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EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA VARA DA

INFÂNCIA  E  JUVENTUDE  E  DO  IDOSO  DA  COMARCA  DE

PARNAMIRIM/RN

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE por seu órgão

infrafirmado, no uso de suas atribuições institucionais e com base nos arts. 205, 206, incisos I, V e VII,

208, §§ 1º e 2º, todos da CF/88; e Lei nº 9.394/96,  vem à presença de Vossa Excelência propor a

presente 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

para cumprimento de obrigação de fazer cumulada com pedido de antecipação de tutela, em face do

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN, pessoa jurídica de direito público interno,  a ser citado e intimado

para o cumprimento da medida antecipatória adiante pleiteada na pessoa do Prefeito do Município,

Rosano Taveira, com endereço profissional na Av. Tenente Medeiros, 105, Centro – 59.140-020

– Parnamirim/RN, na pessoa da Secretária Municipal de Educação e Cultura, Francisca Alves

da Silva Henrique,  e  na  pessoa  do  Secretário  Municipal  de  Obras,  Franklin Altevy

Bruno Wanderley, e posteriormente citado na pessoa do Procurador-Geral do Município, na

sede da Procuradoria-Geral do Município, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas: 



I  - DOS FATOS

Em 18 de maio de 2016, foi instaurado nesta 4ª Promotoria de Justiça o Inquérito Civil

nº  23/2016,  com  o  objetivo  de  apurar  irregularidades  na  Escola  Municipal  Limírio

Cardoso, especialmente, quanto à falta de professores e liberação dos alunos antes do final do

horário de aulas. 

Em 1º de março de 2016, esta Promotoria de Justiça recebeu denúncia, via e.mail (fl.

05), relatando que o ano letivo ainda não tinha iniciado para a Escola Limírio Cardoso, em razão da

falta de professores.

Diante da permanência de irregularidades no preenchimento das vagas de professores,

em 03 de maio de 2016, a denunciante solicitou novamente providências por parte desta Promotoria

de Justiça, devido as aulas ainda não estarem regulares na referida escola (fl.10).

Em 09 de maio de 2016, foi encaminhada para esta Promotoria de Justiça denúncia

registrada  no  disque  direitos  humanos  –  Disque  100  (fl.  13),  relatando  novamente  a  falta  de

professores  na  escola,  bem  como  fundamentando-a  no  fato  da  escola  não  possuir  segurança

adequada,  o  que  motivava  os  professores  a  pedirem  transferência  para  outras  instituições

educacionais municipais. No relato da denúncia, também são abordados assuntos relativos a omissão

da gestão do Diretor da Escola, Joel Pastor, e do Prefeito do Município, Maurício Marques,  em não

adotar medidas sociais para  melhorar a situação de insegurança na

escola, bem como a utilização da escola para outros fins. 

Relata, ainda, que a escola foi construída há 03 anos, na Rua Jessé Soares Souto,

Bela Parnamirim. 

Em 30 de maio de 2016,  a 2ª  Promotoria de Justiça,  com atribuição na defesa da

criança e do adolescente, encaminhou para esta Promotoria de Justiça denúncia recebida no Conselho

Tutelar relatando a grave situação da Escola (fls.  15/17), a qual merece transcrição, uma vez que

antecipou os fatos que ocorreram em julho de 2016 na Escola, demonstrando que os mesmos já eram

esperados,  porém  nunca  houve  nenhuma  adoção  de  providências  pelo  Gestor  Municipal  que

permaneceu  sempre  inerte  diante  dos  fatos  que  se  desenvolviam na  comunidade  escolar,  senão

vejamos: que desde o dia 09 de maio não está havendo aula na Escola Mun. Profº Límirio Cardoso D

´Ávila, situada na R. José Soares Souto, s/n, Bela Parnamirim. Segundo a depoente o que se comenta

na  comunidade  é  que  alguns  indivíduos  ameaçaram  atear  fogo  a  escola  devido  terem  sido

denunciados  pelo diretor e apontados pelo roubo de merenda e objetos da escola …..”. 

