
EXMO. SR. DR. JUIZ DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE REDENÇÃO-PA.  

 

Ref.: Inquérito Civil nº 012/2006-MP/2ª PJR  

 

“O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função  

jurisdicional do estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime  

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis” (art. 127, caput, da  

CF/88).  

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por seu Promotor  

de Justiça, no uso de suas atribuições legais, vem a V. Exa., nos termos do art. 129,  

inciso III, da Constituição Federal, art. 182, inciso III, da Constituição Estadual, art. 25,  

inciso IV, “a”, da Lei nº. 8.625/93, art. 41 da Lei Complementar Estadual 01, arts. 4.º,  

5.º, 19 e 21 da Lei nº. 7.347/85, arts. 208 e ss da Lei nº. 8.069/90, Lei nº. 9.394/96 e  

demais dispositivos legais aplicáveis à espécie, propor a presente AÇÃO CIVIL  

PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA  

ANTECIPADA, objetivando garantir as ofertas dos ensinos fundamental e médio de  

qualidade, inclusive contínuos, aos alunos da Escola Estadual de Ensino Médio  

Professora Deuzuita Pereira de Queiroz em ambiente adequado e sadio, contra:  

 

ESTADO DO PARÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede  

no Palácio do Governo, em Belém; e  

 

MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, pessoa jurídica de direito público interno,  

com sede na Av. Guarantã, s/n.º, Centro, Redenção/PA; com base nos seguintes fatos e  

fundamentos jurídicos:  

 



DOS FATOS  

 

No dia 11 de agosto de 2005, a Promotoria de Justiça de Redenção  

recebera o ofício nº 276/2005/OAB/Subseção de Redenção a qual denunciara a grave  

situação em que encontrava-se a Escola Estadual de Ensino Médio Professora Deuzuita  

Pereira de Queiroz, localizada na rua 34, s/nº, Setor Oeste, nesta cidade de  

Redenção/PA, com falta de professores e prédio em condições precárias, encaminhando  

atas e demonstrativos entregues pelo presidente da comissão de pais e alunos, Sr.  

xxxxxxx. Diante disso, fora solicitada a realização de relatório de  

visita técnica pela equipe de apoio do Órgão Ministerial constituída da assistente social  

xxxxxx  e da psicóloga xxxxxxxxxx.  

 

Na visita técnica realizada de 29 a 31 de agosto de 2005, fora constado que  

a Escola Estadual de Ensino Médio Professora Deuzuita Pereira de Queiroz era  

vinculada à Secretaria Executiva de Estado de Educação (SEDUC) e 15ª Unidade  

Regional de Educação (URE), de Conceição do Araguaia. Na época, o diretor em  

exercício era o prof. xxxxxxxxxxx.  

 

O relatório da equipe informa que o Município de Redenção, localizado no  

 

  



Sul do Pará, com uma população estimada de 68.000 (sessenta e oito mil) habitantes  

(IBGE–2005) é, o Município pólo da região.  

 

Ainda, que a Secretaria Municipal de Educação informara que no ano de  

2005, o ensino básico contou com 15.961 alunos matriculados no ensino fundamental e  

infantil, distribuídos em 34 escolas da zona urbana e rural.  

 

Também, o município contava com três escolas de ensino médio que  

funcionavam em regime de convênio com o Município na cessão de salas ociosas nas  

escolas estaduais no turno matutino, e este último cedendo salas ociosas no horário  

noturno para o Estado.  

 

As escolas estaduais do Município são as seguintes: Escola Estadual  

Agrotécnica Antonieta de Lurdes, com 250 (duzentos e cinqüenta) alunos matriculados;  

Escola Estadual de Ensino Médio Palma Muniz, com 1770 (Hum mil setecentos e  

setenta) alunos distribuídos nas 1ª, 2ª e 3ª séries, nos turnos vespertino e noturno,  

estando incluídos os alunos dos anexos da Escola Municipal Tarley de Andrade e Ronan  

Fidelis de Melo; Escola Estadual de Ensino Médio Professora Deuzuita Pereira de  

Queiroz, inaugurada em junho de 1994, possuindo, àquela altura 1.740 (Hum mil  

setecentos e quarenta) alunos matriculados, na faixa etária de 13 a 48 anos. Naquela  

oportunidade, ficara comprovado que os alunos estavam distribuídos em 43 turmas e 27  

salas de aulas. Na escola Deuzuita (matriz) no horário matutino funcionam 09 turmas  

sendo, 05 (cinco) de 1ª, 02 (duas) de 2 ª e 02 (duas) de 3ª séries. As 05 (cinco) salas  

restantes eram cedidas para o ensino fundamental municipal. No horário vespertino são  

07 (sete) turmas sendo, 04 (quatro) de 1ª , 02 (duas) de 2ª, e 01(uma) de 3ª séries. As 07  

(sete) salas restantes eram cedidas para o ensino fundamental municipal. No horário  

noturno são 27 turmas sendo, 8 (oito) turmas de 2ª e 06 (seis) de 3ª séries na escola  



matriz. E nos anexos que funcionam nas Escolas Municipal, 13 de Maio são 09 (nove)  

turmas de 1ª série, e 04 turmas também de 1ª série na Escola Kyarem Pérsia Alcântara.  

Os alunos deste anexo foram removidos no dia 29.08.2005 para a Escola 13 de Maio e  

redistribuídos nas 09 turmas lá existentes.  

 

No estudo feito pela equipe fora utilizado os instrumentos roteiro de  

entrevista, observação “in loco” e análise de documentos. O roteiro de entrevista foi  

subdivido em seis eixos: Estrutura e Serviços, Recursos Humanos, Financiamento,  

Gerência e Execução das Ações, Infra-estrutura, Insumos e Equipamentos e Controle  

Social.  

 

Foram entrevistados 42 (quarenta e dois) alunos, escolhidos de forma  

aleatória, de cada série, turma e turno, sendo que nenhum aluno da 3ª série, turma “B”  

noturno, não fora entrevistado em conseqüência da turma ter sido dispensada das aulas  

no dia da entrevista. Também foram entrevistados o Diretor, em exercício, na época,  

três professores e um pai de aluno que estava presente na escola no período de trabalho  

da equipe.  

 

Os locais visitados foram a Escola Estadual Ensino Médio Professora  

Deuzuita Pereira de Queiroz, os anexos que funcionam na Escola Municipal 13 de Maio  

e na Escola Municipal Professora Kyarem Pérsia Alcântara, nos horário matutino,  

vespertino e noturno.  

 

  



Para a análise de documentos fora solicitado oficialmente o quadro de  

recursos humanos de nível superior, médio e elementar, contendo o padrão, o existente e  

 

o necessário com a modalidade de contratação, quadro das necessidades de professores  

por turma e disciplina, cópia das portarias que autorizam o funcionamento dos anexos  

que funcionam nas escolas municipais 13 de Maio e Kyarem Pérsia Alcântara (não  

encaminhado) e cópia do Termo de Convênio e Cooperação entre Prefeitura e SEDUC  

para a cessão de espaço físico nas escolas estadual e municipal (não encaminhado).  

No que se refere à observação “in loco” a equipe observou a infra-estrutura  

da escola, a chegada e saída dos alunos e professores na escola, a permanência em sala  

de aula e o ambiente interno, como corredores e área de lazer. A observação teve como  

base o roteiro de entrevista.  

 

As informações obtidas em cada segmento foram interpretadas  

considerando o sentido e coincidência das respostas e os dados numéricos interpretados  

analiticamente. No resultado do estudo, foram considerados todos os instrumentos e  

documentos simultaneamente.  

 

No que refere-se à análise das informações, de acordo com os eixos do  

roteiro de entrevista e observação in loco, observou-se o seguinte: No eixo Estrutura e  

Serviços, o Diretor em exercício e os professores sabem como deveria funcionar a  

estrutura organizacional da Escola, na qual deveria existir, no mínimo, um Diretor, três  

Vice-Diretores, três Orientadores, três Coordenadores, um Secretário-Geral e três  

Auxiliares de Secretaria. Naquele ano, segundo os entrevistados, só existia o Vicediretor,  

que respondia interinamente pela direção da Escola e um técnico pedagógico o  

qual também, nesta qualidade, respondia como vice-diretor para os três turnos da  

escola-sede e os anexos que funcionavam nas escolas municipais Kyarem de Alcântara  



e 13 de Maio.  

 

Quanto às reuniões de pais e mestres, naquele ano de 2005, acontecera  

apenas uma, com pouca participação dos pais e alunos, para discutirem especialmente as  

questões relacionadas à falta de professores e de aulas em diversas disciplinas. Segundo  

os entrevistados, a maioria dos alunos sentiram-se prejudicados e desrespeitados em  

seus direitos, e sem o aproveitamento necessário para dar continuidade aos estudos. Na  

reunião aludida fora criada a “Comissão de Pais, Alunos e Professores” da escola em  

tela.  

 

Na época, a escola contava com 40 (quarenta) professores e, segundo o  

Diretor em exercício, seriam necessários, no mínimo mais 10 (dez), para suprir as  

necessidades.  

Ainda, verificou-se que a carência fora causada principalmente pela falta de pagamento  

dos professores contratados pela SEDUC (Secretaria Executiva de Estado de Educação)  

em regime de serviço prestado, por um período de três meses, e que nunca receberam  

seus salários, e portanto, desistiram de ministrar as suas aulas, já que não tinham  

nenhuma previsão de quando receberiam seus vencimentos.  

 

Fora constatado que, no dia 29 de agosto de 2005, os alunos das 4 (quatro)  

turmas que funcionavam no anexo da Escola Kyarem foram removidas e distribuídos  

nas 9 (nove) turmas da Escola 13 de Maio, em razão da falta de professores para  

 

  



lecionar naquele anexo. Portanto, essa medida fora tomada para amenizar os prejuízos,  

já que foram utilizados professores lotados no colégio 13 de Maio.  

 

No dia 30 de agosto de 2005, a equipe técnica encontrara os alunos do  

anexo Kyarem sendo lotados na escola 13 de Maio. Apesar disso, a carência de  

professores continuara.  

Naquela oportunidade, fora verificado que a equipe escolar e professores ainda não  

tinham traçado estratégias para proporcionar o nivelamento pedagógico e a reposição  

dos conteúdos perdidos pela maioria dos alunos.  

 

O Diretor em exercício chegou a declarar que aquela situação só seria  

parcialmente regularizada a partir do dia 01 de setembro de 2005, pois conseguira  

convencer quatro professores (prestadores de serviço) a retornarem ao trabalho, mesmo  

sem terem recebido seus proventos, isto na tentativa de atenuar o prejuízo aos alunos  

que ainda estavam freqüentando a escola. Inclusive, relatara também que a SEDUC e a  

12ª URE, já tinham conhecimento dos problemas da escola, pois foram oficialmente  

informadas.  

 

Fora verificado que em algumas turmas faltavam professores de  

determinadas disciplinas como Matemática, Português, Inglês, Biologia, História,  

Física, ONT e outras (anexos I, II e III). Inclusive, várias turmas também tinham ficado  

sem aulas, mesmo tendo o professor, pois este faltava freqüentemente sem justificativa.  

 

No anexo 13 de Maio/Kyarem, fora observado que duas turmas estavam  

sem professor porque os mesmos haviam faltado. Em outra situação, um professor dava  

aula em duas salas ao mesmo tempo, passava uma tarefa numa sala e corria para a outra  

para dar a matéria. Esse fato ocorreu também na escola matriz onde foi possível  



verificar que 48,44% das aulas previstas para o dia 31.08.05 não foram ministradas  

(anexo IV). Segundo os alunos estes problemas vêm ocorrendo desde o dia 14.02.2005,  

início do ano letivo.  

 

No eixo Financiamento, o Diretor em exercício, à época, declarou que os  

recursos (fundo rotativo) recebidos pela Escola são de, aproximadamente, R$ 2.000,00  

(dois mil reais) semestrais, que são insuficientes para todas as despesas da Escola.  

 

A aludida escola contava com a parceria não oficial do Município o qual  

cedia o fornecimento de carteiras, utilização de móveis e equipamentos, manutenção e  

conservação da escola. Ainda, fornecia servidores de nível médio (secretaria) e  

elementar (inspetoria, vigilância, limpeza, de realização de serviços na rede elétrica e  

hidráulica) e também a cessão de 09 salas de aula na Escola Municipal 13 de Maio e 04  

salas na Escola Kyarem Pérsia Alcântara, que funcionavam como anexos, bem como,  

toda a estrutura existente nestas escolas. Em contrapartida, o Estado cedia as salas de  

aula ociosas para o ensino fundamental municipal nos horários matutino e vespertino.  

 

No início daquele ano letivo de 2005, havia salas com lotação acima de 45  

alunos, mas segundo os entrevistados, a evasão escolar vem ocorrendo e se agravou no  

mês de agosto no retorno às aulas. Atribui-se isso, como principal fator, a falta de  

pagamento dos professores que desistiram em continuar, provocando desestímulo nos  

alunos e, conseqüentemente, a evasão escolar.  

 

  



De acordo com as informações dos alunos a evasão escolar em dados  

aproximados, na 1ª série fora de 22,87%, na 2ª série 35,3% e na 3ª série de 16,65  

(anexos V,VI e VII). Ainda, segundo o Diretor em exercício, os dados exatos sobre a  

evasão escolar só serão possíveis no final do ano com o censo escolar, mas confirmara a  

existência da grande evasão escolar, que pode também estar incluída na transferência  

para outras escolas.  

