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SENTENÇA

I

Trata-se  de  ação  civil  pública  ajuizada pelo  Ministério  Público  Federal  com o
objetivo de obrigar o Estado de Santa Catarina a tomar as providências necessárias para garantir
educação  formal  às  crianças  e  adolescentes  da  Aldeia  Indígena Yinn  Moroti  Whera,  em
Biguaçu/SC. Relata o autor, em resumo, que: [a] em janeiro de 2010, depois de representação
formulada pelo Cacique da referida aldeia, instaurou inquérito civil público a fim de averiguar
notícia  de  problemas  administrativos  da  escola  local  (falta  de  pagamento  de  serventes  e
merendeiras,  evidências  de  infiltração  e  umidade  no  prédio);  [b] as  tentativas  de  solução
extrajudicial só tiveram sucesso quanto à alimentação escolar, e de forma precária; [c] durante a
tramitação do inquérito civil constatou-se [c.1] problemas estruturais no prédio da escola; [c.2]
professores com formação inadequada e em número insuficiente para suprir as faltas ocasionadas
pelo  afastamento  em  face  da  participação  em  curso  de  aprimoramento  oferecido  pela
Universidade Federal de Santa Catarina; e [c.3] desconsideração de práticas escolares comuns à
cultura  indígena;  [d]  durante  o  ano  de  2011,  vários  foram  os  problemas enfrentados  e  as
tentativas de solução, mas em que pese as promessas da Secretaria de Educação do Estado, as
dificuldades permaneceram; [e] no início de 2012, foi noticiada a contratação de professores para
aquele ano letivo, e para o ano de 2013 expediu-se edital visando à seleção de candidatos, no
entanto, inúmeras impropriedade foram constatadas; a Secretaria, instada pelo MPF, respondeu
apenas de forma evasiva; [f] os problemas no espaço físico da escola, cujos danos estruturais
punham em risco a vida dos alunos, perduravam até março de 2013, impedindo o início das
aulas;  [g]  além da falta  de  professores  e  das  deficiências  do espaço físico,  a  Secretaria  de
Educação tem desrespeitado as 'peculiaridades culturais da comunidade em referência, ao não
reconhecer como atividade curricular/pedagógica das crianças e adolescentes indígenas as aulas
referentes à manifestação religiosa dos Guarani e à prática agrícola'.

Estes os fatos que fundamentam os seguintes pedidos liminares e de mérito:

a)  seja  determinado  ao  Estado  de  Santa  Catarina  que,  através  da  Secretaria  de  Estado  da
Educação e/ou de qualquer um de seus Órgãos, dê inicio imediato às obras de reparação na
Escola, para tanto contratando diretamente - exceção prevista na legislação de licitações - em
caráter de emergencial, empresa idônea e com profissionais legalmente capacitados;

b) seja determinado ao Estado de Santa Catarina que conclua as reparações antes referidas em ate
trinta  (30)  dias  apos  a  intimação  desse  Juízo,  comprovando  nos  autos  sua  boa  conclusão -
inclusive em relação às regras da ABNT em vigor - através de relatório da empresa contratada, de
laudo da FUNAI e de declaração de conformidade da comunidade indígena;

c) seja fixada pena de multa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a hipótese de não
cumprimento das determinações anteriores, valor este que deverá ser direcionado em beneficio da
comunidade indígena da TI MBiguagu.
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DO PEDIDO FINAL

Pelo  exposto,  espera  o  Ministério  Público  Federal  seja  julgada  procedente  a  demanda,
requerendo:

b) a condenação do Réu em obrigações de fazer:

b.1)  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 Biguagu, a serem comprovadas nos autos com a apresentação
dos documentos técnicos e administrativos pertinentes, inclusive notas de empenho e declaração
de conformidade da comunidade indíena, através de sua liderança;

b.2) 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;

b.3)  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;

c)  sejam  fixados  prazo  e  pena  de  multa  para  o  caso  de  desobediência  às  determinações
retroindicadas, multa esta a reverter em beneficio da comunidade indígena aqui referida.

