus sistemas
de valores e todas suas demais aspirações sociais, econômicas e culturais (art. 26 e 27, 1. da
Convenção  nº  169  da  OIT,  com  força  normativa  superior  a  lei  -  STF  RE 466.343,  em
03/12/2008);

CONSIDERANDO que os governos deverão adotar medidas de acordo com
as tradições e culturas dos povos tradicionais, a fim de lhes dar a conhecer seus direitos e
obrigações especialmente no referente (…) às questões de educação  (art. 30 da Convenção nº
169 da OIT, com força normativa superior a lei - STF RE 466.343, em 03/12/2008);

CONSIDERANDO que  deve-se  reconhecer  “a  importância  dos
conhecimentos tradicionais como fonte de riqueza material e imaterial, e, em particular, dos
sistemas  de  conhecimento  das  populações  indígenas,  e  sua  contribuição  positiva  para  o
desenvolvimento sustentável, assim como a necessidade de assegurar sua adequada proteção e
promoção; Reconhecendo a necessidade de adotar medidas para proteger a diversidade das
expressões culturais incluindo seus conteúdos, especialmente nas situações em que expressões
culturais  possam  estar  ameaçadas  de  extinção  ou  de  grave  deterioração;  Enfatizando  a
importância da cultura para a coesão social em geral, e, em particular, o seu potencial para a
melhoria da condição da mulher e de seu papel na sociedade; ciente de que a diversidade
cultural se fortalece mediante a livre circulação de ideias e se nutre das trocas constantes e da
interação entre culturas; reafirmando que a liberdade de pensamento, expressão e informação,
bem como a diversidade da mídia, possibilitam o florescimento das expressões culturais nas
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sociedades; (…) Recordando que a diversidade lingüística constitui elemento fundamental da
diversidade  cultural,  e  reafirmando  o papel  fundamental  que  a educação desempenha na
proteção e promoção das expressões culturais; tendo em conta  a importância da vitalidade
das culturas para todos, incluindo as pessoas que pertencem a minorias e povos indígenas, tal
como se manifesta em sua liberdade de criar, difundir e distribuir as suas expressões culturais
tradicionais,  bem  como  de  ter  acesso  a  elas,  de  modo  a  favorecer  o  seu  próprio
desenvolvimento; sublinhando o papel essencial da interação e da criatividade culturais, que
nutrem e renovam as expressões culturais, e fortalecem o papel desempenhado por aqueles
que participam no desenvolvimento da cultura para o progresso da sociedade como um todo;
convencida de que as  atividades,  bens  e  serviços culturais  possuem dupla natureza,  tanto
econômica quanto cultural, uma vez que são portadores de identidades, valores e significados,
não  devendo,  portanto,  ser  tratados  como  se  tivessem  valor  meramente  comercial”
(considerandos da Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões
Culturais – Decreto nº  6.177/2007);

CONSIDERANDO que “a diversidade cultural somente poderá ser protegida
e promovida se estiverem garantidos os direitos humanos e as liberdades fundamentais, tais
como a liberdade de expressão,  informação e comunicação, bem como a possibilidade dos
indivíduos de  escolherem expressões  culturais” (art.  2º  da Convenção sobre a  Proteção e
Promoção da Diversidade das Expressões Culturais – Decreto nº  6.177/2007);

CONSIDERANDO que “2. Princípio da soberania: De acordo com a Carta
das Nações Unidas e com os princípios do direito internacional,  os Estados têm o direito
soberano  de  adotar  medidas  e  políticas  para  a  proteção  e  promoção  da  diversidade  das
expressões  culturais  em seus  respectivos  territórios.  3. Princípio  da  igual  dignidade  e  do
respeito  por  todas  as  culturas:  A proteção  e  a  promoção  da  diversidade  das  expressões
culturais pressupõem o reconhecimento da igual dignidade e o respeito por todas as culturas,
incluindo as das pessoas pertencentes a minorias e as dos povos indígenas. (…) 5. Princípio
da complementaridade dos aspectos econômicos e culturais do desenvolvimento: Sendo a
cultura um dos motores fundamentais do desenvolvimento, os aspectos culturais deste são tão
importantes  quanto  os  seus  aspectos  econômicos,  e  os  indivíduos  e  povos  têm o  direito
fundamental  de  dele  participarem  e  se  beneficiarem.  6. Princípio  do  desenvolvimento
sustentável: A diversidade cultural constitui grande riqueza para os indivíduos e as sociedades.
A proteção,  promoção  e  manutenção  da  diversidade  cultural  é  condição essencial  para  o
desenvolvimento  sustentável  em  benefício  das  gerações  atuais  e  futuras.  7. Princípio  do
acesso eqüitativo: O acesso eqüitativo a uma rica e diversificada gama de expressões culturais
provenientes de todo o mundo e o acesso das culturas aos meios de expressão e de difusão
constituem importantes elementos para a valorização da diversidade cultural e o incentivo ao
entendimento  mútuo.  8. Princípio  da  abertura  e  do equilíbrio:  Ao adotarem medidas  para
favorecer a diversidade das expressões culturais,  os Estados buscarão promover,  de modo
apropriado, a abertura a outras culturas do mundo e garantir que tais medidas estejam em
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conformidade com os objetivos perseguidos pela presente Convenção” (art. 2º da Convenção
sobre  a  Proteção  e  Promoção  da  Diversidade  das  Expressões  Culturais  –  Decreto  nº
6.177/2007); 

