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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUÍZA FEDERAL DA 1º VARA DA SEÇÃO 

JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 

PARAGOMINAS 

Apelação 

Processo nº.: 2348-54.2014.013906 

 

 

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESTADO DO PARÁ, 

devidamente qualificada nos autos do processo em epígrafe, pelos Defensores Públicos que a 

esta subscreve, que move em face do ESTADO DO PARÁ E DA CONSTRUTORA CANAA 

LTDA, já devidamente qualificados, não se conformando com a sentença prolatada, vem perante 

Vossa Excelência interpor o presente RECURSO DE APELAÇÃO, com fundamento no art. 

513 do CPC, pelos fundamentos expostos em anexo. 

 Nestes Termos, 

 Pede Deferimento. 

Paragominas, 11 de novembro de 2014. 

DIOGO MARCEL SILVA ELUAN 

Defensor Público do Estado do Pará 

 

 

JOHNY FERNANDES GIFFONI 

Defensor Público 
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APELAÇÃO CÍVEL DA 1º VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA 

DO ESTADO DO PARÁ – SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PARAGOMINAS 

 

Processo:                     2348-54.2014.013906 

Apelante:  DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESTADO DO PARÁ 

Apelados:  ESTADO DO PARÁ 

                           CONSTRUTORA CANAA LTDA 

Egrégia Turma Julgadora, 

Ilustre Desembargador(a) Relator(a). 

 

 

 

 

 

 

REQUISITOS OBJETIVOS DE ADMISSIBILIDADE 

CABIMENTO DA PRESENTE APELAÇÃO 

Tratando-se de decisão judicial que extingue o processo sem resolução do mérito, 

tem-se como cabível a interposição de Recurso de Apelação, segundo é expresso o art. 513 do 

Código de Processo Civil. 
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TEMPESTIVIDADE 

Pela análise combinada do art. 508 do CPC com o art. 128, I da Lei Complementar nº 

80/1994, tem-se que o prazo para propositura do recurso de apelação pela Defensoria Pública do 

Estado do Pará é de 30 (trinta) dias, contados da efetiva entrega dos autos em carga. Desta 

forma, em se observado à fl. 154, que tal desiderato se deu no dia 29º de outubro do corrente, 

observa-se que o dies ad quem para interposição da presente apelação se dá em 28 de novembro 

de 2014, a se demonstrar a tempestividade do recurso. 

DA AUSÊNCIA DE PREPARO 

A despeito do art. 511 do CPC estabelecer a obrigatoriedade do pagamento do 

preparo, deixa-se de recolhê-lo em virtude do que bem estabelece a Lei nº 1.060/1950, em seu 

art. 3º, bem como faculta o art. 34, XIX da Lei Complementar Estadual nº 001/1990. 

SÍNTESE DA DECISÃO 

Em apertada síntese, a decisão recorrida extingue a lide por ILEGITIMIDADE 

ATIVA DA PARTE AUTORA. 

Alega o juízo a quo, que a Defensoria Pública do Estado do Pará, ingressou com 

Ação Civil Pública visando garantir o término da CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA 

ESTADUAL EM TERRA INDÍGENA, ESCOLA ESTA QUE ATENDERIA AS 

COMUNIDADES INDÍGENAS PERTENCENTES A TERRA INDÍGENA ALTO 

TURIAÇU. 

Em sua fundamentação, quanto a ilegitimidade da Defensoria Pública Estadual, 

informou que: 

A defensoria Pública do Estado não tem legitimidade para atuar junto à 

Justiça Federal. Tanto é assim que, quando da instalação da Subseção 

Judiciária de Paragominas, no ano de 2012, em contado com a 

autora para tratar acerca da possibilidade de sua atuação nos 

processos em curso nesta Vara, considerando a inexistência de 

Defensoria Pública da União no Município, o juízo obteve resposta 
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no sentido de que a Defensoria Pública do Estado não teria 

atribuição para atuar nos processos da Justiça Federal. Tal postura 

não deixou outra opção ao juízo a não ser recorrer à nomeação de 

advogados dativos, o que é prática hoje adotada pela Vara, implicando 

inclusive em gasto de dinheiro público. O que se observa, no caso 

vertente, é que a atuação da Defensoria Pública do Estado do Pará 

em Paragominas tem caráter visivelmente seletivo. Não há outra 

conclusão a se chegar, partindo do ponto da inicial negativa da instituição 

(por meio de seus membros) em atuar nos processos emn curso nesta 

Subseção (em sua maioria causas de pouca repercussão, que envolvem 

direitos de particulares hipossuficientes), e posterior ajuizamento de 

ação civil pública que sobre tema de grande visibilidade e interesse 

social e coletivo. A situação induz à constatação de que a parte autora, no 

município de Paragominas, atua pautada em parâmetros de 

conveniência e com intuito promocional, o que contraria de forma 

patente sua função institucional, constitucionalmente estabelecida. Tanto 

é característica o intuito promocional que sequer há notícia nos autos 

de comunicação dos fatos narrados na inicial aos órgãos aos quais 

compete a adoção das providências cabíveis.(grifo nosso) 

Noutro ponto, alega ser a Justiça Federal incompetente para análise da presente 

demanda, conforme transcrição abaixo: 

(...) a competência fixada no art. 109 da Constituição Federal é fixada 

ratione personae, de modo que o processamento do feito na Justiça 

Federal somente se justifica ante a presença no processo de alguma das 

pessoas elencadas no referido dispositivo constitucional, o que não é o 

caso dos autos, em que não há em nenhum dos polos da ação ente ou 

órgão federal. A ação foi proposta pela Defensoria Pública do Estado do 

Pará contra o Estado do Pará e uma empresa (particular), e tem por 

objeto contrato para construção de unidade escolar firmado entre os réus 

c licitação realizada pelo Governo do Estado do Pará/Secretaria de 

Estado de Educação. No tocante à matéria, o caso diz respeito à 

inexecução de obra para construção de escola em aldeia indígena. A 

própria autora, na petição inicial, afirma que a Resolução n. 001 de 05 de 

janeiro de 2010, do Conselho Estadual de Educação, em seu art. 96, 

"estabeleceu ser da competência dos Estados e dos Municípios a gestão 

do sistema básico/fundamental de educação junto às populações 

indígenas" (fi. 16). 

Por fim termina afirmando que a tutela dos direitos indígenas cabe à FUNAI e ao 

Ministério Público Federal, que seriam legitimados para integrar o polo ativo da presente Ação 

Civil Pública. 
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No dispositivo, indefere a petição inicial, por falta de legitimidade ativa da 

Defensoria Pública do Estado do Pará, determinando que fosse oficiado ao Ministério Público da 

União para CONHECIMENTO DA NOTÍCIA. 

Ocorre Excelências, que a decisão do Juízo a quo não encontra esteio na legislação 

coletiva vigente e na jurisprudência, como veremos. 

SÍNTESE DOS FATOS 

1. Os assistidos Valdeci Tembé e Reginaldo Tembé, na condição de porta-voz do povo 

indígena Tembé da Terra Indígena do Alto Turiaçu, procuraram a Defensoria Pública Estadual 

do Pará, em atuação no Município de Paragominas, solicitando que a Defensoria Pública atuasse 

na defesa dos seus interesses quanto à construção de uma escola indígena. Segundo os indígenas 

existe em sua comunidade uma escola Estadual Indígena em construção à mais de 04 anos, que 

teria custado para os cofres públicos cerca de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais); 

2. Após receber a reclamação os Defensores Públicos em atuação na Comarca de Paragominas 

realizaram visita a terra indígena do Alto Turiaçu onde constaram a existência da construção de 

uma escola pública estadual. Na placa de construção, há informação que a obra teria iniciado em 

20 de junho de 2010, com previsão de fim em 20 de dezembro de 2010, tendo custado para os 

cofres públicos a quantia de R$ 950.255,54 (novecentos e cinquenta mil, duzentos e cinquenta e 

cinco reais e cinquenta e quatro centavos). 

3. Conforme se percebe pelas fotografias em anexo a obra da escola indígena não chegou ao 

seu fim, contudo mesmo com a obra inacabada, os mobiliários da escola foram entregues, 

estando abandonados, conforme vemos nas fotografias em anexo. 

4. A obra encontra-se inacabada, sacos de cimento, madeira, e outros materiais apodrecem 

enquanto os alunos indígenas de 8 aldeias assistem aulas nas dependências inacabadas da escola, 

onde “bicos” de luz são improvisados, bem como portas e janelas, conforme podemos ver nas 

fotos em anexo. Podemos ver ainda as estruturas metálicas do que seria o alojamento dos 

professores. 
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5. Após a visita, esta Defensoria enviou a Secretaria Estadual de Educação ofício de nº 

555/11/2013, solicitando informações referentes a construção da escola Indígena na Comunidade 

do Turiaçu, tendo o presente sido respondido em 27 de novembro de 2013, pela coordenadora do 

Núcleo Jurídico da SEDUC. 

6. No referido ofício a Ré informou que: 

a) A obra cujo objeto é a contratação de empresa especializada em 

execução de obras civis de construção de escola nova de 06 (seis) salas 

de aula nas terras indígenas do Alto Turiaçu na Aldeia Cajueiro, no 

município de Paragominas foi incluída no convênio nº 806.024/2007 – 

FNDE/MEC através da Justificativa Técnica de fl. 08, em anexo; 

b) A obra foi licitada em 2010, através da Tomada de Preços nº 

007/2010-NLTC/SEDUC, processo nº 307.466/2010 (fl 07) obedecendo 

ao Projeto Básico (fl 09 a 30), sendo vencedora do certame a 

Construtora CANÃA Ltda-EPP com valor final de R$ 950.255,54 

(novecentos e cinquenta mil duzentos e cinquenta e cinco reais e 

cinquenta e quatro centavos), demonstrado nas fls 31 a 37, e 

disponibilidade orçamentária definida, conforme fls. 38 a 39, em anexo; 

c) O contrato nº 021/2010 – SEDUC firmado entre esta SEDUC e a 

empresa Canãa Ltda EPP foi assinado no dia 14 de maio de 2010, (fl 40 

a 43) conforme publicação do Diário Oficial nº 31676 de 28 de maio de 

2010 (fl 44); 

d) Conforme Relatório de Visita Técnica e Boletim de Medição nº 09 

(fls 45 a 54), a obra de construção de escola nova de 06 (seis) salas de 

aula nas terras indígenas Alto Turiaçu na Aldeia Cajueiro, no 

município de Paragominas está em execução com 89,49% de seus 

serviços executados e dentro do prazo de vigência do 11º Termo Aditivo 

ao Contrato com encerramento no dia 25 de janeiro de 2014 (fl. 55); 

e) Por fim, O convênio nº 806.204/2007 – FNDE/MEC está no seu 7º 

Termo Aditivo com encerramento no dia 25 de dezembro de 2013 (fl. 56) 

7. Excelência para nosso espanto a presente obra que possuía cronograma de execução de seis 

meses, dura até a presente data, ou seja, 04 anos. Ocorre que o primeiro Réu, em resposta 

apresentada a Defensoria Pública em anexo, informa que o contrato com a segunda Ré encontra-

se em seu 11º termo aditivo, e que a obra teria seu fim em 25 de janeiro de 2014; 
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8. Ocorre excelência que os indígenas da comunidade informaram que a obra continua da 

mesma forma que o dia da realização da visita da Defensoria Pública, qual seja 06 de novembro 

de 2013;   

9. A Secretaria de Educação realizou visita técnica na terra indígena Turiaçu em 03 de maio de 

2013, com o objetivo de averiguar a situação das obras de construção da unidade escolar, 

contudo constatou que a referida obra, ainda não havia chegado ao seu fim, contudo não constam 

informações sobre a percentagem faltante para a conclusão das obras. 