O Estado de Santa Catarina, intimado para se manifestar no prazo de 72 (setenta e
duas) horas, [a] alegou litisconsórcio passivo necessário da União sob o fundamento de que o
Decreto Federal n. 26/91 atribui ao Ministério da Educação a competência para coordenar as
ações relativas à Educação Indígena, e também porque a Lei n. 9.394/96 impõe a ela o dever de
apoiar  técnica  e  financeiramente  os  sistemas de  ensino  para  as  comunidades  indígenas;  [b]
esclareceu que as obras para os reparos no prédio da escola já se encontravam em andamento,
com a transferência provisória das aulas para outro local na comunidade e início em 22-4-2013.

Em face  das  alegações  do  Estado  de  Santa  Catarina,  a  liminar  foi  indeferida,
determinando-se ao autor que promovesse a citação da União (EVENTO 9).

A FUNAI também foi intimada acerca da presente demanda, porém nada requereu,
apenas acompanha a tramitação do feito.

Na petição do EVENTO 21, o autor reitera o pedido de liminar sob a alegação da
completa inadequação do local  onde os alunos estão tendo aulas,  expondo-os,  e  também os
professores, a vento, chuva e frio. Quanto ao local destinado às refeições, sustenta que ele não
apresenta condição diferente. Com isso requer:

Pelo exposto, com base no poder cautelar geral da Magistratura. requer o MPF medida liminar
para que seja determinado à Secretaria de Estado da Educação: a) término adequado e fiscalizado
de todas as obras de reparação e entrega do imóvel, completo e em bom estado, em dez dias, sob
pena de multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). a serem destinados á comunidade de
MBiguaçu. para aquisição de material  e equipamento para a escola, b) imediata solução (48)
horas, para a questão de salubridade do serviço de alimentação/merenda escolar - adequação do
espaço,  incluindo  equipamentos  de  pia,  geladeira  e  fogão,  bem  como  instalações elétricas
regulares.

Requer, outrossim, seja a Ré intimada para manifestar-se sobre os documentos ora juntados e para
que esclareça a esse Juízo sobre a regularidade das obras - contrato, engenheiro responsável,
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licitação - e sobre os problemas que estão ocorrendo com a validação das aulas que estão sendo
ministradas (apesar da ausência de condições adequadas), e com o oferecimento de classes do EJA
(jovens e adultos) naquele local.

A  União  apresentou  contestação  (EVENTO  24).  Alegou  [a]  a  impossibilidade
jurídica do pedido, posto que os pedidos foram dirigidos tão somente contra o Estado de Santa
Catarina; e [b] sua ilegitimidade passiva para a causa, bem como a falta de interesse de agir
contra si,  uma vez que sua responsabilidade é apenas de apoiar técnica e financeiramente os
sistemas de ensino destinados aos indígenas, e há recursos disponíveis para tanto a espera de
projetos, cuja iniciativa cabe aos Estados e Municípios. Argumentou que os interesses dos índios
são defendidos e levados a efeito pela FUNAI, autarquia federal com personalidade própria.
Ressaltou, ainda, que não tem competência para executar projetos de restauração de escolas ou
contratar  professores.  Os Estados são os principais  responsáveis  pela  execução da  educação
indígena.

Em sua contestação, o Estado de Santa Catarina (EVENTO 28) reiterou a alegação
de litisconsórcio passivo da União. Afirmou que a reforma na escola indígena foi concluída em
3-8-2013, evidenciado a perda de objeto do pedido, neste ponto. Quanto às práticas escolares
específicas  para  os  indígenas,  sustenta  que  a  Secretaria  de  Educação  trabalha  com  matriz
curricular  adequada  e  orientação  pedagógica  específica.  O  Estado já  'formou  turmas  de
magistério indígena em 2010 e, para 2014, está prevista uma nova formação inicial em nível de
magistério, contemplando Kaigángs, Xoklengs e Guaranis. Da mesma forma, está em andamento
a formação de curso em licenciatura intercultural indígena na Universidade Federal de Santa
Catarina'. Os professores foram contratados mediante processo seletivo, cujo edital contou com a
participação da comunidade indígena. Além disso, o Cacique participa decisivamente na escolha
dos professores.

O MPF apresentou  réplica (EVENTO 41),  ocasião  em que reiterou  os  pedidos
formulados na petição do EVENTO 21.

As partes, intimadas, não requereram a produção de novas provas.

Os autos vieram conclusos para sentença.

Em 13-2-2014 foi proferido o seguinte despacho (EVENTO 45):

Baixa em diligência.

