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EGRÉGIA 4ª TURMA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 50075768420134047200 
APELANTE : UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO 
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERESSADO: ESTADO DE SANTA CATARINA
                            FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI
RELATOR(A): DES. FEDERAL VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA 

PARECER

DIREITO  CONSTITUCIONAL.  EDUCAÇÃO  ESCOLAR  INDÍGENA.
LEGITIMIDADE  PASSIVA  DA  UNIÃO.  DIREITO  FUNDAMENTAL
DOS  POVOS  INDÍGENAS  A UMA EDUCAÇÃO  DIFERENCIADA.
OMISSÃO  DO  PODER  PÚBLICO.  PARECER  PELO
DESPROVIMENTO DA  APELAÇÃO. 

1 - RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pela União de sentença prolatada em ação
civil  pública  ajuizada  pelo  Ministério  Público  Federal  e  julgada  procedente  para
condenar o Estado de Santa Catarina e a União nas seguintes obrigações de fazer:

 
[1] na  adoção  das  providencias  necessárias  para  a  restauração  e
regularização  do  adequado  funcionamento  da  Escola  Indígena  de
Educação  Fundamental  Whera  Tupã  -  Poty  Dja,  da  Aldeia  Yynn
Moroti  Whera,  município  de  Biguaçu,  a  serem  comprovadas  nos
autos  com  a  apresentação  dos  documentos  técnicos  (incluindo
ART) e  administrativos  pertinentes,  inclusive  notas  de  empenho  e
declaração de conformidade da comunidade indígena, através de sua
liderança;
 
[2] Ficará a cargo da União e do Estado de Santa Catarina, através
do setor especializado, prestar o apoio técnico e financeiro que se
faça preciso;
 
[3] seja regularizado o procedimento para contratação de professores
na  forma  da  legislação  que  garante  a  educação  diferenciada
indígena,  bem  como  seja  assegurada  a  substituição,  quando
necessária, por professores habilitados;
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[4] sejam adotadas as providências administrativas para orientação
interna  de  validação  e  respeito  pelas  atividades  pedagógicas
inerentes  às  peculiaridade  da  cultura  indígena,  especialmente
educação religiosa própria e atividades produtivas;

O Juízo a quo determinou, ainda, que a União terá o prazo de 60 (sessenta)
dias para comprovar que destinou a parte da verba necessária que lhe cabe, e o
Estado deverá fazer prova da construção (restauração completa) em 180 (cento e
oitenta) dias após a disponibilização da verba. E para o caso de descumprimento,
em quaisquer das hipóteses, fixou multa no valor diária de R$ 3.000,00 (três mil
reais), com fundamento no art. 461, § 4º, do Código de Processo Civil, valor este que
deverá ser direcionado em beneficio da comunidade indígena da TI Biguaçu.

Nas razões de apelação,  a  União alegou a)  preliminarmente,  julgamento
extra petita, impossibilidade jurídica do pedido e ilegitimidade passiva; b) no mérito,
que não seria atribuição da União a execução direta de projetos de restauração de
escolas  ou  contratação  de  professores  indígenas;  c)  descabimento  de  multa
cominatória contra a Fazenda Pública. 

2 - FUNDAMENTAÇÃO

2.1 DAS ALEGAÇÕES DE JULGAMENTO  EXTRA PETITA E IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA DO PEDIDO

A União alegou não existir pedido específico formulado pelo Ministério Público
Federal contra a União e, por essa razão, a sentença seria extra ou ultra petita ao
condená-la ao cumprimento de obrigações de fazer.

Contudo, como já manifestado pelo Ministério Público Federal, "a integração
da União no polo passivo do feito teve o condão de estabelecer a responsabilidade
solidária, com base na própria decisão interlocutória - preclusa - acerca da obrigação
de custeio das obras urgentes e necessárias na escola indígena, obrigação essa que
já  é  determinada  pela  legislação  e  pela  regulamentação  em  vigor.  Não  houve,
portanto, determinação judicial  diversa do que foi  pleiteado pelo MPF. Apenas foi
incluída a União na condenação à obrigação de fazer especificamente requerida na
petição inicial ". 

No julgamento dos embargos de declaração opostos pela União (evento 91 do
processo originário), o Juízo a quo afastou a alegação de sentença extra petita sob o
fundamento de que "reconhecendo-se ser tanto do ente federal  como estadual  a
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responsabilidade à prestação buscada na ação, o julgado apenas distribuiu entre
ambos as medidas a serem tomadas a fim de efetivar o direito pleiteado". 

