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DECISÃO 
 
  
 
Trata-se de ação civil pública ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO
TOCANTINS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO e MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em
desfavor da UNIÃO, FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO (FUNAI), ESTADO DO TOCANTINS e
MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA-TO, por meio da qual pretende que sejam as rés condenadas a
promover "o adequado acolhimento dos indígenas venezuelanos que pretendam residir no
Araguaína/TO, mediante plano de ação que contemple moradia digna e segurança alimentar" e,
subsidiariamente que assegurem "benefício eventual (aluguel social ou auxílio moradia) em favor
de todas as demais famílias indígenas de etnia Warao residentes (ou que venham a residir) em
Araguaína/TO, enquanto permanecer a situação de grave crise humanitária na Venezuela, e
simultaneamente, em caso de ausência de documentação necessária apta ao recebimento no
território nacional, que se determine a regularização documental por parte dos entes descritos no
polo passivo ou se aceitem as documentos já existentes".
 
Relata-se, em síntese, que:
 

Um grupo de aproximadamente 30 (trinta) venezuelanos da etnia Warao
chegou ao Estado do Tocantins ainda no ano de 2.020 e inicialmente se
instalou no Terminal Rodoviário de Palmas (cf. relatório social anexo).
 
Naquela oportunidade, a Defensoria Pública do Estado do Tocantins
expediu recomendação à Secretaria Municipal de Assistência Social,
Trabalho e Habitação para que esta adotasse as medidas administrativas
necessárias para disponibilizar comida gratuita aos venezuelanos que se
encontram em situação de vulnerabilidade social por meio do restaurante
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popular de Araguaína/TO.
 
Contudo, diante da constatação de ausência de políticas públicas para
imigrantes, o procedimento instaurado na Defensoria Pública Estadual não
foi arquivado.
 
Atualmente, o grupo venezuelano indígena Warao é composto por 60
pessoas, sendo 30 crianças e 2 gestantes.
 
Inicialmente, o supracitado grupo veio de Açailândia/MA. Atualmente, seus
integrantes estão com a documentação de refúgio em dia, exceto os recém-
nascidos, cuja situação é irregular. No mais, encontram-se residindo em
uma única residência na Rua São Jorge, nº 389, Setor Tiuba, em
Araguaína/TO.
 
Desempregados, com muitas crianças de pouca idade, sem perspectivas e
diante da ausência de política pública de acolhimento, eles passaram a
sobreviver da mendicância nas ruas da cidade e dependem do favor de
terceiros para se alimentar.
 
Igualmente restaram infrutíferas as tentativas extrajudiciais de solução
solicitadas pela Defensoria Pública do Estado do Tocantins, através do 
Núcleo Aplicado de Minorias e Ações Coletivas (Nuamac Araguaína). Senão
vejamos.
 
Em 22 de maio de 2.020, foi  instaurado PROPAC/DPETO Nº
PP000031/2020 (Numeração interna: 007/2020).
 
Dando impulso às di l igências necessárias, foi  encaminhado o
OFÍCIO/NUAMAC/138/2020, à Secretária Municipal de Assistência Social,
Trabalho e Habitação, que, em suma, solicitou “a inclusão em cadastro
específico da família de venezuelanos para que os mesmos se tornem
beneficiários do Aluguel Social, bem como recebam cesta básica e cesta
verde.”.
 
Ademais, oficiou-se a supracitada secretaria informando que houve
manifestação da Procuradoria do Trabalho no Município de Araguaína nos
autos da ACP n.º 0001472-02.2015.5.10.0812, no sentido de que esse saldo
remanescente, no importe de R$ 1.976,00 (um mil novecentos e setenta e
seis reais), fosse destinado às duas famílias venezuelanas em comento,
tendo como objetivo custear o aluguel destas, assim solicitando que a
FUNAMC fizesse o rateio em partes iguais da mencionada quantia de R$
1.976,00 (um mil novecentos e setenta e seis reais) e destinasse às duas
famílias venezuelanas.
 