10. Na visita realizada pela Defensoria Pública, constatou-se que a segunda Ré paralisou a obra, 

retirando todos seus funcionários da aldeia, bem como seus equipamentos. Segundo informações 

dos indígenas a obra encontra-se parada a cerca de uma ano, tendo a mesma sido paralisada após 

a visita técnica realizada pela Primeira Ré. 

11. Mister elucidar que o último termo aditivo, foi assinado em 25/10/2013, com vigência de 

28/10/2013 a 25/01/2014, data esta que segundo a secretaria de educação deveria ter findado a 

obra, contudo não é isto que se verifica “in loco”; 

12. Em virtude de tais medidas dependerem de ação dos Réus/Apelados, que não vem 

cumprindo suas obrigações constitucionais e legais, a Defensoria Pública ingressou com a 

presente ação civil pública.  

13. Mister elucidar, que as comunidades indígenas do Alto Turiaçu, informaram os demais 

órgãos públicos sobre a situação da Escola Indígena, e que procuraram a Defensoria Pública para 

representarem seus interesses junto ao poder judiciário. 

DO DIREITO: 

DA LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA ATUAR NA JUSTIÇA 

FEDERAL 

A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado para 

prover orientação jurídica e defesa dos hipossuficientes (art. 134, da Constituição da República), 



 
ESTADO DO PARÁ 

DEFENSORIA PÚBLICA 
NÚCLEO REGIONAL DO RIO CAPIM 

DEFENSORIA PÚBLICA DE PARAGOMINAS 
 

 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – 10º REGIONAL (PARAGOMINAS) sito à rua Rio Finex, n° 

188, bairro Centro, CEP.: 68.625-045, Telefone: (91) 3729-4071      
Página 8 de 40 

tendo como características a unidade, a indivisibilidade e a independência 

funcional, a teor do que dispõe o art. 134 da CF e o art. 3º, da Lei Complementar nº 80/94: 

Art. 3º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a 

indivisibilidade e a independência funcional. 

Assim, tendo em vista a peculiar unidade e indivisibilidade da Defensoria Pública 

enquanto instituição, o melhor entendimento é no sentido de que não há óbice para a atuação da 

Defensoria Pública do Estado do Pará na defesa de interesses coletivos junto a Justiça Federal. 

A Lei nº 80/94, que organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e 

dos Territórios e prescreve normas gerais para sua organização nos Estados, trata do âmbito de 

atuação da Defensoria Pública da União, em seu artigo 14, a seguir transcrito: 

Art. 14. A Defensoria Pública da União atuará nos Estados, no Distrito 

Federal e nos Territórios, junto às Justiças Federal, do Trabalho, 

Eleitoral, Militar, Tribunais Superiores e instâncias administrativas da 

União. 

§ 1º A Defensoria Pública da União deverá firmar convênios com as 

Defensorias Públicas dos Estados e do Distrito Federal, para que estas, 

em seu nome, atuem junto aos órgãos de primeiro e segundo graus de 

jurisdição referidos no caput, no desempenho das funções que lhe são 

cometidas por esta Lei Complementar. (Parágrafo incluído pela LCP nº 

98, de 3.12.1999) 

§ 2º Não havendo na unidade federada Defensoria Pública constituída 

nos moldes desta Lei Complementar, é autorizado o convênio com a 

entidade pública que desempenhar essa função, até que seja criado o 

órgão próprio. (Parágrafo incluído pela LCP nº 98, de 3.12.1999) 

(...) 

A Resolução nº 558, de 22/05/2007, do Conselho de Justiça Federal, ao tratar do 

pagamento de honorários de advogados dativos, curadores, peritos, tradutores e intérpretes, em 

casos de assistência judiciária gratuita, estabelece o que segue: 
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Art. 1º No âmbito da Justiça Federal, a assistência judiciária aos 

beneficiários da gratuidade de justiça será realizada pela Defensoria 

Pública da União.  

§ 1º Na hipótese de não ser possível a atuação de Defensor Público da 

União, pela inexistência ou pela deficiência de quadros, o juiz poderá 

nomear advogado voluntário ou dativo para atuação no processo.  

§ 2º Não se designará advogado dativo quando houver advogados 

voluntários cadastrados aptos a exercerem este múnus, salvo se o juiz da 

causa entender que a assistência judiciária da parte não puder ser 

adequadamente prestada por um dos advogados voluntários, hipótese em 

que será obrigatória a comunicação à Corregedoria, justificando tal 

providência. 

Ora, se o Magistrado que atua na Justiça Federal pode admitir advogado dativo no 

feito que deveria ser, a princípio, patrocinado pela Defensoria Pública da União, óbice nenhum 

há para o Defensor Público de um Estado da Federação patrocinar o hipossuficiente nesta 

hipótese, ou uma coletividade que CASO NÃO SEJA ATENDIDA PELA 

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL TERÁ SEUS DIREITOS 

VIOLADOS, COMO NO CASO EM TELA. 

A jurisprudência é no sentido de permitir exceção a regra da ilegitimidade da 

Defensoria Pública Estadual junto a Justiça Federal, no caso a Defensoria Pública Estadual não 

poderá substituir de completo a atuação da Defensoria Pública da União, contudo como no caso 

em tela a Jurisprudência entende pela possibilidade da atuação da Defensoria Pública Estadual 

junto a esfera federal. 

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL 

PENAL. CRIMES PREVISTOS NO ART. 29, § 1.º, INCISO III, § 4.º, 

INCISOS I E VI, E § 5.º, TODOS DA LEI N.º 9.605/1998, C.C. O ART. 

288 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS 

PRINCÍPIOS DO DEFENSOR PÚBLICO NATURAL E DA AMPLA 

DEFESA. SUPOSTO CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE A 

DEFENSORIA PÚBLICA FEDERAL E ESTADUAL. 

CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PLEITO DE 

NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. 1. 
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Não se verifica nulidade no oferecimento de defesa prévia 

por parte da Defensoria Pública estadual perante a Justiça 

Federal, notadamente porque, como ressaltado pelo 

Magistrado processante, os próprios Recorrentes 

buscaram o auxílio de mencionado órgão, e não havia 

representação da Defensoria Pública da União no 

Município dos Réus. 2. Ademais, nos termos do art. 3.º da Lei 

Complementar n.º 80/94 - que organiza a Defensoria Pública da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e Territórios -, são princípios 

norteadores da atuação da Defensoria Pública a unidade, a 

indivisibilidade e a independência funcional, de forma que a atuação da 

Defensoria estadual, no caso, mobilizando-se para promover defesa dos 

Acusados, em nada feriu os direitos dos Recorrentes, mas conferiu 

concretude à ampla defesa e ao contraditório, que é um dos propósitos do 

Órgão de forma geral. 3. A teor do art. 563, do Código de Processo 

Penal, que positivou o dogma fundamental da disciplina das nulidades - 

pas de nullité sans grief -, tanto o reconhecimento de nulidade absoluta 

quanto o de nulidade relativa exigem demonstração de concreto prejuízo. 

4. Recurso desprovido. (STJ - RHC: 45727 RR 2014/0042623-6, Relator: 

Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 10/06/2014, T5 - 

QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2014) 

 

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PATROCÍNIO PERANTE A 

JUSTIÇA FEDERAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ÓBICE 

LEGAL. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR 

PÚBLICO. NULIDADE QUE ENSEJA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS 

AO JUÍZO A QUO PARA A RENOVAÇÃO DOS ATOS 

PROCESSUAIS. I- Inexiste óbice legal para a atuação da Defensoria 

Pública de Estado da Federação perante a Justiça Federal, tendo em vista 

a unidade e a indivisibilidade características da Defensoria Pública 

enquanto instituição essencial à função jurisdicional do Estado. II- A 

falta de intimação pessoal do Defensor Público do Estado da sentença 

que denegou a segurança constitui vício insanável, não podendo ser 

superado pela apelação apresentada pela Defensoria Pública da União, 

que traz tão-somente argumentos relativos à sua capacidade para atuar no 

feito, sem impugnar corretamente o decisum do Magistrado a quo. III- 

Nulidade que enseja a devolução dos autos à primeira instância, para que 

sejam renovados todos os atos processuais praticados desde o momento 

em que deveria ter se dado a intimação pessoal do patrono do Impetrante. 

IV- Apelação da Defensoria Pública da União conhecida. Análise do 

mérito prejudicada. (TRF-2 - AC: 439962 RJ 2008.50.01.004782-2, 

Relator: Juiz Federal Convocado MARCELO PEREIRA/no afast. 
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Relator, Data de Julgamento: 31/03/2009, OITAVA TURMA 

ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU - Data::07/04/2009 - 

Página::182) 

A Defensoria Pública deve ser compreendida como uma instituição una, existindo a 

divisão administrativa entre o federal e o estadual como forma de facilitar o exercício dos 

misteres constitucionais. Destarte, ao preceituar a legitimidade da Defensoria Pública para a 

propositura da ação civil pública no art. 134, da Constituição Federal c/c art. 5º, II, da Lei 

7.347/85, assim o fez em franca alusão à unidade e à indivisibilidade da instituição.  