O Ministério Público, diante da gravidade dos fatos relatados, desde o mês de março,

oficiou diversas vezes ao secretário da pasta de educação requisitando providências para sanar a falta

de professores na Escola (ofícios nº 240/2016, 399/2016, 507/2016).



Em 13 de junho de 2016, esta Promotora de Justiça realizou audiência com o atual

Diretor da Escola (fl. 21/22), Prof. Marcelino Machado de Melo, o qual informou que possuía um grupo

de 30 alunos indisciplinados, bem como existia um grande número de alunos em distorção idade/série.

Relatou  que  a  escola  estava  bastante  depredada  e  que  a  insegurança  do  ambiente  escolar

proporcionava os constantes pedidos de transferências  de professores. Por fim, informou da ausência

de professores, inclusive o de educação física. 

Cumprindo requisição ministerial, o Diretor remeteu o número de alunos em distorção

idade/série na escola (fls. 25/27), o que já quantificava 111 alunos, devendo 32 serem admitidos em

turmas de Educação para Jovens e Adultos, uma vez que existiam, por exemplo, alunos de 18 e 19

anos de idade em turmas para alunos de 11 anos, ou seja, cursando o 6º ano do ensino fundamental. 

Em 28 de junho de 2016, foi designada nova audiência nesta Promotoria de justiça (fl.

28/290,  oportunidade em que compareceram  o  Secretário  Municipal  de  Educação,  Sr.  José Rildo

Martins Cruz, o Diretor da Escola Limírio Cardoso, Sr. Marcelino Machado de Melo, e a Coordenadora

Pedagógica da Educação Básica, Rosemar de Carvalho Antônio Moreira.   

Na audiência, os presentes relataram a grave situação da Escola Limírio Cardoso, uma

vez que o Coordenador de Disciplina da Escola teve seu carro depredado em maio de 2016 e o

Porteiro da Escola foi assassinado no mesmo ano, tendo eles atribuído o homicídio ao exercício das

funções de porteiro, em razão da vítima ter delatado alunos da escola pela prática de roubo, alegação

que não se confirmou na presente investigação.   

O Secretário Municipal de Educação informou que o antigo diretor, Joel Pastor, pediu

exoneração do cargo, em razão de alguns professores não aprovarem a sua conduta na condução do

cargo, bem como verificou, na época da sua gestão, situações inadequadas na escola como: venda de

trufas,  permanência  de  pessoas  alheias  no  ambiente  escolar  e  ausência  de  punição  aos  alunos

infratores e indisciplinados. 

Diante  dos  presentes  fatos,  narrou  que  adotou  algumas  providências,  inclusive,  o

imediato  fornecimento de fardamento  escolar,  para permitir  a  identificação dos  alunos,  lotação de

porteiros, lotação de professores, lotação de coordenadores de disciplina e pedagógicos.

De imediato, esta Promotoria de Justiça já recomendou aos gestores algumas medidas

emergenciais, a fim de evitar qualquer ato mais grave na escola, como:

1. Alteração do regimento escolar de acordo com a recomendação nº 12/2013,

sendo entregue cópia na presente audiência;

2. Reativação do Conselho Escolar; 

3. Transferência de alunos para a EJA com a garantia de transporte escolar;

4. Formação  de  turmas  de  correção  de  fluxo  para  os  alunos  com  distorção



idade/série;

5. Lotação do professor de educação física;

6. Lotação de coordenadores de disciplina para os dois turnos;

7. Informações pertinentes ao homicídio praticado contra o porteiro Cristiano de

Oliveira; 

8. Lotação de 02 ASG para o turno da tarde;

9. Colocação de ofendículos no muro da escola e reforma no muro da escola;

10. Instalação de um ponto de segurança privada no interior da escola; 

Por fim, restou designada  audiência de continuação para o dia 28

de julho às 15 horas e 30 minutos, bem como encaminhou cópia da

relação  de  alunos  que  impediam  o  bom  andamento  das  aulas  na

escola  para  a  2ª  Promotoria  de  Justiça  para  a  adoção  de

providências pertinentes.

