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DECISÃO 
 
  
 

Trata-se de Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Federal 
contra o Estado do Pará, o Município de Itaituba e o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - FNDE, objetivando a antecipação dos efeitos da tutela,
na forma de tutela de urgência, inaudita altera parte, consistente na imposição de
obrigação de fazer ao Município de Itaituba/PA e ao Governo do Estado do Pará, em:
 

a.1) realizar, no prazo de 30 dias, vistoria nas escolas indígenas aldeia Sawré
Muybu, Dajeka PA, Waroy Iboybu, Praia do Mangue, Dacê Watpu e Praia do Índio, a fim
de elaborar laudo técnico produzido por engenheiro ou arquiteto, devidamente inscritos no
CREA, que aponte as condições atuais dos prédios escolares e identifique precisamente
as reformas/reparos que necessitam;
 

a.2) a execução das medidas apontadas no laudo de vistoria, elaborado
conforme o item anterior, a fim garantir que a comunidade escolar frequente ambiente
seguro e minimamente estruturado, com conclusão no prazo máximo de 90 dias;
 

Além disso, a imposição de obrigação de fazer ao município de Itaituba/PA,
consistente em:
 

b.1 no fornecimento de alimentação escolar, seguindo as diretrizes do PNAE,
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preparada nas escolas com gêneros alimentícios de qualidade e alto valor nutricional, de
acordo com os costumes alimentares das populações indígenas, na forma da Resolução
FNDE nº 38/09, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil
reais);
 

b.2 na disponibilização de transporte público escolar aos moradores da
Comunidade de Itaquera, Baixo Jauaperí, no Município de Rorainópolis, no prazo de 10
(dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).
 

b.3. de continuar a prestar os serviços de educação para as Aldeia Datie
Watpu; Aldeia Boa-Fé; Aldeia Sawré Muybu; Aldeia Sawre Aboy, sob pena de multa diária
de R$ 10.000,00 (dez mil reais);
 

Ainda em sede de tutela de urgência, a imposição de obrigação de fazer ao 
Estado do Pará, por meio da SEDUC/PA, consistente em:
 

c.1) Implementar no prazo de 90 dias todas as medidas necessárias
implantação do ensino médio na área indígena, na aldeia Sawré Muybu, com estrutura de
equipamento e pessoal adequado para demandar de alunos das aldeias;
 

Por fim, em sede de tutela de urgência, a imposição de obrigação de fazer ao 
FNDE, para que mantenha e fiscalize os repasses para a prefeitura de Itaituba para
educação indígena das aldeias Aldeia Datie Watpu; Aldeia Boa-Fé; Aldeia Sawré Muybu;
Aldeia Sawre Aboy, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais);
 

Informa que a presente demanda tem como objeto garantir o direito de
acesso à educação à comunidade das aldeias Sawré Muybu, Dajeka PA, Waroy Iboybu,
Praia do Mangue, Dacê Watpu e Praia do Índio, no Município de Itaituba/PA, mediante a
condenação do réu a obrigação de fazer, consistente em reforma e manutenção da
estrutura física da escola Estadual de ensino fundamental e Médio presentes nessas
aldeias e garantia de transporte escolar e alimentação nas mesmas.
 

Relata quem em ata de reunião realizada em 30/08/2016 (doc. 01) com a
representante do MPE de Itaituba, secretaria municipal de educação, representantes das
aldeias e representante da FUNAI, ficou registrado:
 

 • quanto a construção de escola na aldeia Sawré Muybu, a secretária de
educação informa a existência de licitação em curso para contratação da empresa;
 

• a merenda escolar que chega atrasada nas aldeias e algumas vezes já em
estado impróprio para o consumo, a secretária informa que não tinha conhecimento da
ocorrência. Na oportunidade, o representante da FUNAI levanta a possibilidade de
aquisição de alimentos produzidos na própria aldeia, passando a fornecer alimentos
produzidos em agricultura familiar e preservando os hábitos alimentares próprios da
cultura indígena;
 

• aldeia Dacê Watpu: a escola é coberta por palhas e não possui banheiro;
 

• aldeia Iko Bija Pu: possui um banheiro, mas precisa de reforma;
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• implantação de ensino médio na aldeia Sawré Muybu: a secretaria de
educação informou que estava ultimando as providências necessárias para implantação
do SOME – Sistema de Organização Modular de Ensino junto a Secretaria Estadual de
Educação.
 

