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EXCELENTISSIMO SENHOR DR JUIZ FEDERAL DA VARA 
AMBIENTAL, AGRARIA E RESIDUAL DE FLORIANoPOLIS - SC 

0 MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, pela agente signataria, 
corn base no artigo 129, inciso V da Constituigao Federal e nos 
dispositivos da Lei no 7.347/85, vem a presenga de Vossa Excelencia, 
propor 

AcA0 CIVIL PUBLICA 
COM PEDIDO DE LIMINAR 

em face do 

ESTADO DE SANTA CATARINA, pessoa juriclica de direito public° 
interno, a ser citado na pessoa do Sr. Governador Joao Raimundo 
Colombo, corn enderego a Rodovia SC-401, km 5, no 4.600, Centro 
Administrativo do Governo, Saco Grande, nesta Capital, cep 88032-900. 

DO OBJETO DA AcA0 

Trata-se de feito civel objetivando condenar o reu em 
obrigagao de fazer, consistente na adogao das providencias necessarias 
e urgentes para adequado e seguro funcionamento da Escola Indigena 
de Educagao Fundamental Whera Tupa — Pay Dja, localizada na Aldeia 
Yynn Moroti Whera, rnunicipio de Biguagu/SC (Terra Incligena M'Biguagu 
— BR-101, Km 190). 
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DA COMPETENCIA DA JUSTIcA FEDERAL 

Estatui o art. 109, XI, da Constituigao Federal que "Aos 
julzes federais compete processar e julgar a disputa sobre direitos 
indigenas." E, portanto, a Justiga Federal, por forga de determinagao 
constitucional, competente para o conhecimento das causas que versem 
sobre direitos indigenas, cuidando-se, na especie, de competencia 
absoluta, em razao da materia. 

Os direitos indigenas, por seu turno, estao consubstanciados 
nos artigos 231 e 232 da Constituigao Federal, dentre os quais 
destacam-se o respeito a sua organizagao social, costumes, linguas, 
crengas e tradigoes. 

DA LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 

A legitimidade do Ministerio Public° Federal para a defesa 
dos direitos e interesses indigenas esta expressa no texto constitucional: 

"Art. 129. Sao funcoes institucionals do Ministerio Pablico: 

(..) 
V - defender judicalmente os direitos e interesses das populaceies 
indigenas," 

No nnesmo sentido, a Lei Complementar no 75/93: 

"Art. 6. 0  - Compete ao Ministecrio Pablico da Uniab: 
XI - defender judicialmente os direitos e interesses das populaccies 
indigenas, includos os relativos as terras por elas tradicionalmente 
habitadas, propondo as awes cativeis," 
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DA LEGITIMIDADE PASSIVA 

A legitimidade passiva decorre do sistema juriclico brasileiro 
em vigor para a materia, que determina que as trots esferas estatais —
Uniao, Estado e Municipios - estao incumbidas de promover a educagao, 
de acordo com o que disciplina a Constituicao Federal, nos paragrafos 
de seu art. 211. 

A Constituicao Federal determina que compete aos 
Municipios o atendimento prioritario nos ensinos infantil e fundamental. 
Ja ao Estado e conferida atuacao prioritaria nos ensinos fundamental e 
medio. A Uniao, por seu turno, incumbe organizar o sistema federal de 
ensino e prestar assistencia tecnica e financeira aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municipios, assim como suprir as necessidades do ensino 
especial, diferenciado — incligena - e inclusivo, conforme a legislagao 
especifica. 

_la a Lei de Diretrizes e Bases da Educagao (Lei n° 9.394/96), 
em seu art. 78, dispOe que o Sistema de Ensino da Uniao devera 
desenvolver "... programas integrados de ensino e pesquisa, para oferta 
de Educaccio escolar bilingue e intercultural aos povos indIgenasn. 0 art. 
79 do mesmo Diploma Legal determina que a "Undo apoiani tecnica e 
financeiramente os sistemas de ensino no provimento da educacab 
intercultural as comunidades indigenas, desenvolvendo programas 
integrados de ensino e pesquisan. 

Por outro lado, o Plano Nacional de Educagao preve que os 
sistemas estaduais assumam posicao de proeminencia nesse campo da 
educagao indigena, sem prejuizo do apoio tecnico e financeiro 
(financiamentos especificos) da Uniao e das atividades proprias dos 
Municipios, sob a coordenagao dos setores estaduais especializados. 
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Assim, o sistema de educagao para as comunidades 
indigenas brasileiras a regulamentado pela Uniao, a qual arca corn o 
custo financeiro da implantagao das estruturas fisicas nas terras 
indigenas e de fornecimento de material especializado, cabendo ao 
Estado o encaminhamento dos pedidos de numerario (projetos) e os 
demais procedimentos (licitagao, contratagao, fiscalizagao, etc.) 
necessarios para a construgao das escolas, bem como compete ao 
Estado — salvo hipoteses de solugoes via municipios — a contratagao e o 
pagamento dos professores, que deverao ser preferencialmente 
indigenas da mesma etnia. 