CONSIDERANDO que  os  Estados  deverão  “propiciar  e  desenvolver  a
compreensão da importância da proteção e promoção da diversidade das expressões culturais,
por intermédio, entre outros, de  programas de educação e maior sensibilização do público”
(art. 2º da Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais –
Decreto nº  6.177/2007) 

CONSIDERANDO que “os Estados Partes  comprometem-se a  proibir  e  a
eliminar a discriminação racial em todas suas formas e a garantir o direito de cada uma à
igualdade  perante  a  lei  sem distinção de  raça  ,  de  cor  ou de  origem nacional  ou  étnica,
principalmente no gozo dos seguintes direitos: d) Outros direitos civis, principalmente (…)
vii) direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião; viii) direito à liberdade de
opinião e de expressão; (…) e) direitos econômicos, sociais  culturais, principalmente: (…) v)
direito a educação e à formação profissional” (artigo V da Convenção Internacional sobre a
Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial – Decreto nº 65.810/1969); 

CONSIDERANDO que  “os  Estados  Partes  comprometem-se  a  tomar  as
medidas imediatas e eficazes, principalmente no campo de ensino, educação, da cultura e da
informação,  para  lutar  contra  os  preconceitos  que  levem  à  discriminação  racial  e  para
promover o entendimento, a  tolerância e a amizade entre nações e grupos raciais e éticos
assim como para propagar ao objetivo e princípios da Carta das Nações Unidas da Declaração
Universal dos Direitos do Homem, da Declaração das Nações Unidas sobre a eliminação de
todas as formas de discriminação racial e da presente Convenção” (artigo VII da Convenção
Internacional sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial – Decreto nº
65.810/1969);

CONSIDERANDO que “nos estabelecimentos de ensino fundamental  e de
ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-
brasileira e indígena. O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos
aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir
desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos
negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o
índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social,
econômica e política, pertinentes à história do Brasil.  Os conteúdos referentes à história e
cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o
currículo  escolar,  em  especial  nas  áreas  de  educação  artística  e  de  literatura  e  história
brasileiras” (art. 26-A da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (lei nº 9.394/96);
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CONSIDERANDO que “nos estabelecimentos de ensino fundamental  e de
ensino médio, públicos e privados, é obrigatório o estudo da história geral da África e da
história da população negra no Brasil, observado o disposto na lei nº 9.394 de 20 de dezembro
de 1996. Os conteúdos referentes à história da população negra no Brasil serão ministrados no
âmbito  de  todo  o  currículo  escolar,  resgatando  sua  contribuição  decisiva  para  o
desenvolvimento social, econômico, político e cultural do País.  O órgão competente do Poder
Executivo  fomentará  a  formação  inicial  e  continuada  de  professores  e  a  elaboração  de
material didático específico para o cumprimento do disposto no caput deste artigo” (art. 11 do
Estatuto da Igualdade Racial – Lei nº 12.288/2010); 

CONSIDERANDO que os indígenas Warao, oriundos da Venezuela, possuem
“condições  sociais,  culturais  e  econômicas  os  distingam  de  outros  setores  da  coletividade
nacional, e que estejam regidos, total ou parcialmente, por seus próprios costumes ou tradições”
(art.  1º,  1,  a da Convenção nº 169 da OIT);  “grupos culturalmente diferenciados e que se
reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam
territórios e recursos naturais  como condição para sua reprodução cultural,  social,  religiosa,
ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos
pela tradição” (art. 3º, I do Decreto nº 6.040/2007 , na mesma linha do artigo 2º, IV, da Lei
13.123/2015); “grupo  culturalmente  diferenciado  e  que  se  reconhece  como  tal,  possuem
formas próprias de organização social,  utilizam área da União e seus recursos naturais como
condição para sua reprodução cultural,  social,  econômica,  ambiental  e religiosa utilizando
conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição” (art. 4º da Portaria
SPU nº 89/2010);