Intime-se o Estado de Santa Catarina para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos prova da
atual situação da escola objeto da lide (conclusão da reforma e condições de uso). No mesmo
prazo,  deverá  o  réu  informar,  ainda,  acerca:  [a]  do  corpo  docente  (professores  titulares  e
substitutos,  quando  for  o  caso)  e  grade  curricular  das  diversas  séries  de  ensino;  [b]  da
implementação das diretrizes estabelecidas na Resolução n. 5/2012, do Presidente da Câmara de
Educação Básica do Conselho Nacional de Educação; e [c] da data de início do ano letivo.

Após, dê-se vista ao autor.

O  Estado  de  Santa  Catarina  peticionou  em  EVENTOS  53  e
54, anexando documentos, informando que neles consta a listagem do corpo docente e que a
grade curricular das diversas séries de ensino já foi juntada por ocasião da contestação. Afirmou
ainda  que  'a  promoção  das  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  a  Educação  Escolar
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Indígena,  conforme  a  Resolução  n.  5,  de  22.06.2012,  vem  sendo  pensada  e  aplicada
gradativamente,  visando  a  promoção  de  um  currículo  que  contenha  as  especificidades  da
cultura, ofertando a Secretaria de Estado da Educação curso de Ensino Médio Técnico, pensado
pela própria comunidade, como também curso específicos de Educação de Jovens e Adultos
(EJA) nas escolas indígenas que solicitar  em. Desde 2011, também está sendo promovida a
contratação de indígenas no cargo e função de Orientadores da Educação Indígena, para que
orientem  os  planejamentos  dos  professores,  objetivando  garantir  que  as  especificidades
indígenas permeiem todo o currículo escolar'. Quanto à data do início do ano letivo, informou
ainda que a 'Escola Indígena de Educação Básica Wherá Tupã-Poty Dja, até a presente data não
encaminhou o calendário escolar anual, pois continuam em processo de discussão e definição do
mesmo'. Alegou ainda que as obras de reforma já foram concluídas e a Escola Indígena está em
condições seguras de uso e em pleno funcionamento. Requereu, então, a improcedência da ação
ou que seja a ação extinta sem resolução de mérito em face da perda do objeto ou carência da
ação por perda superveniente do interesse de agir.

O Ministério Público Federal apresentou manifestação (EVENTO 57) para afirmar
que o réu não havia comprovado a conclusão das obras, nada sendo juntado aos autos sobre a
construção. De outro lado, igualmente não há prova do número de alunos e das turmas oferecidas
em 2013/1014, ou relação de disciplinas ou cursos oferecidos. Por esse motivo, reiterou o pedido
de perícia técnica (engenharia),  inspeção e oitiva de testemunhas, para que seja verificada a
conclusão das obras.

Por  meio  da  decisão  de  EVENTO  59  estabeleceu-se  que  as  providências
requisitadas na petição do EVENTO 57 devem ser requeridas em cumprimento de sentença,
razão  pelo  qual  os  pedidos  ali  postados  foram  indeferidos,  determinando-se  que  os  autos
fossem conclusos para sentença.

Os autos vieram conclusos para sentença.

É o relatório.

Decido.

II

Preliminares

- Impossibilidade jurídica, falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva ad
causam da União

As alegações de impossibilidade jurídica e falta de interesse de agir, na verdade, são
apenas reforço de fundamentação da argüição de ilegitimidade passiva da União. Contudo, os
argumentos trazidos para justificar sua exclusão da lide dizem respeito ao próprio mérito da
demanda, que é onde se verifica a existência de dever legal quanto às medidas buscadas com a
propositura da ação.

Com efeito, a Constituição Federal dispõe que '[A] a educação, direito de todos e
dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade,
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
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qualificação para o trabalho' (art. 205).

Portanto, todos os entes federativos são responsáveis pela promoção da educação. A
Constituição inclusive deixa claro que ela deve ser prestada em regime de colaboração entre
Municípios, Estados e União, cabendo a esta última, além de organizar o sistema federal de
ensino, atuar de forma retributiva e supletiva para garantir o cumprimento do objetivo estatal (art.
211).

De outro lado, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9.394/96), quanto à
educação dos indígenas, expressamente prevê:

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  bilingüe  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.

Diante disso, não há como deixar de reconhecer a legitimidade passiva da União,
pois,  ao  menos  do  ponto  de  vista  formal,  tem  também  responsabilidades  e  deveres  de
implantação de  políticas  adequadas à  educação  dos  indígenas.  Saber  se  cumpriu  com esses
deveres ou não é questão afeta ao mérito da demanda, não à condição da ação.