DOS FATOS 

0 Inquerito Civil que deu causa a presente agao foi 
instaurado em jan/2010, a partir de representagao formulada pelo 
Cacique da Aldeia Yynn Moroti Whera, noticiando problemas 
administrativos na escola daquela comunidade indigena (falta de 
pagamento de serventes e merendeiras, contratados pelo Estado, bem 
como problemas de infiltragao por umidade), ocasionando a 
momentenea paralisagao das aulas em 2009/2010. 

Corn a adogao de medidas extrajudiciais, especialmente 
realizagao de reuniaes corn a Secretaria Estadual de Educagao, a 
questa° da alimentagao escolar das criangas e adolescentes indigenas 
foi precariamente solucionada. No entanto, foi verificada a existencia de 
outros problemas administrativos: (a) falta de professores 
adequadamente habilitados; (b) desconsideragao de praticas escolares 
comuns a cultura indigena; e (c) problemas estruturais nos predios e 
acessos da Escola Incligena (PR-SC-11387/2011, maio/2011). 

A reiterada omissao e descaso do ente public° reu 
corn a comunidade indigena esta relatada a seguir. 
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Falta de professores: 

De acordo corn informagOes da lideranga Guarani — Comissao 
Guarani Nhemonueta, desde o inicio do periodo letivo/2011 havia 
carencia de profissionais do magisterio: a Secretaria de Estado da 
Educagao nao disponibilizava professores substitutos para as escolas 
incligenas, corn vistas a substituicao durante o period° em que os 
professores titulares estivessem afastados para participagao em 
capacitagao promovida pelo curso de licenciatura intercultural incligena 
da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), apesar do convenio 
firmado sobre o terra. A ausencia de planejamento para a substituigao 
acabou causando inumeros transtornos para as criangas e jovens, que 
perderam e/ou tiveram que recuperar Arias dias de aula (PR-SC-
6159/2011; PR-SC-6160/2011; PR-SC-11387/2011). 

Em margo de 2011, atendendo a uma requisigao do MPF, a 
Secretaria de Educagao apresentou relatorio contendo a sintese da 
assessoria disponibilizada pela Secretaria de Educagao a Dire* da EEBI 
Whera Tupa-Poty Dja, no period() de 18/02 a 15/03/11, para 
normalizagao das aulas no period° letivo de 2011 (Officio 83/2011). 
Novamente apenas precariamente foi solucionado o impasse. 

Transcorrido urn ano, e findo, portanto, o period° letivo de 
2011, em margo de 2012 o MPF requisitou, a Gerencia de 
Educagao/Secretaria de Estado e a lideranga indigena, informagOes a 
respeito do corpo docente (indicagao do flamer° e nome dos 
professores, e areas de ensino), serventes e merendeiras da referida 
Escola (Oficios no 1068/2012 e 1095/2012). 

Os dados recebidos no inicio de 2012 noticiaram a 
regularizagao da contratagao de professores para as aulas de 2012, 
somente  (PR-SC-00004959/2012). 
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Na mesma epoca, foi realizada reuniao corn a presenga do 
Secretario Estadual de Educagao, que prometeu as liderangas incligenas 
encaminhar os necessarios projetos ao Ministerio da Educagao, para 
obtengao de verbas para melhorias na Escola, bem como enviar uma 
equipe para vistoriar os predios. 

0 processo seletivo para a contratagao de professores para o 
period() letivo de 2013 foi iniciado em novembro/2012, corn a publicagao 
do Edital no 27/2012/SED, cujos termos impunha exigencias e restrigoes 
aos candidatos, ao arrepio da Lei (priorizando a contratagao de 
professores nao indigenas e obstando o regular exercicio do direito 
constitucional a adequada e qualificada educagao — PR-SC-
00032436/2012), como se pode observar: 