 

Os entrevistados afirmaram, que não existe valorização do professor por  

parte do Estado quanto à remuneração, capacitação e realização de concurso público, o  

que desestimula o professor a continuar lecionando.  

 

Quanto às aulas de Educação Física, na época, fora detectado que estavam  

sendo ministradas precariamente, não existindo horário definido para os alunos, nem  

material disponível para a prática.  

 

No eixo infra-estrutura, insumos e equipamentos, a Escola Estadual de  

Ensino Médio Deuzuita Pereira de Queiroz contava com três blocos, assim distribuídos:  

Bloco A, com uma sala de supervisão e orientação, uma sala de vice-direção (com  

banheiro), uma sala dos professores (com banheiro), uma sala de direção (com  

banheiro), uma secretaria com arquivo (reduzido e mal conservado), uma biblioteca  

(pequena), uma sala de aula, um depósito, copa, cozinha e refeitório, uma sala de xérox  

(cedida para empresa privada). Neste bloco as paredes são de alvenaria, com reboco,  

cobertura de telha de barro e razoavelmente conservada, mas as instalações hidráulicas e  

elétricas estavam apresentando problemas; Bloco B, composto por cinco salas de aula.  

As paredes eram de madeira, cobertura em telha de barro, piso em cimento queimado. A  

conservação estava precária, o piso todo danificado, instalações elétricas precárias,  

havendo perigo de acidentes. Nas áreas livres (corredores) não tinha iluminação, o  



telhado com fortes e intensas goteiras, segundo os alunos, “é pior do que peneira”, o que  

no período chuvoso causa a suspensão de aulas por falta de condições. As paredes  

estavam com tábuas podres e danificadas e algumas caíram. As salas de aula sem portas  

e com outros problemas; Bloco C, composto por quatro salas de aula, apresentando os  

mesmos problemas relatados no bloco B; Bloco D, também com quatro salas de aula e  

os mesmos problemas dos blocos B e C; Uma área coberta, com palco, também mal  

conservado; Uma sala de vídeo que encontrava-se fechada; Uma cantina; Uma quadra  

de esportes coberta, localizada entre os blocos, o que, segundo os alunos e professores,  

quando estava em uso, atrapalhava as aulas em conseqüência do barulho perturbador  

dos alunos que faziam Educação Física; Um banheiro masculino e um feminino, mal  

conservados, com odor insuportável, com falta de vasos sanitários, torneiras, lavabos.  

Instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias precárias. Nos anexos que funcionavam nas  

Escolas Municipais 13 de Maio e Kyarem Pérsia Alcântara, a infra-estrutura insumos  

estavam em boas condições.  

 

Quanto à estrutura física da Escola Deuzuita, os alunos foram unânimes  

em informar que o espaço era mínimo, inclusive faltava espaço físico para a criação do  

laboratório de ciências e de informática. A biblioteca não tinha condições de receber os  

alunos por ser muito pequena.  

 

No que refere-se aos materiais de expediente, higiene e limpeza, fora  

informado que parte do material de expediente era adquirida com os recursos do Estado,  

mas o que era de uso dos alunos, como papel chamex pastas e outros, eram solicitados  

 

  



aos alunos no início do ano letivo. Os materiais de higiene e limpeza também eram  

solicitados aos alunos, conforme fora confirmado pelo Diretor, pais e professores. Na  

época, não havia estoque desses materiais.  

 

Quanto aos mobiliários e equipamentos, principalmente os das salas de  

aula, estavam precários. A maioria das carteiras estava quebrada, os quadros negros de  

madeira compensada estavam todos corroídos e quebrados, a maioria dos ventiladores  

não funcionava. Segundo um aluno, um ventilador já desabara do teto no horário de  

aula e por pouco não causara um acidente grave ou mesmo fatal.  

 

No eixo Controle Social, verificou-se que na Escola não tinha nenhum tipo  

de organização ou movimento estudantil. O Conselho Escolar já existira, só  

funcionando em época de eleição. Inclusive, a última reunião acontecera em abril de  

2005, mas ninguém conhecera os membros e nem sabiam as datas previstas para as  

reuniões ordinárias.  

 

No mês de agosto de 2005, fora realizada uma reunião de pais, alunos e  

professores, face pedidos dos pais e dos alunos que se sentiam prejudicados pela falta  

freqüente das aulas . Nesta reunião foi criada emergencialmente a Comissão de Pais,  

Alunos e Professores.  

 

Os alunos informaram que os maiores problemas da Escola eram a falta de  

professores e outros servidores, péssima infra-estrutura da Escola (física, material e  

outros), falta de espaço físico para funcionamento dos laboratórios e as salas de aula dos  

anexos e falta de organização dos horários dos professores.  

 

A equipe técnica concluíra que “o problema da falta de professores e as  



condições físicas e materiais são graves e estão causando prejuízos irreparáveis ao  

aprendizado dos alunos matriculados”. Em seguida, identificaram os principais  

problemas da escola: “Falta de professores, principalmente das disciplinas Matemática,  

Língua Portuguesa, Física, Inglês, Biologia, Sociologia, Geografia, Artes, Organização  

e Normas do Trabalho (ONT) e Aspectos da Vida Cidadã (AVC), sendo que todas as  

disciplinas ministradas na Escola, apresentaram falta de aulas e de professores, mesmo  

que em curtos períodos; Falta de recursos humanos, de nível superior (professores,  

coordenador pedagógico e orientador educacional), de nível médio e elementar; Falta da  

nomeação oficial por parte do Estado, da Direção da Escola (Diretor e Vice-diretor);  

Infra-estrutura, insumos e equipamentos precários (material sendo solicitado aos alunos,  

espaço físico, manutenção e conservação, rede elétrica, hidráulica e sanitária);  

Desorganização dos horários de aula; Desestímulo dos alunos em continuar a freqüentar  

a escola, pois não têm a certeza da ocorrência das aulas; e dificuldades demonstradas  

pelo diretor em exercício e professores para reposição das aulas perdidas e ausência do  

nivelamento dos conteúdos pedagógicos com os alunos que perderam aulas”. Ao final,  

dizem que “no momento, o processo pedagógico de ensino-aprendizagem da Escola  

Estadual de Ensino Médio Professora Deuzuita Pereira de Queiroz está gravemente  

comprometido na sua qualidade, o que implica na não garantia de direitos, inclusão  

social e a conquista da cidadania aos alunos matriculados no ano de 2005”.  

 

No dia 10 de fevereiro de 2005, fora instaurado o Inquérito Civil nº  

012/2006-MP/2ª PJR para apurar as irregularidades na aludida escola, em principal, se  

 

  



os problemas persistiam, sendo solicitado novo relatório de visita pela equipe técnica o  

qual fora feito nos dias 07 e 09 de março de 2006.  

 

Nessa nova visita, fora constatado que, desde o ano de 2005, a Escola  

Estadual Deuzuita Pereira de Queiroz está enfrentando graves problemas de infraestrutura  

e falta de profissionais da área administrativa e do quadro de professores.  

Neste ano de 2006, as aulas tiveram início no dia 15 de fevereiro e os problemas  

agravaram-se, pois a Secretaria Estadual de Educação está fazendo o distrato dos  

profissionais temporários (contratados sem concurso público). Isso, sem admitir novos  

profissionais concursados. Com isso, o quadro de recursos humanos, principalmente, o  

de docente estão ficando vagos, acarretando perdas irreparáveis no processo de  

aprendizagem.  

 

Segundo a direção da escola estão matriculados 1655 alunos, distribuídos  

em 37 turmas nos períodos matutino e noturno, incluindo as 9 (nove) turmas do anexo  

da Escola Municipal de Ensino Fundamental 13 de Maio.  

 

Na Escola Deuzuita (matriz), no horário matutino, funcionam 14 turmas,  

sendo 07 (sete) de 1ª, 04 (quatro) de 2ª e 03 (três) de 3ª séries.  

 

No horário vespertino (tarde) as 14 (quatorze) salas disponíveis estão  

cedidas para o ensino fundamental municipal.  

 

No horário noturno são 14 turmas sendo, 02 (duas) turmas de 1ª série, 07  

(sete) de 2ª e 05 (cinco) da 3ª séries, na escola matriz. Nos anexos que funcionam na  

Escola Municipal 13 de Maio são 09 (nove) turmas da 1ª série.  

 



O novo relatório da equipe técnica contara além dos outros instrumentos  

do anterior, com análise de documentos e fotografias dos ambientes da escola.  

 

No eixo Estrutura e Serviços, a diretora em exercício e os professores  

referiram saber como deveria funcionar a estrutura organizacional da Escola, na qual  

deveria existir, no mínimo, um diretor, três vice-diretores, três orientadores, três  

coordenadores, um secretário-geral e três auxiliares de secretaria. Hoje, segundo os  

entrevistados, só existe a diretora e a vice-diretora.  

 

De acordo com os relatos dos professores a situação da escola e processo  

ensino aprendizagem da escola é precária e a tendência é pior ficar.  

 

A direção, a vice-direção e os alunos entrevistados declararam que a  

situação está pior do que o ano 2005, visto que mais professores foram demitidos.  

 

Hoje a escola conta com 37 (trinta e sete) professores, destes 27 (vinte e  

sete) são efetivos (um está de licença médica) e 10 (dez) são temporários, os quais estão  

na iminência de demissão a qualquer tempo.  

 

Neste ano não houve nenhuma reunião de pais e mestres.  

 

No momento da visita na escola Deuzuíta fora observado que em algumas  

turmas faltavam professores de determinadas disciplinas como Matemática, Português,  

 

  



Inglês, Biologia, História, Física, ONT e outras. Várias turmas também têm ficado sem  

aulas, mesmo tendo o professor, pois este, falta freqüentemente sem justificativa ou está  

de atestado ou licença médica. No anexo da Escola 13 de Maio, fora observado que  

duas turmas estavam sem professores. Segundo os alunos estes problemas vêm  

ocorrendo desde o início do ano letivo.  

 

Novamente o diretor em exercício declarou que os recursos (fundo  

rotativo) recebidos pela escola, semestralmente, são de aproximadamente R$ 2.000,00  

(dois mil reais) e insuficientes para custear todas as despesas da escola.  

 

Ainda, verificou-se que a parceria não oficial com o Município continua da  

mesma forma. O Município cede recursos materiais, fornecimento de carteiras,  

utilização de móveis e equipamentos, manutenção e conservação da escola. Inclusive,  

fornece servidores de ensino médio (secretaria) e elementar (inspetoria, vigilância,  

limpeza, de consertos na rede hidráulica e elétrica) e também sede 09 (nove) salas de  

aula na Escola Municipal 13 de Maio.  

 

No início do ano letivo havia salas com lotação acima de 45 alunos, mas  

segundo os entrevistados, a evasão escolar vem ocorrendo pela falta de professores,  

principalmente. No ano de 2005, a evasão escolar fora de 27%, segundo os dados  

fornecidos pela escola, incluídos abandonos, transferência (anexo IV).  

 

Os entrevistados novamente afirmaram que não existe valorização do  

professor por parte do Estado quanto à remuneração, capacitação e realização de  

concurso público, desestimulando-o.  

Quanto às aulas de Educação Física fora detectado que não estão sendo ministradas,  

segundo os entrevistados, por falta de material. O horário definido para essas aulas é no  



período vespertino.  

 

Na visita de 2006, no eixo infra-estrutura, insumos e equipamentos, a  

Escola Estadual de Ensino Médio Deuzuita Pereira de Queiroz conta com: Bloco A,  

uma sala de supervisão e orientação, uma sala de vice-direção (com banheiro), uma sala  

de professores (com banheiro), uma sala de direção (com banheiro), uma secretaria com  

arquivo (minúsculo e mal conservado) uma biblioteca (pequena), uma sala de aula, um  

depósito, copa, cozinha e refeitório, uma sala de xérox (cedida para empresa privada).  

Neste bloco as paredes são de alvenaria, com reboco, coberta de telha de barro, e  

razoavelmente conservada, mas as instalações hidráulicas e elétricas estão apresentando  

problemas e o piso cheio de buracos (anexo V); Bloco B, composto por cinco salas de  

aula. As paredes são em madeira, cobertura em telha de barro, piso de cimento  

queimado. A conservação está precária, o piso todo danificado, instalações elétricas  

precárias, podendo causar acidentes. Nas áreas livres (corredores) não tem iluminação, o  

telhado com fortes e intensas goteiras, segundo os alunos, ainda “é pior do que peneira”,  

 

o que o no período chuvoso causa a suspensão de aulas por falta de condições. As  

paredes com tábuas podres e danificadas e algumas caíram. As salas de aula sem portas  

e com outros problemas (anexo V); Bloco C, composto por quatro salas de aula e  

apresenta os mesmos problemas relatados no bloco B (anexo V); Bloco D, também com  

quatro salas de aula e os mesmos problemas dos blocos B e C acrescentado que no  

telhado deste está cheio de plantas brotando; Uma área coberta, com palco, também mal  

conservada; Uma sala de vídeo que se encontrava fechada; Uma cantina; Uma quadra  

de esportes coberta, localizada entre os blocos, o que, segundo os alunos e professores,  

  



quando está em uso, atrapalha as aulas em conseqüência do barulho perturbador dos  

alunos que fazem Educação Física; Um banheiro masculino e um feminino, mal  

conservados, com odor insuportável, com falta de vasos sanitários, torneiras, lavabos.  

Instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias precárias.  

 

No momento da visita, no horário noturno, a equipe técnica verificou que  

de fato a escola possui inúmeras goteiras em diversos ambientes face estar chovendo,  

principalmente nas salas de aula em que os alunos se amontoavam para delas se  

protegerem.  

No anexo que funciona na Escola Municipal 13 de Maio a infra-estrutura e insumos  

estão em razoáveis condições de conservação.  

Quanto à estrutura física da Escola Deuzuíta, os alunos foram unânimes em informar  

novamente que o espaço é mínimo, inclusive falta espaço físico para criação do  

laboratório de ciências e de informática. Observou-se que desde a visita realizada em  

2005 alguns equipamentos e imobiliários estão amontoados aguardando a instalação até  

a presente data e permanecem como estavam. A biblioteca, continua sem condições de  

receber os alunos por ser muito pequena, desorganizada e pela ausência de recursos  

humanos para organizá-la (anexo V).  

 

Quanto aos materiais de expediente, higiene e limpeza, fora informado que  

uma parte dos mesmos é adquirida com os recursos do Estado e a outra parte com  

doações dos alunos.  

 

Quanto aos mobiliários e equipamentos, principalmente os da sala de aula,  

fora verificado que continuam em estados precários. As maiorias das carteiras estão  

quebradas, os quadros-negros de madeira compensada continuam todos corroídos e  

quebrados (anexo V), mas houve a troca de 2 quadros em 2 salas, mediante intervenção  



do Secretário Municipal de Educação o qual leciona numa dessas salas da escola. A  

maioria dos ventiladores ainda está sem funcionar e a fiação elétrica está mais exposta  

ainda (anexo V).  

 

Verificou-se que na escola continua não existindo nem um tipo de  

organização ou movimento estudantil.  

 

Alguns alunos foram informados e orientados sobre a falta de professores,  

mas a grande maioria não sabe o porquê desta situação.  

 

Os alunos ainda continuam apontando como os maiores problemas da  

escola a falta de professores e outros servidores, péssima infra-estrutura (física, material  

e outros), falta de espaço físico para funcionar os laboratórios e a falta de organização  

dos horários dos professores. Mas relatam que se houver professores para ministrar  

todas as aulas, não tem importância ficarem no prédio naquelas condições de infraestrutura,  

o importante é aprenderem pos tem sonhos de virem a ter uma vida melhor  

através do estudo.  

 

Durante a visita realizada neste ano de 2006, a equipe técnica concluiu o  

seguinte: na “Escola Estadual de Ensino Médio Deuzuíta Pereira de Queiroz e no seu  

anexo, percebemos que, de fato, houve um agrupamento dos problemas apresentados  

anteriormente. A falta de professores e as condições físicas e materiais se tornaram  

piores anteriormente. A falta de professores e as condições físicas e materiais se  

 

  



tornaram piores e isto causou e está causando prejuízos irreparáveis ao aprendizado dos  

alunos matriculados e as condições de bem estar de quem passa horas de seu dia  

naquele ambiente”  

 

A equipe técnica apontara mais uma vez como principais problemas da  

escola a falta de professores, principalmente das disciplinas Língua Portuguesa, Inglês,  

Biologia, Química, Sociologia, Geografia, História, Artes, Organização e Normas do  

Trabalho (ONT) e Aspectos da Vida Cidadã (AVC), sendo que todas as disciplinas  

ministradas na escola, apresentaram falta de aulas e de professores, mesmo que em  

curtos períodos; Falta de recursos humanos, de nível superior (professores, coordenador  

pedagógico e orientador educacional), de nível médio e elementar; Infra-estrutura,  

insumos e equipamentos precários (material sendo solicitado aos alunos, espaço físico,  

manutenção e conservação, rede elétrica, hidráulica e sanitária precárias);  

Desorganização dos horários de aula; Desistímulo dos alunos em continuar  

freqüentando a escola, pois não têm a certeza da ocorrência das aulas; Desânimo e  

descrença do quadro de profissionais diante da situação, sem saber o que fazer para  

resolver os problemas.  

 

Finalmente, a equipe técnica concluíra novamente que “no momento, o  

processo pedagógico de ensino-aprendizagem da Escola Estadual de Ensino Médio  

Professora Deuzuíta Pereira de Queiroz continua gravemente comprometido na sua  

qualidade, o que implica na não garantia de direitos, inclusão social e a conquista da  

cidadania aos alunos matriculados no ano de 2006”.  

 

DA LEGITIMIDADE  

 

Em face do disposto no art. 127, caput, da CF/88, incumbe ao Ministério  



Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e  

individuais indisponíveis.  

 

"MINISTÉRIO PÚBLICO-LEGITIMIDADE DE PARTE ATIVA DEFESA  

DA ORDEM JURÍDICA, SOBRETUDO NO QUE DIZ RESPEITO  

AOS DIREITOS BÁSICOS DO CIDADÃO-RECURSO PROVIDO. NÃO SE  

DEVE NEGAR AO MINISTÉRIO PÚBLICO A LEGITIMIDADE ATIVA AD  

CAUSUM, NA DEFESA DO CUMPRIMENTO DAS NORMAS  

CONSTITUCIONAIS, SOB O ARGUMENTO DA INDEPENDÊNCIA ENTRE  

OS PODERES SÃO INDEPENDENTES, ENQUANTO PRATICAM ATOS  

ADMINISTRATIVOS DE COMPETÊNCIA INTERNA CORPORIS. NÃO SÃO  

INDEPENDENTES PARA, A SEU TALANTE, DESOBEDECEREM À CARTA  

POLÍTICA, ÀS LEIS E SOB TAL PÁLIO, PERMANECEREM, CADA UMA  

SEU LADO, IMUNE À REPARAÇÃO DAS ILEGALIDADES” (TJSP, Apel.  

201.109-1, Rel. Villa da Costa, 04.02.94).  

 

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.  

LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROMOVER AÇÃO CIVIL  

PÚBLICA EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS, COLETIVOS E  

HOMOGÊNEOS. MENSALIDADES ESCOLARES: CAPACIDADE  

POSTULATÓRIA DO PARQUET PARA DISCUTÍ-LAS EM JUÍZO.1.A constituição  

federal confere relevo ao Ministério Público como Instituição permanente, essencial à  

função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime  

 

  



democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127). 2.Por  

isso mesmo detém o Ministério Público capacidade postulatória, não só para abertura de  

inquérito civil, de ação penal pública e da ação civil pública para a proteção do  

patrimônio público e social, do meio ambiente, mas também de outros interesses difusos  

e coletivos (CF, art. 129, I e III). 3.Interesses difusos são aqueles que abrangem número  

indeterminado de pessoas unidas pelas mesmas circunstâncias de fato e coletivos  

aqueles pertencentes a grupos, categorias ou classes de pessoas determináveis, ligadas  

entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. 3.1. A indeterminidade é  

característica fundamental dos interesses difusos e a determinidade a daqueles interesses  

que envolvem os coletivos. 4.Direitos ou interesses homogêneos são os que têm a  

mesma origem comum (art. 81, III, da Lei nº 8.047, de 11 de setembro de 1990),  

constituindo-se em subespécie de direitos coletivos. 4.1.Quer se afirme interesses  

coletivos ou particularmente interesses homogêneos, stricto sensu, ambos estão cingidos  

a uma mesma base jurídica, sendo coletivos, explicitamente dizendo, porque são  

relativos a grupos, categorias ou classes de pessoas, que conquanto digam respeito às  

pessoas isoladamente, não se classificam como direitos individuais para o fim de ser  

vedada a sua defesa em ação civil pública, porque sua concepção finalística destina-se à  

proteção desses grupos, categorias ou classe de pessoas. 5.As chamadas mensalidades  

escolares, quando abusivas ou ilegais, podem ser impugnadas por via de ação civil  

pública, a requerimento do Órgão do Ministério Público, pois ainda que sejam  

interesses homogêneos de origem comum, são subespécies de interesses coletivos,  

tutelados pelo Estado por esse meio processual como dispõe o artigo 129, inciso III, da  

Constituição Federal. 5.1.Cuidando-se de tema ligado à educação, amparada  

constitucionalmente como dever do Estado e obrigação de todos (CF, art. 205), está o  

Ministério Público investido da capacidade postulatória, patente a legitimidade ad  

causam, quando o bem que se busca resguardar se insere na órbita dos interesses  

coletivos, em segmento de extrema delicadeza e de conteúdo social tal que, acima de  



tudo, recomenda-se o abrigo estatal. Recurso extraordinário conhecido e provido para,  

afastada a alegada ilegitimidade do Ministério Público, com vistas à defesa dos  

interesses de uma coletividade, determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem,  

para prosseguir no julgamento da ação” (STF, RE 332545/SP, rel. Min. Gilmar Mendes,  

decisão em 06.05.05, pendente de publicação) (com destaque).  

 

A legitimidade do Ministério Público para promover ação civil pública em  

defesa de interesses coletivos é indeclinável, nos exatos termos dos dispositivos  

localizados nos artigos 127 e 129, inciso III, da Constituição Federal.  

 

Por via de conseqüência, dentre esses interesses coletivos, é fácil se  

localizar o direito à saúde e à educação. In casu, para aqueles que trabalham e estudam  

naquela escola, por força do preceito contido no art. 196 e ss e art. 205 e ss da Magna  

Carta Política de 1988.  

 

O Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078/90, atribui ao Ministério  

Público a defesa coletiva de interesses ou direitos coletivos transindividuais de natureza  

indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas com a parte  

contraria por uma relação jurídica base (art. 82, inciso I, c/c. o art. 81, Parágrafo único,  

inciso II, CDC).  

 

No presente caso, vê-se com facilidade que o bem tutelado é de natureza  

transindividual e indivisível inerente a uma classe de pessoas, posto que se trata de  

 

  



direito coletivo pertencente aos estudantes e trabalhadores da escola Deuzuita e anexos,  

por conseguinte, ligados ao Estado e Município por uma relação jurídica base, existente  

a partir do ato da matrícula ou vínculo laboral, já existindo daí é o direito de terem um  

local de trabalho limpo e sadio, devendo a educação dispensada ser de qualidade e  

contínua.  

 

Para corroborar esse entendimento, expressis verbis a doutrina:  

 

"[5] INTERESSES OU DIREITOS "COLETIVOS" – Os interesses ou  

direitos "coletivos" foram conceituados como "os transindividuais de natureza  

indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si  

ou com a parte contrária por uma relação jurídica-base (art. 81, parágrafo único,  

nº II). Essa relação jurídica-base é a preexistente à lesão ou ameaça do interesse do  

grupo, categoria ou classe de pessoas. Não a relação jurídica nascida da própria  

lesão ou da ameaça de lesão. Os interesses ou direitos dos contribuintes, por  

exemplo, do imposto de renda, constituem um bom exemplo. Entre o fisco e os  

contribuintes já existe uma relação jurídica-base, de modo, à adoção de alguma  

medida ilegal ou abusiva, será perfeitamente factível a determinação das pessoas  

atingidas pela medida. Não se pode confundir essa relação jurídica-base  

preexistente com a originária da lesão ou ameaça de lesão. (...)" (In Código  

Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado / Ada Pellegrini Grinover ... [et al] -4ª  

ed. – Rio de Janeiro : Forense Universitária; 1995, págs. 503/504 – com destaques).  

 

Verifica-se, portanto, que os interesses transindividuais se conhecem não  

pela visualização da pretensão de cada um dos estudantes ao seu correspondente direito,  

mas sim pela comunhão desses interesses, que passam a pertencer ao ente coletivo  

conhecido na identificação jurídica qualificada pela unidade subjetiva, denominada  



estudantes e trabalhadores do estabelecimentos de ensino.  

 

A natureza indivisível do bem jurídico a ser tutelado – a prestação de  

educação de qualidade, com salas limpas-é caracterizada pela forma unitária e  

unilateral concebida na contraprestação relativa a esse serviço de ensino.  

 

Este aspecto é de fundamental importância para se identificar a natureza  

jurídica do bem tutelado, haja vista que se fosse observar somente o universo daqueles  

estudantes e trabalhadores que já sofreram e vêm sofrendo a lesão ou se encontram  

ameaçados de sofrê-la, ou seja, certamente estar-se-ia diante de direitos individuais  

homogêneos, mas ainda assim de cunho indisponível, por se estar diante da exigência  

do cumprimento de normas de ordem pública. Também, a legitimar a atuação do Órgão  

Ministerial.  