Verifique-se que, diante do preocupante cenário de violência e  vulnerabilidade

social percebido na Escola Limírio Cardoso, deve-se consignar que o cumprimento das providências

previamente sugeridas na mencionada reunião, precisamente as propostas apresentadas nos pontos 1

a 6 e 8 não possuíam interface direta com eventual providência no âmbito da segurança.

Tal constatação só demonstra que para a Escola Limírio Cardoso não se poderia ter

uma atitude apenas repressiva, mas seria necessária uma conjugação simultânea de ações ligadas a

prevenção, repressão e apoio de políticas sociais para que a educação pudesse ser exercida em sua

plenitude. 

Ora,  em se situando a  unidade escolar  em local  de  patente  vulnerabilidade social,

imersa em zona de fluxo de tráfico de drogas (conforme noticiado na imprensa local, a atividade ilícita

sendo  praticada  dentro  do  próprio  estabelecimento  educacional)  seria  necessário

desenvolver uma articulação planejada para a implantação de ações

intersetoriais  entre  as  redes  de  educação,  assistência,  saúde  e

segurança no território, inclusive no que tange à política pública de

drogas.

Em 18 de julho de 2016, esta Promotora de Justiça tomou conhecimento, através da

imprensa, que a Escola Municipal Límirio Cardoso foi depredada, situação que perdurou por 05 dias,

uma vez que os atos de depredação iniciaram na quinta-feira, 14 de julho de 2016.

A matéria jornalística (fls. 41/44) narrava situação de vandalismo e furtos em plena luz



do dia, oportunidade em que mesas, cadeiras, armários, fios de cobre, telhas de pvc, portões, e todo o

tipo de material que possibilitasse o transporte era retirado da unidade e levados por diversas pessoas

em carrinhos de mão, automóveis e de outras formas, sem qualquer constrangimento.

Na sexta-feira, dia 15 de julho, os vândalos atearam fogo em livros didáticos e carteiras.

Inclusive,  os  saques  foram  praticados  na  presença  dos  profissionais  da  imprensa,

demonstrando, sem sombra de dúvida, que mais se tratava de uma escola abandonada, uma vez que

não existia nenhuma resistência do ente municipal em impedir o saqueamento, nem mesmo existia

qualquer servidor, segurança ou porteiro na escola.

Na  reportagem  da  inter  TV  Cabugi,  a  qual  esteve  no  local  enquanto  ocorriam  os

saques, verificou-se um transeunte que tentava colocar o portão da escola em cima de um carro, ao

entrevistá-lo,  o  mesmo  proferiu  a  seguinte  justificativa:  isso  aqui  tava  ali  jogado.  Os  meninos

quebraram, aí eu peguei. Eu cheguei agora, o pessoal já tá levando tudo, aí eu vim e peguei esse que

estava lá jogado. Não é certo, não! Mas o pessoal levou tudo.

O Secretário de Educação motivava os atos de depredação da Escola pela saída do

anterior diretor da Escola, o que revoltou a comunidade.

Por fim, os vândalos, entrevistados pela equipe de reportagem, relatavam que os atos

de  depredação  foram  motivados  em  razão  dos  rumores  de  que  a  escola  seria  fechada,  o  que

demonstra mais ainda a situação de abandono pelo qual a escola estava passando.