"5. DOCUMENTACAO NECESSARIA PARA A VALIDA00 DA INSCRICAO 
5.1 Quando da validacao da inscricao, o candidato dever4 apresentar na 
GERED a seguinte documentacgo: 
a) CPF; 
b) Carter-a de Identidade; 
c) Titulo de Eleitor; 
d) Declarack de residencia fomecida pela FUNAI; 
e) Atestado de tempo de service no magisterio expresso em anos, 
meses e dias, corn os respectivos periodos, expedidos pelos seguintes 
organs• 
- Unidade Escolar, quando se tratar de magisterio pOblico estadual; 
- Secretaria de Educack do Municipio, quando se tratar de tempo de 
servico municipal; 
- Secretaria da Educacab do Estado de ongem, quando se tratar de 
magisterio pUblico de outros Estados; 
- Setor de Recursos Humanos do Orgao Federal ou de Unidade Escolar, 
quando se tratar de magistdrio pablico federal e particular, 
respectivamente. 
f) Documento comprobatorio de aperfeicoamento ou horas de 
atualizack, se tiver cursado ou participado durante o ano; 
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g) Certificado de concluseo e respective historic° escolar de curso 
superior Licendatura Plena, na area e disaplina espec ifica, apresentando 
somente para fins de validacao; 
h) Dedaraceo, do corrente ano, indicando a fase e o curso de 
licenciatura em que se encontra devidamente matriculado e 
freqiientando, na area e na disciplina em que pretende atuar; 
0 Diploma de magistario - ensino madio na area em que pretende 
atuar; 
5.2 0 candidato deveri apresentar &pia dos documentos citados nas 
alineas a, b, c, d, e, f, g, h e do item 5.1, acompanhada dos originals, 
para conferencia. 
5.3 0 tempo de servko do sery/dor aposentado ou com processo de 
aposentador/a em tramitaceo nag poderi ser cons/derado na contagem 
prevista no item 5.1, alinea e, deste Edital. 
5.4 Os cand/datos que nab apresentarem os documentos prev/stos no 
item 5.1, no prazo indicado pelo item 3.1, nab terao sua inscricao 
validada. 
9. DAS VAGAS 

9.3 Nab havendo, por parte das liderancas indigenas, aceitacao de 
nenhum cand/dato da listagem de classificack para uma determ/nada 
vaga/disciplina, a un/dade escolar ficara sem professor para m/nistrar 
au/as." 

As impropriedades do edital foram objeto de requisigao 
ministerial a Secretaria de Educagao, corn a finalidade especifica de 
orientar os responsaveis pela Gerencia de Educagao (Officio 8134/2012). 
A resposta, evasiva e sem atender ao requisitado, foi apresentada em 
29/01/13 (Oficio 60/COJUR/2013). 

Em margo do corrente ano, novas requisigOes de atuagao 
concreta foram enviadas a Secretaria de Educagao, haja vista que as 
criangas e adolescentes permaneciam sem aula (Oficios 1416/2013 e 
1169/2013), por forga da situagao critica dos problemas estruturais da 
Escola. Sem resposta, salvo promessas por telefone.  
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Finalmente, neste mes de abril, os membros da comunidade 
indigena informaram ao MPF que as aulas - period() letivo/2013 ainda 
nao iniciaram (PR-SC-00008195/2013). 

Desconsideragao de praticas escolares comuns a cultura 
indigena: 

Outro seri° problema relatado ao MPF pela lideranga 
indigena e a falta de respeito da Secretaria de Educagao as 
peculiaridade culturais da comunidade em referencia, ao nao reconhecer 
como atividade curricular/pedagogica das criangas e adolescentes 
incligenas as aulas referentes a manifesto* religiosa dos Guarani e 
pratica agricola (PR-SC-00032972/2012). 

A tentativa de solugao extrajudicial se deu por meio do envio 
de oficio ao Secretario de Educagao, requisitando intervengao e 
orientagao aos responsaveis pela Gerencia de Educagao (Oficio 
8134/2012), inclusive para que "sejam realizadas reunicks entre 
administradores dessa Secretaria, educadores, antropologos e liderancas 
Indigenas, a fim de estabe/ecer onentack para o efeito respeito 
divers/dade preconizada e assegurada pela Constituick para a educack 
indigena." 

Nao houve resposta. 