Posteriormente, a DPE/TO enviou ofício solicitando cestas básicas e kits de
higiene para famílias venezuelanas, o que foi devidamente atendido.
 
Também neste sentido, e em atuação própria, o Núcleo Especializado de
Minorias e Ações Coletivas (NUAMAC/DPE-TO), expediu ofício à Secretaria
Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, postulando vistoria
nos locais de moradia dos Warao, para assim atestar a real situação do
grupo, bem como o fornecimento de cestas básicas e cestas verdes e
benefício do aluguel social, garantindo, assim, uma moradia minimamente
digna.
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No âmbito do Ministério Público do Trabalho, foi instaurado o Procedimento
Promocional de nº 48.2019 (cópia integral anexa), em maio de 2.019, para
acompanhar o fluxo migratório dos venezuelanos em geral e suas condições
de empregabilidade. Entretanto, desde 2.020, o referido procedimento tem
como foco principal o acompanhamento da situação do indígenas Warao,
com o escopo principal de tentar promover políticas de fomento ao trabalho
digno geração de renda e que preservem as características culturais dessa
etnia.
 
Por sua vez, o Ministério Público Federal, por meio do 2º. Ofício da
Procuradoria da República no Município de Araguaína, instaurou o
Procedimento Administrativo n. 1.36.001.000295/2020-58 (cópia integral
anexa), com objetivo de acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, as
políticas públicas de cidadania, saúde e assistência social aos indígenas da
etnia Warao que migraram da Venezuela para a região norte do Estado do
Tocantins, no bojo do qual diversas diligências foram levadas a efeito.
 
Quanto ao mais, inúmeras reuniões foram realizadas tratar dos assuntos
relacionados à População Venezuelana na cidade de Araguaína/TO, em
especial aos Warao.
 
Em especial, na reunião ocorrida em 03/03/2.021, às 14h00min, noticiou-se
que a população indígena venezuelana estava na iminência de ser
despejada do local que habitava. Desta feita, durante o ato e visando a
solucionar o problema supracitado, a Dra. Cecília Santos (Ministério Público
do Trabalho) conseguiu um local, cedido pela Comissão Pastoral da Terra,
para que os venezuelanos pudessem residir temporariamente (cf. ata de
reunião anexa).
 
No mais, a DPE/TO encaminhou ofício ao Secretário Municipal de
Assistência Social, Trabalho e Habitação, para que imediatamente
disponibilizasse veículos para a mudança da população venezuelana
indígena Warao, no translado abrangido entre a casa de onde estavam
sendo despejados para o sítio fornecido pela Comissão Pastoral da Terra
(cf. ofício anexo).
 
Conforme providências a serem tomadas, a DPE/TO expediu inúmeros
ofícios para vários órgãos, inclusive a Polícia Federal, para solicitar
fluxograma de regularização de documentos dos venezuelanos (cf. ofício e
fluxograma anexos).
 
Oficiou-se, ainda, a Prefeitura Municipal de Araguaína, para averiguar se
essa informara ao Governo Federal sobre a presença de venezuelanos na
cidade, de modo a que fossem direcionadas verbas federais, tudo no intuito
da construção de políticas públicas para tanto. No entanto, não se obteve
respostas até a presente data (cf. ofício anexo).
 
Como forma de obter local para moradia dos venezuelanos, a DPE/TO
encaminhou ofícios requisitando um lote de propriedade pública que
pudesse ser doado aos venezuelanos para utilização de moradia e trabalho
para esta população, tendo a Secretaria Municipal do Planejamento
noticiado sobre a impossibilidade de atender tal pedido (cf. ofícios anexos).
 
Visando à obtenção de informações quanto à vacinação contra Covid-19 e
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atendimento de saúde para os venezuelanos indígenas do grupo Warao,
oficiou-se ao SESAI (Secretaria Especial de Saúde Indígena), no entanto,
não se logrou êxito em razão da ausência de respostas (cf. ofício anexo).
 