A  respeito  da  legitimidade  passiva  da  União  para  integrar  o  polo passivo  de
demandas dessa natureza há precedentes do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, de que são
exemplos as ementas abaixo transcritas:

AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  FUNAI.  UNIÃO.  LEGITIMIDADE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.
AQUISIÇÃO DA ÁREA RESTANTE DE TERRA PARA COMPLETAR A RESERVA INDÍGENA.
INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE.
1. Tanto a FUNAI, quanto a União possuem legitimidade passiva ad causam para integrar ação
civil pública, ajuizada com o objetivo de obter o cumprimento da obrigação de fazer relacionada à
comunidade Indígena. 2. Os documentos juntados à inicial dão conta não só da existência, como
da legitimidade e da assunção de responsabilidade por parte de autoridades da FUNAI em relação
à obrigação assumida no Termo de Conduta para a aquisição de terras aos indígenas da Aldeia
Condá.  Os  documentos  oficiais,  os  quais  gozam  de  fé  pública,  são  firmados  por  diretores,
administradores e Coordenadores da Fundação Nacional do Índio e também por procuradores da
República  e  trazem  como  conteúdo  informação  inequívoca  acerca  da  referida  obrigação.  3.
Configurada a desídia da Administração Pública, cabível a intervenção do Poder Judiciário para
condenar a FUNAI e a União a adquirir, no prazo de 180 dias a contar do trânsito em julgado
desta decisão, área remanescente das terras a que se comprometeu, totalizando os 800 hectares
acordados, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 2.000,00 a ser revertida em favor
dos indígenas que compõem a reserva. (TRF4, AC 5006508-30.2012.404.7202, Terceira Turma,
Relatora p/ Acórdão Marga Inge Barth Tessler, D.E. 21/09/2013)

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ENSINO NA LÍNGUA MATERNA PARA CRIANÇAS
INDÍGENAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE
JURÍDICA DO PEDIDO. SENTENÇA EXTRA PETITA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO DA FUNAI
PRELIMINARES AFASTADAS. DEVER CONSTITUCIONAL.
1. Embora o §2° do art. 211 da Constituição Federal imponha ao Município o dever de promover
atuação  prioritária  no  ensino  fundamental,  a  União  Federal  tem  competência  supletiva  e
redistributiva em matéria educacional, para suprir eventual deficiência ou omissão do Município
que deixa de atender a equalização de oportunidades educacional e o padrão mínimo de ensino.
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2. O interesse de agir é flagrante dado que, todas as esferas governamentais (Municipal, Estadual
ou Federal) - em que pese afirmarem não se negar à prestação postulada nesses autos - transferem
a responsabilidade sobre o implemento de direito constitucionalmente previsto para outro ente
estatal, o que tem o efeito prático de idêntico à negativa da prestação.
3. A implementação de condições básicas e fundamentais de ensino em prol das comunidades
indígenas não é mera norma programática ou prerrogativa do Estado, consoante jurisprudência
desta Corte e do STJ, mas um direito constitucional subjetivo em prol das crianças indígenas,
decorrente  de  preceito  expresso  na  Constituição  Federal  (art.  210, §  2º,  incorporado  pela
legislação infraconstitucional através da Lei de Diretrizes para Educação, Lei n. 10.172/2001).
4. Considerando que a União é parte legítima e que o pedido da ACP foi de que 'sejam os réus
condenados na obrigação de fazer', não se pode interpretar a observação de que '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' como uma limitação ao pedido, em relação à União e/ou ao Estado,
não se tratando de sentença extra petita.
5. Ausente pedido contra a FUNAI, não é caso de litisconsórcio passivo necessário. 6. Mantida a
sentença para acolher tão-somente o pedido de instituição, em caráter permanente, do ensino da
língua  materna  (kaingang)  da  pré-escola  à  9º  serie.  (TRF4,  APELREEX
5000739-45.2011.404.7212,  Quarta Turma,  Relator  p/  Acórdão Jorge  Antonio Maurique,  D.E.
02/08/2012).

Rejeito, portanto, as preliminares argüidas pela União.