Danos estruturais (rachaduras) — risco de vida: 

Os indigenas tambem denunciaram ao MPF que a unidade 
escolar em comento esti corn diversas rachaduras, havendo risco de 
desabamento. Tal fato decorre dos problemas de infiltragao informados 
a Gerencia Regional de Educagao/SDR, da Grande Florianapolis em 
margo e em agosto/2011 (Oficios 001/2011 e 28/2011, cOpia em 
anexo), para os quaffs nenhuma providencia foi adotada. 
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Especificamente sobre esse tema, em maio de 2012 foi 
remetido o Officio no 2606/2012 a Gerencia de Educagao da Grande 
Florianopolis/SEE, requisitando solugao urgente para os problemas 
estruturais, face ao eminente risco a incolumidade fisica de alunos e 
professores. Em 14/06/12 a subscritora manteve conversa telefonica 
diretamente corn o Sr. Secretario de Estado, e foi realizada e reuniao 
(21/06/12) referida anteriormente. Apesar do compromisso verbal de 
inspegao no local e de realizagao de obras, nenhuma providencia foi 
adotada (Oficios 6860/2012, 6862/2012 e 6859/2012). 

Somente em 20/12/12 a Secretaria de Educagao apresentou 
ao MPF relatOrio de vistoria tecnica realizada na Escola Indigena Whera 
Tupa-Poty Dja (Officio no 1383/COJUR/2012, CI 218/2012), informando 
que a programagao e a execugao das obras de reparos (o relatorio 
constata expressamente os problemas) ficariam sob a responsabilidade 
da Secretaria de Desenvolvimento Regional. Ou seja: apesar da 
constatagao in loco da gravidade do risco a saiide e a seguranga de 
criangas, adolescentes, professores, serventes, etc., nenhuma 
providencia foi adotada, inobstante a existencia de permissivo legal para 
obras emergenciais. 

Do relatorio da citada vistoria, ocorrida em 06/12/12, 
destacamos: 

• Constatou-se existencia de problemas de acomodaccio do lote aterrado 
ap6s edificaceo da Escola em local de adive acentuado. Apos o aterro, o 
lote foi calcado, corn aMentado simples; 

• E visivel que o adensamento ocorreu por deslizamento para baixo do 
predio (o aterro foi edfficado na encosta da edificack - sem contencilo 
intern na linha da fundacilo), desestabilizando o nfrel do calcamento 
obtido a apace da sua execuck; 

• As ocorrencias "rachaduras" situam -se em varios pontos, na 
fachada da edificaccio, ao sul do predio, de onde se visualiza a paisagem 
corn o mar; 
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• 0 movimento - do solo (conforme relatado), provocou trincas 
rachaduras nos muros e nas laterals junto ao editicio e muros 
na linha de nivel do calcamento. No muro divisorio, duas delas 
ocorrem no sentido vertical (junto as angulacdes do mesmo) e uma em 
angulo, no sent/do da inclinasao da escada (intern). As rachaduras 
stio visiveis pelo lado extern, isto 4 transpassam a alvenaria. 
No calcamento, ocorreram trincas no nivel do solo junto a extensab do 
perimetro da edificack e do muro divisorio (no local identificado), como 
tarnbem na area interne,. 

• A mesma causa, em certo ponto do terreno rente a fundacao do 
provocou buraco, onde cresce vegetack. Para todo o 

relatado, ver fotos anexadas. 

• Solucao definitiva seria readensar o aterro, sendo necessariamente 
projetado por tecnico habilitado, isto e que contemple todos os 
elementos necessarios a total establlidade de todos os itens: aterro, 
calcadas e muros." (grifei) 

Em 13/02/13, sem qualquer solugao, foi reiterada a 
requisigao de adogao de providencias imediatas para os problemas 
estruturais citados, face ao iminente risco de desmoronamento da escola 
(Oficio 643/2013-GAB/AAH/DITC/PR/SC). Nao houve resposta. 

Apos nova representagao da comunidade indigena sobre a 
continuidade e o agravamento dos danos estruturais na Escola Whera 
Tupa-Poty Dja (PR-SC-00003453/2013, de 14/02/13), em marco/13 
novos expedientes foram remetidos ao Secretario de Educagao (Oficios 
1416 e 1169/2013). Sem resposta. 

Finalmente, em 04/04/13, os indigenas informaram ao MPF 
que nao havia posicionamento ou providencias da Secretaria de 
Educagao, decidindo aquela comunidade pela paralisagao das aulas (PR-
SC-00008195/2013). 
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Como visto, diversas vezes o reu foi instado a adotar 
providencias, mas infelizmente nada de concreto e eficaz foi 
feito ate o momento, e nao a mais possivel esperar. A reiterada 
omissao de obrigagao especifica do reu nao possibilita outra 
solugao que nao a de buscar a solucao jurisdicional. 