Já a argumentação da União quanto à impossibilidade jurídica do pedido, no
sentido de haver  recursos federais para demandas como a presente,  mas que o
Estado de Santa Catarina não teria apresentado projeto ou buscado viabilizar esses
recursos,  devendo,  por  essa razão,  ser  extinto  o processo em face da apelante,
constitui  questão  de  mérito.  Não  há  argumento  da  União  que  efetivamente  diga
respeito a essa condição da ação.

2.2 DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO

Com esta  ação civil  pública busca-se a proteção de direito  fundamental  à
educação  diferenciada  indígena,  especialmente  a  fim  de  serem  adotadas
providências  necessárias  para  a  restauração  e  regularização  do  adequado
funcionamento de escola indígena.

A legitimidade da União para responder a demandas como a presente já foi
firmada por este e. TRF4, como demonstra o seguinte precedente:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  CIVIL
PÚBLICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. SENTENÇA EXTRA
PETITA.  ART.  2º  DA  CF.  ANTECIPAÇÃO  DA  TUTELA.  MULTA.
MINORAÇÃO. 1.  Não há que se falar  em ilegitimidade passiva ad
causam  da  União  na  situação  processual  telada,  uma vez  que  a
própria Carta da República fixa a obrigação da União de demarcar,
proteger e fazer respeitar as terras indígenas e todos os direitos dos
silvícolas (artigo 231 da CRFB), no que se inclui o direito à educação.
Tal  garantia  vem  reforçada  pela  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da
Educação (Lei 9.394/96), em seu art. 78, com referência à obrigação
da União em garantir  o direito à educação do povo indígena. 2. A
medida estabelecida pelo juízo a quo caracteriza-se como necessária
para retomada da obra da Escola em comento, não desbordando do
pedido  deduzido  pelo  MPF.  3.  Para  a  promoção  do  mínimo
existencial,  não  se  admitem,  de  ordinário,  alegações  de
impossibilidade  fática  ou  jurídica,  abrindo-se  as  portas  para  a
sindicabilidade  judicial;  respeitado  o  núcleo  duro  dos  direitos
fundamentais  intergeracionais,  deve-se  respeitar  -  também  de
ordinário -  a gestão pública administrativa,  sob pena de infundado
ativismo judicial. 4. Identifica-se a mora estatal em garantir o acesso
da comunidade indígena ao ensino público de qualidade, autorizando
a  intervenção  judicial  postulada.  5.  A imposição  de  multa  visa  a
garantir  a  eficácia  da  determinação  judicial,  bem  como  a  dar
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efetividade  e  agilidade  ao  processo,  sendo  certo  que  o
descumprimento  da  decisão  -  quando  há  possibilidade  de
cumprimento  -  também  constitui  ato  atentatório  à  dignidade  da
justiça,  a  qual  não  pode  ser  medida  tal  como  os  interesses  das
partes. 6. Entende-se como excessiva a multa aplicada, devendo ser
reduzida  para  R$  1.000,00  (um  mil  reais)  sem  que  se  macule  o
caráter  coercitivo  da  penalidade.  (TRF4,  AG  5005970-
19.2015.404.0000,  Terceira  Turma,  Relator  p/  Acórdão  Fernando
Quadros da Silva, juntado aos autos em 16/07/2015) 

Com efeito, a promoção da educação e a proteção às comunidades indígenas
são  responsabilidades  do  Estado  em  todas  as  suas  esferas  (União,  Estados-
membros e Municípios).  

A Constituição Federal, em seu art. 205, dispõe que a educação é direito de
todos e dever do Estado e da família. Nos termos do art 23, inc. V, é competência
comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proporcionar os
meios de acesso à educação.

Já o art. 211 da Constituição Federal estabelece que a União, os Estados, o
Distrito  Federal  e  os  Municípios  organizarão  em  regime  de  colaboração  seus
sistemas de ensino. Conforme o § 1º do art. 211, a União deverá organizar o sistema
federal  de ensino e o dos Territórios,  financiar  as instituições de ensino públicas
federais  e  exercer,  em matéria  educacional,  função  redistributiva  e  supletiva,  de
forma a garantir  equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de
qualidade  do  ensino  mediante  assistência  técnica  e  financeira  aos  Estados,  ao
Distrito Federal e aos Municípios. 

Destaca-se  que  o  sistema  de  ensino  da  União,  com  a  colaboração  das
agências federais de fomento à cultura e de assistência aos índios, desenvolverá
programas  integrados  de  ensino  e  pesquisa,  para  oferta  de  educação  escolar
bilíngue e intercultural aos povos indígenas, nos termos do art. 78 da Lei nº 9.394/96
- Lei de Diretrizes e Bases da Educação.