Ademais, em 18/03/2.021, realizou-se outra reunião, com a presença da
DPE/TO, MPT e MPF, para análise acerca de vários pontos relacionados
aos Warao (cf. ata de reunião anexa).
 
Por outro lado, chegou ao conhecimento do Núcleo Aplicado de Minorias e
Ações Coletivas – Nuamac Araguaína, da DPE/TO, que a venezuelana
indígena do grupo Warao, Sr.ª Elvia Del Valle Rojas Zapata, deu a luz ao
seu filho, oportunidade na qual descobriu que encontra-se contaminada com
o vírus HIV, necessitando assim de cuidados especiais de saúde. No mais,
chegou ao conhecimento também a notícia que a venezuelana indígena do
grupo Warao, Sr.ª Alexinia Rivero Zapata, encontra-se gestante com
aproximadamente 18 (dezoito) semanas, necessitando assim de cuidados
especiais de saúde com relação a realização do pré-natal (cf. ofício anexo).
 
Desta feita, expediu-se ofício à Secretaria Municipal de Saúde solicitando
inúmeras providências com urgência, entre elas a realização de teste rápido
de HIV em todos os venezuelanos indígenas, bem como acompanhamento
médico para estes e também assistência médica, exclusivamente com a
especialidade de Ginecologia e Obstetrícia, para acompanhamento desde a
gravidez até o parto, inclusive com a realização de pré-natal para as
migrantes Warao que se encontrarem grávidas. A Secretaria Municipal de
Saúde respondeu a solicitação supracitada com as informações necessárias
(cf. ofício anexo).
 
A propósito, importante registrar que tanto a Defensoria Pública do Estado
do Tocantins, quanto o Ministério Público Estadual, Ministério Público
Federal e Ministério Público do Trabalho, se esforçaram na busca por uma
solução extrajudicial do conflito.
 
Foram realizadas diversas reuniões com órgãos municipais, estaduais e
federais conforme exposto acima, mas o que se observou, entretanto, é que
tanto o Município de Araguaína quanto o Estado do Tocantins apenas
protelavam a solução da questão, sem indicar, todavia, um cronograma
concreto de ações.
 
As recomendações expedidas por todos os órgãos não surtiram o resultado
esperado.
 
Vê-se, portanto, que a falha no processo de acolhimento de migrantes em
Araguaína se deve a omissões inconstitucionais, como veremos, dos três
entes da Federação.
 
A situação só não é pior porque a sociedade civil (ela, mais uma vez)
apresentou uma solução para parte do problema, com a oferta de um
imóvel, mas até a presente data o Poder Público não ofereceu um modo
concreto e efetivo de incorporar essa solução.
 
Urge, portanto, o deferimento da tutela de urgência aqui pleiteada.
 

Diante disso, a parte autora requer que seja concedida tutela provisória de urgência para: a)
prestação de serviços de acolhimento, que inclua moradia e alimentação, por meio do pagamento
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de benefícios eventuais (aluguel social); b) a inscrição no cadastro em programas de
transferência de renda; c) compelir a FUNAI a acompanhar as famílias; d) determinar à União que
repasse as verbas para atendimento a migrantes; e) realização de testes períodicos para COVID-
19, intenficando-se as ações de prevenção e redução de danos; f) indicar unidade de saúde de
referência para encaminhamento de eventuais pacientes em estado grave da COVID-19; g)
disponibilizar, através dos agentes comunitários de saúde ou profissionais de saúde informações
acerca dos perigos da doença Covid-19 e das medidas de prevenção comunitária; h) realizar o
cadastramento e emissão do Número do Cartão Nacional de Saúde aos imigrantes de origem
venezuelana; i) produzir materiais informativos bilíngues voltados aos imigrantes que cheguem
em situação de refúgio no município de Araguaína/TO; j) elaborar plano de atuação conjunta
entre os entes federados e respectivas secretarias para o atendimento assistencial aos migrantes.
 