DO DIREITO 

DO CONCEITO DE INDIO 

Como bem explicita a antropologa Manuela Carneiro da 
Cunha' , a caracterizack de urn grupo etnico depende da identificagao 
que o proprio grupo tern de si mesmo (autoidentificagao) e da 
diferenciagao que faz entre si e os outros grupos (heteroidentificagao): 
"Na realidade a antropologia social chegou a conclusao de que os 
grupos etnicos so podem ser caracterizados pela propria distincao que 
eles percebern entre eles proprios e os outros grupos corn os quais 
interagem. Existem enquanto se considerem distintos, nao importando 
se esta distincao se manifeste (sic) ou nab em tracos culturais. E, 
quanto ao criterio individual de pertinencia a tais grupos, ele depende 
somente de uma identificaccio e do reconhecimento pelo grupo de que 
determinado individuo the pertence." 

Assim, "Indio" e o individuo que se identifica como 
pertencente a urn grupo indigena, sendo identificado pela sociedade em 
que convive como pertencente a esse grupo. Esse, o criterio adotado 
pelo legislador e o conceito vigente (Estatuto do Indio - Lei no 
6.001/73): "Art. 30  Para os efeitos de let ficam estabelecidas as 
definktes a seguir discriminadas: I - Indio ou silvicola - e todo individuo 
de origem e ascendencia pro-colombiana que se identifica e 
identificado como pertencente a um grupo otnico cujas caracteristicas 
cultural's-  o distinguem da sociedade national; 

1  In Antropologia do Brasil, 2.a ed., Ed. Brasiliense, 1987, p. 111 

II 



MPF 
MinInivrlo litiblka Federal 

Procuradoria 
da Rept-A:aka em 
Santa Catarina 

 

A respeito, leciona Jose Afonso da Silva' : "Os indios, como 
qualquer comunidade &nice, nab param no tempo. A evolucao pode ser 
mais rap/da ou mais lenta, mas sempre haveri mudancas e, assim, a 
cultura indigena, como qualquer outra, e constantemente reproduzida, 
nab igual a si mesma. Nenhuma cultura e isolada. Esti sempre em 
contact° com outras formas cultura/s. A reproducao cultural nab destrai 
a identidade cultural da comunidade, identidade que se mantem em 
resposta a outros grupos com os quaffs dita comunidade interage. 
Eventuals transformacoes decorrentes do viver e do conviver das 
comunidades nab descaracterizam a identidade cultural. Tampouco a 
descaracteriza a adock de instrumentos novos ou de novos utensfilos, 
porque sao mudancas dentro da mesma identidade otnica." 

Sua interagao corn a cultura nao India e a adogao de suas 
praticas - a nivel de instrumentos utilizados, de moradia ou de 
vestimentas apesar de modificar a forma de vida do Indio, nao 
descaracteriza o canker indigena de uma determinada comunidade, 
consistindo, somente, em reflexo da evolugao cultural provocada pela 
interagao entre culturas diversas. 

DA EDUCAcA0 INDIGENA 

Constituem objetivos fundamentais da RepOblica Brasileira: 

7- construir uma sociedade livre, justa e solidiria; 
(..) 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem 
de origem, rap, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas 
de discriminacab" (Art. 3°, Constituicao Federal) 

O direito a educac3o é direitos de todos, assegurado pelo 
art. 205, da CRFB: "A educaceo, direito de todos e clever do Estado e 
da familia, sera promovida com a colaborack da sociedade, visando ao 
pleno desen volvimento da pessoa, seu preparo para o exercicio da 
cidadania e sua qualificacab para o traba/ho." 

2  In Curso de Direito Constitucional Positivo, 10a edicao, Malheiros, 1995, pp. 779/780 
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No tocante ao exercicio do referido direito por criangas e 
adolescentes, ha especial previsk e protecao asseguradas pelo 
legislador constituinte no art. 227, da CRFB: 

"E dever da 	da sociedade e do Estado assegurar a crianca, ao 
adolescente e ao jovem, corn absoluta prioridade, o direito a vida, 
saOde, a alimentacao, a educacao, ao lazer, a profissionalizacio, a 
cultura, a dignidade, ao respeito, a liberdade e a convivencia familiar e 
comunitiria, alem de coloci-los a salvo de toda forma de negligencia, 
discriminack, explorapk, violencia, crueldade e opressao. "(grifei) 

Ha que considerar, igualmente, o que determinam os 
preceitos do Estatuto da Crianca e do Adolescente (Lei no 8.069/90) 
sobre o tema ora discutido, aplicaveis a especie: 