Em relação a implementação do ensino meio da aldeia Sawré Muybu, informa
ainda que a SEDUC, em 20/03/2015 já havia iniciado estudos para a implantação do
ensino médio na área indígena, no documento, consta diagnose realizada na aldeia
pretendendo que a implantação do SOME ocorresse no ano letivo de 2016, no entanto
até a presente data não foi implantado.
 

A última informação repassada pela SEDUC foi de que para funcionamento
do ensino médio serão necessárias a contratação de 09 professores e que foi sugerido a
criação do anexo da Escola Benedito Correa de Souza, no município de Itaituba que
funcionaria na Aldeia Sawré Muybu que atenderia também alunos das aldeias Karo
Muybu, Dace Watpu, Santre Apompu, Poxo Muybi com Ensino regular, uma vez que para
implantação do SOME Modular haveria problemas por se tratar apenas de uma localidade
e os professores do SOME desenvolvem suas atividades por aldeias através de módulos
que são quatro, fazendo rodízios.
 

Quanto as condições da escola na Aldeia Sawre Muybu, podem ser vistas
através das imagens encaminhadas por representantes da aldeia (id 58873589), bem
como as condições das escolas indígenas da Praia do Mangue e da Praia do Índio no
qual se verificou também precária situação por meio de relatório encaminhado pela
FUNAI (id 58873590).
 

Juntou documentos.
 

Com base em tais alegações, pugna pelo deferimento da medida liminar
pleiteada.
 

Decido.
 

Sabe-se que o disposto específico acerca da tutela de urgência (CPC, art.
300), pelo qual o autor requer o deferimento liminar antecipatório, prevê que, quando
forem demonstrados elementos que indiquem a probabilidade do direito, bem como o
perigo na demora da prestação da tutela jurisdicional, poderá ser concedida a tutela
buscada.
 

Nos termos legais, a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, por se
tratar de determinação que antecipa a produção de efeitos que só surgirão com o
provimento jurisdicional, é medida excepcional e que deve ser concedida, unicamente,
quando preenchidos os requisitos legais, condicionados à demonstração inequívoca do
direito ventilado e existência do perigo na demora, consistente no sério risco da
ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação.
 

No presente pleito, a parte autora requer, em sede liminar, em relação ao
Estado do Pará e ao aludido Município, que realizem no prazo de 30 dias, vistoria nas
Escolas indígenas a fim de elaborar laudo técnico que aponte as condições atuais dos
prédios escolares e identifique precisamente as reformas/reparos que necessitam bem
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como a execução das obras de melhoria nas escolas , com conclusão no prazo máximo
de 90 dias.
 

Ao Município de Itaituba, que seja compelido a fornecer alimentação escolar,
seguindo as diretrizes do PNAE, preparada nas escolas com gêneros alimentícios de
qualidade e alto valor nutricional de acordo com os costumes alimentares das populações
indígenas, na forma da resolução FNDE nº 38/09 sob pena de multa de R$ 1.000,00 (Mil
reais); disponibilização de transporte público escolar as comunidades de Itaquera, baixo
jauaperi Município de Rorainópolis sob pena de multa de R$ 1.000 (Mil reais), no prazo de
10 dias, continuidade na prestação de serviços de educação para as aldeias Datie
Watpu,Boa Fá, Sawre Muybu, Sawre aboy, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (Dez mil
reais).
 

Especificamente ao Estado do Pará por meio da SEDUC, que seja compelido
a implementar no prazo de 90 dias todas as medidas necessárias a implantação de
ensino médio na área indígena Sawre Muybu, com estrutura de equipamento e pessoal
adequado para a demanda de alunos da aldeia.
 

Em relação ao FNDE postula o autor o deferimento da liminar consistente na
obrigação de fazer para que o ente ora peticionante mantenha e fiscalize os repasses à
Prefeitura de Itaituba para Educação indígena das aldeias Datie Watpu; Aldeia Boa Fé,
Aldeia Sawré Muybu, Aldeia Sawré Aboy, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (Dez
mil Reais).
 