DA LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA INGRESSAR COM AÇÃO 

COLETIVA INDEPENDENTE DE SUA ATUAÇÃO EM DEMANDAS INDIVIDUAIS 

Na nuance da Constituição Cidadã de 1988, a Defensoria Pública assume papel 

essencial no Estado Democrático de Direito, consubstanciado no seu art. 1º. O Estado 

Democrático de Direito, segundo Jorge Miranda: 

“é conceituado como corpo estatal em que a organização e o exercício 

do poder político estão sujeitos a uma limitação material, através da 

norma jurídica, equivalente à divisão e organização dos Poderes do 

Estado e enumeração e asseguramento dos direitos fundamentais. 

Portanto, não há verificação de mera sujeição do Estado ao Direito, ou, 

de outra maneira, atuação estatal vinculada a procedimentos jurídicos; 

mas, em sentido oposto, a ação estadual se realiza segundo 

procedimentos jurídicos diferenciados por grupos de órgãos 

independentes e harmônicos que exercem, com predominância, uma 

função do Estado, conforme o princípio da divisão do poder.”
1
  

Destarte, não se concebe um verdadeiro Estado Democrático de Direito sem uma 

Defensoria Pública forte e atuante, desvencilhada daquela velha noção de assistencialismo, 

assumindo, assim, a posição que lhe é inerente, qual seja, a de defensora do povo, na acepção 

mais ampla da palavra, atuando não só em caráter singular, resolvendo litígio tipicamente 

privados, mas, também, atuando de forma coletiva. 

Ressaltamos, ainda, a legitimidade outorgada pela Constituição Federal à Defensoria 

Pública para a tutela de quaisquer interesses difusos e coletivos, tanto em caráter punitivo, como 

                                                 
1 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional, t. IV, pp. 177 e 178. 
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preventivo, haja vista o disposto em seu 134 da CF c/c art. 5, II, da Lei 7.347/85, que traz 

expresso a legitimidade ativa da Defensoria Pública para defesa dos interesses coletivos. 

O Defensor Público Paulista Wagner Giron de la Torre resume bem a questão: 

“Como órgão instrumentalizador da proteção da dignidade humana, a 

Defensoria Pública do Estado tem ainda sua legitimação para o manejo 

da tutela de conflitos de trato transindividual consolidado pela 

conjunção dos artigos 81, 82 e 117 do Código de Defesa ao Consumidor, 

que emprestou significado novo aos artigos 5º e 21 da Lei nº 7.347/85 – 

Lei da Ação Civil Pública.”
2
 

A Defensoria Pública tem por função institucional a orientação jurídica e a defesa, 

em todos os graus, dos necessitados. É instituição essencial à função jurisdicional do Estado 

justamente por garantir o direito fundamental à assistência jurídica integral e gratuita aos 

carentes, conforme assegura o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, umbilicalmente ligado ao 

direito fundamental do acesso à justiça, consagrado no art. 5º, XXXV, da CF. 

Por outro lado a Emenda Constitucional 80 de 2014 em seu art. 134, estabeleceu que: 

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à 

função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e 

instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação 

jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, 

judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma 

integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 

5º desta Constituição Federal.  

Segundo ensina Tiago Fensterseifer
3
: 

“De tal sorte, da mesma forma que a Defensoria Pública atua na tutela 

dos direitos liberais (ou de primeira dimensão), conforme se verifica 

especialmente no âmbito da defesa criminal, articula-se também, e de 

forma exemplar, no sentido de tornar efetivos os direitos sociais (ou de 

segunda dimensão), o que se registra, por exemplo nas ações que 

pleiteiam medicamentos e tratamentos médicos (direito à saúde), nas 

ações e defesas possessórias (direito à moradia) e nas ações que 

                                                 
2 Ação proposta em São Paulo pelo Defensor Público do Estado de São Paulo, Wagner Giron de la Torre em favor de moradores 

da Vila Rossi e bairros contíguos em face dos decretos nº 12.388/06, nº 12.317/06 e nº 12.319/06, editados pelo Município de 

São José dos Campos. 
3 FENSTERSEIFER. Tiago. O controle judicial das políticas públicas destinadas à efetivação do direito fundamental das pessoas 

necessitadas à assistência integral e gratuita. In: SOUSA, José Augusto Garcia de. Uma nova Defensoria Pública pede 

Passagem. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2011. PP. 335-336. 
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reivindicam vaga em creche ou no ensino fundamental (direito à 

educação). Nessa linha, com o surgimento dos direitos fundamentais de 

solidariedade (ou de terceira dimensão), como é o caso da proteção do 

ambiente, automaticamente a tarefa de zelar pelos direitos ecológicos 

também é atribuída à Defensoria Pública, em razão de que a 

população pobre também deve ser garantido o 

desfrute de suas vidas em um ambiente saudável, 

equilibrado e seguro; e portanto, digno”. 

Dessa forma, não há instituição que represente tão 

adequadamente os hipossuficientes como a Defensoria Pública, 

independentemente de sua etnia, raça, credo, opção sexual, sendo a 

Defensoria por excelência órgão de defesa das minorias. A idéia de 

representatividade adequada é inerente ao reconhecimento da legitimidade para o ajuizamento de 

demandas coletivas. É o que se infere do rol de legitimados previsto no art. 82 do CDC, aplicável 

à defesa de qualquer interesse coletivo por força do art. 21 da Lei n. 7.347/85. 

Não reconhecer a legitimidade ativa da Defensoria Pública para propor ação civil 

pública seria inviabilizar o próprio acesso à justiça daqueles que não têm 

condições econômicas de representar-se em juízo, como é o caso, por 

exemplo dos indígenas. 

Nesse sentido, a novel Lei 11.448/07 extirpou qualquer dúvida quanto à 

legitimidade da Defensoria Pública para ajuizar ação civil pública ao alterar a redação do 

art. 5º da L. 7.347/85, incluindo-a, no inciso II, como legitimada, por outro lado, a 

legitimidade da propositura de Ações Coletivas pela Defensoria Pública, atualmente 

encontra respaldo na Constituição Federal. 

Ressalte-se que a Lei n. 7.347/85, com a redação que lhe deu 

a Lei n. 11.448/07, bem como o art. 134 da CF, com redação dada 
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pela EC 80/2014, não condiciona a atuação da Defensoria Pública 

apenas quando haja interesse exclusivo de hipossuficientes. Aliás, 

para que a norma ganhe os contornos que lhe pretendeu dar o 

legislador, assegurando o acesso à justiça dos necessitados, é 

indispensável que, quando em risco ou violado direito difuso, 

coletivo ou individual homogêneo que pertença, inclusive, a 

hipossuficientes, cabe a atuação da Defensoria Pública. 

São neste sentido as palavras de Fredie Didier Junior e Hermes Zaneti Jr
4
: 

A nova redação do art. 5º da LACP (Lei 7.347/1985), determinada pela 

Lei n. 11.448/2007, prevê expressamente a Defensoria Pública (art. 5º, II, 

LACP) entre os legitimados para a propositura da ação civil pública. 

Atende, assim: a) a evolução da matéria, democratizando a legitimação, 

conforme posicionamento aqui defendido; b) a tendência jurisprudência 

que aqui se anunciava. Além disso, a redação do dispositivo ficou mais 

clara. 

Como não há limitativos na Lei de Ação Civil Pública, é possível concluir, inclusive, 

que, mesmo não havendo interesses de hipossuficientes, é possível a tutela de direito 

metaindividual pela Defensoria Pública, em mais uma hipótese de FUNÇÃO ATÍPICA 

da instituição, como já são a curadoria especial e a defesa dativa em 

processo criminal, por exemplo. 

Nessa direção, Alexandre Freitas Câmara
5
 saúda a legitimidade ativa da Defensoria 

Pública para a propositura de demandas coletivas, para além da defesa dos interesses dos 

economicamente necessitados, in verbis: 

                                                 
4 DIDIER JR., Fredie & ZANETI JR, Hermes. Curso de Direito Processual Civil: Processo Coletivo. V. 4. Salvador: 

Juspodivm: 2008, p. 239. 
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É preciso reconhecer que incumbe á Defensoria Pública, no plano dos 

processos que versam sobre direitos individuais, a defesa dos 

economicamente necessitados. Em outros termos, aqueles que não 

puderem arcar com o custo econômico de um processo sem sacrifício de 

sue próprio sustento e de sua família fazem jus á assistência da 

Defensoria Pública. 

Há, porém, um outro público-alvo para a Defensoria 

Pública: as coletividades. É que estas nem sempre 

estão organizadas (em associações de classes e 

sindicatos, por exemplo) e, com isso, tornam-se 

hipossuficientes na busca da tutela jurisdicional 

referente a interesses ou direitos transindividuais. 

Era preciso, então, reconhecer a legitimidade ativa da 

Defensoria Pública para a defesa de tais interesses. 

Negar tal legitimidade implicaria contrariar a idéia de que incumbe ao 

Estado (e á Defensoria Pública, evidentemente, órgão do Estado) 

assegurar ampla e efetiva tutela jurisdicional a todos. Decorre, pois, essa 

legitimidade diretamente do disposto no art. 5º, XXXV, da Constituição 

da República. 

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é inequívoca ao afirmar a 

legitimidade ativa da Defensoria Pública, em especial em questões envolvendo o meio ambiente 

e a saúde, temas que são objetos da presente ação. Nesse sentindo são os seguintes acórdãos: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. DEFENSORIA PÚBLICA. 

LEGITIMIDADE ATIVA. ART. 5º, II, DA LEI Nº 7.347/1985 

(REDAÇÃO DA LEI Nº 11.448/2007). PRECEDENTE. 

1. Recursos especiais contra acórdão que entendeu pela legitimidade 

ativa da Defensoria Pública para propor ação civil coletiva de interesse 

coletivo dos consumidores. 

2. Este Superior Tribunal de Justiça vem-se 

posicionando no sentido de que, nos termos do art. 

5º, II, da Lei nº 7.347/85 (com a redação dada pela 

                                                                                                                                                             
5 CAMARA, Alexandre Freitas. Legitimidade da defensoria pública para ajuizar ação civil pública: um possível primeiro 

pequeno passo em direção a uma grande reforma. In: SOUSA, José Augusto Garcia de. A defensoria pública e os processos 

coletivos: comemorando a lei federal 11448, de 15 de janeiro de 2007. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2008. PP. 46-47. 
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Lei nº 11.448/07), a Defensoria Pública tem 

legitimidade para propor a ação principal e a ação 

cautelar em ações civis coletivas que buscam 

auferir responsabilidade por danos causados ao 

meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de 

valor artístico, estético, histórico, turístico e 
paisagístico e dá outras providências. 