"Art 4° E dever da 	da comunidade, da sociedade em geral e do 
poder DOblico assegurar, corn absoluta prioridade, a efetivacao dos 
direitos referentes a vida, a sack/et  a alimentacgo, a educacio,  ao 
esporte, ao lazer, a profissionalizack, a cultura, a dignidade, ao 
respeito, a liberdade e a convivencia familiar e comunitiria. 
Parigrafo Onico. A garantia de prioridade compreende: 
a) primazia de receber protecao e socorro em quaisquer circunstencias; 
b) precedencia de atendimento nos servicos pfiblicos ou de 
relevancia publica; 
c) preferencia na formulacao e na execcao das politics social's 
pOblicas; 
d) destinaceo privilegiada de recursos pOblicos nas areas relacionadas 
corn a protecao a infancia e a juventude. 
Art 5° Nenhuma crianc ou adolescente sere objeto de qualquer forma 
de negligencia, discriminaceo, exploraceo, violdncia, crueldade e 
opressab, punido na forma da lei qualquer atentado, por acao ou 
omissao, aos seas direitos fundamentals. 
Art 6° Na interpretaceo desta Lei levar-se-ao em conta os fins social's a 
que ela se dinge, as exigencias do bem comum, os direitos e deveres 
individuals e coletivos, e a condicao peculiar da crianca e do adolescente 
como pessoas em desenvolvimento." (grifei) 
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A respeito da protecao devida pelo Estado brasileiro 
aos indigenas, deve ser referido que a Constituicao Federal, em seu 
art. 231, dispos expressamente sobre o necessario respeito e 
atendimento das peculiaridades relativas aos membros das comunidades 
indigenas: "Sao reconhecidos aos indios sua organizacao social, 
costumes, linguas, crencas e tradicdes, e os direitos originirios sobre as 
terras que tradicionalmente ocupam, competindo a Uniao demarce-las, 
proteger e fazer respeitar todos os seus bens". 

No mesmo sentido, a Lei no 6.001/73 (Estatuto do 
Indio), parcialmente recepcionada pela Constituicao Federal, art. 2 0 : 

"Cumpre a Unigo, aos Estados e aos Municipios, bem como aos organs 
das respectivas administraceies indiretas, nos //mites de sua 
competencia, para a protecao das comunidades indigenas e a 
preservacao dos seus direitos: 
(..) 
II - prestar assistencia aos indicts e as comunidades indigenas ainda nao 
integradas a comunhao national; 
III - respeitar, ao proporcionar aos 	meios para seu 
desenvolvimento, as peculiaridades inerentes a sua condicao; 
(..) 
V - garantir aos indios a permanencia voluntdria no seu habitat, 
proporcionando-lhes ali recursos para seu desenvolvimento e 
progressof 

0 Conselho Nacional dos Direitos da Crianca e do 
Adolescente — CONANDA, criado pela lei n° 8.242/1991, vinculado a 
Secretaria Nacional de Direitos Humanos, tambem pronunciou-se sobre 
a especial condicao cultural e social das criancas e adolescentes 
indigenas, constante da Resolucao no 91, de 23/06/03: 
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"Art. 1 0  Firmar o entendimento esposado pela Assembleia Ordinaria do 
CONANDA, realizada nos dias 14 e 15 de maio de 2003, no sentido de 
que se ap/icam a familia, a comunidade, a sociedade, e 
especialmente a crianca e ao adolescente indigenas as 
disposicoes constantes da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, 
que dispoe sobre o Estatuto da Crianca a do Adolescente, 
observadas as peculiaridades socio-culturais das comunidades 
indigenas." (grifei) 

Já a Convencao/OIT no 169, ratificada pelo Brasil atraves 
do Decreto Legislativo no 143, de 20/06/2002, assim disciplina a 
materia, que constitui obrigagao vinculada e inafastavel: 

"Artigo 2° 
L Os governos devetho assumir a responsabilidade de 
desenvolver, com a participacao dos povos interessados, uma 
acao coordenada e sistematica com vistas a proteger os direitos 
desses povos e a garantir o respeito pela sua integridade. 

2. Essa acao devera incluir medidas: 
a) que assegurem aos membros desses povos o gozo, em conas 
de igualdade, dos direitos e oportunidades que a legislacao nacional 
outorga aos demals membros da populaceo; 

b) que promovam a plena efetividade dos direitos socials, economicos 
e culturais desses povos, respe/tando a sua identidade social e cultural, 
os seus costumes e tradicks, e as suas instituicdes; 
c) que ajudem os membros dos povos interessados a eliminar as 
diferencas socio-economicas que possam existir entre os membros 
indigenas e os denials membros da comunidade nacional, de maneira 
compativel com suas aspiracaes e formas de vida;"(grifei) 
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DA RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CA TARINA 

Como indicado, a legislagao a clara quanto 
responsabilizagao estatal para promo* de medidas eficazes que 
assegurem o acesso de criangas e adolescentes a educagao adequada. 
No caso concreto, a dever/responsabilidade do Estado de Santa Catarina 
a concretizagao de tal direito, mediante a adogao de providencias 
efetivas para a adequagao e melhorias da unidade escolar objeto do 
presente feito. 