CONSIDERANDO que a vulnerabilidade física, territorial e cultural de índios
no Estado do Pará, a lesão a direitos fundamentais destas comunidades pelo Poder Público
(grandes  empreendimentos,  precariedade  na  saúde,  educação  e  proteção  territorial)  e  por
particulares (discriminação, intolerância religiosa ex. contra expressões religiosas de matriz
africana)  estão  diretamente  ligados  ao  reduzido  conhecimento  e  valorização  da  história,
cultura e contribuição para a Nação Brasileira destes grupos;

CONSIDERANDO que são reiterados os relatos de discriminação escolar de
alunos índios,  por outros alunos e até mesmo por educadores, fruto da incompreensão do
modo peculiar de viver, pensar, falar, vestir,  entre outros -  quando a escola deveria ser o
núcleo não repressor, mas indutor da diversidade cultural; 



     

                                                          UNIDADE EM BELÉM-PA

                                            OFICIO REGIONAL DE  DIREITOS HUMANOS

CONSIDERANDO a  Defensoria  Pública  da  União  instaurou  Processo  de
Assistência  Jurídica  –  PAJ  2017/003-02202,  chegada  de indígenas  Warao  em  Belém,
imigrantes da Venezuela, em busca de melhores condições de vida, com aumento significativo
do fluxo migratório, em função da crise generalizada que ocorre no país vizinho;

CONSIDERANDO que 15 (quinze) indígenas chegaram em Belém em 02 de
julho de 2017, sendo 3 homens, 5 mulheres e 7 menores; após, em 07 de setembro de 2017,
houve um segundo grupo de 22 indígenas, sendo 2 homens, 7 mulheres e 13 menores (dos
quais 2 nasceram em território brasileiro),e em 15 de setembro de 2017 chegou um terceiro
grupo de 17 pessoas; 

Indígenas Warao no Ver-O-Peso (maior feira ao ar livre da América Latina)
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CONSIDERANDO informações  do  Consulado  Geral  da  República
Bolivariana da Venezuela, em Belém, de previsão de chegada de mais indígenas esta semana,
sendo que o prognóstico é de chegada à capital paraense de 500 a 2000 indígenas;

CONSIDERANDO que  atualmente  os  indígenas  estão  em  situação  de
extrema vulnerabilidade,  sendo que o primeiro grupo está abrigado em ambiente precário,
com predomínio de prostituição (albergue em famosa zona de prostituição em Belém) e
tráfico  de  drogas  (“Cracolândia  de  Belém”),  e  com  risco  de  serem  despejados,  por
informação oficiosa de que o proprietário  do imóvel  não aceitaria  indígenas  e  crianças –
oficialmente, o dono do imóvel argumenta que os indígenas devem abandonar o prédio por
este ter condições insalubres; já o segundo e terceiro grupo (22 e 17 pessoas, respectivamente)
estão em situação de rua, sem qualquer abrigo; 
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CONSIDERANDO que  uma  das  menores  indígenas,  MARIANIS
COROMOTO GONZALES, com menos de 1 anos de idade, veio a falecer, após complicação
em sua condição de cardiopatia  congênita,  provocada por  um quadro de pneumonia (não
houve  prova  científica  de  que  a  pneumonia  foi  gerada  ou  agravada  pela  exposição  dos
indígenas  ao  forte  sol  e  chuva  a  que  estão  expostos  na  ruas)  e  a  menor  FAVÍOLA
VALENTINA ZAMBRANO GONZALES, 2 anos, foi  retirada a força do colo da mãe e
abrigada  pelo  Conselheira  Tutelar  no dia  20/07/2017,  o  que  somente  foi  formalizado em
25/07/2017 (processo nº 0039562-29.2017.8.14.0301);

CONSIDERANDO a ausência concreta, até o momento, de políticas efetivas
no Pará para minimizar o sofrimento destes imigrantes venezuelanos, exceto atendimentos
pontuais relacionados à saúde, medidas concretas como local para abrigamento, triagem para
fornecimento  de  documentação,  atendimento  de  saúde  centralizado,  política  de  imigração
consistente, etc;