 

Por outro lado, ad argumentandum tantum, ainda que os interesses fossem  

defendidos em função da lesão ameaçada ou sofrida – estudantes que já sofreram a lesão  

em seus direitos – o sistema jurídico brasileiro não os deixaria fora dessa forma de  

defesa (coletiva), consoante vê-se no artigo 81, inciso III, do Código de Defesa do  

Consumidor. Por este caminho, traz-se à colação o entendimento, de igual modo  

esposado pela doutrina nacional, sobre a ampliação da defesa coletiva contemplada sob  

 

o título de interesses individuais homogêneos decorrentes de origem comum, in verbis:  

  



"Os interesses e direitos individuais homogêneos são os que tenham tido  

origem comum. São direitos que, embora considerados individualmente, são tratados  

coletivamente por terem a mesma causa, e envolverem mais de uma pessoa” (In Marcus  

Vinicius Rios Gonçalves, Direito do Consumidor, Revista do Instituto Brasileiro de  

Política e Direito do Consumidor, São Paulo, Revista dos Tribunais, 7:67). Ainda,  

“...procurou o CDC facilitar o acesso à justiça, através de ação coletiva, para as pessoas  

que individualmente sofreram lesões em seus direitos. Exige-se, apenas, que sejam  

homogêneos (decorrentes de origem comum). O bem jurídico é divisível e os sujeitos  

determináveis, mas tutelados de forma coletiva para que possam em conjunto conseguir,  

de fato, a reparação de seus direitos. (...) ‘Por fim, no que concerne à titularidade dos  

interesses ou direitos individuais homogêneos (inciso III do artigo 81), já se anotou a  

singeleza do texto legal. Tudo indica que esses interesses não são coletivos em sua  

essência, nem no modo como são exercidos, mas apenas, apresentam certa  

uniformidade, pela circunstância de que seus titulares encontram-se em certas situações  

ou enquadrados em certos segmentos sociais, que lhe confere coesão ou aglutinação  

suficiente para destacá-los da massa de indivíduos isoladamente considerados. Como  

exemplo, é pensável a hipótese de um grupo de alunos de certa escola que, em virtude  

de disposição legal, se beneficiariam de certo desconto em suas mensalidades; negado o  

benefício, poderia sobrevir uma ação de tipo coletivo, tendo por destinatários não  

apenas o grupo prejudicado, mas tantos quantos se encontram em igual situação  

(homogeneidade decorrente de origem comum dos atos e de análoga situação jurídica)’  

(Des. Rodolfo de Carmago Mancuso, Comentários ao Código de Proteção ao  

Consumidor, p. 278).‘Diferentemente é o que ocorre com os chamados interesses ou  

direitos individuais homogêneos. Estes são divisíveis e individualizáveis e têm  

titularidade determinada. Constituem, portanto, direitos subjetivos na acepção  

tradicional, com identificabilidade do sujeito, determinação do objetivo e adequado elo  

de ligação entre eles. Decorrentes, ademais, de relações de consumo, têm, sem dúvida,  



natureza disponível. Sua homogeneidade com outros direitos da mesma natureza,  

determinada pela origem comum, dá ensejo à defesa de todos, de forma coletiva,  

mediante ação proposta, em regime de substituição processual, por um dos órgãos ou  

entidades para tanto legitimados concorrentemente no artigo 82. Tal legitimação recai,  

em primeiro lugar, no Ministério Público” (Juiz e Professor Teori Albino Zavascki, O  

Ministério Público e a defesa de direitos individuais homogêneos, Revista de  

Informação Legislativa, Brasília, 117:173) (grifei).  

 

Averba Ada Pellegrini Grinover que ‘em linha de princípio, somente os  

interesses individuais indisponíveis estão sob a proteção do ‘Parquet’. Foi a relevância  

social da tutela a título coletivo dos interesses ou direitos individuais homogêneos que  

levou o legislador a atribuir ao Ministério Público e a outros entes públicos a  

legitimidade para agir nessa modalidade de demanda molecular, mesmo em se tratando  

de interesses e direitos disponíveis (‘Código Brasileiro de Defesa do Consumidor’, p.  

515)’ (voto do Min. Demócrito Reinaldo, STJ, 1ª T., RE 49.272-6/RS, j. 21-9-1994,  

v.u.)" (In Dicionário de Direito do Consumidor / W. A. Carigé. – São Paulo : Saraiva,  

1999, pág. 150/151).  

 

Impende-se ressaltar que, como fora dito anteriormente, mesmo que se  

tratasse nesta ação civil pública exclusivamente acerca da tutela de interesses  

individuais homogêneos, ainda assim o Ministério Público estaria legitimado a  

patrocinar a defesa coletiva.  

 

  



Deste modo, revela-se inquestionável a legitimidade do MINISTÉRIO  

PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, para figurar no pólo ativo da presente Ação Civil  

Pública.  

 

DO DIREITO  

 

A CF/88 fez da Educação o primeiro e mais importante dos direitos  

sociais, como um valor de cidadania e dignidade da pessoa humana, essenciais ao  

Estado Democrático de Direito e condição para a realização dos ideais da República de  

construir uma sociedade livre, justa e solidária, nacionalmente desenvolvida, com a  

erradicação da pobreza, da marginalização e das desigualdades sociais e regionais e  

livre de quaisquer formas de discriminação (art. 3.º).  

 

A realidade educacional brasileira, apesar dos esforços históricos dos  

educadores e dos avanços formais da legislação para superá-los, infelizmente ainda  

carrega insuficiências gritantes e um descompasso com a situação econômica do país.  

Um exemplo disso é o caso em questão.  

 

Para um país como o nosso, de tantas desigualdades a questão deve ser priorizada, para  

que não se cometam injustiças e se proíba alguém de estudar, condenando-o a um ciclo  

vicioso de pobreza, de exclusão social.  

 

Até dezembro de 1996, o ensino fundamental esteve estruturado nos  

termos previstos pela Lei Federal n. 5.692, de 11 de agosto de 1971. Essa lei, ao definir  

as diretrizes e bases da educação nacional, estabeleceu como objetivo geral, tanto para o  

ensino fundamental (primeiro grau, com oito anos de escolaridade obrigatória), quanto  

para o ensino médio (segundo grau, não-obrigatório), proporcionar aos educandos a  



formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades como elemento de  

auto-realização, preparação para o trabalho e para o exercício consciente da cidadania.  

 

Também generalizou as disposições básicas sobre o currículo,  

estabelecendo o núcleo comum obrigatório em âmbito nacional para o ensino  

fundamental e médio. Manteve, porém, uma parte diversificada a fim de contemplar as  

peculiaridades locais, a especificidade dos planos dos estabelecimentos de ensino e as  

diferenças individuais dos alunos. Coube aos Estados a formulação de propostas  

curriculares que serviriam de base às escolas estaduais, municipais e particulares  

situados em seu território, compondo, assim, seus respectivos sistemas de ensino. Essas  

propostas foram, na sua maioria, reformuladas durante os anos 80, segundo as  

tendências educacionais que se generalizaram nesse período.  

 

Em 1990 o Brasil participou da Conferência Mundial de Educação para  

Todos, em Jomtien, na Tailândia, convocada pelo Unesco, Unicef, PNUD e Banco  

Mundial. Dessa conferência, assim como a Declaração de Nova Delhi -assinada pelos  

nove países em desenvolvimento de maior contingente populacional do mundo -,  

resultaram posições consensuais na luta pela satisfação das necessidades básicas de  

aprendizagem para todos, capazes de tornar universal a educação fundamental e de  

ampliar as oportunidades de aprendizagem para crianças, jovens e adultos.  

Tendo em vista o quadro atual da educação no Brasil e os compromissos assumidos  

intencionalmente, o Ministério da Educação coordenou a elaboração do Plano Decenal  

de Educação para Todos (1993-2003), concebido como um conjunto de diretrizes  

 

  



políticas em contínuo processo de negociação, voltado para a recuperação da escola  

fundamental , a partir do compromisso com a equidade e com o incremento da  

qualidade, como também com a constante avaliação dos sistemas escolares, visando ao  

seu contínuo aprimoramento.  

 

O Plano Decenal de Educação, em consonância com o que estabelece a  

Constituição de 1988, afirma a necessidade e a obrigação de o Estado elaborar  

parâmetros claros no campo curricular capazes de orientar as ações educativas do ensino  

obrigatório, de forma a adequá-lo aos ideais democráticos e à busca da melhoria da  

qualidade do ensino nas escolas brasileiras.  

 

Nesse sentido, a leitura atenta do texto constitucional vigente mostra a  

ampliação das responsabilidades do poder público para com a educação de todos, ao  

mesmo tempo que a Emenda Constitucional nº 14, de 12 de setembro de 1996, priorizou  

 

o ensino fundamental, disciplinando a participação de Estados e Municípios no tocante  

ao financiamento desse nível de ensino.  

A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei Federal n.  

9.394), aprovada em 20 de dezembro de 1996, consolida e amplia o dever do poder  

público para com a educação em geral e em particular para com o ensino fundamental.  

Assim, vê-se no art. 22 dessa lei que a educação básica, da qual o ensino fundamental é  

parte integrante, deve assegurar a todos “a formação comum indispensável para o  

exercício da cidadania e fornecer-lhes meios para progredir no trabalho e em estudos  

posteriores”, fato que confere ao ensino fundamental, ao mesmo tempo, um caráter de  

terminalidade e de continuidade.  

 

Essa LDB reforça a necessidade de se propiciar a todos a formação básica  



comum, o que pressupõe a formulação de um conjunto de diretrizes capaz de nortear os  

currículos e seus conteúdos mínimos, incumbência que, nos termos do art. 9º, inciso IV,  

é remetida para a União. Para dar conta desse amplo objetivo, a LDB consolida a  

organização curricular de modo a conferir uma maior flexibilidade no trato dos  

componentes curriculares, reafirmando desse modo o principio da base nacional comum  

(Parâmetros Curriculares Nacionais), a ser complementada por uma parte diversificada  

em cada sistema de ensino e escola na prática, repetindo o art. 210 da Constituição  

Federal.  

 

Em linha de síntese, pode-se afirmar que o currículo, tanto para o ensino  

fundamental quanto para o ensino médio, deve obrigatoriamente propiciar  

oportunidades para o estudo da língua portuguesa, da matemática, do mundo físico e  

natural e da realidade social e política, enfatizando-se o conhecimento do Brasil.  

Também são áreas curriculares obrigatórias o ensino da Arte e da Educação Física,  

necessariamente integrada à proposta pedagógica. O ensino de pelo menos uma língua  

estrangeira moderna passa a se construir um componente curricular obrigatório, a partir  

da quinta série do ensino fundamental (art. 26, § 5º). Quanto ao ensino religioso, sem  

onerar as despesas públicas, a LDB manteve a orientação já adotada pela política  

educacional brasileira, ou seja, constitui disciplina dos horários normais das escolas  

públicas, mas é de matrícula facultativa, respeitadas as preferências manifestadas pelos  

alunos ou por seus responsáveis. (art. 33).  

 

  



O ensino proposto pela LDB está em função do objetivo maior do ensino  

fundamental, que é o de propiciar a todos formação básica para a cidadania, a partir da  

criação na escola de condições de aprendizagem para:  

 

“I-o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios  

básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo;  

 

II-a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da  

tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade;  

 

III-o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a  

aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores;  

 

IV-o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade  

humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social” (art. 32).  

 

Verifica-se, pois, como os atuais dispositivos relativos à organização  

curricular da educação escolar caminham no sentido de conferir ao aluno, dentro da  

estrutura federativa, efetivação dos objetivos da educação democrática.  

 

Com certeza quando o Estado e Municípios permitem (ou se omitem)  

diante dessa grave situação pela qual estão passando todos que labutam e estudam na  

Escola Deuzuita, viola flagrantemente violando direitos, pois “um cidadão fora da  

escola é um cidadão a menos”, “a escola que não atrai o interesse do aluno perde para o  

bar e a boate”, “uma escola caindo aos pedaços prejudica a aprendizagem, no mínimo,  

pelo desconforto”.  

 



A adesão dos operadores da Justiça e de todo o sistema de garantia na luta  

para a efetividade do Direito à Educação é importantíssima para o desenvolvimento do  

país. Daí, não pode negar-se solução para problema tão grave e basilar. Em principal,  

porque diz respeito a crianças e adolescentes que estudam na escola.  

 

O Direito à Educação Escolar abrange a universalidade do acesso e  

permanência, colocada na Constituição Federal (art. 206, inciso I0 e na LDB (art. 3.º,  

inciso I) como princípio do ensino, assegura à criança e ao adolescente a igualdade de  

condições para o acesso e a permanência na escola.  

 

Sem dúvida, a permanência na escola constitui-se num desafio da educação  

escolar, que não se restringe mais tão-só ao direito à vaga, mas no direito ao ingresso, à  

permanência e ao sucesso.  