A respeito, prescreve o art. 23, inciso V, da Constituicao 
Federal, que: "E competencia comum da Unilio, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municiplos: (..) V — proporcionar os meios de 
acesso a cultura, a educack e a ciencia;" 

0 texto constitucional estabelece, ainda, que: 

"Art 208. 0 dever do Estado com a educacao sera efetivado 
mediante a garantia de: 
I - educaclo basica obrigatoria e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 
(dezessete) anon de idade, assegurada inclusive sua oferta 
gratuita para todos os que a ela nab tiveram acesso na idade 
prOpria; 
11 0- 0 acesso ao ensino obrigatorio e gratuito a direito pciblico 
subjetivo. 
§2° - 0 nao-oferecimento do ensino obrigaterio pelo Poder 
POblico, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da 
autoridade competente. (...)"(grifei) 

A responsabilidade/dever do Reu tambern encontra 
supedaneo na legislagao infraconstitucional. A Lei no 9.394/1996 (Lei 
de Diretrizes e Bases da Educagao Nacional — LDB), prey& 
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'Art 2° A educacao, dever da familia e do Estado, inspirada nos 
principles de liberdade e nos ideals de solidanedade humans, tern por 
finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o 
exercicio da cidadania e sua qualificaccio para o trabalho. 
Art. 30  0 ensino sera ministrado corn base nos seguintes principios• 
I - igualdade de condicees para o acesso e permanencia na escola; 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 
pensamento, a arte e o saber; 
III - pluralism° de ideas e de concepcoes pedagegicas; 
IV - respeito a liberdade e apreco a tolerancia; 
(••) 
VI - gratuidade do ensino pObko em estabelecimentos oficiais; 
(n) 
IX - garantia de padreo de qualidade; 
X - valorizack da experiencia extra-escolar; 
XI - vinculack entre a educa$6 escolar, o trabalho e as priticas 
socials. 

Art 4° 0 dever do Estado corn educacao escolar poblica sera efetivado 
mediante a garantia de: 
I - ensino fundamental, obrigaterio e gratuito, inclusive para os que a 
e/e ago tiveram acesso na idade prOpria; 
(••) 
VII - oferta de educacao escolar regular para jovens e adultos, corn 
caracteristicas e modalidades adequadas as suas necessidades e 
disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as 
condig5es de acesso e permanenca na escola; 
VIII - atendimento ao educando, no ensino fundamental public°, por 
mete de programas suplementares de material didatico-escolar, 
transporte, alimentacab e assistencia a satide; 
(•• 

Art 5° 0 acesso ao engine fundamental 6 direito pOblico subjetivo, 
podendo qualquer cidadab, grupo de cidadcios, aSSOCW770 comunitdria, 
organizacab sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituida, 
e, ainda, o Ministerio Poblito, acionar o Poder para exigi-lo." 
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Assim, apesar de seu dever constitucional e daquele 
decorrente de sua responsabilidade especifica pela manutengao e 
funcionamento da escola por ele construida — corn recursos da Uniao - , 
bem como do risco caracterizado pela ausencia de reparos estruturais, o 
reu ESTADO DE SANTA CATARINA omite-se em atuar em prol dos 
direitos das criangas e adolescentes indigenas em comento, tornando 
imperiosa, portanto, a atuagao jurisdicional. 

DA MEDIDA LIMINAR 

Embora a questa° envolvendo a contratando de professores, 
na forma do respeito aos costumes e a diferenga — conforme 
Constituigao Federal — tambern seja materia que exige rapidez em uma 
solugao, o mais urgente e mesmo premente e a ausencia dos reparos 
nas estruturas da Escola, o que vem colocando em risco e impedindo o 
funcionamento normal da instituigao tao importante. 