No despacho de ID, o Juízo determinou que as rés se manifestassem acerca do pedido de tutela
provisória de urgência no prazo de cinco dias.
 
O Município de Araguaína apresentou petição no ID 520279364, oportunidade em que requereu a
concessão de maior prazo para se manifestar sobre o pedido liminar e indicou, quanto à
assistência familiar, o oferecimento periódico de cestas básicas e verdades.
 
Os autores procederam a emenda à inicial, oportunidade em que apresentaram novos elementos
a indicar a precária situação atual de moradia dos assistidos.
 
É o relatório. Decido.
 
Em despacho retro, este juízo deliberou por aguardar o prazo de manifestação dos entes públicos
requeridos, como forma de angariar maiores elementos antes da apreciação da medida liminar.
Naquele momento, parte da fundamentação pela postergação da liminar foi o fato de que os
assistidos possuíam local destinado à moradia, concedido pela Pastoral da Terra em Araguaína.
 
Entretanto, após a emenda à inicial, os autores trouxeram informações sobre a precária situação
de habitação vivenciadas pelos indígenas, que evidencia situação de urgência extraordinária a
justificar a intervenção judicial de imediato, ante manifesto risco de perecimento de direitos ou
mesmo da ocorrência de grave lesão.
 
Esclareço que a situação de urgência se configurou pelas informações de que, aproximadamente,
60 pessoas estão alojadas em uma casa da Pastoral de Araguaína e que, devido ao grande
número de usuários, a fossa da referida residência estourou, tornando o ambiente insalubre para
os moradores da referida casa. Além disso, não se pode olvidar que, dado o grande número de
pessoas alojadas em um mesmo e inapropriado espaço, há um incremento de risco de
contaminação pela COVID-19 (há informações de que 13 famílias estão vivendo em um mesmo
imóvel).
 
Deste modo, ante à situação de risco constatada acima - precária situação de moradia a que
estão submetidos os refugiados – urge analisar o o pedido liminar de imediato, ainda que não
transcorrido o prazo de oitiva dos demais requeridos.
 
A possibilidade de intervenção do Poder Judiciário na seara das Políticas Públicas, que, via de
regra, constituem-se em atribuições do Poder Executivo reflete problemática ainda longe de ser
pacificada. O conflito entre princípios e interesses é verificado em questões dessa natureza,
valendo destacar que, de um lado, sempre é possível a argumentação de que deverá ser
observada a harmonia e interdependência entre as funções estatais, isto é, os convencionados
Poderes, o que possui espeque na Constituição Federal (art. 2º).
 
Creio, entretanto, que tal debate não encontra terreno quando se está em cheque o princípio
vetor de todo o ordenamento jurídico pátrio, qual seja, a própria dignidade da pessoa humana
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(art. 1º, III, CF/88).
 
Na espécie, a parte autora revela que os refugiados venezuelanos residentes em Araguaína-TO
sofrem com a omissão do poder público em lhes proporcionar condições dignas de moradia,
saúde e alimentação, sendo certo que a situação fática descrita na exordial traduz um drama de
expressiva magnitude, notadamente, porque o contexto fático reportado nos autos indica que
crianças em tenra idade são alijadas do direito de desenvolver-se de forma sadia, pela incúria do
Poder Público em desenvolver políticas públicas voltadas ao acolhimento humanitário dos
imigrantes.
 
A Constituição Federal, em seu art. 5º, preceitua que "todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade".
 
Por sua vez, o art. 3º da Lei de Migração (Lei nº 13.445/2017) preconiza que a política migratória
brasileira rege-se, dentre outros, pela acolhida humanitária (inciso VI); igualdade de tratamento e
de oportunidade ao migrante e a seus familiares (inciso IX); inclusão social, laboral e produtiva do
migrante por meio de políticas públicas (inciso X); e, sobretudo, pelo acesso igualitário e livre do
migrante a serviços, programas e benefícios sociais, bens públicos, educação, assistência jurídica
integral pública, trabalho, moradia, serviço bancário e seguridade social (inciso XI).
 