 

O ensino da 1.ª a 8.ª série é obrigatório e gratuito, ou seja, deve ser  

oferecido gratuitamente a todo brasileiro, inclusive para os que a ele não tiveram acesso  

na idade própria. Porém, em relação ao ensino médio, em face de regra programática de  

progressiva universalização dessa etapa final da educação básica, não se percebe a  

mesma condição de liquidez e certeza em relação ao seu acesso. Destaque-se que, isso  

jamais significa que não tenham valor algum como bem diz JOSÉ AFONSO DA  

SILVA:  

 

“Como normas de eficiência limitada, sua aplicação plena, relativamente  

aos interesses essenciais que exprimem os princípios genéricos e esquemáticos, depende  

da emissão de uma normatividade futura, em que o legislador ordinário, integrando-lhe  

a eficácia, mediante lei ordinária (...) lhes dê capacidade de execução em termos de  

regulamentação daqueles interesses visados. Muitas, contudo, podem ser aplicadas  



 

  



independentemente de lei, mas por meio de outras providências (...) Sendo também  

dotadas, ao menos, de um mínimo de eficácia, regem até onde possam (por si, ou em  

coordenação com outras normas constitucionais), situações, comportamentos e  

atividades na esfera de alcance do princípio ou esquema que contêm, especialmente  

condicionado a atividade dos órgãos do Poder Público e criando situações jurídicas de  

vantagens ou de vínculo. Em conclusão, as normas programáticas têm eficácia jurídica  

imediata, direta e vinculante nos casos seguintes: 1 – estabelecem um dever para o  

legislador ordinário; II – condicionam a legislação futura, com a conseqüência de serem  

inconstitucionais as leis ou atos que as ferirem; III – informam a concepção do Estado e  

da sociedade e inspiram sua ordenação jurídica, mediante a atribuição de fins sociais,  

proteção dos valores da justiça social e revelação dos componentes do bem comum; IV  

 

– constituem sentido teleológico para a interpretação, integração e aplicação das normas  

jurídicas; V – condicionam a atividade discricionária da Administração e do Judiciário;  

VI – criam situações jurídicas subjetivas, de vantagem ou de desvantagem (...)” (In  

SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, 9.ª ed. São Paulo,  

Malheiros, 1992, p. 163-4).  

O direito à educação previsto na CF/88 é cláusula pétrea, núcleo  

irreformável da Constituição, não podendo ser contrariada por legislação que vier a  

ultrapassá-la ou com ela chocar-se. Nesse sentido, manifestou-se o Ministro marco  

Aurélio, asseverando o vínculo de continência dos direitos sociais com as garantias do §  

4.º do art. 60: “Tivemos, Senhor Presidente, o estabelecimento de direitos e garantias de  

forma geral. Refiro-me àqueles previstos no rol, que não é exaustivo, do art. 5.º da  

Carta, os que estão contidos, sob a nomenclatura “direitos sociais”, no art. 7.º e,  

também, em outros dispositivos da Lei Básica Federal, isto sem considerar a regra do §  

2.º do art. 5.º” (STF, trecho do voto do Min. Marco Aurélio, RTJ, 150:68). A  

jurisprudência avançou na decisão do Supremo Tribunal Federal, o qual declarara a  



norma do art. 150, III, “b”, da CF, por força do disposto no § 2.º do art. 5.º, verdadeiro  

direito fundamental do cidadão-contribuinte, consagrando assim, o princípio da abertura  

material do catálogo dos direitos fundamentais da nossa Constituição.  

 

Deve ainda, esse entendimento, ser conjugado com o art. 5.º, § 1.º, da  

CF/88, o qual diz que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm  

aplicação imediata. E não só. A interpretação que melhor se adapta ao sentido da  

Constituição de 1988 deve incluir os direitos sociais, dentre eles o direito à educação,  

entre as cláusulas pétreas. Segundo Ingo Sarlet, “a função precípua das assim  

denominadas ‘cláusulas pétreas’ é a de impedir a destruição dos elementos essenciais da  

Constituição (...) constituindo os direitos sociais (assim como os políticos) valores  

basilares de um Estado social e democrático de direito, sua abolição acabaria por  

redundar na própria destruição da identidade da nossa ordem constitucional” (In  

SARLET, Ingo Wolfgany. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. Porto Alegre:  

Livraria do Advogado, p. 363). Ainda, já resta consagrado o entendimento que “o  

princípio da dignidade da pessoa humana tem o sentido de uma cláusula “aberta”, de  

forma a respaldar o surgimento de “direitos novos” não expressos na Constituição de  

1988, mas nela implícitos, seja em decorrência do regime e princípios por ela adotados  

ou em virtude de tratados internacionais em que o Brasil seja parte, reforçando assim, o  

disposto no art. 5.º, § 2.º. Estreitamente relacionada com essa função, pode-se  

mencionar a dignidade da pessoa humana como critério interpretativo do inteiro  

ordenamento Constitucional” (In FARIAS, Edílson Pereira de. Colisão de Direitos, p.  

54).  

 

  



EROS ROBERTO GRAU ensina bem que é preciso muito mais para  

realizar-se a Justiça do que a análise fria da Lei: “Aplicar o direito é torná-lo efetivo.  

Dizer que um direito é imediatamente aplicável é afirmar que o preceito no qual é  

inscrito é auto-suficiente, que tal preceito não reclama – porque dele independe –  

qualquer ato legislativo ou administrativo que anteceda a decisão na qual se consume a  

sua efetividade (...). Preceito imediatamente aplicável vincula, em última instância, o  

Poder Judiciário. Negada pela Administração Pública, pelo Poder Legislativo ou pelos  

particulares a sua aplicação, cumpre ao Judiciário decidir pela imposição de sua pronta  

efetivação” (In GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 4.ª  

Ed. São Paulo: Malheiros, p. 313/191).  

 

Segundo o jurista, “a aplicação do direito supõe a tomada de uma decisão  

pela sua efetividade. Ao Judiciário cabe não apenas reproduzir o direito, mas também  

produzi-lo, retido pelos princípios e jurídicos. Não se pretende atribuir ao Judiciário a  

função legislativa, mas, com base no princípio da supremacia da Constituição, assegurar  

a pronta exeqüibilidade de direito ou garantia constitucional imediatamente aplicável”.  

Quanto à afirmação de que tal postura viola o princípio da “Separação de Poderes”,  

Eros Grau responde que “cumpre tão somente lembrar que além de o Legislativo não  

deter o monopólio do exercício da função normativa, mas sim, apenas, da função  

legislativa, já de há muito se tem por superada a concepção de que a razão humana seria  

capaz de formular preceitos normativos unívocos, nos quais antevistas, em sua  

integridade, todas as situações da realidade que devem regular”. “O Poder Judiciário,  

então, estará, de uma banda, vinculado pelo dever de conferir efetividade imediata ao  

preceito. De outra, estará autorizado a inovar o ordenamento jurídico suprindo, em cada  

decisão que tomar, eventuais lacunas que, não estivesse o preceito dotado de  

aplicabilidade imediata, atuaria como obstáculo a sua exeqüibilidade”, conforme disse  

MARIOS AUGUSTO MALISKA citando EROS ROBERTO GRAU (In MALISKA,  



Marios Augusto. O Direito à Educação e à Constituição. Porto Alegre: Sérgio Antônio.  

Fabris Editor, 2001, págs. 107 e 108).  

 

Ainda, Flávia Piovesan assevera que a norma do art. 5º § 1º da  

Constituição Federal impõe “aos Poderes Públicos conferir eficácia máxima e imediata  

a todo e qualquer preceito definidor de direito e garantia fundamental. Este princípio  

intenta assegurar a força dirigente e vinculante dos direitos e garantias de cunho  

fundamental, ou seja, objetiva tornar direitos prerrogativas diretamente aplicáveis pelos  

Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário” (In PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos  

e o Direito Constitucional Internacional. 3ª ed. São Paulo: Max Limonad, 1997, p. 64).  

 

Isso, sem contar que na “aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a  

que ela se dirige e as exigências do bem comum” (art. 5º, do Dec.-Lei n.º 4.657, de  

04.09.42).  

A própria Constituição Federal vigente prevê expressamente ser “dever da família, da  

sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o  

direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à  

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária,  

além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, violência,  

crueldade e opressão” (art. 227, caput). Isso, sem contar que “a educação é um direito  

de todos e dever do Estado e da família” (art. 205). Daí o alerta do § 2.º, do art. 208, de  

que “o não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta  

irregular, importa responsabilidade da autoridade competente”.  

 

  



Por suas idades os adolescentes estão amparados pelo Estatuto da Criança  

e do Adolescente, mesmo estudando no ensino médio, pois como se disse antes o direito  

à educação compreende o direito à permanência na escola. O legislador não quis que as  

pessoas estudassem apenas o ensino fundamental.  

 

Todo ser humano nasce com um potencial e tem o direito de desenvolvêlo,  

a escola é essa oportunidade que abrange o direito ao ingresso (nenhum adolescente  

fora da escola), à regresso (o adolescente que, por qualquer motivo, tenha se afastado da  

escola, tenha o direito de retomar os estudos), permanência (que a evasão seja evitada a  

todo custo) e sucesso (a progredir).  

 

A educação é um direito público subjetivo, pois reconhecida como o  

caminho para o homem evoluir crescer pessoal e profissionalmente.  

 

Como direito público subjetivo equivale a pretensão jurídica dos  

indivíduos exigirem do Estado a execução (facere) ou a omissão (non facere) de certa  

prerrogativa, em virtude do que preconiza a norma jurídica.  

 

Por ser um direito social, a educação para efetivar-se depende do  

envolvimento da sociedade. Assim, não é à toa que o art. 204 da CF/88 diz ser “a  

educação, direito de todos e dever do Estado e da família”, devendo ser “promovida e  

incentivada com a colaboração da sociedade”.  

 

A Magna Carta Política vigente, reconhecendo esse direito a todos, teve  

em vista o desenvolvimento do indivíduo, capacitando-lhe para o exercício da  

cidadania, qualificação para o mercado de trabalho e preparo para a vida, em geral.  

 



Destaque-se que, a temática da educação não é tratada apenas na Seção I,  

do Capítulo III da CF/88, mas em outros dispositivos, os quais trabalham diretamente o  

assunto, como por exemplo, os arts. 22, XXIV, 23, V e 24, IX. Inclusive, explicita  

princípios e normas inerentes à educação. Isso, sem contar as normações universais as  

quais aplicam-se ao processo educacional como a cláusula do due process of law (art.  

5.º LIV), a diretriz da isonomia (art. 5.º, caput) ou o vetor da legalidade (art. 5.º, II),  

basilares de todo sistema jurídico.  

 

A Lei n.º 9.394, de 20.12.96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação  

Nacional, completa as bases jurídicas da educação no ordenamento jurídico brasileiro.  

Isso, sem contar as demais leis atinentes ao assunto como o Estatuto da Criança e do  

Adolescente.  

 

O ensino será ministrado com base nos princípios da igualdade de  

condições para o acesso e permanência na escola, da liberdade de aprender, ensinar,  

pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, do pluralismo de idéias e de  

concepção pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, da  

gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, da valorização dos  

profissionais do ensino, garantidos, na forma da lei, planos de carreira para o magistério  

público, com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por concurso público  

de provas e títulos, da gestão democrática do ensino público, na forma da lei, e da  

garantia de padrão de qualidade (art. 206).  

 

  



O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de  

ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive sua oferta gratuita para  

todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria, progressiva e universalização do  

ensino médio gratuito, atendimento educacional especializado aos portadores de  

deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, atendimento em creche e préescola  

às crianças de zero a seis anos de idade, acesso aos níveis mais elevados do  

ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, oferta de  

ensino noturno regular, adequado às condições do educando e atendimento ao  

educando, no ensino fundamental, através de programas suplementares de material  

didático, escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde (art. 208).  

 

Ainda, compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino  

fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela  

freqüência à escola.  

Destaque-se que, a Lei nº 11.274, de 06.02.06, obriga o Poder Executivo a iniciar os  

estudos das crianças no ensino fundamental obrigatório gratuito, nas escolas públicas,  

aos 06 (seis) anos de idade.  

 

Como todo direito social, é tarefa árdua efetivá-lo, pois dependente de  

todos, Estado e sociedade. A aproximação entre o Ente Público e a população é  

imprescindível não só para o seu exercício como para cumprimento do projeto  

constitucional de dignidade da pessoa humana, do seu pleno desenvolvimento, de seu  

preparo para o exercício da cidadania e de sua qualificação para o trabalho.  

 

Nessa área, a participação de todos é fundamental para que o sistema  

educacional funcione plenamente, pois há muito para evoluir-se. Até porque a educação  

é conceito mutável no tempo, construindo-se dia-a-dia com a evolução social.  



 

O direito à educação é tão amplo que qualquer conceito sobre o mesmo  

corre o risco de ser ultrapassado no próprio momento de sua feitura, pois constitui-se de  

acordo com os valores sociais e as ideologias dominantes na época. Porém, hoje está  

consagrado que esse direito abrange não só o direito de estudar, mas os de freqüentar a  

sala de aula, participar das atividades escolares, de aprender, ser mantido na mesma e a  

de ter êxito. Em sentido extensivo, de progredir.  

 

Assim, o ensino ministrado deve ser obrigatoriamente de qualidade,  

possível em igualdade de condições, com os recursos necessários e sem violências,  

respeitando-se os valores sociais e da família. Corroborando isso, vale transcrever o art.  

26 da Declaração Universal dos Direitos do Homem:  

 

1 -“Toda pessoa tem direito à educação. A educação deve ser gratuita,  

pelo menos no que diz respeito aos ensinos elementar e fundamental. O ensino  

elementar é obrigatório. O ensino técnico e profissional deve ser generalizado; o acesso  

aos estudos superiores deve ser assegurado a todos, em plenas condições de igualdade,  

em função do mérito.  

 

2 -A Educação deve visar o pleno desenvolvimento da personalidade  

humano e o fortalecimento do respeito pelos direitos do homem e pelas liberdades  

fundamentais. Ela deve favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as  

 

  



nações e todos os grupo raciais ou religiosos, assim como o desenvolvimento das  

atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz.  

 

3 -Os pais têm, por prioridade, o direito de escolher o gênero de educação  

a dar a seus filhos.  

 

4 -A educação deve visar o pleno desenvolvimento da personalidade  

humana e o fortalecimento do respeito pelos direitos do homem e pelas liberdades  

fundamentais.  