Portanto, deve ser afastada a alegação de ilegitimidade passiva da União; os
demais fundamentos da apelante se confundem com exame de mérito.  

2.3  DA EFETIVIDADE  DO  DIREITO  DOS  POVOS  INDÍGENAS  À  EDUCAÇÃO
DIFERENCIADA 

Há de se atentar que os indígenas têm direito a uma educação diferenciada
e processos próprios de aprendizagem  (art. 210, § 2º, CF/88:  O ensino fundamental
regular  será  ministrado  em  língua  portuguesa,  assegurada  às  comunidades
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indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de
aprendizagem),  bem como direito à autodeterminação quanto à educação escolar
(art. 27 da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho). 

No  mesmo  sentido,  os  arts.  78  e  79  da  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  de
Educação (Lei 9.394/96): 

Art.  78.  O  Sistema  de  Ensino  da  União,  com  a  colaboração  das
agências federais de fomento à cultura e de assistência aos índios,
desenvolverá programas integrados de ensino e pesquisa, para oferta
de educação escolar bilíngue e intercultural aos povos indígenas, com
os seguintes objetivos: 
I - proporcionar aos índios, suas comunidades e povos, a recuperação
de  suas  memórias  históricas;  a  reafirmação  de  suas  identidades
étnicas; a valorização de suas línguas e ciências;
II  -  garantir  aos  índios,  suas  comunidades  e  povos,  o  acesso  às
informações,  conhecimentos  técnicos  e  científicos  da  sociedade
nacional e demais sociedades indígenas e não-índias. 

Art.  79.  A União  apoiará  técnica  e  financeiramente  os  sistemas  de
ensino  no  provimento  da  educação  intercultural  às  comunidades
indígenas, desenvolvendo programas integrados de ensino e pesquisa.
§ 1º Os programas serão planejados com audiência das comunidades
indígenas. 
§ 2º Os programas a que se refere este artigo, incluídos nos Planos
Nacionais de Educação, terão os seguintes objetivos: 
I  -  fortalecer as práticas sócio-culturais e a língua materna de cada
comunidade indígena;
II  -  manter  programas  de  formação  de  pessoal  especializado,
destinado à educação escolar nas comunidades indígenas; 
III - desenvolver currículos e programas específicos, neles incluindo os
conteúdos culturais correspondentes às respectivas comunidades;
 IV - elaborar e publicar sistematicamente material didático específico e
diferenciado.

O Decreto nº 6681, de 27 de maio de 2009, garante o direito dos povos
indígenas  de  participar  da  organização  de  sua  educação  escolar  (art.  1º),
reconhecida  a  especificidade  das  escolas  indígenas  com  normas  próprias  e
diretrizes curriculares específicas (art.  3º).  O direito à educação diferenciada está
regulado também na Resolução nº 45 da Câmara de Educação Básica do Conselho
Nacional de Educação, que prevê direito das comunidades indígenas ao controle de
suas  escolas,  autonomia  para  a  definição  de  regras  de  funcionamento  e
competência para elaboração do seu projeto pedagógico. 
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Portanto,  há  direito  dos  povos  indígenas  a  uma  educação  diferenciada,
intercultural  e  bilíngue,  a  ser  prestada  pelos  entes  federativos  no  exercício  da
coordenação e execução das políticas de educação escolar indígena. 

Conforme a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos
Indígenas, os Estados adotarão medidas eficazes, junto com os povos indígenas, para
que as pessoas indígenas, em particular as crianças, inclusive os que vivem fora de suas
comunidade tenham acesso, quando seja possível, a educação em sua própria cultura e
no próprio idioma:

Art. 14. 1. Todos os povos indígenas têm o direito em  estabelecer e
controlar  seus  sistemas  e  instituições  docentes  que  compartilham
educação  em  seus  próprios  idiomas,  em  consonância  com  seus
métodos culturais de ensino-aprendizagem. 
2. As pessoas indígenas em particular as crianças, têm direito a todos
os níveis e formas de educação do Estado sem discriminação. 
3.  Os  Estados  adotarão  medidas  eficazes,  junto  com  os  povos
indígenas, para que as pessoas indígenas, em particular as crianças,
inclusive  os  que  vivem  fora  de  suas  comunidade  tenham  acesso,
quando seja possível, a educação em sua própria cultura e no próprio
idioma.

. 