Especificamente quanto às medidas de assistência emergencial para acolhimento a pessoas em
situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório provocado por crise humanitária, a Lei
13.684/2018 prevê, em seu art. 4º, que os entes federativos devem se articular, para o
desenvolvimento de ações integradas a serem desempenhadas em todas as esferas de governo,
por meio de adesão a instrumento de cooperação federativa, no qual serão estabelecidas as
responsabilidades dos entes federativos envolvidos.
 
Saliente-se, bem assim, que o art. 5º da mencionada lei assim preceitua, in verbis:
 

Art. 5º As medidas de assistência emergencial para acolhimento a pessoas
em situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório provocado por
crise humanitária visam à ampliação das políticas de:
 
I - proteção social;
 
II - atenção à saúde;
 
III - oferta de atividades educacionais;
 
IV - formação e qualificação profissional;
 
V - garantia dos direitos humanos;
 
VI - proteção dos direitos das mulheres, das crianças, dos adolescentes, dos
idosos, das pessoas com deficiência, da população indígena, das
comunidades tradicionais atingidas e de outros grupos sociais vulneráveis;
 
VII - oferta de infraestrutura e saneamento;
 
VIII - segurança pública e fortalecimento do controle de fronteiras;
 
IX - logística e distribuição de insumos; e
 
X - mobilidade, contemplados a distribuição e a interiorização no território
nacional, o repatriamento e o reassentamento das pessoas mencionadas no
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caput deste artigo.
 

Logo, nesse juízo sumário, entendo que não há o que tergiversar, na medida em que é
imprescindível a salvaguarda da dignidade humana dos refugiados venezuelanos, inseridos em
contexto danoso aos direitos fundamentais.
 
Por fim, creio ser inócua eventual discussão acerca do que se convencionou denominar Reserva
do Possível, já que a tese não encontra amparo diante da violação do mínimo existencial.
 
Fixadas tais premissas, passo à análise do pedido liminar.
 
O primeiro pedido liminar constitui na imposição da obrigação de cofinanciamento para a
prestação de serviço de acolhimento, por meio de benefício eventual (aluguel social).
 
Nos termos do art. 22, da Lei 8.742/93 (LOAS), os benefícios eventuais são provisões
suplementares e provisórias prestadas aos cidadãos e às famílias, em virtude de nascimento,
morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública. Sua concessão será
definida pelos Estados e Municípios e previsto nas suas respectivas leis orçamentárias.
 
Por sua vez, o Decreto n. 6.307/07 estabelece o conceito de vulnerabilidade temporária,
consistente no “advento de riscos, perdas e danos à integridade pessoal e familiar” (Art. 7º),
dentre os quais se inclui os riscos provenientes da falta de domicílio (art. 7º, parágrafo único, I, c).
Portanto, a ausência de domicílio se constitui em risco à integridade pessoal e familiar, passível
de proteção pela assistência social.
 
O Estado do Tocantins, como forma de regulamentar o disposto na LOAS, especificamente em
relação às ações emergenciais de moradia, editou a Lei 2.674/12, que instituiu o Programa
Aluguel Social, com a finalidade de custear, integral ou parcialmente, a locação de imóveis
residenciais em caráter de emergência e por tempo determinado.
 
O art. 3º da citada Lei dispõe que possuem direito ao benefício o grupo familiar que que: I - esteja
em perigo, decorrente de calamidade pública ou situação de emergência; II - necessite desocupar
imóvel em estado de risco estrutural declarado pelos órgãos competentes; III - tenha comprovada
situação de alta vulnerabilidade social; IV - não tenha possibilidade de acomodação em casas de
parentes.
 