 

5 – A educação deve favorecer a compreensão, a tolerância e amizade  

entre todos as nações e todos os grupos raciais ou religiosos, assim como o  

desenvolvimento das atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz.”  

 

E há muito para evoluir-se nesse campo, posto que no Brasil o exercício do  

direito da educação ainda é construído por entendimentos de órgãos administrativos e  

decisões judiciais, muitas vezes, dissociados da realidade nacional de pobreza e  

exclusão social, baseados em conceitos ultrapassados. Senão, vejamos:  

 

“É inconstitucional o dispositivo da Constituição de Santa Catarina que  

estabelece o sistema eletivo, mediante voto direto e secreto, para a escolha dos  

dirigentes dos estabelecimentos de ensino. É que os cargos públicos ou são providos  

mediante concurso público, ou, tratando-se de cargo em comissão, mediante livre  

nomeação e exoneração do chefe do Poder Executivo, se os cargos estão na órbita deste.  

(CF art. 37, II, art. 84, XXV)” (STF-Pleno – Adin nº 123-O/SC – rel. Min. Carlos  

Velloso, Diário da Justiça, Seção I, 12 set. 1997, p. 43.713).  

 



“As nomeações para os cargos da Administração, ressalvadas as hipóteses  

inscritas na Constituição, são da competência do chefe do Poder Executivo (CF, art. 84,  

XXV), facultadas as delegações indicadas no parágrafo único do mesmo artigo 84, CF,  

II – Cautelar deferida para suspensão da eficácia, no § 1º do art. 230 da Constituição do  

Ceará, que cuida da nomeação dos membros do Conselho de Educação, das expressões:  

indicados na seguinte proporção: um terço pelo Secretário de Educação do Ceará e dois  

terços pelo Legislativo” (STF-Pleno-Adin nº 143-4/CE – rel. Min. Carlos Velloso –  

Diário da Justiça, Seção 1, 30 mar. 2001, p. 80).  

 

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL – REEXAME OBRIGATÓRIOMANDADO  

DE SEGURANÇA-DIREITO À EDUCAÇÃO-GARANTIA SOCIAL  

FUNDAMENTAL – REMATRÍCULA EM ESCOLA DE ENSINO TÉCNICO  

PROFISSIONALIZANTE-POSSIBILIDADE-INADIMPLÊNCIA CONTUMAZ  

INEXISTENTE – SITUAÇÃO DE FATO JÁ CONSOLIDADA.I -O direito à  

educação tem essência constitucional e deve ser assegurado pelo Estado como garantia  

social fundamental.II – Inexistindo qualquer indício de inadimplência contumaz e  

decorrido mais de um ano do ato impugnado, consolidou-se situação de fato e qual não  

pode ser desconsiderada, pois a demandante já deve ter avançado no curso, do que  

resulta possibilidade de rematrícula mediante a negociação da dívida. Sentença  

confirmada-Unanimidade. (TJE/PA, MS nº 2004302741-6, Acórdão 55386, Rel. Des.  

Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 3ª Câmara Cível Isolada, data da decisão:  

04.11.04, publicação DJ de 15.02.05, cad. 01, p. 012).  

 

  



“EMENTA: Administrativo. Ensino superior. Proibição da prestação de  

exames finais ao aluno inadimplente. Impossibilidade.I – Ressalvado entendimento  

pessoal de que a instituição particular de ensino não pode ser obrigada à prestação do  

ensino sem a correspondente contraprestação, pelo aluno, mas diante da situação de fato  

consolidado pelo decurso do tempo, ante a concessão da liminar e, posteriormente, da  

segurança, confirma-se a sentença.II – Remessa oficial desprovida” (TRF, 1ª Região,  

REO 94.01.00790-0/GO, rel. Juiz Daniel Paes Ribeiro, 2ª Turma, decisão: 24-8-1994,  

DJ 2, de 22-9-1994, p. 52984).  

 

“O Estado brasileiro não impõe métodos nem obriga a que as pessoas  

matriculem os seus filhos em escola pública. Disciplina, sim, a freqüência, estabelece  

diretrizes e bases da educação consoante a Constituição e as leis vigentes aprovadas  

pelo povo através de seus representantes no Poder Legislativo (art. 1º, § 1º da CF/88). E  

de nenhum modo impede ou proíbe os pais de ajudarem na educação dos seus filhos. Ao  

revés os ajuda de toda forma, seja mantendo estabelecimentos de ensino direta ou  

indiretamente com bolsas de estudo, seja promovendo o pagamento de bolsas aos pais,  

para incentivá-los a dirigir os filhos à escola pública ou privada” (STJ, MS 7.407/DF  

(2001/0022843-7), rel. Min. Francisco Peçanha Martins).  

 

Há muitas decisões também importantíssimas que tem acabado por  

melhorar o ensino no país:  

 

“EMENTA: Administrativo. Ensino superior. Mensalidades em atraso.  

Retenção do diploma, histórico escolar e certificado de aprovação no exame da Ordem.  

Lei 8.170/91. Liminar concessiva. Fato consumado.I – Concedida a liminar, ratificada  

após sentença definitiva determinando a entrega do diploma de colação de grau e a  

documentação restante pertinente à conclusão do curso ao aluno inadimplente, a qual  



fora detida, dá-se a consumação do fato, restando à universidade a via judicial própria  

para a cobrança das mensalidades atrasadas.II – Remessa oficial improvida” (TRF, 1ª  

Região, REO 97.01.31318-0/MG, rel. Juiz Aldir Passarinho Junior, 1ª Turma, decisão:  

19.4.1995, DJ 2, de 23-10-1995, p. 72268).  

 

“EMENTA: Administrativo. Ensino superior. Matrícula. Deferimento.  

Comprovação de conclusão do segundo grau. Inexistência de diploma.I – Comprovado  

que o aluno concluiu o segundo grau, embora não tenha apresentado o diploma  

respectivo, é de se deferir-lhe a matrícula, se aprovado pelo vestibular.II – Remessa  

oficial improvida” (TRF, 1ª Região, REO 92.01.21085-0/GO, rel. Juiz Osmar Tognolo,  

2ª Turma, decisão: 22-3-1994, DJ 2, de 22-4-1994, p. 17630).  

 

REEXAME DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO  

AO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO GRATUITO. DEVER ESTATAL. I – A  

educação, direito de todos e dever do Estado. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito,  

é previsto na Constituição Federal e ocorre em qualquer grau de ensino, não podendo  

ser negado pelo Estado. II-Além disso, assegurada a matrícula ao impetrante, mercê da  

liminar que veio a ser confirmada pela sentença, o qual já estuda no estabelecimento há  

mais de 01 (um) ano, firmou-se situação de fato que não pode ser desconsiderada,  

mesmo porque “summa injuria”. III -sentença mantida à unanimidade. (TJE/PA,  

Agravo de Instrumento, Acórdão 48429, rel. Des. Maria Helena Couceiro Simões, 1ª  

Câmara Cível Isolada, data da decisão: 07.04.03, publicação DJ de 06.05.05) (com  

destaque).  

 

  



EMENTA: Ensino superior. Programa de crédito educativo. Instituição de  

ensino. Legitimidade passiva ad causam. Atraso pela Caixa Econômica no repasse dos  

valores devidos a título de mensalidades escolares. Freqüência a provas condicionada ao  

pagamento de débito. Inadmissibilidade. I-A instituição de ensino é parte passiva  

legítima ad causam em ações pertinentes ao Programa de Crédito Educativo. II -O  

crédito educativo, destinado a alunos carentes, representa o cumprimento pela União  

Federal do disposto no art. 205 da Constituição Federal, segundo o qual a educação é  

direito de todos e dever do Estado. Por conseguinte, determinando o mesmo dispositivo  

constitucional que ela seja promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, ao  

aderir ao Programa de Crédito Educativo, a instituição de ensino torna-se dele partícipe  

e, portanto, sujeita a suas regras, pois, caso contrário, haveria desvirtuamento do  

Programa e desrespeito ao preceito constitucional, pois, se o aluno carente não dispõe  

de recursos financeiros para custeá-las, evidentemente, não os terá para adiantá-las,  

minudência que levou o legislador a editar normas do art. 9º, I e II, e parágrafo único,  

da Lei 8.436/92, proibindo os estabelecimentos escolares de suspender matrículas ou  

cobrar mensalidades, mesmo como adiantamento, de beneficiário e crédito educativo e  

disciplinando o pagamento atrasado dos valores devidos.III -Apelação e remessa oficial  

denegadas.IV -Sentença confirmada.V -Segurança confirmada” (TRF, 1ª Região, MAS  

92.01.20731-O/MG, rel. Juiz Catão Alves, 1ª Turma, decisão: 24-10-1995, DJ2, de 2-31996,  

p. 11342).  

 

EMENTA: Constitucional. Direito de ensino fundamental gratuito.  

Corresponde dever estatal.I-A educação constitui direito de todos e dever do Estado. O  

nível fundamental deve ser gratuito e obrigatório.II -Candidata que, aos sete anos de  

idade, logrou classificar-se, com a nota 8.4, em 49º lugar para matrícula no colégio de  

aplicação da ERFJ, tem direito à vaga correspondente, a despeito de ter passado para o  

51º lugar em virtude de revisões de provas de outros candidatos que não se  



classificaram desde logo, como ela, em tal certame, dentro das cinqüenta vagas  

oferecidas.III-Demais disso, a mesma, mercê de liminar que veio a ser chancelada pela  

sentença, já estuda em tal estabelecimento há quase um ano, situação de fato que não  

pode ser desconsiderada, mesmo porque summa injuria.IV -Conhecimento e  

improvimento da apelação e da remessa oficial” (TRF, 2ª Região, MAS  

90.02.08118/RJ, rel. Juiz Arnaldo Lima, 3ª Turma, decisão: 21-3-1990, DJ2, de 10-51990,  

p. 9342) (com destaque).  

 

EMENTA: Administrativo. Ensino superior. Funcionário Público.  

Transferência escolar.I -O estudante que é funcionário Público e que foi designado para  

efetuar estágio em uma outra universidade, tem direito, ao término do mesmo, de  

matricular-se na universidade de origem independentemente de vaga.II – Recurso  

provido (TRF, 1ª Região, MAS 90.01.05141-3/PI, rel. Juiz Alves de Lima, 2ª Turma,  

decisão: 12-6-1990, p. 14374).  

 

EMENTA: Administrativo. Ensino superior. Matrícula. Compatibilização  

do estudo com o horário de trabalho.I – Havendo vaga no turno pretendido, constitui  

abuso de poder o ato da autoridade que indefere pedido de transferência de aluno que  

comprova a necessidade de compatibilizar seus estudos com o horário de trabalho.II –  

Remessa a que se nega provimento” (TRF, 1ª Região, REO 93.01.24486-1/MG, rel. Juiz  

Osmar Tognolo, 2ª Turma, decisão: 28-6-1994, DJ2, de 8-8-1994, p.41743).  

 

  



EMENTA: Administrativo. Ensino Superior. Matrícula em dois  

cursos.Vedação regimental. Ausência de amparo legal. Segurança concedida.I Havendo  

possibilidade de compatibilização de horários para cursar Direito e Medicina  

simultaneamente, carece de amparo legal a vedação constante do ‘manual do candidato  

do concurso vestibular’ que exige a desistência do primeiro para que possa ser o aluno  

matriculado na segunda.II -Apelação e remessa oficial improvidas” (TRF, 1ª Região,  

AMS 93.01.04988-0/AM, rel. Juiz Aldir Passarinho Junior, 1ª Turma, decisão: 22-31994,  

DJ2, de 6-3-1995, p.10770).  

 

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CRIANÇA DE ATÉ SEIS  

ANOS DE IDADE-ATENDIMENTO EM CRECHES E PRÉ-ESCOLA –  

EDUCAÇÃO INFANTIL-DIREITO ASSEGURADO PELO PRÓPRIO TEXTO  

CONSTITUCIONAL ( CF, ART. 208, IV) – COMPREENSÃO GLOBAL DO  

DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO – DEVER JURÍDICO CUJA  

EXECUÇÃO SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO, NOTADAMENTE AO MUNICÍPIO  

(CF, ART. 211, § 2º)-RECURSO IMPROVIDO. – A educação infantil representa  

prerrogativa constitucional indisponível, que, deferida às crianças, a estas assegura, para  

efeito de seu desenvolvimento integral, e como primeira etapa do processo de educação  

básica, o atendimento em creche e o acesso à pré-escola (CF, art. 208, IV). – Essa  

prerrogativa jurídica, em conseqüência, impõe, ao Estado, por efeito da alta significação  

social de que se reveste a educação infantil, a obrigação constitucional de criar  

condições objetivas que possibilitem, de maneira concreta, em favor das “crianças de  

zero a seis anos de idade” (CF, art. 208, IV), o efetivo acesso e atendimento em creches  

e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão governamental,  

apta a frustrar, injustamente, por inércia, o integral adimplemento, pelo Poder Público,  

de prestação estatal que lhe impôs ao próprio texto da Constituição Federal. – A  

educação infantil, por qualificar-se como direito fundamental de toda criança, não se  



expõe, em seu processo de concretização, a avaliações meramente discricionárias da  

administração pública, nem se subordina a razões de puro pragmatismo governamental.  

