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PROC.(A/S)(ES) :ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
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IMDH 
AM. CURIAE. :CENTRO DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 

DO IMIGRANTE - CDHIC 
AM. CURIAE. :PIA SOCIEDADE DOS MISSIONÁRIOS DE SÃO 

CARLOS 
ADV.(A/S) :BETO FERREIRA MARTINS VASCONCELOS E 

OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. :MUNICÍPIO DE PACARAIMA 
PROC.(A/S)(ES) :BRUNO DA SILVA MOTA 
AM. CURIAE. :SOCIEDADE DE DEFESA DOS ÍNDIOS UNIDOS DO 

NORTE DE RORAIMA - SODIURR 
AM. CURIAE. :ALIANÇA DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

DAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE RORAIMA - 
ALIDCIRR 

AM. CURIAE. :ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DOS POVOS 
INDÍGENAS TAUREPANGS DO ESTADO DE 
RORAIMA - ADPITERR 

ADV.(A/S) :FREDERICO SILVA LEITE 

Vistos etc.

Prossigo com o andamento do feito.

Registro  que  foi  tentada  exaustivamente,  neste  processo,  a 
conciliação entre as partes.  Em audiência (evento 481),  foi  apresentada 
proposta de acordo pelo autor com documentos,  nos seguintes termos 
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(eventos 483-8):
1)  Compensação  financeira  para  o  Estado  de  Roraima  no  

importe  de  R$  168.383.279,70  (cento  e  sessenta  e  oito  milhões,  
trezentos e oitenta e três mil, duzentos e setenta e nove reais e setenta  
centavos),  correspondente a 60% (sessenta por cento) do montante de  
R$ 280.638.799,50 (duzentos e oitenta milhões, seiscentos e trinta e  
oito  mil,  setecentos  e  noventa  e  nove  reais  e  cinquenta  centavos),  
devendo tais valores serem repassados, em até 10 (dez) dias, contados  
da  homologação  do  acordo,  bem  como  que  eventuais  valores  
transferidos não venham a ser objeto de bloqueio judicial como, por  
exemplo, para pagamento de duodécimos.

2)  A continuidade  da  redistribuição  dos  imigrantes  para  os  
outros Estados, bem como respectivos municípios, em maior número  
possível, até permanecer essa crise humanitária venezuelana.

3)  Sejam  repassados,  mensalmente,  doravante,  ao  Estado  de  
Roraima, os valores efetivamente gastos com recursos próprios com os  
atendimentos médicos/hospitalares aos venezuelanos, a partir do mês  
subsequente à homologação do acordo, tendo como critério objetivo a  
quantidade de atendimento dos imigrantes/refugiados na rede pública  
estadual, do mês anterior, constante do Sistema de Informações sobre  
Orçamentos  Públicos  em Saúde  (SIOPS),  à  inteligência  da  norma  
prevista no § 1º do artigo 5º da Lei nº 13.684/2018.

4) A continuidade da "Operação Acolhida", com maior atenção,  
em curto prazo, ao problema da população de rua, inclusive mediante  
convênios com os órgãos de assistência social, bem como que o setor de  
triagem ao  lado  da  Polícia  Federal  (abrigo  RONDON 2)  funcione  
como  uma  "SEGUNDA  BARREIRA  SANITÁRIA"  de  natureza  
preventiva e de controle epidemiológico.

5)  Possibilidade  de  a  União,  por  meio  de  cooperação  técnica,  
oferecer técnicos para treinamento e  capacitação na elaboração e  na  
execução  de  projetos  e  convênios,  especialmente  nas  áreas  de  
assistência social, saúde e segurança, para viabilizar maior acesso pelo  
Estado de Roraima aos recursos disponibilizados pela União, tendo em  
vista informações da existência de recursos para tais fins que acabam  
por não ser liberados pela ausência/deficiência de projetos.

6) Continuem as parcerias entre a União e as organizações da  
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sociedade  civil  que  já  prestam serviços  voluntários  nos  abrigos  em  
Pacaraima  e  Boa  Vista,  em  regime  de  mútua  cooperação,  com  a  
finalidade de reduzir o sofrimento dos imigrantes/refugiados, na forma  
prevista no inciso 11 do § 3º do artigo 5º da Lei nº. 13.019/2014.” 