3. Recursos especiais não-providos. 

(REsp 912.849/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 26/02/2008, DJe 28/04/2008) 

 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. PROTEÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

FÍSICA, MENTAL OU SENSORIAL. SUJEITOS 

HIPERVULNERÁVEIS. fornecimento de prótese auditiva. Ministério 

PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA ad causam. LEI 7.347/85 E LEI 

7.853/89. 

1. Quanto mais democrática uma sociedade, maior e mais livre deve ser o 

grau de acesso aos tribunais que se espera seja garantido pela 

Constituição e pela lei à pessoa, individual ou coletivamente. 

2. Na Ação Civil Pública, em caso de dúvida sobre a 

legitimação para agir de sujeito intermediário –  

Ministério Público, Defensoria Pública e 

associações, p. ex. –, sobretudo se estiver em jogo a 

dignidade da pessoa humana, o juiz deve optar por 

reconhecê-la e, assim, abrir as portas para a 

solução judicial de litígios que, a ser diferente, 

jamais veriam seu dia na Corte. 

3. A categoria ético-política, e também jurídica, dos sujeitos vulneráveis 

inclui um subgrupo de sujeitos hipervulneráveis, entre os quais se 

destacam, por razões óbvias, as pessoas com deficiência física, sensorial 

ou mental. 
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4. Omissis 

5. Omissis 

6. Omissis 

7. Omissis 

8. Por força da norma de extensão ("outros interesses difusos e 

coletivos", consoante o art. 129, III, da Constituição de 1988; qualquer 

outro interesse difuso ou coletivo", nos termos do art. 110 do Código de 

Defesa do Consumidor; e "outros interesses difusos, coletivos e 

individuais indisponíveis e homogêneos", na fórmula do art. 25, IV, 

alínea "a", da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), cabe ao 

Judiciário, para fins de legitimação ad causam na Ação Civil Pública, 

incorporar ao rol legal – em numerus apertus, importa lembrar – novos 

direitos e interesses, em processo de atualização permanente da 

legislação. 

9. A tutela dos interesses e direitos dos hipervulneráveis é de inafastável 

e evidente conteúdo social, mesmo quando a Ação Civil Pública, no seu 

resultado imediato, aparenta amparar uma única pessoa apenas. É que, 

nesses casos, a ação é pública, não por referência à quantidade dos 

sujeitos afetados ou beneficiados, em linha direta, pela providência 

judicial (= critério quantitativo dos beneficiários imediatos), mas em 

decorrência da própria natureza da relação jurídica-base de inclusão 

social imperativa. Tal perspectiva – que se apóia no pacto jurídico-

político da sociedade, apreendido em sua globalidade e nos bens e 

valores ético-políticos que o abrigam e o legitimam – realça a 

necessidade e a indeclinabilidade de proteção jurídica especial a toda 

uma categoria de indivíduos (= critério qualitativo dos beneficiários 

diretos), acomodando um feixe de obrigações vocalizadas como jus 

cogens. 

10. Ao se proteger o hipervulnerável, a rigor quem 

verdadeiramente acaba beneficiada é a própria 

sociedade, porquanto espera o respeito ao pacto 

coletivo de inclusão social imperativa, que lhe é caro, não 

por sua faceta patrimonial, mas precisamente por abraçar a dimensão 

intangível e humanista dos princípios da dignidade da pessoa humana e 

da solidariedade. Assegurar a inclusão judicial (isto é, reconhecer a 

legitimação para agir) dessas pessoas hipervulneráveis, inclusive dos 

sujeitos intermediários a quem incumbe representá-las, corresponde a não 
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deixar nenhuma ao relento da Justiça por falta de porta-voz de seus 

direitos ofendidos. 

11. Omissis 

12. Omissis 

13. Omissis 

14. Omissis 

15. Recurso Especial não provido. 

(REsp 931.513/RS, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Rel. p/ 

Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado 

em 25/11/2009, DJe 27/09/2010) 

O tratamento jurídico dispensado à Defensoria Pública pela Lei n. 7.347/85 é o 

mesmo assegurado ao Ministério Público, à União, Estados, Distrito Federal e Municípios, isto é, 

independentemente de quaisquer requisitos. Diferente é o tratamento dado às 

associações, que além do requisito temporal de constituição há mais de ano, devem incluir, entre 

suas finalidades institucionais, a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, 

à livre concorrência ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, para 

que possam promover a ação civil pública. Pois bem, se o legislador já previu tratamento 

diferenciado, estabelecendo requisitos de atuação, para um dos legitimados, às associações, certo 

é que não exige o cumprimento de quaisquer outros requisitos para os demais legitimados, visto 

que não previstos em lei. 

DA LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA ATUAR NA DEFESA DOS 

DIREITOS INDÍGENAS 

Trata-se de demanda envolvendo a construção de escola indígena por parte do Estado 

do Pará, que embora seja da competência do juízo federal por dizer respeito ao direito coletivo à 

educação das populações indígenas, a resolução 001 de 05 de janeiro de 2010 do Conselho 

Estadual de Educação estabeleceu ser da competência dos Estados e dos Municípios a gestão do 

sistema básico/fundamental de educação junto as populações indígenas:  
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Art. 96. A oferta de Educação Básica para a população rural, em suas 

variadas formas de produção da vida – agricultores familiares, 

extrativistas, pescadores Artesanais, ribeirinhos, assentados e acampados 

da reforma agrária, quilombolas, caiçaras, indígenas e outros – no 

Sistema Estadual de Ensino do Pará deverá ser promovida mediante à 

implementação das adaptações necessárias à sua adequação às 

peculiaridades da vida rural e de cada região do Estado, especialmente: 

I.conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades 

e interesses dos alunos no meio rural; II.organização escolar própria, 

incluindo adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às 

condições climáticas; III. adequação à natureza do trabalho no meio 

rural. 

O capítulo X, da resolução 001 de 05 de janeiro de 2010, do Conselho Estadual de 

Educação estabelece a nível Estadual a normativa para a aplicação da educação indígena: 

CAPÍTULO X 

Educação Escolar Indígena 

Art. 104. A oferta de educação escolar básica indígena, no Sistema 

Estadual de Ensino do Pará, deverá ser promovida mediante a 

implementação das adaptações necessárias à sua adequação às 

peculiaridades dos povos indígenas, visando à valorização plena de sua 

cultura e à afirmação e manutenção de sua diversidade étnica, 

reconhecendo-se às respectivas unidades escolares a condição de escolas 

com normas e ordenamento jurídico próprios. Parágrafo único.  Dada a 

natureza da educação escolar indígena, aplicam-se a ela os dispositivos 

constantes dos artigos 96 a 103 da presente Resolução, com vistas à 

implementação das adaptações inerentes a essa modalidade de educação, 

nos termos do caput.  

 

Art. 105. Além do disposto no artigo anterior, constituirão elementos 

básicos para a organização, a estrutura e o funcionamento da escola 

indígena: I. sua localização em terras habitadas por comunidades 

indígenas, ainda que se estendam por territórios de diversos Estados ou 

Municípios contíguos; II. exclusividade de atendimento a comunidades 

indígenas; III. o ensino ministrado nas línguas maternas das comunidades 

atendidas, como uma das formas de preservação da realidade 

sociolingüística de cada povo; IV. a organização escolar própria. 

Parágrafo único. A escola indígena será criada em atendimento à 
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reivindicação ou por iniciativa de comunidade interessada, ou com a 

anuência da mesma, respeitadas suas formas de representação.  

 

Art. 106. Na organização de escola indígena deverá ser considerada a 

participação da comunidade, na definição do modelo de organização e 

gestão, bem como: suas estruturas sociais; suas práticas socioculturais e 

religiosas; suas formas de produção de conhecimento, processos próprios 

e métodos de ensino-aprendizagem; suas atividades econômicas; a 

necessidade de edificação de escolas que atendam aos interesses das 

comunidades indígenas; o uso de materiais didático-pedagógicos 

produzidos de acordo com o contexto sociocultural de cada povo 

indígena.  

 

Art. 107. As escolas indígenas, respeitados os preceitos constitucionais e 

legais que fundamentam a sua Instituição, observado o disposto no 

parágrafo único do artigo 97 desta Resolução, desenvolverão suas 

atividades de acordo com o proposto nos respectivos projetos 

pedagógicos e regimentos escolares com as seguintes prerrogativas: I. 

organização das atividades escolares, independentes do ano civil, 

respeitado o fluxo das atividades econômicas, sociais, culturais e 

religiosas; II. duração diversificada dos períodos escolares, ajustando-a 

às condições e especificidades próprias de cada comunidade.  

 

Art. 108. A formulação do projeto pedagógico próprio, por escola ou por 

povo indígena, terá por base: I. as Diretrizes Curriculares Nacionais 

referentes a cada etapa da Educação Básica; II. as características próprias 

das escolas indígenas, em respeito à especificidade étnico-cultural de 

cada povo ou comunidade;  III. as realidades sociolíngüísticas, em cada 

situação; IV. os conteúdos curriculares especificamente indígenas e os 

modos próprios de constituição do saber e da cultura indígena; V. a 

participação da respectiva comunidade ou povo indígena.   

 

Art. 109. A educação indígena, no Sistema Estadual de Ensino do 

Pará, é de competência do Estado, podendo ser desenvolvida pelos 

Municípios em regime de colaboração, cabendo, ainda, ao primeiro 

as seguintes atribuições: I . Responsabilizar-se pela oferta e execução da 

educação escolar indígena, diretamente ou por meio de regime de 
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colaboração com seus municípios; II. regulamentar administrativamente 

as escolas indígenas, nos respectivos Estados, integrando-as como 

unidades próprias, autônomas e específicas no sistema estadual; III. 

prover as escolas indígenas de recursos humanos, materiais e financeiros, 

para o seu pleno funcionamento; IV. instituir e regulamentar a 

profissionalização e o reconhecimento público do magistério indígena, a 

ser admitido mediante concurso público específico; V. promover a 

formação inicial e continuada de professores indígenas; V. elaborar e 

publicar sistematicamente material didático, específico e diferenciado, 

para uso nas escolas indígenas. Parágrafo único. As escolas indígenas, 

atualmente mantidas por municípios que não satisfaçam as exigências 

mínimas qualitativas passarão, no prazo máximo de 3 (três) anos, à 

responsabilidade dos Estados, ouvidas as comunidades interessadas.  