 

– Os municípios -que atuarão, prioritariamente, no ensino fundamental e na educação  

infantil (CF, art. 211, § 2º)-não poderão demitir-se do mandato constitucional,  

juridicamente vinculante, que lhes foi outorgado pelo art. 208, IV, da Lei Fundamental  

da República, e que representa fator de limitação da discricionariedade político- 

administrativa dos entes municipais, cujas opções, tratando-se do atendimento das  

crianças em creche, não podem ser exercidas de modo a comprometer, com apoio em  

juízo de simples conveniência ou de mera oportunidade, a eficácia desse direito básico  

de índole social.-embora resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a  

prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao  

Poder Judiciário, determinar, ainda que em bases excepcionais, especialmente nas  

hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam estas  

implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão – por importar em  

descumprimento dos encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter  

mandatório – mostra-se apta a comprometer a eficácia e a integridade de direitos sociais  

e culturais impregnados de estatura constitucional. A questão pertinente à “reserva do  

possível” (STF, RE 410715 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2 ª Turma, data da  

decisão: 22.11.05, publicação DJ 03.02.06, pp. 00076) (com destaque).  

Defender o direito à educação é defender o exercício da cidadania. Sem  

educação a democracia fica irremediavelmente comprometida, com bem disse HESSE:  

“Em tudo, democracia é, segundo seu princípio fundamental, um assunto de cidadãos  

 

  



emancipados, informados, não de uma massa de ignorantes, apáticos, dirigida apenas  

por emoções e desejos irracionais que, por governantes bem intencionados ou mal  

intencionados, sobre a questão do seu próprio destino, é deixada na obscuridade” (In  

HESSE, Konrad. Elementos de Direito Constitucional da República Federal da  

Alemanha. Tradução portuguesa por Luís Afonso Heck. Porto Alegre: Fabris, 1998, p.  

318).  

 

O papel do Ministério Público na área educacional deve ser o de engajar-se  

no processo como um todo, para cumprimento das suas atribuições de fiscalização dos  

recursos públicos e de observância dos princípios constitucionais. Acima de tudo, para  

formação de uma mentalidade libertadora, de valorização do ensino e de inclusão social,  

preferindo-se, sobretudo a execução do serviço educacional e seu funcionamento, a  

rigor de qualidade.  

 

A aproximação da comunidade é o maior e mais forte instrumento do  

Ministério Público para garantir o exercício do direito à educação e o funcionamento de  

todo o sistema, por meio do atendimento ao público, palestras, reuniões e fiscalizações,  

formando uma “rede social de controle”, com professores, diretores, merendeiras,  

médicos, conselheiros tutelares, membros de organizações civis e outros, os quais  

funcionarão como “vozes sociais” engajadas no melhoramento do ensino e na sua  

prestação a todos, pois é “a merendeira que sabe quando há falta de merenda na escola”,  

e assim por diante.  

 

Uma luta deve ser travada, por toda a sociedade, árdua e possível pelo  

acesso das pessoas à escola e melhoramento do ensino neste país.  

 

Se a mobilização popular e os termos de ajustamentos de conduta não  



derem certo, salvo se outras medidas rigorosas não forem necessárias desde o início,  

não haverá outro posicionamento a ser tomado, senão a propositura de ações civis e  

denúncias criminais pelo Órgão Ministerial, fazendo valer a sua missão constitucional,  

de defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e  

individuais indisponíveis, conforme previsto no art. 127 da CF/88.  

 

A CF/88 fez da Educação o primeiro e mais importante dos direitos sociais  

como um valor de cidadania e dignidade da pessoa humana, essenciais ao Estado  

Democrático de Direito e condição para a realização dos ideais da República de  

construir uma sociedade livre, justa e solidária, nacionalmente desenvolvida, com a  

erradicação da pobreza, da marginalização e das desigualdades sociais e regionais e  

livre de quaisquer formas de discriminação (art. 3º).  

 

A realidade educacional brasileira, apesar dos esforços históricos dos  

educadores e dos avanços formais da legislação para superá-los, infelizmente ainda  

carrega insuficiências gritantes e um descompasso com a situação econômica do pais.  

 

A luta por novos e melhores dias para a juventude e toda a sociedade  

brasileira só pode ter como ponto de partida a efetivação do direito à educação, como  

antídoto à marginalização social que encaminha as pessoas à mendicância, à  

prostituição e à delinqüência, merecedoras de formação que venha no futuro credenciálas  

como agentes responsáveis pela tarefa indicada como um dos objetos da República  

Federativa do Brasil de criar uma sociedade livre, justa e solidária.  

 

  



Todo ser humano nasce com um potencial e tem o direito de desenvolvêlo,  

a escola é essa oportunidade que abrange o direito ao ingresso (ninguém fora da  

escola), à regresso (a pessoa que, por qualquer motivo, tenha se afastado da escola,  

tenha o direito de retomar os estudos), permanência (que a evasão seja evitada a todo  

custo) e sucesso (a progredir).  

 

Sendo o Estado responsável prioritariamente pela educação de ensino  

médio, conclui-se que alguns princípios da educação contidos no art. 206 da CF/88 não  

estão sendo verificados na escola Deuzuita. Senão, vejamos:“I. igualdade de condições  

para o acesso e permanência na escola; II. liberdade de aprender e ensinar, pesquisar e  

divulgar o pensamento, a arte e o saber; III-pluralismo de idéias e de concepções  

pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; IV-gratuidade  

do ensino público em estabelecimentos oficiais; V-valorização dos profissionais do  

ensino, garantidos, na forma da lei, planos de carreira para o magistério público, com  

piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e  

títulos; VI-gestão democrática do ensino público, na forma da lei; VII – garantia de  

padrão de qualidade” (com destaque).  

 

Ainda, constatando-se que a referida escola também atende adolescentes,  

aos mesmos não sendo assegurados plenamente os seus direitos contidos na Lei nº.  

8.069, de 13 de julho de 1990, conforme art. 53, inciso I: “Igualdade de condições para  

 

o acesso e permanência na escola”; e inciso V, “acesso a escola pública e gratuita  

próxima de sua residência”; e no art. 54, inciso V, “acesso aos níveis mais elevados do  

ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um”. Inclusive,  

do inciso VI: “oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente  

trabalhador”.  



Quanto à especificidade do ensino médio, como etapa final da educação  

básica, foram constatadas deficiências no que se refere ao art. 35 da Lei nº. 9.394, de 20  

de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Base da Educação): “I. A consolidação e o  

aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o  

prosseguimento dos estudos”, isto porque os conteúdos não estão sendo aplicados de  

acordo com o programado, tanto pela falta de professores no quadro da Escola, quanto  

pelos professores que faltam à aulas sem justificativa; “II-A preparação básica para o  

trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo de modo a ser capaz de  

adaptar com flexibilidade às novas condições de ocupação ou aperfeiçoamentos  

posteriores”. Como não está havendo aulas regularmente, não há a continuidade da  

aprendizagem e, conseqüentemente, a preparação para o trabalho e a cidadania resta  

comprometido; “III-Aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a  

formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento ético”.  

Como os alunos não estão tendo acesso às disciplinas dessa natureza e integralmente,  

isso poderá interferir nas suas formações intelectuais e pedagógicas, gerando-se o  

desestímulo em continuar os estudos e a “opção” pela evasão escolar; “IV-A  

compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos dos processos produtivos,  

relacionando a teoria com a prática no ensino de cada disciplina”. Em conseqüência da  

inexistência de professores e de espaço físico para o funcionamento de toda a demanda  

da escola, bem como, implantação do laboratório de ciência e informática e outros  

serviços, no momento, os alunos estão impedidos de adquirir a compreensão dos  

fundamentos científicos e tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria  

com a prática.  

 

  



Portanto, o ensino que está sendo ministrado na escola Deuzuita não é o  

que quis o legislador para as pessoas, em especial, para as crianças e adolescentes, de  

qualidade duvidosa, com falta de professores e com o prédio em condições precárias.  

Inegavelmente, esse aprendizado resta comprometido.  

 

Inúmeros dispositivos legais dão a certeza desse mandamento cogente. São  

eles: Art. 205 e ss, em especial art. 206, item VII da CF/88; art. 227 da CF/88; art. 196 e  

ss da CF/88; art. 203 da CF/88; Lei nº 8.069/90; Lei nº 9.394/96 e outros.  

 

DAS PROVAS  

 

São provas a documentação acostada nos autos de inquérito Civil nº  

012/2006-MP/2ª PJR anexo com 202 (duzentas e duas) folhas contendo o seguinte:  

Ofício nº 276/05, de 11.08.05, da OAB/Subseção de Redenção; Termo de declarações  

do antigo diretor Juareis Santos Passos; Cópia da ata da reunião escolar,de 03.08.05;  

Demonstrativo do quadro do déficit Funcional de 2005; Demonstrativo do Quadro do  

Déficit de Carga Horária por turma e disciplina de 2005; Ofícios de nºs 84 e 87/05, da  

direção da escola, sobre a freqüência dos prestadores de serviços do ano de 2005;  

Requerimento da direção da escola pedindo providências, de 11.08.05; Ofício de nº  

149/05-MP/2ª PJ/Rd, de solicitação de informações à diretora da 15ª Unidade Regional  

de Ensino; Termo de declarações de Anderson Borges Barbosa; Relações de alunos por  

turmas, séries e idades, do ano de 2005; Quadro de carências de professores; Relatório  

de visita técnica realizada no período de 29 a 31 de agosto de 2005; Relatório de visita  

técnica nos dias 07 e 09 de março de 2006; Quadro de situação das aulas programadas e  

ministradas; Quadro de aproveitamento e evasão escolar no ano de 2005; Fotos e  

negativos recentes do prédio da escola; Matéria do Jornal “O Liberal”, de 17.03.2006  

sobre ausência de professores em escola estadual de Castanhal, o que está ocorrendo em  



vários municípios do Estado; Ainda, documentos enviados pela Direção da Escola  

Estadual de Ensino Médio Professora Duzuíta Pereira de Queiroz neste ano de  

2006:Demonstrativo de Aproveitamento Final 2005;Demonstrativo do déficit do quadro  

funcional da EEEM Profª Deuzuíta Pereira de Queiroz de 2006; Horário de aulas de  

2006; Quadro de Disciplinas da 1ª, 2ª,3ª séries, com 37 turmas, de 2006; Demonstrativo  

de carga horária disponível de 2006; Quadro de Lotação de 2006; Lista de alunos  

matriculados na 3ª série, matutino, Turma “A”, 2006; Lista de alunos matriculados 3ª  

série, matutino, Turma “B”, 2006; Lista de alunos matriculados 3ª série, matutino,  

Turma “C” 2006; Lista de alunos matriculados 2ª série, matutino, Turma “A”, 2006;  

Lista de alunos matriculados 2ª série, matutino, Turma “B” 2006; Lista de alunos  

matriculados 2ª série, matutino, Turma “C”, 2006; Lista de alunos matriculados 2ª série,  

matutino, Turma “D”, 2006; Lista de alunos matriculados 1ª série, matutino, Turma  

“A”, 2006; Lista de alunos matriculados 1ª série, matutino, Turma “B”, 2006; Lista de  

alunos matriculados 1ª série, matutino, Turma “C”, 2006; Lista de alunos matriculados  

1ª série, matutino, Turma “D”, 2006; Lista de alunos matriculados 1ª série, matutino,  

Turma “E” 2006; Lista de alunos matriculados 1ª série, matutino, Turma “F” 2006;  

Lista de alunos matriculados 1ª série, matutino, Turma “G”, 2006; Lista de alunos  

matriculados 1ª série, noturno, Turma “A”, 2006; Lista de alunos matriculados 1ª série,  

noturno, Turma “B”, 2006; Lista de alunos matriculados 1ª série, noturno, Turma “A”,  

13 de Maio; Lista de alunos matriculados 1ª série, noturno, Turma “B”, 13 de Maio;  

Lista de alunos matriculados 1ª série, noturno, Turma “C”, 13 de Maio; Lista de alunos  

matriculados 1ª série, noturno, Turma “D”, 13 de Maio, Lista de alunos matriculados 1ª  

série, noturno, Turma “E”, 13 de Maio; Lista de alunos matriculados 1ª série, noturno,  

 

  



Turma “F”, 13 de Maio; Lista de alunos matriculados 1ª série, noturno, Turma “G”, 13  

de Maio; Lista de alunos matriculados 1ª série, noturno, Turma “H”, 13 de Maio; Lista  

de alunos matriculados 1ª série, noturno, Turma “I”, 13 de Maio; Lista de alunos  

matriculados 2ª série, noturno, Turma “A”, 2006; Lista de alunos matriculados 2ª série,  

noturno, Turma “B”, 2006; Lista de alunos matriculados 2ª série, noturno, Turma “C”,  

2006; Lista de alunos matriculados 2ª série, noturno, Turma “D”, 2006; Lista de alunos  

matriculados 2ª série, noturno, Turma “E”, 2006; Lista de alunos matriculados 2ª série,  

noturno, Turma “F” 2006; Lista de alunos matriculados 2ª série, noturno, Turma “G”,  

2006; Lista de alunos matriculados 3ª série, noturno, Turma “A”, 2006; Lista de alunos  

matriculados 3ª série, noturno, Turma “B” 2006; Lista de alunos matriculados 3ª série,  

noturno, Turma “C”, 2006; Lista de alunos matriculados 3ª série, noturno, Turma “D”,  

2006; e Lista de alunos matriculados 3ª série, noturno, Turma “E”, 2006.  