Na Convenção 169 da OIT, promulgada pelo Decreto nº 5.051/2004, está
previsto o direito de participação dos povos indígenas na formulação e execução de
programas de educação a fim de responder às suas necessidades particulares:

1. 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.
2. A  autoridade  competente  deverá  assegurar  a  formação  de
membros  destes  povos  e  a  sua  participação  na  formulação  e
execução  de  programas  de  educação,  com  vistas  a  transferir
progressivamente para esses povos a responsabilidade de realização
desses programas, quando for adequado.
3. Além  disso,  os  governos  deverão  reconhecer  o  direito  desses
povos de criarem suas próprias instituições e meios de educação,
desde  que  tais  instituições  satisfaçam  as  normas  mínimas
estabelecidas  pela  autoridade competente em consulta  com esses
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povos. Deverão ser facilitados para eles recursos apropriados para
essa finalidade.

  
Na nossa Constituição Federal, do art. 231 pode  ser derivado o direito de

autodeterminação  e  de  participação  com  o  fim  de  lhes  ser  assegurada  sua
organização social, costumes, línguas, crenças e tradições: 

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social,
costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários
sobre  as  terras  que  tradicionalmente  ocupam,  competindo  à
União demarcá-las,  proteger  e  fazer  respeitar  todos os  seus
bens. 

O reconhecimento desses direitos deve demandar uma atuação positiva por
parte do Estado, que tem o dever de assegurar às comunidades indígenas educação
de qualidade e que considere as práticas escolares peculiares à cultura indígena.

No caso dos autos, objetiva-se a proteção de direito fundamental à educação
diferenciada indígena, a fim de que sejam adotadas as providências necessárias e
urgentes para adequado e seguro funcionamento da Escola Indígena de Educação
Fundamental  Whera  Tupã  -  Poty  Djá,  localizada  na  Aldeia  Yynn  Moroti  Whera,
município de Biguaçu/SC.

Relatado nos autos a reiterada omissão e descaso do Poder Público com a
comunidade indígena,  como a  falta  de  professores,  desconsideração de práticas
escolares comuns à cultura indígena e danos estruturais  na escola.

A  negligência  e  a  omissão  do  Poder  Público,  como  já  destacado  pelo
Ministério  Público  Federal,  resultaram  na  perda  de  muitas  aulas  por  parte  das
crianças indígenas por falta de condições materiais e também de professores em
número suficiente, ou as tivessem em locais perigosos e inadequados, colocando em
risco a vida e segurança das crianças e professores.

O  Juízo  a  quo analisou  a  situação  precária  de  funcionamento  da  escola
indígena que persiste há tempo, conforme o trecho ora transcrito:

Veja-se que desde 2010 o autor tenta, de todas as formas, garantir
que a escola da comunidade indígena da Aldeia Yynn Moroti Whera
apresente condições dignas para alunos e professores, bem assim
que  as  aulas  sejam  ministradas  de  acordo  com  conteúdos  que
possibilitem  a  valorização  de  sua  cultura,  por  meio  de  práticas
escolares  adequadas  e  professores  habilitados.  Não  obstante,  por
falta de espaço físico adequado, as aulas foram paralisadas em 2009
e 2010. Em 2011, as aulas não foram regulares em face da falta de
professores substitutos qualificados. Apenas em 2012 a situação foi
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regularizada, mas para o ano de 2013 o edital de contratação não
levou em conta a prioridade a candidatos com formação voltada para
a educação indígena. O problema relativo ao espaço físico não foi
solucionado,  em  que  pese  as  promessas  do  Estado  no  envio  de
projetos ao Ministério da Educação com o fim de obter verbas. 

Segundo o MPF, a Secretaria de Educação também não tem incluído
na  grade  curricular/pedagógica  aulas  referentes  à  manifestação
religiosa Guarani e suas práticas agrícolas, em clara ofensa ao direito
à manutenção/conhecimento de sua cultura.  Essas alegações não
foram negadas pelo Estado. 

Sobre o fato de a União procurar se eximir da responsabilidade ao sustentar
que  há  ações  técnicas  e  recursos  federais  disponíveis  para  o  fim  pretendido,
entretanto,  dependente  de  solicitação  e  projetos  por  parte  do  Estado  de  Santa
Catarina e Município de Biguaçu, reporto-me ao fundamentado na sentença, sobre a
responsabilidade de ambos pelos fatos noticiados na inicial:

Com  efeito,  o  caso  dos  autos  é  um  exemplo  claro  da
incapacidade governamental de por em prática suas políticas
públicas  já  estabelecidas,  em  que  pese  inclusive  não  haver
qualquer  óbice  do  ponto  de  vista  econômico,  já  que,  como
alega a União o Estado não postulou qualquer auxílio financeiro
com a finalidade de reformar a escola ou de melhor qualificar os
professores. O que se vê, na verdade, é que a União transfere
ao Estado a responsabilidade e este, por sua vez, aduz que o
dever  da  educação  infantil  cabe  ao  Município.  Essa
transferência contínua de responsabilidade entre um e outro (e
omissão geral dos entes de tomarem logo medidas concretas e
efetivas) acaba por negar ao indígena o acesso à educação nos
termos em que previsto pela Carta Constitucional, a qual impõe
a todos os entes federativos o dever de promover e garantir o
direito fundamental à educação. 