Com muito mais razão, portanto, dá-se a atuação da Defensoria Pública do Estado do 

Pará na presente demanda. Se é possível até a atuação atípica (quando não há interesses 

metaindividuais de hipossuficientes em jogo), não resta dúvida quanto à 

legitimidade da Defensoria Pública quando há 

evidente interesse de necessitados e vulneráveis. 

Segundo as 100 regras de Brasília, podemos conceituar pessoas em condição de 

vulnerabilidade como: 

Consideram-se em condição de 

vulnerabilidade aquelas pessoas que, por razão da sua 

idade, género, estado físico ou mental, ou por circunstâncias sociais, 

económicas, étnicas e/ou culturais, encontram especiais dificuldades 

em exercitar com plenitude perante o sistema de justiça os direitos 

reconhecidos pelo ordenamento jurídico. Poderão constituir 

causas de vulnerabilidade, entre outras, 

as seguintes: a idade, a incapacidade, a 

pertença a comunidades indígenas ou a 

minorias, a vitimização, a migração e o 
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deslocamento interno, a pobreza, o 

género e a privação de liberdade. A concreta 

determinação das pessoas em condição de vulnerabilidade em cada país 

dependerá das suas características específicas, ou inclusive do eu nível de 

desenvolvimento social e económico. (...) 

Segundo o mencionado documento, “a pobreza constitui uma causa de 

exclusão social, tanto no plano económico como nos planos social e 

cultural, e pressupõe um sério obstáculo para o acesso à justiça 

especialmente daquelas pessoas nas quais também concorre alguma 

outra causa de vulnerabilidade”. 

Ada Pellegrine Grinover, em parecer sobre a ADIN 3943: 

“Isso porque existem os  que  são  

necessitados  no  plano  econômico, mas  

também  existem  os  necessitados  do  

ponto  de  vista  organizacional. Ou  seja,  todos  

aqueles  que  são  socialmente  vulneráveis: os  consumidores, os  

usuários  de  serviços  públicos,  os  usuários  de  planos  de  saúde,  os  

que queiram  implementar  ou  contestar  políticas  públicas,  como  as  

atinentes  à saúde, à moradia, ao saneamento básico, ao meio ambiente 

etc”. 

Em suma, a legitimação da Defensoria Pública visa a assegurar o ACESSO À 

JUSTIÇA, e não restringi-lo, evitando-se decisões contraditórias e o acúmulo de demandas 

versando sobre o mesmo fato. 

Portanto, não há dúvida de que esse instrumento processual é um dos mais eficazes à 

garantia do direito à razoável duração do processo e à celeridade da sua tramitação (CF/88, art. 

5º, inc. LXXVIII), à medida que torna desnecessária a reprodução de inúmeras demandas 
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individuais idênticas, evitando a sobrecarga do Poder Judiciário e todos os transtornos daí 

decorrentes. 

A FUNAI reconhece a possibilidade da atuação da defensoria pública na defesa dos 

direitos das comunidades indígenas, bem como a defesa dos indígenas em ações individuais, os 

quais sejam autores ou réus. 

No parecer nº 04/PGF/PG/FUNAI
6
, ao discorrer sobre as funções dos Procuradores 

da Procuradoria especializada da FUNAI, a mesma reconheceu à possibilidade de atuação da 

Defensoria Pública, em matéria afeta a garantia dos direitos dos indígenas e das populações 

indígenas: 

4- Defensoria Pública 

Questão que a cada dia terá mais importância, tendo em vista a previsão 

constitucional e nova política de institucionalização, é a participação da 

Defensoria Pública, da União ou dos Estados, na defesa dos interesses e 

direitos indígenas. 

Art. 134
7

. A Defensoria Pública é instituição essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, 

em todos os graus, dos necessitados, na forma do art. 5º, LXXIV. 

§ 1º Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do 

Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua 

organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe 

inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus 

integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da 

advocacia fora das atribuições institucionais. § 2º Às Defensorias 

Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa, 

e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites 

estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao 

disposto no art. 99, § 2º.  

Nada obsta que as Defensoria Públicas possam orientar e 

defender os índios e suas comunidades, apenas exigindo 

                                                 
6  Parecer pode ser encontrado no endereço eletrônico: < 

http://www.abant.org.br/conteudo/001DOCUMENTOS/Relatorios/parecer_pge_funai.pdf >. Acessado em 31 de agosto de 2014. 
7 O presente artigo foi alterado pela Emenda Constitucional 80, que conferiu a seguinte redação: “art.. 134. A Defensoria Pública 

é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime 

democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial 

e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do 

art. 5º desta Constituição Federal”, corroborando ainda mais, com o argumento da possibilidade dos indígenas serem defendidos 

em juízo ou fora dele pela Defensoria Pública. 

http://www.senado.gov.br/legislacao/const/con1988/CON1988_04.02.2010/art_5_.shtm#inc_LXXIV_
http://www.senado.gov.br/legislacao/const/con1988/CON1988_04.02.2010/art_99_.shtm#par_2_
http://www.abant.org.br/conteudo/001DOCUMENTOS/Relatorios/parecer_pge_funai.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art134.
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que sejam necessitados. É competência que deve ser 

interpretada à luz do art. 134 da Constituição e do art. 2º 

da Lei 6.001, de 19 de dezembro de 1973. 
Essa atribuição compartilhada entre diversos órgãos da União, do Estado 

e dos Municípios pode ser utilizada pelos Procuradores Federais em 

determinados casos – que exigem uma proteção dos direitos indígenas 

nos dois polos da ação ou quando o interesse indígena coletivo se 

sobrepõe ao individual – que serão detalhados a frente. 

Desta forma, depreende-se pelo ora alegado, que após a Constituição Federal não 

existe mais o monopólio da FUNAI para a Defesa e Garantia dos Direitos das Populações 

Indígenas. Por outro lado a Constituição Federal de 1988, estabeleceu em seu art. 232 que os 

indígenas possuem LEGITIMIDADE para atuarem na defesa de seus direitos, seja 

individualmente, seja por meio de pessoas jurídicas constituídas por indígenas, seja através 

de entidades públicas que tenham como escopo a defesa dos indígenas, seja pela Defensoria 

Pública como representante processual, ou como no caso em tela, porém em todos os casos 

deverá atuar o Ministério Público. 

Portanto, equivocada está a sentença de 1º grau a qual deixou de considerar a 

dogmática Constitucional quanto a defesa dos direitos indígenas. 

DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA JULGAR DIREITOS 

COLETIVOS DE INDÍGENAS 

A Constituição atribui a competência da Justiça Federal
8
 para processar e julgar 

causas que envolvam direitos indígenas, os quais digam respeito a toda a comunidade, atribuindo 

ao Ministério Público
9
 a defesa coletiva dos direitos e interesses das populações indígenas. Por 

outro lado o artigo 232 da Constituição garantiu aos indígenas a legitimidade para em nome 

próprio, ou através de suas comunidades ou organizações, a possibilidade de ingressarem em 

juízo na defesa de seus interesses e direitos
10

. 

                                                 
8 Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: XI - a disputa sobre direitos indígenas. 
9 Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: V - defender judicialmente os direitos e interesses das populações 

indígenas. 
10 FILHO, Carlos Frederico Marés de Souza. Os povos indígenas e o direito brasileiro. In.: FILHO, Carlos Frederico Marés de 

Souza; BERGOLD, Raul Cezar (org.). Os direitos dos povos indígenas no Brasil: desafios no século XXI. Curitiba: Letra da Lei, 

2013. 
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Aos índios individualmente atribui-se legitimidade para defesa dos 

direitos coletivos, mas deve se notar que a Constituição não criou um 

índio genérico, mas vinculado a uma organização social e cultural, 

portanto, esta legitimidade é para estar em juízo em defesa dos direitos e 

interesses da comunidade a que pertence. Da mesma forma as 

comunidades estão legitimadas para arguir os direitos e interesse próprios 

e não de outras comunidades
11

. 

No mesmo sentido, quanto a atuação dos indígenas na defesa dos seus direitos: 

(...) o índio em nome próprio pode postular o direito da comunidade. 

Também tem legitimidade as organizações dos índios, sejam 

governamentais ou não, e as próprias comunidade em razão do 

reconhecimento da organização social indígena e de sua capacidade 

civil
12

. 

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu o que se pode chamar de regime jurídico 

constitucional próprio dos indígenas, uma vez que preordenou um sistema de normas para 

efetivamente proteger os direitos e interesses dos índios, que distribuídos em 225 etnias e 

falantes de 180 línguas diferentes, habitam quase todos os Estados brasileiros. Os índios são, 

pois, distintos entre si, por diferenças étnicas, linguísticas e culturais, no mesmo grau em que se 

distinguem da comunidade não-índia envolvente. São, portanto, minorias. As minorias devem ser 

protegidas em qualquer democracia. É o que justifica a especial proteção constitucional, como se 

pode inferir dos dispositivos constitucionais abaixo transcritos: 

Art. 20. São bens da União: XI - as terras tradicionalmente ocupadas 

pelos índios.  

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: XIV – 

populações indígenas; 

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: XVI - 

autorizar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de 

recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais; 

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: XI – a 

disputa sobre direitos indígenas. 

                                                 
11 FILHO, Carlos Frederico Marés de Souza. Os povos indígenas e o direito brasileiro. In.: FILHO, Carlos Frederico Marés de 

Souza; BERGOLD, Raul Cezar (org.). Os direitos dos povos indígenas no Brasil: desafios no século XXI. Curitiba: Letra da Lei, 

2013, pp.29-30. 
12 LIBERATO. Ana Paula; GONÇALVES. Ana Paula Rengel. A proteção dos indígenas na Constituição de 1988. In.: FILHO, 

Carlos Frederico Marés de Souza; BERGOLD, Raul Cezar (org.). Os direitos dos povos indígenas no Brasil: desafios no século 

XXI. Curitiba: Letra da Lei, 2013, p.104. 
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Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: V – defender 

judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas; 

Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os 

potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do 

solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, 

garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra. § 1º A 

pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais 

a que se refere o "caput" deste artigo somente poderão ser efetuados 

mediante autorização ou concessão da União, no interesse nacional, por 

brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua 

sede e administração no País, na forma da lei, que estabelecerá as 

condições específicas quando essas atividades se desenvolverem em 

faixa de fronteira ou terras indígenas. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 6, de 1995).  