 

DA TUTELA ANTECIPADA  

 

A antecipação de tutela em ações que objetivem a obrigação de fazer ou  

não fazer possui previsão no art. 461, caput e § 3º, do Código de Processo Civil,  

aplicável à Ação Civil Pública por força do que dispõe o art. 19 da lei 7.347/85, sendo  

relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do  

provimento final.  

 

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery (Ob. Cit. p. 1149),  

advertem que "Pelo CPC 273 e 461 § 3º, com a redação dada pela Lei 8.952/94,  

aplicável à ACP (LACP 19), o juiz pode conceder a antecipação da tutela de mérito, de  

cunho satisfativo, sempre que presentes os pressupostos legais. A tutela antecipatória  

pode ser concedida quer nas ações de conhecimento, cautelares e de execução, inclusive  

de obrigação de fazer ou não fazer".  



 

A aplicabilidade da antecipação da tutela na ação civil pública é tema  

abordado por Lúcia Valle Figueiredo, citada por Rodolfo de Camargo Mancuso (In  

Ação Civil Pública, 5ª edição, p. 145, Editora Revista dos Tribunais), que assim leciona:  

"Deverá o magistrado pela prova trazida aos autos, no momento da concessão da tutela,  

estar convencido de que, ao que tudo indica -o autor tem razão e a procrastinação do  

feito ou sua delonga normal poderia pôr em risco o bem de vida protegido -dano  

irreparável ou de difícil reparação. A irreparabilidade do dano na ação civil pública é  

manifesta, na hipótese de procedência da ação. A volta do ´status quo` ante é  

praticamente impossível e o ´fluid recovery` não será suficiente a elidir o dano. Mister  

também salientar que os valores envolvidos na ação civil pública têm abrigo  

constitucional. A lesão a ditos valores será sempre irreparável (danos ao meio ambiente,  

ao consumidor, a bens e direitos de valores histórico, turístico e paisagístico)".  

 

No Código de Defesa do Consumidor, a previsão legal encontra-se no  

artigo 84, parágrafo 3o, onde enseja a concessão de tutela liminarmente ou após  

justificação prévia, quando for relevante o fundamento da demanda e houver justificado  

receio de ineficácia do provimento final.  

 

Já Lei nº. 7.347/85, que disciplina a ação civil pública, contém expresso  

preceito permissivo do deferimento de medida liminar, regulando no seu art. 12 que  

"Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão  

sujeita a agravo."  

 

  



Em face da absoluta harmonia com o instituto regulado do art. 461, § 3º,  

do Código de Processo Civil, tem-se por inegável a natureza antecipatória da medida  

liminar encartada no Código de Defesa do Consumidor e na Lei da Ação Civil Pública.  

 

Desta feita, mister se faz que providências urgentes e inadiáveis sejam  

tomadas, a fim de que os estudantes e demais pessoas que trabalham naquela escola não  

fiquem à mercê dos infortúnios causados pelas condições físicas precárias do prédio,  

destacando-se que tendo em vista que o ano letivo ainda está começando e a correção  

dessa situação lamentável demanda simplórios recursos.  

 

São requisitos para a concessão da tutela a relevância do fundamento da  

demanda e o justificado receio de ineficácia do provimento final, em síntese o fumus  

boni iuris e o periculum in mora.  

O direito dos estudantes e trabalhadores da escola, encontra-se exposto na  

fundamentação supra, corroborado pela comprovação documental anexa.  

 

A plausibilidade do direito, é facilmente verificável através das razões já  

apresentadas, principalmente considerando-se os dispositivos legais citados.  

 

Sem maiores esforços, constata-se que a relevância do fundamento  

jurídico. Conforme declinado, o ordenamento jurídico não contemporiza com as  

posições do Município e do Estado diante dessa situação, antes regula postura  

diametralmente oposta, afastando categoricamente a situação de infortúnios como essa a  

que estão submetidas inúmeras pessoas e jovens estudantes.  

 

Em face de todo o exposto, o Ministério Público do Estado do Pará requer  

a concessão de tutela liminar, INAUDITA ALTERA PARS, ao amparo das normas  



constantes do artigo 461, § 3º, do Código de Processo Civil e dos artigos 11 e 12 da Lei  

7.347/85, para que:  

 

1) Sejam os réus ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE REDENÇÃO  

obrigados a realizarem reforma geral na Escola Estadual de Ensino Médio Professora  

Deuzuita Pereira de Queiroz, necessária para desenvolvimento das atividades escolares  

naquele local ou coloquem outro prédio adequado à disposição, provisoriamente;  

ambos, diante de suas responsabilidades por terem alunos crianças e adolescentes ali,  

inclusive prestem o ensino da disciplina de educação física em quadra ou local que não  

prejudique as atividades escolares de sala de aula e dos serviços burocráticos do prédio;  

 

2) Seja o ESTADO DO PARÁ obrigado, imediatamente, a manter quadro  

completo de professores na escola para que não faltem aulas aos alunos;  

 

3) Seja estipulada multa cominatória diária aos Réus, consoante prescrição  

do art. 461, § 4º, do CPC e artigos 11 e 12, § 2º, da Lei 7.3437/85, no caso de  

descumprimento da medida concedida nos termos dos tópicos anteriores, no valor  

equivalente a R$ 2.000,00 (dois mil reais), por dia de não atendimento da ordem  

judicial, inclusive, cumulativamente, por cada professor não contratado para lecionar  

pelo ESTADO DO PARÁ no ensino médio da escola Deuzuita.  

 

“Defronte de um direito fundamental, cai por terra qualquer outra  

justificativa de natureza técnica ou burocrática do Poder Público, uma vez que, segundo  

 

  



os ensinamentos de Ives Gandra da Silva Martins, o ser humano é a única razão do  

Estado”.  

 

Um dos pontos que têm suscitado elevado grau de discordância entre os  

autores é o que diz respeito ao cabimento de tutela antecipatória contra a Fazenda  

Pública. Vem predominando, ao que parece, a tendência no sentido de não se admiti-la.  

Um dos argumentos que têm sido levantados é o de que não pode ser eficaz decisão  

proferida contra a Fazenda Pública, se não passou pelo crivo do duplo grau de  

jurisdição. Outro dos argumentos relevantes é o art. 100 da CF/88, que coloca como  

pressuposto da execução contra a Fazenda Pública que de sentença se trate (e não de  

decisão interlocutória) e que os pagamentos devem ser feitos pela ordem dos precatórios  

prestados.  

 

Para rebater o segundo argumento, dizem alguns autores que o art. 730 do  

CPC tem de ser interpretado no conjunto e no contexto do atual CPC, inclusive à luz do  

art. 273, sendo, pois, a interlocutória que concede a antecipação apta a gerar a exposição  

de precatório. O recurso obtido ficaria, neste caso, à disposição do juízo. Por outro lado,  

 

o art. 475 diz respeito, literalmente, à sentença. Ademais, a inclusão do art. 273  

demonstra a opção do legislador nitidamente quanto à efetividade da justiça, e não  

quanto à segurança, pelo menos quando se configurarem os pressupostos ensejadores de  

sua aplicação.  

Na verdade a regra é isso mesmo: a impossibilidade de concessão de tutela  

antecipada contra a Fazenda Pública. Porém, excepcionalmente pode haver concessão  

da mesma, como bem dizem LUIZ RODRIGUES WAMBIER, FLAVIO RENATO  

CORREIA DE ALMEIDA e EDUARDO TALAMINI:  

 



“Pensamos, aliás, que a tão comentada MP nº1.570, de 26.03.1997,  

convertida na Lei 9.494, de 10.09.1997, ao querer dificultar, impor óbice, criar  

embaraço à concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, veio, na  

verdade, reconhecer ser possível a antecipação de tutela contra a Fazenda, já que  

praticamente determinou em que condições deve ser concedida” (In WAMBIER, Luiz  

Rodrigues. Curso avançado de processo civil. V. 1/Luiz Rodrigues Wambier, Flávio  

Renato Correia de Almeida, Eduardo Talamini/Coordenação Luiz Rodrigues Wambier.  

3ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000, p. 361).  

 

O propósito disso, com certeza, reside unicamente na observância da  

manutenção dos cofres públicos, seus equilíbrios, preservação da ordem de credores  

preferenciais etc. e garantia da reversivibilidade do provimento antecipado. In casu, não  

há perigo algum de irreversibilidade da decisão que conceder a tutela antecipada, pois  

de que adianta uma escola caindo aos pedaços com alunos sem aulas dentro da mesma.  

Em outras palavras, os recursos que já estão sendo gastos de nada adiantarão face não  

estarem cumprindo suas finalidades basilares: o serviço de educação, a aprendizagem de  

qualidade. Por sinal, serviço público essencial que deve ser contínuo e eficaz, nos  

termos do art. 22 e arts. 4º, VII e 6º, X da Lei nº 8.078, de 11.09.90. Nesse sentido, ao  

menos, vale transcrever o art. 22 da mencionada Lei:  

 

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou por suas empresas, concessionárias,  

permissionários ou sobre qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a  

fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”.  

 

  



Não há prejuízo algum para o Estado e o Município de prestarem o serviço  

de educação de qualidade aos alunos da Escola Estadual de Ensino Médio Professora  

Deuzuita Pereira de Queiroz. Ao contrário, é obrigação inquestionável que impõe-se aos  

mesmos sob pena de premiá-los pela omissão (ou ação nociva), deixando pessoas sem  

estudarem ou em condições precárias afrontando a dignidade humana, inegavelmente, a  

própria Constituição Federal que não quis proteger o Estado, mas o cidadão.  

Ressaltando-se que os gastos com a reforma da escola e contratação de professores é  

insignificante diante dos danos e prejuízos sofridos pelos alunos e profissionais da  

escola. É muito desrespeito com o cidadão diante de outros gastos priorizados pelo  

Poder Público como os vultosos de publicidade de “atos, programas e campanhas  

governamentais” nesse ano eleitoral. Para esses pobres estudantes que são obrigados a  

estudarem em escola pública deve ser negado direito a uma educação de qualidade?  

 

Exa., por amor ao nobre ofício de julgar do Juiz comprometido com Justiça  

não deixe esses jovens sem estudar e em condições precárias! Repita-se que estão  

passando por esses problemas desde o ano passado.  

 

DO PEDIDO  

 

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por  

seu Promotor de Justiça, em sede de pedidos definitivos, requer o seguinte:  

 

As citações dos Réus, na pessoa de seus representantes legais, para no  

prazo da Lei, querendo, contestarem a presente ação, sob pena de revelia;  

 

Seja estipulada multa cominatória diária aos Réus, consoante prescrição do  

art. 461, § 4º, do CPC e artigos 11 e 12, § 2º, da Lei 7.347/85, pelo descumprimento da  



medida concedida nos termos dos tópicos anteriores, no valor equivalente a R$ 2.000,00  

(dois mil reais), por dia de não atendimento da ordem judicial, inclusive por cada  

professor não contratado para lecionar pelo ESTADO DO PARÁ no ensino médio da  

Escola Estadual de Ensino Médio Professora Deuzuita Pereira de Queiroz;  

 

A dispensa do pagamento de custas, emolumentos e outros encargos, em  

face do disposto no art. 18 da Lei 7.347/85 e art. 87 da Lei 8.078/90;  

 

A comunicação dos atos processuais nos moldes definidos no art. 236, §  

2º, do Código de Processo Civil e art. 41, inciso IV, da Lei 8.625/93, na sede da  

Promotoria de Justiça da Comarca de Redenção;  

 

FINALMENTE:  

 

Seja ao final julgada procedente os presentes pedidos para que sejam os  

Réus ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE REDENÇÃO obrigados a realizarem  

reforma geral na Escola Estadual de Ensino Médio Professora Deuzuita Pereira de  

Queiroz, necessária para desenvolvimento das atividades escolares naquele local ou  

coloquem outro prédio à disposição, adequado, ambos, diante de suas responsabilidades  

por terem alunos crianças e adolescentes ali, inclusive prestem o ensino da disciplina de  

educação física em quadra ou local que não prejudique as atividades escolares de sala de  

aula e dos serviços burocráticos do prédio;  

 

  



2) Seja o ESTADO DO PARÁ obrigado, imediatamente, a manter quadro  

completo de professores na escola para que não faltem aulas aos alunos;  

 

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito  

admitidos, especialmente documental, ouvida de testemunhas, arroladas na  

oportunidade própria, perícia, depoimentos pessoais dos funcionários da escola, assim  

como por outros que eventualmente venham a ser necessários no decorrer do processo.  

 

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), apenas para efeitos  

fiscais, por ser a mesma de valor inestimável.  

 

Nestes Termos,  

 

Pede e Espera Deferimento.  

 

Redenção-PA, 24 de março de 2006.  

 

Nadilson Portilho Gomes  

 

Promotor de Justiça Titular de 1ª Entrância,  

Resp. pelo cargo de 2º Promotor de Justiça de Redenção  

Portaria nº. 309/2006-PGJ  

 

 

DOCUMENTOS ANEXOS:  

 

1. Inquérito Civil nº. 012/2006/MP/2ª PJR, com folhas 202 (duzentas e duas) folhas.  



 