- Perda de objeto

O Estado de Santa Catarina alega que a reforma da  escola  indígena objeto de
discussão nestes autos já foi concluída, evidenciando, portanto, a perda de objeto da demanda
neste ponto. Contudo, não prospera o argumento, uma vez que a providência só foi realizada após
o ajuizamento da causa, daí  se concluindo que a atuação do Estado decorreu justamente da
propositura desta ação. A hipótese, na verdade, é de reconhecimento do pedido, neste ponto. De
outro lado, o objeto da lide não se restringe à reforma da escola.

Rejeito, pois, também esta preliminar.

Mérito

A  Constituição  Federal  de  1988,  rompendo  com  séculos  de  uma  política  de
catequização e integração forçada dos índios à sociedade, dedicou à questão indígena um capítulo
específico. O art. 231 assim dispõe:

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 texto constitucional garante aos índios, também, o direito à manutenção de sua
identidade cultural, de modo que a escola indígena seja um instrumento de valorização de sua
cultura. Assim expressa o art. 210:

Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar
formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais.
§ 1º - O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das
escolas públicas de ensino fundamental.
§ 2º  -  O ensino fundamental  regular  será ministrado em língua portuguesa,  assegurada às
comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de
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aprendizagem.

A partir dessa nova configuração da educação indígena, iniciou-se um processo de
efetivação dos direitos reconhecidos na Constituição. Em 1991, o Decreto Presidencial n. 26, de
4 de fevereiro de 1991, atribuiu ao Ministério da Educação - MEC a tarefa de integrar a educação
escolar  indígena  aos  sistemas  de  ensino  regulares.  Em  seguida,  foi  editada  a  Portaria
Interministerial n. 559/91, dos Ministros da Justiça e da Educação, que, pautada no respeito à
cultura indígena, criou no âmbito do MEC uma Coordenação Nacional de Educação Indígena. O
enunciado da portaria mostra a preocupação com o modo como a educação até então destinada
aos índios acabou por servir como um instrumento de sua aculturação. Por conta disso, entre
outras medidas, resolveram os ministros:

Art.7º  -  Determinar  que os profissionais  responsáveis  pela  educação indígena,  em todos  os
níveis, sejam preparados e capacitados para atuar junto às populações étnicas e culturalmente
diferenciadas.
§1º  Nesse sentido  deverão ser  mantidos e executados programas permanentes de formação,
capacitação  e  especialização  de  recursos  humanos  para  atuação  junto  às  comunidades
indígenas.
§2º É garantido, preferencialmente, o acesso do professor índio a essas programas permanentes.

Art.8º - Determinar que, no processo de reconhecimento das escolas destinadas às comunidades
indígenas, sejam consideradas, na sua normatização, as caraterísticas específicas da educação
indígena no que se refere a:
a)  conteúdo  curriculares,  calendário,  metodologias  e  avaliação  adequada  à  realidade  sócio-
cultural de cada grupo étnico;
b)  materiais  didáticos  para  o  ensino  bilíngue,  preferencialmente  elaborados  pela  própria
comunidade indígena, com conteúdos adequados às especificidades sócio-culturais das diferentes
etnias e à aquisição do conhecimento universal;
c) cumprimento das normas legais e respeito ao ciclo de produção econômica e às manifestações
sócio-culturais das comunidades indígenas;
d) funcionamento de escolas indígenas de ensino fundamental no interior das áreas indígenas, a
fim de não afastar o aluno índio do convívio familiar e comunitário;
e) construção das escolas nos padrões arquitetônicos característicos de cada grupo étnico.

A referida portaria criou, ainda, a Coordenação Nacional de Educação Indígena,
bem assim dispôs sobre o estímulo à criação de núcleos nas Secretarias Estaduais de Educação,
com a finalidade de apoiar e assessorar as escolas indígenas (art. 5º). Previu-se, ainda, que 'esses
núcleos deverão contar com a participação de representantes das comunidades indígenas locais
atuantes na educação, de organizações e não governamentais (sic) afetas a educação indígena e
de universidades' (parágrafo único do art. 5º).

Posteriormente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei n. 9.394/96,
em seu artigo 32, dispôs:

Art. 32. O ensino fundamental obrigatório,  com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola
pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão,
mediante: (Redação dada pela Lei nº 11.274, de 2006)
(...)
§  3º  O  ensino  fundamental  regular  será  ministrado  em  língua  portuguesa,  assegurada  às
comunidades  indígenas  a  utilização  de  suas  línguas  maternas  e  processos  próprios  de
aprendizagem.