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. § 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 aprendizagem.  

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos 

culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a 

valorização e a difusão das manifestações culturais. § 1º - O Estado 

protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-

brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório 

nacional.  

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. § 1º - São 

terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em 

caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as 

imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu 

bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo 

seus usos, costumes e tradições. § 2º - As terras tradicionalmente 

ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes 

o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas 

existentes. § 3º - O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os 

potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em 

terras indígenas só podem ser efetivados com autorização do Congresso 

Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada 

participação nos resultados da lavra, na forma da lei. § 4º - As terras de 

que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre 

elas, imprescritíveis. § 5º - É vedada a remoção dos grupos indígenas de 

suas terras, salvo, "ad referendum" do Congresso Nacional, em caso de 

catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população, ou no 
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interesse da soberania do País, após deliberação do Congresso Nacional, 

garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o 

risco. § 6º - São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos 

que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que 

se refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos 

rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado relevante interesse público da 

União, segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a nulidade 

e a extinção direito a indenização ou a ações contra a União, salvo, na 

forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa fé. § 7º 

- Não se aplica às terras indígenas o disposto no art. 174, § 3º e § 4º. Art. 

232. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas 

para ingressar em juízo em defesa de seus direitos interesses, intervindo o 

Ministério Público em todos os atos do processo. 

Este regime constitucional de proteção dos direitos das minorias indígenas disciplina 

os direitos e interesses individuais (homogêneos e heterogêneos), culturais, coletivos ou de 

qualquer natureza dos índios. Abrange questões relacionadas à propriedade das terras ocupadas 

por eles; a competência da União para legislar sobre populações indígenas; a competência dos 

juízes federais para processar e julgar questões relacionadas à disputa sobre direitos indígenas; a 

autorização do Congresso Nacional para mineração em terras indígenas; as relações das 

comunidades indígenas com suas terras; e a preservação de suas línguas, usos, 

costumes e tradições. 

Tratando-se de DIREITOS COLETIVOS DAS POPULAÇÕES INDÍGENAS A 

COMPETÊNCIA SERÁ DA JUSTIÇA FEDERAL. 

Para alguns autores, entre eles José Afonso da Silva, as bases dos direitos indígenas 

estão principalmente estabelecidas nos artigos 231 e 232 da Constituição, já que reconhecem aos 

índios “sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários 

sobre as terras que tradicionalmente ocupam”, bem como a legitimidade para “ingressar em 

juízo em defesa de seus direitos e interesses”.  

Por princípio constitucional, portanto, todas as disputas relacionadas a direitos 

indígenas, devem ser compreendidas em sua acepção menos restritiva de disputas relacionadas a 

direito dos índios. Direitos indígenas são direitos dos índios, na acepção constitucional.  
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Note-se que o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal têm 

reconhecido a competência da Justiça Federal somente quando o processo versar sobre questões 

diretamente ligadas à cultura indígena e ao direito sobre suas terras, ou quando 

envolvidos interesses da União. 

No entanto, embora o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal 

reconheçam a competência da Justiça Federal quando há ofensa à cultura indígena, ao direito 

sobre as terras indígenas e a interesses da União, não têm efetivamente considerado todos os 

aspectos relativos à coletividade indígena para a solução de questões de competência 

jurisdicional.  

Mesmo nestas hipóteses, o conceito de direitos indígenas empregado por estas 

Cortes é ainda bastante restrito. Também não abrange a real existência de interesses federais, 

acerca de todas (e não apenas algumas, enfatizo) questões indígenas. 

DIREITOS INDÍGENAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL 

RECONHECIDA. DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO ESTADUAL 

ANULADA. As questões envolvendo direitos de indígenas são de 

competência da Justiça Federal. Competência declinada para o TRF4 nos 

termos do art. 108, II, da CF-88. Determinação de devolução do recurso 

para anulação da decisão agravada. Anulação da decisão proferida por 

juízo incompetente. Regra disposta no art. 113, § 2º, do CPC. Perda do 

objeto recursal. Recurso prejudicado. Competência da Justiça Federal 

definida para julgamento do feito originário que envolve direito de 

indígenas. DECISÃO AGRAVADA ANULADA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PREJUDICADO PELA PERDA DO OBJETO. 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA 

PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO ORIGINÁRIO 

RECONHECIDA. (Agravo de Instrumento Nº 70057912727, Terceira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio 

Monteiro Pacheco, Julgado em 22/09/2014) (TJ-RS - AI: 70057912727 

RS , Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Data de Julgamento: 

22/09/2014, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 29/09/2014). 

Quanto a competência da Justiça Federal, diversas são as decisões dos tribunais de 

Justiça Estaduais, que no caso em que a demanda versar sobre discussões DA COLETIVIDADE 

INDÍGENA, será competente a Justiça Federal: 
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E M E N T A 

 

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. GUARDA 

DE MENOR INDÍGENA. DIREITO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA 

DE DISCUSSÃO ATINENTE À COLETIVIDADE 

INDÍGENA. IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA 

DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, 

INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

EXEGESE. INEXISTÊNCIA DE LESÃO OU AMEÇA AOS 

DIREITOS DA CRIANÇA. COMPETÊNCIA DA VARA DE 

FAMÍLIA. 

1. O art. 109, inciso XI, da Constituição Federal, 

prescreve: “Aos juízes federais compete processar e 

julgar” “a disputa sobre direitos indígenas”. O caso 

em tela trata de medida destinada a resguardar o 

direito de uma única criança, ou seja, questão que diz 

respeito a direito individual de indígena. Não existe 

qualquer alegação referente à coletividade indígena. 
2. A partir da filosofia do enunciado nº 140 da Súmula do STJ, pode-

se concluir que o simples fato de existir indígena na relação não desloca de 

imediato a competência para a Justiça Federal, para tanto, imperioso se faz 

que haja condição prevista no artigo 109 da Constituição Federal. 

3. Segundo entendimento do Supremo Tribunal 

Federal, “Somente os processos que versarem sobre 

questões diretamente ligadas à cultura indígena, aos 

direitos sobre suas terras, ou, ainda, a interesses 

constitucionalmente atribuíveis à União Federal 

competiriam à Justiça Federal”. Se o processo não 

versa sobre questões diretamente ligadas à cultura 
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indígena, ao direito sobre suas terras, não há ofensa a 

bem jurídico que demande a incidência das regras 

constitucionais que determinam a competência da 

Justiça Federal. 
4. A situação fática consiste em ação de guarda e responsabilidade 

proposta pela genitora de menor, de identidade indígena e residente na 

Aldeia Nova Diamantina, situada em Barra do Garça, Mato Grosso. O 

objeto da ação consiste em transferir a guarda e responsabilidade da menor, 

também indígena, a um casal residente em Brasília, os quais não possuem 

relação de parentesco com a menor. 

5. Os requerentes justificam sua pretensão em razão da menor 

encontrar-se com problemas de saúde e na impossibilidade da genitora 

acompanhá-la em sua recuperação, tendo em vista a função que exerce 

perante a aldeia que pertence e na existência de outros filhos que também 

necessitam de atenção. O pai da menor nunca teve contato com ela. 

6. Inexistindo qualquer lesão ou ameaça aos direitos da criança, 

julgou-se procedente o conflito declarando competente o Juízo da Vara de 

Família. 

Desta forma, pelo exposto, por se tratar de DEMANDA ENVOLVENDO 

DIREITOS DOS INDÍGENAS COMO COLETIVO A COMPETÊNCIA SERÁ DA JUSTIÇA 

FEDERAL, contudo caso este não seja o entendimento desta corte, o procedimento utilizado 

pelo juízo a quo, qual seja a extinção da demanda pela incompetência do juízo, não respeitou a 

norma processual, desta forma, a decisão deve ser reformada, para que o juízo a quo entendendo 

ser incompetente, instaure o correto procedimento. 

DA INDISPONIBILIDADE DA DEMANDA COLETIVA 

A sentença de extinção proferida pelo juízo a quo, quanto a justificativa de 

ilegitimidade, ao declarar a Defensoria Pública do Estado do Pará como parte ilegítima para 

figurar na qualidade de Autora da demanda coletiva para defesa de direito indígena, deveria ter 

aplicado, conforme jurisprudência do STJ, por analogia, o art. 5º, §3º da LACP.  

Art. 5
o
  Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: 

§ 3º Em caso de desistência infundada ou abandono da ação por 

associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado assumirá 

a titularidade ativa. 

Entende a doutrina que: 
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(...) nesse caso, que haja uma sucessão processual no polo ativo, de modo 

que um genuíno legitimado ativo assuma a condução da demanda e com 

isso seja evitada a extinção terminativa do processo. Apesar da ausência 

de qualquer regra expressa nesse sentido no microssistema coletivo, o 

princípio ora analisado permitiria a aplicação subsidiária da regra 

consagrada no art. 5º, §3º, da LACP e art. 9º da LAP, que buscam evitar 

a extinção terminativa do processo em razão da desistência ou abandono. 

Diante da constatação da ilegitimidade ativa, o juiz publicaria edital 

convocando eventuais legitimados interessados em assumir o processo 

sucedendo a parte ilegítima. Registra-se que a tese já foi acolhida pelo 

Superior Tribunal de Justiça, que permitiu a sucessão processual no polo 

ativo de ação civil pública aplicando por analogia a regra consagrada nos 

arts. 9º da LAP e art. 5º, §3º, da LACP. (NEVES, Daniel Amorim 

Assumpção. Manual de processo coletivo, volume único. Forense: Rio de 

Janeiro; Método: São Paulo, 2012, pgs.92-93) 

Desta monta, a solução a ser adotada pelo Juizo de primeiro grau, entendendo pela 

ilegitimidade da Defensoria Pública do Estado do Pará, seria a publicação de edital para que 

eventuais legitimados pudessem se habilitar à assumir o processo; o encaminhamento da referida 

ação ao Ministério Público Federal, ESPECIFICAMENTE para que o mesmo se pronunciasse 

sobre o interesse de dar continuidade na presente Ação Civil Pública; a intimação da FUNAI 

para que se pronunciasse sobre o desejo em assumir a presente ação coletiva. 

Porém, o juízo de primeiro grau NÃO LEVOU EM CONTA O 

MICROSSISTEMA DA TUTELA COLETIVA, tendo aplicado o Código de Processo Civil. 

Aplica-se, portanto o PRINCÍPIO DA INDISPONIBILIDADE DA DEMANDA 

COLETIVA, isto posto, que o processo coletivo difere ao processo individual, pois aquele vem 

contaminado pela ideia da indisponibilidade do interesse público. 