Assim, presentes os requisitos ensejadores da medida — 
fumus boni juris e periculum in mora — requer o MPF: 

a) seja determinado ao Estado de Santa Catarina que, atraves da 
Secretaria de Estado da Educagao e/ou de qualquer um de seus Orgaos, 
de inicio imediato as obras de reparagao na Escola, para tanto 
contratando diretamente — excegao prevista na legislagao de licitagoes —
em canker de emergencial, empresa idonea e com profissionais 
legalmente capacitados; 
b) seja determinado ao Estado de Santa Catarina que conclua as 
reparagoes antes referidas em ate trinta (30) dias apos a intimagao 
desse luizo, comprovando nos autos sua boa conclusao — inclusive em 
relagao as regras da ABNT em vigor - atraves de relatorio da empresa 
contratada, de laudo da FUNAI e de declaragao de conformidade da 
comunidade incligena; 

IS 
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c) seja fixada pena de multa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 
reais) para a hipotese de nao cumprimento das determinagoes 
anteriores, valor este que devera ser direcionado em beneficio da 
comunidade indigena da TI MBiguagu. 

DO PEDIDO FINAL 

Pelo exposto, espera o Ministerio POblico Federal seja 
julgada procedente a demanda, requerendo : 

a) a citagao do Reu para, querendo, contestar a presente ag5o, sob 
pena de revelia; 

b) a condenagao do Rau em obrigagees de fazer: 

b.1) adogao das providencias necessarias para a restauragao e 
regularizagao do adequado funcionamento da Escola Indigena de 
Educagao Fundamental Whera Tupa — Poty Dja, da Aldeia Yynn Moroti 
Whera, municipio de Biguagu, a serem comprovadas nos autos com a 
apresentagao dos documentos tecnicos e administrativos pertinentes, 
inclusive notas de empenho e declaragao de conformidade da 
comunidade indigena, atraves de sua lideranga; 

b.2) seja regularizado o procedimento para contratagao de professores 
na forma da legislagao que garante a educagao diferenciada indigena, 
bem como seja assegurada a substituigao, quando necessaria, por 
professores ha bil itados; 

b.3) sejam adotadas as providencias administrativas para orientagao 
interna de validagao e respeito pelas atividades pedagogicas inerentes 
as peculiaridade da cultura indigena, especialmente educagao religiosa 
propria e atividades produtivas; 

c) sejam fixados prazo e pena de multa para o caso de desobediencia as 
determinagOes retroindicadas, multa esta a reverter em beneficio da 
comunidade indigena aqui referida. 
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Protesta por todos os meios de prova em direito admitidos. 

Da a causa, embora versando sobre bem e direito 
inestimaveis, o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 

Pede deferimento. 

Florianopolis, 19 de abril de 2013. 

7/411127419,. 
ANALUCIA HARTMANN 

Procuradora da Republica 

ROL DE DOCUMENTOS 

Sobre professores: 
1. PR/SC-SECAD-005748/2009, representacao inicial; 
2. PR-SC-6159/2011; PR-SC-6160/2011; PR-SC-11387/2011, nova 
representagao; 
3. Oficio 83/2011, relatorio da Secretaria de Educagao, sobre a 
normalizacao das aulas; 
4. Oficios no 1068/2012 e 1095/2012, requisicao de informagees; 
5. PR-SC-00004959/2012, infornnagao sobre professores; 
6. PR-SC-00032436/2012 e Edital 27/2012-SED, sobre o processo 
seletivo de professores para o ano de 2013; 
7. Oficio 8134/2012, pedido de intervenck para contratack de 
professores para 2013; 
8. Oficio 60/COJUR/2013; 
9. Oficios 1416 e 1169/2013, novas requisigoes; 
10. PR-SC-00008195/2013, informagao dos indbgenas sobre a 
paralisagao das aulas; 
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Sobre a desconsideraceo de praticas da cultura indigena: 
1. PR-SC-00032972/2012, denuncia sobre a falta de respeito; 
2. Officio 8134/2012, pedido de intervencao sobre respeito as 
crencas e cultura indigenas; 

Sobre os danos estruturais (rachaduras) - risco de vida: 
1. Oficios no 001/2011 e 28/2011, expediente remetido a SDR-
Grande Fpolis, informando das rachaduras na unidade escolar; 
2. Oficios no 2606/2012, 6860/2012, 6862/2012 e 6859/2012 
requisicao de solucao aos problemas estruturais; 
3. Officio no 1383/COJUR/2012, CI 218/2012, corn relatorio de 
vistoria thcnica; 
4. Officio 643/2013-GAB/AAH/DITC/PR/SC, reiteracao de requisick 
de providencias; 
5. PR-SC-00003453/2013, representack indigena sobre a 
permanencia dos danos estruturais sem providencias; 
6. Oficios 1416 e 1169/2013), novo expediente remetido ao 
Secretario de Educagao; 
7. PR-SC-00008195/2013, informando dos indigenas sobre a 
paralisagajo das aulas. 

\z?" 

Ana16-eta Hartmann 
Procuradora da Withlic; 
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