CONSIDERANDO as medidas já adotadas no Estado de Roraima (Pacaraima
e Boa Vista), local de primeiro acesso dos Warao ao Brasil,  frutos de decisão judicial; os
relatórios  antropológicos  produzidos  pelo  MPF  sobre  o  tema  (Parecer
Técnico/SEAP/6ªCCR/PFDC  nº  208/2017  e  Parecer  Técnico  SP/MANAUS/SEAP);  bem
como  a  necessidade  da  adoção  de  políticas  de  imigração  integradas  entre  os  Estados,  o
Governo Federal e os municípios onde localizados os imigrantes;

CONSIDERANDO a  necessidade  da  adoção  de  medidas  concretas  e
especializadas em apoio aos indígenas Warao, em especial aqueles em situação de rua ou
vulnerabilidade  em áreas  de  risco,  sem prejuízo  das  medidas  necessárias  em relação  aos
demais  imigrantes,  como  locais  para  abrigo,  política  integrada  por  meio  de  rede  de
instituições  governamentais,  civis  e  religiosas  para  atendimento  às  crianças  indígenas  em
situação de vulnerabilidade e suas famílias, na cidade de Belém, entre outros;

CONSIDERANDO que a responsabilidade pelo atendimento aos imigrantes
cabe aos três entes federativos (União, Estado e Município), sendo necessária a assunção das
responsabilidades  por  cada  ente,  pormenorizada,  no  intuito  de  evitar  a  morosidade  e  a
ausência de políticas efetivas;

CONSIDERANDO, diante de todo o exposto, a necessidade de a União, por
meio  de  seus  órgãos  autônomos  e  superiores,  vale  dizer,  a  Casa  Civil  da  Presidência  da
República,  o Ministério da Justiça,  o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério do
Desenvolvimento  Social  e  Agrário,  adotar  medidas  efetivas  para  a  prestação  de  ajuda
humanitária e a prevenção e repressão de crimes de ódio contra os imigrantes;
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CONSIDERANDO a necessidade de auxílio humanitário no que se refere à
prestação  do  serviço  de  saúde,  por  meio  de  atuação  preventiva  e  curativa,  de  eventuais
enfermidades  que  afetam  ou  possam  afligir  os  imigrantes  venezuelanos,  cuja  atribuição
pertence ao Ministério da Saúde (Lei n. 1.920, de 25 de julho de 1953), com atuação integrada
do Estado e do Município; 

CONSIDERANDO a  necessidade  de  se  ter  um  maior  cuidado  quanto  ao
cumprimento das obrigações internacionais e internas de respeito aos direitos e proteção das
crianças  e  das  gestantes  imigrantes,  inclusive  com  monitoramento  especial,  com  vistas  a
resguardar a integridade física e psicológica destas;

RECOMENDA o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, a DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO e a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ,  pelos
procuradores  da República e  Defensores Públicos  da União e do Estado signatários,  com
fundamento no artigo 6º, XX da Lei Complementar nº 75/93:

ÀS  EXCELENTÍSSIMAS  SECRETÁRIA  DE  EDUCAÇÃO
CONTINUADA,  ALFABETIZAÇÃO,  DIVERSIDADE  E  INCLUSÃO  (SECADI  -
MEC),  SECRETÁRIA DE  ESTADO  DE  EDUCAÇÃO  (SEDUC)  e  SECRETÁRIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMEC) que:

Em  ação  articulada,  coordenem,  planejem,  prestem  apoio  financeiro  e
pedagógico, e promovam, na educação aos indígenas Warao em Belém/PA, o(a):

1) criação de projeto pedagógico, adaptado e customizado;

2) inclusão, no conteúdo programático, de sua organização social, costumes,
línguas, crenças e tradições (art. 27, 1 da Convenção nº 169 da OIT);

3) inclusão, no conteúdo programático, da História e Cultura Afro-Brasileira e
Indígena, incluindo "diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da
população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da
África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e
indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas
contribuições  nas  áreas  social,  econômica e  política,  pertinentes  à história  do Brasil",  em
especial nas áreas de educação artística, literatura e história (art. 26-A da lei nº 9394/1996);

4) além dos métodos comuns normatizados pelo Ministério da Educação,  a
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utilização de processos próprios de aprendizagem dos Warao, ou seja, métodos culturais de
ensino e de aprendizagem próprios dessa população;

5) educação bilíngue e intercultural;

6) produção de material didático específico, com as observâncias acima;

7) promoção de educação para jovens e adultos indígenas (Resolução FNDE nº
48/2012);

8) aproveitamento, por contrato temporário, de parte dos próprios Warao como
professores;

9) além da observância das normas do PNAE, fornecimento de cardápio da
alimentação escolar de acordo com os hábitos alimentares próprios dos índios Warao;

10)  observância,  na  carga  horária  e  no  calendário  de  ensino,  das  práticas
culturais da comunidade (Resolução CNE/CEB nº 05/2012);

11) criação de espaço de ensino com estrutura adequada,  preferencialmente
dentro ou próximo do local onde estiverem alojados;

12) oferecimento de transporte escolar, se necessário, de acordo com as normas
do PNATE.