Além disso, estabelece, como requisito para adesão ao programa, o cumprimento cumulativo dos
seguintes requisitos: I - residir no município há pelo menos dois anos, ou excepcionalmente, estar
em alojamento-abrigo provisório por interferência de programas públicos; II - ter renda familiar de
até três salários mínimos; III - não possuir outro imóvel; IV - ser cadastrado no Cadastro Único
para Programas Sociais - CadÚnico.
 
No caso dos autos, manifesto o direito dos assistidos ao benefício, uma vez que estão em
situação de perigo, decorrente de causa emergencial, configurando situação de alta
vulnerabilidade social. A situação de emergência se configura pela condição de refugiado, pois
admitidos no território nacional, sem a aparente concessão de quaisquer medidas concretas para
o devido acolhimento dessas famílias. Observa-se que os assistidos foram acolhidos, de forma
provisória, em casa de aluguel e, posteriormente, quando despejados do referido imóvel, foram
realocados em casa pertencente à Pastoral de Araguaína. Contudo, o citado imóvel,
manifestamente, não possui estrutura para comportar todas as famílias de refugiados – seja
porque a grande aglomeração de pessoas em apenas um imóvel poderá se converter em foco de
disseminação da COVID-19, seja pela manifesta situação de insalubridade causada pelo grande
número de pessoas em um pequeno imóvel (cite-se como exemplo a questão do rompimento da
fossa no referido imóvel).
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Além disso, observa-se que os assistidos já foram incluídos no CADunico pela Prefeitura de
Araguaína, posto não identificado o recebimento de renda suficiente para manutenção de tais
famílias com dignidade. Logo, há evidências de que essas famílias estejam em situação de
miséria, mormente por ser fato notório para qualquer morador desta cidade a infeliz situação de
mendicância de muitos dos refugiados indígenas da Venezuela.
 
Outrossim, embora não demonstrado nos autos que os refugiados possuem residência neste
Estado há mais de dois anos, há de se reconhecer a situação excepcional a que estão
submetidos, deslocadas de seu país de origem e não acolhidos de forma definitiva em alguma
localidade dentro de nosso território nacional, o que, a meu sentir, configura situação excepcional
prevista na parte final do inciso I, do art. 4º, da referida Lei.
 
Assim, há fortes indícios de que os núcleos familiares, de fato, fazem jus ao recebimento de tal
benefício, sendo que as demais informações para constatação do direito à moradia devem ser
colhidas pelos órgãos de assistência social do Estado e Municípios, em eventual inclusão dos
assistidos em outros programas sociais, como o Bolsa Família, oportunidade em que deverá o
ente concessor analisar se algum deles possui imóvel (situação bastante improvável, ante a
manifesta situação de precariedade vivenciada por eles).
 
O perigo da demora está configurado pela precária situação de moradia a que estão submetidos
os refugiados venezuelanos, pois alojados em imóvel com manifesta limitação estrutural para
acolhimento de tantas famílias. Tal situação gera notórios riscos à saúde e segurança dos
assistidos, ante a provável aglomeração de, aproximadamente, 60 (sessenta) pessoas em uma
única residência e da situação de insalubridade gerada pela insuficiência da estrutura sanitária no
local.
 
Portanto, a situação verificada nos autos constitui medida de urgência a justificar a intervenção
imediata do Poder Judiciário.
 
Noto ainda que os autores apresentaram uma série de pedidos relacionados à garantia de saúde
e inclusão dos requeridos em programa de transferência de renda.
 
Após análise dos autos, observo que o Município de Araguaína vem realizando ações de saúde
em prol dos refugiados, conforme se extrai dos documentos lançados nos Ids Num. 509861399 -
Pág. 34 - Ofício da Prefeitura de Araguaína, informando ter encaminhado equipe de assistência
primária à saúde para atendimento aos refugiados; Num. 509712869 - Pág. 1 – encaminhamento
para atenção especial à assistida portadora de HIV; 509712869 - Pág. 2 – Ofício comunicando a
realização de uma ação de saúde em prol das famílias venezuelanas, datado de 01/04/2021;
Num. 509712869 - Pág. 4; ID 509861399 - Pág. 35 – orientação sobre vacinações e
acompanhamento. Logo, numa análise perfunctória cabível para o momento, não extraio a
conclusão de que o Município tenha deixado de prestar a devida atenção na área da saúde para
as famílias refugiadas, inclusive há indícios de que prestou atendimento em relação aos dois
casos específicos listados na inicial (gestante e portadora de HIV).
 