1)Reforma e manutenção da estrutura física da escola Estadual de
ensino fundamental e Médio presentes nessas aldeias
 

A Constituição Federal garante a todos o direito à educação e à cultura (art.
205 e 215), fixa a competência dos Estados para atuarem, prioritariamente, no ensino
fundamental e médio (§ 3º do art. 211) e organiza os sistemas de ensino, que devem ser
promovidos em regime de colaboração entre todos os entes federados (art. 211).
 

A ausência de implantação de políticas públicas direcionadas ao atendimento
de necessidades eminentes, como é a hipótese da garantia do direito à educação a
comunidade indígena à comunidade das aldeias Sawré Muybu, Dajeka PA, Waroy
Iboybu, Praia do Mangue, Dacê Watpu e Praia do Índio, no município de Itaituba/PA,
configura omissão dos entes federativos, especificamente do Município de Itaituba e do
Estado do Pará.
 

Pois bem, como relatado ao norte é garantia constitucional que o ensino seja
ministrado em igualdade de condições para acesso e permanência nas escolas (art. 206,
I). Desse modo, podemos concluir que os estabelecimentos da rede pública de ensino
devem oferecer à comunidade escolar infraestrutura segura e adequada às necessidades
educacionais dos estudantes.
 

No caso em análise, ao se analisar os documentos apresentados é possível
verificar que as escolas existentes nas aldeias indígenas mencionadas não têm condições
mínimas de funcionamento, não possuem ambiente adequado ao desenvolvimento do
aprendizado e não atende às necessidades básicas de limpeza, arejamento e iluminação,
fatos que comprometem o fim a que se destinam, presente portanto a probabilidade do
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direito alegada.
 

Quanto ao perigo da demora, verifico que o referido requisito encontra-se
presente, tendo em vista que o direito a educação é um direito fundamental imediato que
não pode esperar, que abrange o direito a um ambiente adequado ao desenvolvimento do
aprendizado e às necessidades básicas de limpeza, arejamento e iluminação.
 

2)Garantia de transporte escolar e alimentação nas escolas indígenas
 

 Alega a parte autora que o Município de Itaituba não vem fornecendo de
forma adequada alimentação nas escolas das comunidades indígenas, bem como não
tem disponibilizado o transporte escolar, apesar ter recebido verba pública federal
repassadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE.
 

Ocorre que ao se analisar os documentos colacionados pela parte autora não
é possível constatar a veracidade das alegações. Constata-se que o Município recebeu o
montante considerável de verba pública federal com a finalidade de fornecer alimentação
e transporte escolar, no entanto não há provas de essa verba não foi devidamente
aplicada, bem como de houve desvio.
 

Ante o exposto ausente um dos requisitos necessários a concessão da tutela
pleiteada pelo autor, qual seja, probabilidade do direito.
 

3)Implantação de ensino médio na aldeia Sawré Muybu
 

Requer a parte autora a condenação do Estado do Pará a obrigação de fazer
consistente em implementar o ensino médio na aldeia Sawré Muybu.
 

Relata que a comunidade indígena vem tentando a implementação do ensino
médio, desde meados de 2015, no entanto até a presente data nada foi efetivado. O que
se verifica é uma tentativa de repassar a responsabilidade de efetivar a medida de um
ente federativo para outro.
 

É importante mencionar que a Lei nº 10.172, de 2001, ao aprovar o Plano
Nacional de Educação, deixa claro que a educação deve ser uma atividade desenvolvida
sempre em cooperação pelos entes da federação, União, Estados, Distrito Federal e
Municípios e reforça a necessidade de se garantir às comunidades indígenas uma
educação escolar diferenciada, específica, intercultural e bilíngue e, dadas as
peculiaridades regionais, passou a responsabilidade e manutenção das escolas indígenas
para os Estados Federados, em conjunto com o Ministério da Educação, retirando da
FUNAI essa incumbência executiva (item 9. Educação Indígena).
 