Ouvida, a ré se manifestou concordando parcialmente com o acordo, 
exclusivamente  “em relação  aos  itens  2 (interiorização),  4 (continuidade da  
“Operação  Acolhida”),  5 (cooperação  técnica  com o  Estado  de  Roraima)  e  6 
(continuidade de parcerias com organizações da sociedade civil), visto que tais  
pontos  já  são  objeto  de  esforço  contínuo  do  ente  federal  em  parceria  com  
organismos internacionais e organizações da sociedade civil”.  Por outro lado, 
rechaçou “a proposta quanto quanto aos itens  1 (compensação financeira) e  3 
(utilização do SIOPS como parâmetro para transferência de recursos na área de  
saúde)” ao argumento de que “não encontram comprovação fática e amparo na  
ordem jurídica” (evento 501).

A Defensoria Pública da União se manifestou pela homologação do 
acordo quanto aos itens nos quais houve conciliação (evento 511).

Na sequência as partes pugnaram pela suspensão do feito (evento 
513), o que deferi (evento 524). Posteriormente o autor informou que não 
houve acordo quanto ao “pedido de compensação financeira objeto da lide” e 
postulou  o  prosseguimento  do  processo.  Prossegui  e  lavrei  despacho 
(evento 537) requisitando a prestação, pela ré, de informações atualizadas 
sobre o conflito, o que veio aos autos (evento 541).

É o breve relatório.

Prossigo  com  o  andamento  do  processo  registrando  que  o 
saneamento do  feito  já  foi  realizado,  momento  em  que  determinei  a 
intimação das partes quanto ao interesse na produção de outras provas 
(evento 250).

O autor se manifestou apenas pela juntada de novos documentos e o 
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fez (eventos 263 a 421 e 435). No mesmo sentido a ré (evento 450).

No  que  pertine  ao  pleito  de  inspeção  judicial  (evento  121), 
conquanto  sua  expressa  previsão  nos  arts.  481  a  484  do  CPC  com  a 
finalidade de “esclarecer sobre fato que interesse à decisão da causa”, entendo 
que, diante do andar do processo, bem como da robusta documentação 
nele  juntada,  especialmente  as  centenas  de  fotografias,  não  se  faz 
necessário tal ato.

Instruído o processo com farta prova documental e facultada por lei 
a juntada de documentos novos (art. 435 do CPC), tenho como encerrada 
a instrução.

Quanto aos pontos em que acordadas as partes, o acordo deve ser 
homologado para que surta seus efeitos. Reproduzo novamente os itens 
2, 4, 5 e 6 da proposta do autor, sobre os quais as partes acordaram:

 “2) A continuidade da redistribuição dos imigrantes para os  
outros Estados, bem como respectivos municípios, em maior número  
possível, até permanecer essa crise humanitária venezuelana.

4) A continuidade da "Operação Acolhida", com maior atenção,  
em curto prazo, ao problema da população de rua, inclusive mediante  
convênios com os órgãos de assistência social, bem como que o setor de  
triagem ao  lado  da  Polícia  Federal  (abrigo  RONDON 2)  funcione  
como  uma  "SEGUNDA  BARREIRA  SANITÁRIA"  de  natureza  
preventiva e de controle epidemiológico.

5)  Possibilidade  de  a  União,  por  meio  de  cooperação  técnica,  
oferecer técnicos para treinamento e  capacitação na elaboração e  na  
execução  de  projetos  e  convênios,  especialmente  nas  áreas  de  
assistência social, saúde e segurança, para viabilizar maior acesso pelo  
Estado de Roraima aos recursos disponibilizados pela União, tendo em  
vista informações da existência de recursos para tais fins que acabam  
por não ser liberados pela ausência/deficiência de projetos.

6) Continuem as parcerias entre a União e as organizações da  
sociedade  civil  que  já  prestam serviços  voluntários  nos  abrigos  em  
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Pacaraima  e  Boa  Vista,  em  regime  de  mútua  cooperação,  com  a  
finalidade de reduzir o sofrimento dos imigrantes/refugiados, na forma  
prevista no inciso 11 do § 3º do artigo 5º da Lei nº. 13.019/2014.”

Ante  a  conciliação  das  partes  quanto  a  estes  específicos  itens 
(eventos 481 e 501),  HOMOLOGO O ACORDO para que produza seus 
efeitos  nos  termos do  art.  515,  II,  do  CPC,  resolvendo parcialmente  o 
mérito da causa nestes pontos, o que faço com fundamento no art. 487, III, 
“b”, do CPC.

Quanto aos temas restantes, prossigo com o processo e determino:

Vista às partes, no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias, a começar pelo 
autor,  para  apresentarem  suas  razões  finais  e,  na  sequência,  vista  ao 
Procurador-Geral da República (artigo 249 do RISTF).

Após, voltem-me os autos conclusos.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 26 de novembro de 2019.

Ministra Rosa Weber
Relatora
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