Na repartição de competência, diga-se, o constituinte originário
expressamente  previu  a  competência  comum  dos  entes
Federativos,  como  sendo  de  responsabilidade  de  todos  a
incumbência de 'proporcionar os meios de acesso à cultura, à
educação e à ciência' (art. 23, inc. V). 
E nem poderia ser diferente, porquanto o direito à educação é
de primordial importância ao pleno desenvolvimento da pessoa,
constituindo-se  em verdadeiro  direito  e  garantia  fundamental
individual  e  coletivo  dentre  aqueles  elencados
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exemplificativamente  no  rol  dos  incisos  do  artigo  5.º  da
Constituição  Federal.  Destarte,  para  assegurar  direito
constitucional de quilate importância, não se cogita de aferir a
qual  ente  federativo  incumbe  especificamente  determinada
atribuição no âmbito do sistema. Tal questão pode ser solvida
administrativamente, sem necessidade de controle judicial. Não
deve ser alçada à condição de prejudicial que prevaleça sobre
direito constitucionalmente assegurado. 
Especificamente quanto à UNIÃO, conforme bem ressaltou o
Ministério Publico Federal em sua manifestação constante de
EVENTO 41, por ser a 'principal responsável pela defesa dos
direitos das comunidades indígenas - além de proprietária das
terras onde eles habitam - deveria esta manter comunicação
adequada com os órgãos estaduais de educação - através do
Ministério de Educação (SECADI), para que situações como a
atualmente sob o crivo do Judiciário não viessem a acontecer'.
'Aliás,  há que lembrar  que foi  a  própria  União que retirou a
atuação da Educação indígena das atribuições da FUNAI, não
sendo crível que agora invoque a competência da Fundação
para eximir-se'.
(...)

O fato, portanto, é que tanto a UNIÃO quanto o ESTADO DE
SANTA CATARINA são responsáveis pelos fatos noticiados na
inicial, em especial quanto à inércia ali relatada, devendo, por
isso, serem condenados conjuntamente a tomarem as medidas
requeridas pelo Ministério Público Federal na inicial.

Conforme visto, portanto, coube ao Ministério Público Federal promover esta
ação para fazer cessar a omissão do Estado no dever de assegurar à comunidade
indígena educação diferenciada e de qualidade. A comprovada situação precária da
educação escolar  indígena na Aldeia  Yynn  Moroti  Whera,  município  de  Biguaçu,
como  a  falta  de  professores  e  as  deficiências  de  espaço  físico,  demonstram  a
insuficiência/inadequação  ou  mesmo  inexistência  de  ações  e  serviços  para  a
promoção da educação indígena, deixando de ser assegurado o pleno atendimento
das necessidades essenciais  da Comunidade Indígena. 

2.4  MULTA DIÁRIA NO  CASO  DE  DESCUMPRIMENTO  DA OBRIGAÇÃO  DE
FAZER
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Cabível  a  condenação  da  Fazenda  Pública  em  multa  diária  por
descumprimento de decisão judicial, consoante previsão legal (art. 461 do Código de
Processo Civil e art. 11 da Lei nº 7.347/85), que tem por objetivo a tutela do direito à
efetividade das decisões judiciais:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CUMPRIMENTO  DE  TAC.  POSSIBILIDADE  DE  APLICAÇÃO  DE
ASTREINTES CONTRA  A FAZENDA PÚBLICA.
1.  O  STJ  entende  ser  cabível  a  cominação  de  multa  diária
(astreintes)  contra  a  Fazenda  pública  como  meio  executivo  para
cumprimento de obrigação de fazer ou entregar coisa (arts.  461 e
461-A do CPC), consubstanciada in casu no cumprimento do Termo
de Ajustamento de Conduta.
2. Recurso Especial provido.
(REsp 1540360/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 16/11/2015)

Não  há,  portanto,  óbice  à  cominação  de  multa  diária  em  caso  de
descumprimento de decisão judicial no caso dos autos.

3 - CONCLUSÃO 

Diante do exposto, o Ministério Público Federal opina pelo desprovimento da
apelação.

Porto Alegre, 31 de julho de 2017.

PAULO GILBERTO COGO LEIVAS
PROCURADOR REGIONAL DA REPÚBLICA
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