Desse modo, não resta dúvidas acerca da responsabilidade do Estado do
Pará em efetivar a medida.
 

Em manifestação (id 107670858), o Estado do Pará alega que não está inerte
em relação necessidade da comunidade indígena, uma vez que já abriu concurso público
para provimento de 2000 vagas de professores.
 

Ocorre que apesar da alegação não foi apresentado nenhum documento
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probatório, ademais não é possível constar que parte desses professores sejam
destinados a atender as necessidades educacionais da aldeia Sawré Muybu.
 

Verifico que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da
tutela de urgência requerida: a probabilidade do direito consiste na ausência de ensino
médio na Aldeia Sawré Muybu, direito fundamental assegurado pela Constituição Federal;
o perigo da demora encontra-se presente, tendo em vista que o direito a educação não
pode esperar, é direito básico, fundamental.
 

4)Fiscalização do FNDE das verbas repassadas à Prefeitura de Itaituba
para Educação indígena
 

Requer a parte autora que o FNDE fiscalize os repasses ao Município de
Itaituba no tocante a destinação de verba à educação do povo indígena.
 

Em manifestação (id 18453856), alega o FNDE que é responsável pela
disponibilização de recursos para transporte e alimentação, que não há nos autos
nenhum indicativo concreto de que o esta Autarquia não esteja fiscalizando os recursos
repassados ou que efetivamente haja irregularidade na utilização desses recursos, bem
como que a fiscalização é um dever legal inerente a atividade da autarquia.
 

Ademais alega que compete ao Tribunal de Contas da União julgar as contas
de administradores públicos e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos
federais, bem como as contas de qualquer pessoa que der causa a perda, extravio ou
outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário. Tal competência administrativa-
judicante, entre outras, está prevista no art. 71 da Constituição brasileira.
 

Verifico que assiste razão ao FNDE, tendo em vista que não há nos autos
nenhuma prova de malversação de recurso público destinado ao transporte e alimentação
escolar, bem como não há provas da desídia da autarquia em relação do dever legal de
fiscalizar as verbas repassadas ao Município de Itaituba, portanto, não há como deferir o
pedido do autor.
 

Ante o exposto, DEFIRO em parte o pedido do autor, de modo a determinar
que:
 

a) o Município de Itaituba e o Estado do Pará realizarem, no prazo de 90
dias, vistoria nas escolas indígenas aldeia Sawré Muybu, Dajeka PA, Waroy
Iboybu, Praia do Mangue, Dacê Watpu e Praia do Índio, a fim de elaborar
laudo técnico produzido por engenheiro ou arquiteto, devidamente inscritos
no CREA, que aponte as condições atuais dos prédios escolares e identifique
precisamente as reformas/reparos que necessitam;
 
b) após a elaboração do laudo, realize a execução das medidas apontadas,
elaborado conforme o item anterior, a fim garantir que a comunidade escolar
frequente ambiente seguro e minimamente estruturado, com conclusão no
prazo máximo de 120 dias;
 
c) o Estado do Pará, por meio da SEDUC/PA, implemente no prazo de 120
dias todas as medidas necessárias implantação do ensino médio na área
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indígena, na aldeia Sawré Muybu, com estrutura de equipamento e pessoal
adequado para demandar de alunos das aldeias;
 
Por oportuno, determino a intimação da FUNAI, no prazo de 15 (quinze)

dias, para se manifestar sobre eventual interesse na lide.
 

Com o fim de viabilizar uma solução autocomposta à lide, nos termos do art.
139, inciso V do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 21/02/2020 às
16 h, a ser realizada pessoalmente nesta Subseção Judiciária, no entanto faculto às
partes a participação na audiência por meio da sala de videoconferência da Subseção
Judiciária de Santarém e da Seção Judiciária de Belém.
 

 
 

Expeçam-se mandados de citação aos réus, esclarecendo que o termo inicial
para oferecer contestação será a data da audiência de conciliação (art. 335, I, do CPC).
 

Intimem-se as partes para comparecerem à audiência de conciliação
designada.
 

Cumpra-se.
 

Itaituba - Pará.
 

 
 

Sandra Maria Correia da Silva
 

Juíza Federal
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