Requisita  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  e  as  DEFENSORIAS
PÚBLICAS DA UNIÃO E  ESTADO DO PARÁ,  com fundamento  no  art.  8º,  II  da  Lei
Complementar nº 75/1993 e art. 23, §1º, da Resolução n. 87/2006, do Conselho Superior do
MPF,  que  Vossas  Excelências  informem,  no  prazo  de  15  (quinze)  dias,  a  contar  do
recebimento da presente, sobre o acatamento ou não da presente Recomendação e sobre as
providências concretas efetivamente tomadas para resolução do problema aqui apontado, ou,
em caso de acatamento parcial, quais serão os itens não acatados, informando, em qualquer
hipótese de negativa, os respectivos fundamentos, juntando toda documentação pertinente.

A ausência de resposta às requisições emitidas pelo Ministério Público no bojo
Inquérito Civil Público é passível de configurar os crimes previstos nos arts. 330 do Código
Penal e art.10 da Lei 7.347/85, além de ato de improbidade administrativa (art. 11, II, da Lei
8.429/92).

Quanto  à  eficácia  da  presente  Recomendação,  informa  o  MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL e as DEFENSORIAS PÚBLICAS DA UNIÃO E ESTADO DO PARÁ
que, em que pese não possuir caráter vinculativo e obrigatório, a Recomendação (a) é meio
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extrajudicial  voluntário e amigável  de prevenção de litígio (art.  840 do Código Civil,  em
analogia),  em tentativa do MPF instar  a solução do problema sem sobrecarregar  o Poder
Judiciário;  (b)  constitui em mora o destinatário quanto às providências recomendadas (art.
397, parágrafo único do Código Civil),  prevenindo responsabilidades (art.  867 do anterior
Código de Processo Civil, em analogia, atual art. 727); (c) torna inequívoca a demonstração
da consciência da ilicitude do recomendado, perdendo este a partir de então o argumento de
que não sabia do caráter ilícito de sua conduta ativa ou omissiva, caracterizando, assim, o
dolo  ou  má-fé  para  viabilizar  futuras  responsabilizações  em  sede  de  ação  por  ato  de
improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constitui-se em
elemento  probatório  em  sede  de  ações  cíveis  ou  criminais,  registrando-se  ainda  que  a
manutenção de ação ou omissão ilegais em desconformidade com a presente Recomendação
poderá implicar no manejo de todas as medidas administrativas e ações judiciais cabíveis para
responsabilização civil, criminal e administrativa.

A presente recomendação não esgota a atuação do MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL e das DEFENSORIAS PÚBLICAS DA UNIÃO E ESTADO DO PARÁ sobre o
tema, não excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas com relação a pessoas aqui
não indicadas. 

Dê-se ciência da presente Recomendação: a) aos indígenas Warao, em Belém;
b) ao Consulado-Geral da República Bolivariana da Venezuela, em Belém; c) 6ª Câmara de
Coordenação  e  Revisão  do  MPF;  d)  Procuradoria  Federal  dos  Direitos  do  Cidadão;  e)
ACNUR;  f)  CNBB;  g)  Caritas;  h)  Assessoria  de  Comunicação  da  PR/PA;  i)  Ministério
Público do Estado do Pará; j) CIMI – Conselho Indigenista Missionário.

Belém/PA, 27 de setembro de 2017.

PATRICK MENEZES COLARES
Procurador da República

Representante Estadual da 6ª Câmara
(Índios e Comunidades Tradicionais)

do Ministério Público Federal

FELIPE DE MOURA PALHA E SILVA 
Procurador da República

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão
Representante Estadual da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão

do Ministério Público Federal
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MAYARA BARBOSA SOARES
Defensora Pública da União

Defensora Regional de Direitos Humanos
Ofício Regional de Direitos Humanos

Unidade Belém-PA

JOHNY FERNANDES GIFFONI
Defensor Público do Estado do Pará

Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos 
da Defensoria Pública do Estado do Pará 
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