Do  mesmo  modo,  pelo  Programa  Nacional  de  Direitos  Humanos,  instituído,
inicialmente, pelo Decreto n. 1.904/96 e hoje regulado pelo Decreto n. 7.037/2009, reafirmou-se
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a importância  de respeitar,  proteger e inclusive promover  os conhecimentos tradicionais  dos
indígenas,  estabelecendo-se as ações necessárias e distribuindo a incumbência entre diversos
órgãos da União.

O MEC, em 1998, visando dar efetividade às diretrizes da Lei n. 9.394/96, criou o
Referencial  Curricular  Nacional  para  as  Escolas  Indígenas  e, posteriormente,  por  meio  da
Resolução CNE/CEB n. 3/99, fixou as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Escolar
Indígena.  Nesses  documentos  consta  expressamente  que  a  escolas  indígenas  devem  ter  as
seguintes  características:  comunitária,  intercultural,  bilígue/multilingüe,  específica  e
diferenciada. Ressaltou-se, ainda, a importância da formação do professor indígena e o regime de
colaboração entre a União, os Estados e os Municípios.

Ainda visando dar  efetividade ao  comando constitucional  de  respeito  à  cultura
indígena o Ministério da Educação tem constantemente editado normas, de modo a direcionar as
ações governamentais necessárias.

No âmbito do Estado de Santa Catarina foi publicada a Lei n. 12.449/2002

Não obstante todo o arcabouço legislativo, o relato da inicial dá conta de que o
Estado ainda não foi capaz de implementar as medidas necessárias à efetivação dos direitos dos
indígenas a uma educação que leve em conta as particularidades da sua cultura. Apesar de até
mesmo ter  acatado  a  Convenção n.  169,  da  Organização Internacional do  Trabalho,  a  qual
reconhece aos povos indígenas o direito de tomar decisões e interferir em assuntos que lhe digam
respeito, com a previsão da participação das comunidades indígenas na formulação e execução de
programas correlatos, na prática, pouca coisa se fez. Veja-se que neste instrumento internacional
também está previsto o direito dos indígenas à alfabetização de suas crianças na língua oficial do
país e na materna.

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 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
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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'.

Consoante  se  observa  dos  documentos  juntados  aos  autos,  o  Estado  de  Santa
Catarina,  a  quem foi  atribuída pelo MEC a tarefa  de concretizar  os programas previstos na
legislação acerca da educação aos indígenas, não cumpriu com seus deveres. Nem mesmo depois
de instado por várias vezes pelo Ministério Público Federal na via administrativa foi capaz de
cumprir com seu dever.

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 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.

É bem verdade que, consoante consta dos autos (EVENTO 1- OFIC4), o Estado de
Santa Catarina formalizou convênio com a Universidade Federal deste Estado com o fim de
formar  professores  destinados  a  trabalhar  com  a  educação  indígena,  sendo  que  a  referida
instituição de ensino teria aberto vagas com essa finalidade específica. No entanto, conforme
informa o  coordenador  pedagógico  da escola  (EVENTO 1-  INF6),  o  Estado não honrou os
termos do acordo, prejudicando a formação dos professores e consequentemente dos alunos. Pior,
TODOS os professores possuem vínculo temporário, conforme último documento anexado aos
autos (EVENTO 53 - OFIC 2). Ou seja, de que adianta eventualmente investir  na formação
destes professores se talvez até mesmo antes do fim da formação eles serão substituídos por
outros?

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
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pelo Ministério Público Federal na inicial.

III

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO,  extinguindo o processo
com exame do mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil, para condenar os
réus 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 Biguagu, 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;

[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;

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.

Para o caso de descumprimento, em quaisquer das hipóteses, fixo 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
MBiguagu.

Não são devidos honorários e as partes são dispensadas do pagamento das custas.

Sentença com registro eletrônico. Intimem-se.

Florianópolis, 02 de outubro de 2014.

Marcelo Krás Borges
Juiz Federal

Documento eletrônico assinado por Marcelo Krás Borges, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de
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2010. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
http://www.jfsc.jus.br/gedpro/verifica/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador
5621960v74 e, se solicitado, do código CRC E8D77952.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): Marcelo Krás Borges

Data e Hora: 02/10/2014 15:00
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