Segundo o posicionamento do Prof. Hermes Zaneti Jr acerca da matéria: 

"(...) a lei determina que será obrigatória a continuidade da ação 

coletiva em caso de 'desistência infundada ou abandono', sendo que o 

MP ou outro legitimado deverá assumir a titularidade ativa (art. 5º, §1º 

e 3º). Porém, nesses casos, é bom frisar que poderá ser feito um juízo 

idêntico de 'oportunidade e conveniência' pelo MP, não fazendo sentido 

a obrigatoriedade de continuar em processo com demanda infundada ou 
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temerária. (in "Curso de Direito Processual Civil - Processo Coletivo". 4. 

v. 4.ed. Salvador: Podivm, 2009, p.121). 

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, entende que em decorrência dos  

princípios da indisponibilidade da demanda coletiva e da obrigatoriedade, há necessidade de 

manifestação expressa do Parquet para a assunção do pólo ativo da demanda, por outro lado 

somente a efetiva e fundamentada demonstração pelo Parquet de que a Ação Civil Pública é 

manifestamente improcedente ou temerária pode ensejar seu arquivamento, que deverá ainda ser 

ratificada pelo Conselho Superior do Ministério Público, nos termos do art. 9º da Lei n. 

7.347/85.(REsp 855.181/SC, Rel. Min. CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 

1º/9/2009, DJe 18/9/2009). 

Neste sentido a jurisprudência: 

PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTÓRIO 

SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. DESISTÊNCIA 

TÁCITA DA INSTITUIÇÃO AUTORA LEGITIMADA. COISA 

JULGADA MATERIAL DA DECISÃO EXTINTIVA. 

INEXISTÊNCIA. ARTS. 5.º, § 3.º, E 15, DA LEI N.º 7.347/85. 

PRINCÍPIOS DA INDISPONIBILIDADE E 

OBRIGATORIEDADE DA DEMANDA 

COLETIVA. 1. A motivação contrária ao interesse da parte ou 

mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo 

decisum não se traduz em ofensa ao art. 535 do CPC. 2. A ofensa ao art. 

535 do CPC somente se configura quando, na apreciação do recurso, o 

Tribunal de origem insiste em omitir pronunciamento sobre questão que 

deveria ser decidida, e não foi, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 

3. Nos termos dos arts. 5.º, § 3.º, e 15, da Lei n.º 

7.347/85, nos casos de desistência infundada ou de 

abandono da causa por parte de outro ente 

legitimado, deverá o Ministério Público integrar o 

pólo ativo da demanda. Em outras palavras, 

homenageando-se os princípios da 

indisponibilidade e obrigatoriedade das demandas 

coletivas, deve-se dar continuidade à ação civil 
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pública, a não ser que o Parquet demonstre 

fundamentalmente a manifesta improcedência da 

ação ou que a lide revele-se temerária. 4. Entende-se por 

coisa julgada material a imutabilidade da sentença de mérito que impede 

que a relação de direito material, decidida entre as mesmas partes, seja 

reexaminada e decidida, no mesmo processo ou em processo distinto, 

pelo mesmo ou por distinto julgador. 5. Justamente por ter como pré-

requisito essencial a análise de questão de mérito é que se diz que a 

sentença extintiva da execução não possui força declaratória suficiente 

para produzir coisa julgada material, que é o fim buscado, em verdade, 

pelo processo de conhecimento. 6. Recurso especial a que se nega 

provimento. (STJ - REsp: 200289 SP 1999/0001631-9, Relator: Ministro 

VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO 

DO TJ/RS), Data de Julgamento: 02/09/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, 

Data de Publicação: DJe 15/09/2010) 

 

PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTÓRIO SEM JULGAMENTO 

DE MÉRITO. DESISTÊNCIA TÁCITA DA INSTITUIÇÃO AUTORA 

LEGITIMADA. COISA JULGADA MATERIAL DA DECISÃO 

EXTINTIVA. INEXISTÊNCIA. ARTS. 5.º, § 3.º, E 15, DA LEI N.º 

7.347/85. PRINCÍPIOS DA INDISPONIBILIDADE E 

OBRIGATORIEDADE DA DEMANDA 

COLETIVA."PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTÓRIO SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO. DESISTÊNCIA TÁCITA DA 

INSTITUIÇÃO AUTORA LEGITIMADA. COISA JULGADA 

MATERIAL DA DECISÃO EXTINTIVA. INEXISTÊNCIA. ARTS. 5.º, 

§ 3.º, E 15, DA LEI N.º 7.347/85. PRINCÍPIOS DA 

INDISPONIBILIDADE E OBRIGATORIEDADE 

DA DEMANDA COLETIVA. 1. (...). 2. (...). 3. Nos termos 

dos arts. 5.º, § 3.º, e 15, da Lei n.º 7.347/85, nos casos de desistência 

infundada ou de abandono da causa por parte de outro ente legitimado, 

deverá o Ministério Público integrar o pólo ativo da 

demanda. Em outras palavras, homenageando-se os 

princípios da indisponibilidade e obrigatoriedade 

das demandas coletivas, deve-se dar continuidade à 

ação civil pública, a não ser que o Parquet 
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demonstre fundamentalmente a manifesta 

improcedência da ação ou que a lide revele-se 

temerária. 4. (...) 5. (...). 6. Recurso especial a que se nega 

provimento" (STJ, Terceira Turma, REsp 200289/ SP, Rel. Ministro 

VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO 

DO TJ/RS), julgado em 02.09.10, Dje de 15.09.10).(TRT-18 

312201119118006 GO 00312-2011-191-18-00-6, Relator: PAULO 

CANAGÉ DE FREITAS ANDRADE, Data de Publicação: DEJT Nº 

944/2012, de 22.03.2012, pág.64.) 

 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VÍCIO NA 

REPRESENTAÇÃO. SÚMULAS 5/STJ E 7/STJ. EXTINÇÃO DO 

FEITO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA 

INDISPONIBILIDADE DA DEMANDA 

COLETIVA. INSTRUMENTALIDADE DAS 

FORMAS. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 

PRECEDENTES. 1. A irregularidade da representação da associação foi 

confirmada pela Corte de origem com base na análise do Regimento 

Interno e Estatuto Social da associação e das provas dos autos, o que 

inviabiliza sua modificação em sede de recurso especial, ante o óbice das 

Súmulas n. 5/STJ e 7/STJ. 2. "A norma inserta no art. 13 do CPC deve 

ser interpretada em consonância com o § 3º do art. 5º da Lei 7.347/85, 

que determina a continuidade da ação coletiva. Prevalece, na 

hipótese, os princípios da indisponibilidade da 

demanda coletiva e da obrigatoriedade, em 

detrimento da necessidade de manifestação 

expressa do Parquet para a assunção do pólo ativo 

da demanda" (REsp 855.181/SC, Rel. Min. CASTRO MEIRA, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 1º/9/2009, DJe 18/9/2009). 3. 

Somente a efetiva e fundamentada demonstração 

pelo Parquet de que a Ação Civil Pública é 

manifestamente improcedente ou temerária pode 

ensejar seu arquivamento, que deverá ainda ser 

ratificada pelo Conselho Superior do Ministério 

Público, nos termos do art. 9º da Lei n. 7.347/85. 
Recurso especial conhecido em parte e provido. (STJ   , Relator: Ministro 
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HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 07/05/2013, T2 - 

SEGUNDA TURMA) 

 

PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTÓRIO SEM JULGAMENTO 

DE MÉRITO. DESISTÊNCIA TÁCITA DA INSTITUIÇÃO AUTORA 

LEGITIMADA. COISA JULGADA MATERIAL DA DECISÃO 

EXTINTIVA. INEXISTÊNCIA. ARTS. 5.º, § 3.º, E 15, DA LEI N.º 

7.347/85. PRINCÍPIOS DA INDISPONIBILIDADE E 

OBRIGATORIEDADE DA DEMANDA 

COLETIVA. 1. A motivação contrária ao interesse da parte ou 

mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo 

decisum não se traduz em ofensa ao art. 535 do CPC. 2. A ofensa ao art. 

535 do CPC somente se configura quando, na apreciação do recurso, o 

Tribunal de origem insiste em omitir pronunciamento sobre questão que 

deveria ser decidida, e não foi, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 

3. Nos termos dos arts. 5.º, § 3.º, e 15, da Lei n.º 

7.347/85, nos casos de desistência infundada ou de 

abandono da causa por parte de outro ente 

legitimado, deverá o Ministério Público integrar o 

pólo ativo da demanda. Em outras palavras, 

homenageando-se os princípios da 

indisponibilidade e obrigatoriedade das demandas 

coletivas, deve-se dar continuidade à ação civil 

pública, a não ser que o Parquet demonstre 

fundamentalmente a manifesta improcedência da 

ação ou que a lide revele-se temerária. 4. Entende-se por 

coisa julgada material a imutabilidade da sentença de mérito que impede 

que a relação de direito material, decidida entre as mesmas partes, seja 

reexaminada e decidida, no mesmo processo ou em processo distinto, 

pelo mesmo ou por distinto julgador. 5. Justamente por ter como pré-

requisito essencial a análise de questão de mérito é que se diz que a 

sentença extintiva da execução não possui força declaratória suficiente 

para produzir coisa julgada material, que é o fim buscado, em verdade, 

pelo processo de conhecimento. 6. Recurso especial a que se nega 

provimento. (STJ, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 

02/09/2010, T3 - TERCEIRA TURMA) 
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O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. 855181/SC, relatoria do 

Min. Castro Meira, a Segunda Turma do STJ reconheceu que o vício na representação processual 

na Ação Civil Pública não possibilita, de pronto, a extinção do feito, visto que as ações coletivas 

trazem, "em seu bojo a ideia de indisponibilidade do interesse público ", cabendo a interpretação 

do art. 13 do CPC em consonância com o art. 5º, § 3º, da Lei n. 7.347/85, dando 

oportunidade ao Ministério Público para integrar o polo ativo da demanda 

para dar continuidade à ação coletiva, a não ser que o Parquet demonstre 

fundamentalmente a manifesta improcedência da ação ou que a lide é 

temerária. 