Não foram apresentadas informações específicas sobre o atendimento, tratamento e prevenção
contra a COVID-19, porém não há elementos nos autos a indicar a omissão dos entes em relação
aos refugiados. Deste modo, vejo por bem reapreciar tal pedido somente após o fornecimento de
informações específicas pelos entes requeridos.
 
Do mesmo modo, não vislumbro a existência de elementos a indicar a completa omissão do
Município no atendimento em relação à assistência social, pois há documentos nos autos a
indicar o cadastramento das famílias no Cadúnico do governo federal e também o fornecimento
periódico de cestas básicas e verdes aos refugiados, fato indicativo da prestação de medidas
emergenciais para manutenção das famílias, enquanto não realizados os cadastros em
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programas de transferência de renda.
 
Não há elementos a indicar a inclusão dos refugiados em programas de transferência de renda
(Bolsa Família), fato que deverá ser justificado pelos requeridos em suas informações, em
especial o Município de Araguaína, que procedeu a inclusão dos assistidos no CADunico, porém
não apresentou informações específicas sobre o andamento de eventual inclusão no Bolsa
Família. Contudo, tenho não ser o caso de conceder liminar neste ponto, posto ser imprescindível
o aporte de maiores informações sobre tais questões.
 
Assim, tenho estar demonstrada a verossimilhança das alegações e também da existência de
situação de perigo a justificar o deferimento de medida liminar, com o fim de determinar ao
Estado do Tocantins em proceder a inclusão dessas famílias no programa emergencial de
moradia. De outro lado, tenho não haver elementos – neste momento – para concluir pela
completa omissão do Município quanto à prestação de ações na área da saúde e assistência
social, motivo pelo qual aguardarei o fornecimento de informações sobre esses pontos antes de
deliberar novamente sobre tal questão.
 
Quanto aos demais pedidos, em especial o item c.12, por demandarem a estruturação de um
conjunto de ações em favor dos refugiados, vejo por bem aguardar o aporte das informações e
também a realização de audiência de conciliação antes de proferir eventual medida liminar.
 
Conclusão
 
Ante o exposto, DEFIRO, em parte, o pedido de tutela de urgência, para determinar ao Estado do
Tocantins que, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, realize a inclusão das famílias listadas no
ID 521126880 no Programa Aluguel Social (Lei 2.674/2012), salvo se constatada a propriedade
de imóvel por alguns dos integrantes da referida lista.
 
Postergo a análise dos demais pedidos liminares para após a realização da audiência de
conciliação.
 
Designe-se, com urgência, audiência de conciliação, a ser realizada por videoconferência,
utilizando-se a plataforma Teams. Citem-se os réus, na forma do art. 334, do CPC, advertindo-os
da incidência das consequências previstas no §1º, em caso de não comparecimento.
 
Defiro o pedido de prorrogação do prazo para apresentação das informações, até a abertura da
audiência de conciliação. Por oportuno, defiro a reabertura do prazo para apresentação de
informações complementares pelo Município de Araguaína, que deverão ser prestadas até a
abertura da audiência de conciliação. Ficam os requeridos advertidos de que as informações
deverão abranger, em especial, as medidas tomadas em relação à área da assistência social
(inclusão nos programas de transferência de renda) e também na área da saúde (medidas
concretas para atendimento, orientação e encaminhamento em relação à COVID-19).
 
Intimem-se. Cumpra-se com urgência.
 
Dê-se ciência ao MPF.
 
ARAGUAÍNA, 2 de maio de 2021 
 
 
 

VICTOR CURADO SILVA PEREIRA
 

Juiz Federal
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