No decisium citado a cima, o ilustre Magistrado, relator em seu voto, a qual 

transcrevemos, entendeu pela aplicação dos dispositivos da LACP, no caso de reconhecimento 

da ilegitimidade da parte Autora em Ação Civil Pública, devendo o Ministério Público ser 

INTIMADO a se pronunciar pela continuidade da ACP, somente podendo recusar no caso 

QUE FIQUE DEMONSTRADO FUNDAMENTALMENTE A 

MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO OU QUE A LIDE É 

TEMERÁRIA: 

Analiso a alegativa de que o feito deveria ser extinto sem resolução do 

mérito pela ausência de regularização processual mesmo após a parte 

autora ter sido intimada para indicar novos patronos (arts. 13, 245, 

parágrafo único, 267, IV e § 3º e 329 do CPC). O tema deve ser 

abordado à luz dos preceitos informadores da tutela jurisdicional 

coletiva que se reveste de peculiaridades que a posiciona num 

patamar diverso dos conflitos individuais. Por meio das demandas 

coletivas, permite-se ao Judiciário a apreciação de questões 

envolvendo interesses que ultrapassam a esfera do indivíduo 

(interesses difusos e coletivos), bem como o julgamento célere e 

uniforme de litígios que, por abranger milhares de pessoas reunidas 

por uma lesão de origem comum (interesses individuais 

homogêneos), ganham notória repercussão social. Em razão disso, foi 

necessária uma adaptação da ciência processual civil à realidade 

instaurada no âmbito das ações coletivas, de modo a propiciar ao 

operador do direito a utilização de instrumentos adequados à consecução 

dos fins buscados com a nova ótica processualista. Entre as 
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especificidades contidas no processo coletivo, tem-se a 

LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. Diversamente do processo 

individual (em que cada lesado age em nome próprio na defesa do 

interesse próprio), na demanda coletiva os legitimados ativos estão 

autorizados por lei a agir em nome próprio, mas na defesa de 

interesses de toda a coletividade ou do grupo lesado. Diz-se, portanto, 

que os legitimados coletivos atuam por substituição processual . 

Dessa feita, a liberdade para o exercício do direito de agir na 

demanda coletiva deve ser encarado de forma mais restrita, pois está 

inserida em seu bojo a ideia de indisponibilidade do interesse 

público. É nesse contexto que se insere o § 3º do art.5º da Lei 7.347/85, 

in verbis: “Em caso de desistência infundada ou abandono da ação por 

associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado assumirá 

a titularidade ativa”.  

De acordo com aludido preceito legal, a regra é que o Ministério Público 

passe a integrar o pólo ativo da demanda, nos casos de desistência 

infundada ou de abandono da causa por parte de outro ente legitimado. 

Em outras palavras, deve-se dar continuidade às ações coletivas, a não 

ser que o Parquet demonstre fundamentalmente a manifesta 

improcedência da ação ou que a lide é temerária.  

Confira-se, a propósito, o posicionamento do Prof. Hermes Zaneti Jr 

acerca
13

 da matéria: “(...) a lei determina que será obrigatória a 

continuidade da ação coletiva em caso de 'desistência infundada ou 

abandono', sendo que o MP ou outro legitimado deverá assumir a 

titularidade ativa (art. 5º, §1ºe 3º). Porém, nesses casos, é bom frisar que 

poderá ser feito um juízo idêntico de 'oportunidade e conveniência' pelo 

MP, não fazendo sentido a obrigatoriedade de continuar em processo 

com demanda infundada ou temerária”. 

Interpretando o § 3º do art. 5º da Lei da Ação Civil Pública, afirma Hugo 

Nigro Mazzilli: “Não se há de dar azo a que uma associação civil, ou 

qualquer co-legitimado, ajuíze ações temerárias, manifestamente 

infundadas, sem o mínimo de suporte fático ou jurídico e sem viabilidade 

processual, e mesmo assim obrigue o Ministério Público a assumir a sua 

promoção em caso de desistência ou abandono”
14

.  

 A norma inserta no art. 13 do CPC deve, portanto, ser interpretada 

em consonância com o § 3º do art. 5º da Lei 7.347/85, que determina 

a continuidade da ação coletiva . Prevalece , na hipótese, os princípios 

da indisponibilidade da demanda coletiva e da obrigatoriedade, em 

detrimento da necessidade de manifestação expressa do Parquet 

                                                 
13 Curso de Direito Processual Civil – Processo Coletivo. 4. v. 4. ed. Salvador: Podivm, 2009, p.121. 
14 A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 385. 
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para a assunção do pólo ativo da demanda. Ademais, constata-se nos 

autos que, intimado para ofertar parecer sobre o mérito da apelação 

interposta pela autora da ação civil pública, o Ministério Público 

posicionou-se pelo provimento do recurso, o que, consoante o princípio 

da instrumentalidade das formas, demonstra a viabilidade processual da 

demanda posta em juízo e reforça a necessidade da sua continuidade (fls. 

169-174).  

Na lição do Prof. Cândido Dinamarco, a observância ao princípio da 

instrumentalidade das formas resulta em que: “(...) o ato não será nulo só 

porque formalmente defeituoso. Nulo é o ato que, cumulativamente, se 

afaste do modelo forma indicado em lei, deixe de realizar o escopo ao 

qual se destina e, por esse motivo, cause prejuízo a uma das partes. A 

invalidade do ato é indispensável para que ele seja nulo, mas não é 

suficiente nem se confunde com sua nulidade. (...)A instrumentalidade 

das formas é uma regra de grande amplitude e não se limita às nulidades 

relativas, como insinua o art. 244 do Código de Processo Civil. Diz ele, 

literalmente, que 'quando a lei prescrever determinada forma, sem 

cominação de nulidade, o juiz considerará válido o ato se, realizado de 

outro modo, lhe alcançar a finalidade'. O grande mérito desse 

dispositivo é a fixação da finalidade, ou escopo, como parâmetro a partir 

do qual se devem aferir as nulidades. (...) Constitui também projeção da 

regra da instrumentalidade das formas, com reiteração do que diz o art. 

244, a disposição do art. 249, § 1º do Código de Processo Civil, segundo 

a qual o ato não se repetirá nem se lhe suprirá a falta quando não 

prejudicar a parte. Tal é a manifestação positivada na máxima ‘pas de 

nullité sans grief’ e, ao impô-la assim de modo tão explícito, quis o 

legislador apoiar-se no binômio escopo-prejuízo, deixando bem claro 

que nada se anula quando o primeiro houver sido obtido e, 

consequentemente, este não existir”
 15

. 

Por outro lado, a extinção do processo sem resolução do mérito, na forma 

do art. 267, IV, e 369 do CPC apenas seria admissível, caso o Tribunal a 

quo procedesse com a prévia intimação do órgão ministerial para a 

específica finalidade de prosseguir com a ação e houvesse justificada 

manifestação do Parquet em sentido contrário à continuidade da 

demanda, dada a atribuição legal deste último em prosseguir com o feito. 

Desta forma, agiu equivocadamente o juízo a quo quando extinguiu a presente ação 

SEM QUE HOUVESSE A INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, 

ESPECIFICAMENTE PARA SE PRONUNCIAR SOBRE A POSSIBILIDADE OU NÃO 

DE CONTINUIDADE NO FEITO, BEM COMO A ABERTURA DE EDITAL PARA 

                                                 
15 Instituições de Direito Processual Civil. v. II. 3. ed. São Paulo: Malheiros, p. 600-601. 
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POSSIBILITAR QUE OUTROS LETIMADOS À PROPOSITURA DA ACP PUDESSEM 

SE PRONUNCIAR, OU AINDA A INTIMAÇÃO DA FUNAI PARA SE PRONUNCIAR 

SOBRE A REFERIDA DEMANDA.  

DO PEDIDO 

Diante de todo o exposto, e confiante na acolhida das presentes razões para fins de 

reforma da decisão de fls. 149 e 150, pelos fundamentos articulados nas presentes razões, requer, 

mui respeitosamente, seja recebido, conhecido e provido o presente recurso e que Vossas 

Excelências, ao pronunciar vossa decisão, manifeste-se expressamente sobre as seguintes 

questões: 

1. Seja reconhecida a legitimidade da Defensoria Pública do Estado do Pará, em atuação no 

Município de Paragominas, para atuar perante a Justiça Federal na defesa do direito 

coletivo a educação da comunidade indígena da Reserva do Alto Turiaçu; 

a) No acaso remoto, de entendimento diverso ao alegado na presente apelação, dessa 

Egrégia Corte entender pela ilegitimidade ativa da Defensoria Pública do Estado do 

Pará, para atuar perante a Justiça Federal na defesa do direito coletivo a educação da 

comunidade indígena da Reserva do Alto Turiaçu, em razão do Princípio da 

Indisponibilidade da Ação Coletiva, requer: I) Seja intimada a Defensoria Pública da 

União, sediada no Município de Belém, para que se pronuncie sobre a possibilidade 

de atuação na presente demanda, como litisconsorte ativo, juntamente com a 

Defensoria Pública do Estado do Pará; II) Seja publicado edital de convocação para 

que eventuais legitimados do art. 5º da Lei n.º 7.347/85, possam se habilitar como 

legitimados a prosseguir com a presente ação coletiva; III) No caso de não haver 

outro legitimado a prosseguir com a referida ACP, seja o Ministério Público Federal 

INTIMADO PESSOALMENTE, para ESPECIFICAMENTE, se pronunciar sobre o 

interesse em dar continuidade na presente Ação Civil Pública; IV) a intimação da 

FUNAI para que se pronuncie sobre o desejo em assumir a presente ação coletiva. 
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2. Seja reconhecida a legitimidade da Defensoria Pública do Estado do Pará, para 

propositura de Ação Civil Pública para a defesa do direito coletivo a educação da 

comunidade indígena da Reserva do Alto Turiaçu; 

3. Seja reconhecida a competência da Justiça Federal para processar e julgar a presente 

demanda, por se tratar de demanda relativa a direito coletivo à educação da comunidade 

indígena da Reserva do Alto Turiaçu; 

a) No caso de não admitida os pedidos anteriores, bem como o de entender ser a Justiça 

Federal incompetente para processar e julgar a presente lide, sejam os autos 

encaminhados para a Justiça Estadual, bem como seja instaurado procedimento de 

conflito de competência, em conformidade com o art. 116 e seguintes do CPC; 

Nestes Termos, 

 

Pede Deferimento. 

 

Paragominas, 13 de novembro de 2014. 

 

 

DIOGO MARCEL SILVA ELUAN 

Defensor Público do Estado do Pará 

 

 

 

JOHNY FERNANDES GIFFONI 

Defensor Público do Estado do Pará 

 