Em 21  de  julho,  o  Inquérito  Civil  foi  despachado,  sendo determinada as  seguintes

requisições ao Secretário Municipal de Educação para cumprimento no prazo de 05 dias: 1) Enviar o

boletim  de  ocorrência  e  demais  atos  comunicando  a  depredação  da  Escola  Límirio  Cardoso  à

Autoridade Policial; 2) informar as providências que estão sendo adotadas para a continuação do ano

letivo na escola; 3) Enviar cópia do contrato com a empresa responsável pela construção da Escola

Municipal Limírio Cardoso finalizada em abril de 2014, bem como cópia do contrato com a

empresa responsável pela reforma da Escola ocorrida no ano de 2016; 4) informar se alguma das

providências previstas, na ata do dia 28 de junho, foram adotadas, bem como se foram comunicadas

ao Prefeito do Município, uma vez que demandavam despesas como a lotação de mais professores e

profissionais, abertura de turmas de correção de fluxo, contratação de segurança privada e reformas

na escola.  

Em  continuação,  realizou-se  audiência  (fls.  48/49),  no  dia  28  de  julho  de  2016,

oportunidade em que compareceram o Secretário Municipal  de Educação, Secretário Municipal  de

Obras, Procurador-Geral do Município e Diretor da Escola Límirio Cardoso.

Na audiência, a Promotora de Justiça requisitou informações quanto às medidas que

foram solicitadas na ata de audiência do dia 28 de junho de 2016, sendo informado pelo Secretário

Municipal de Educação que não foram adotadas nenhuma das medidas elencadas naquela data, salvo



a lotação de professor de educação física, coordenadores de disciplina e auxiliar de serviços gerais,

apesar de ter comunicado a necessidade das providências ao Prefeito no mesmo dia, logo após a

audiência, no  gabinete civil. 

Em seguida, requisitou informações quanto ao fato das aulas da Escola Limírio Cardoso

não terem sido reiniciadas no dia 04 de julho de 2016, data do início do 2º semestre para as escolas da

rede municipal de ensino, oportunidade em que o Secretário e o Diretor informaram que as aulas não

foram  reiniciadas  devido  a  problemas  relacionados  à  segurança,  necessidade  de  reforma  dos

banheiros que estavam depredados e reforma do muro da escola. Assim, decidiram postergar o início

do 2º semestre para o dia 11 de julho, todavia também não foi possível diante da permanência da

mesma situação e das janelas da escola terem sido quebradas.

Portanto, diante do relatado, mais uma vez verifica-se a situação de descaso do gestor

municipal em adotar providências para a regularização da Escola, oportunidade em que não adotou

qualquer outra medida alternativa, que sinalizasse uma conduta proativa com o intuito de minimizar a

situação de vulnerabilidade detectada, ao contrário, ainda não tinha recomeçado o ano letivo na escola

na data designada para a rede municipal, em total descaso com a comunidade escolar e local. 

Na oportunidade, foi entregue o Boletim de Ocorrência (fl.  84) referente ao delito de

dano  ao  patrimônio  público  perpetrado  nas  instalações  físicas  da  Escola  Limírio  Cardoso,  porém

verifica-se que ele somente foi formalizado em  16 de julho de 2016, data posterior ao início do dano. 

Narra o boletim de ocorrência a subtração dos mais diversos objetos pertencentes à

escola, como: telhas, divisórias de alumínio, forro de pvc, livros, placas de mármore e outros, materiais

que somente foram furtados em razão da escola encontrar-se abandonada e sem qualquer vigilância.

O Secretário Municipal de Educação e o Diretor da Escola informaram que a escola

começou a  ser  depredada no  dia 13 de julho de 2016 à tarde,  sendo solicitado 02

caminhões à Secretaria de Limpeza Urbana para realizar o transporte dos móveis da escola e dos

documentos  pertinentes  aos  alunos,  tendo  iniciado  o  transporte  para  a  Escola  Estadual  Arnaldo

Arsênio no dia 13 e continuado até o dia 14, atitude que demonstrou mais uma vez o abandono das

instalações da Escola Límirio Cardoso, permitindo, assim, a sua livre depredação.

Ressaltou  o  Diretor  da  Escola  que  ela  já  vinha  sendo  depredada

desde o dia 16 de maio, porém foi intensificada e arrombada no dia 13 de julho de 2016,

quando estava fechada, em razão de não ter iniciado o 2º semestre, bem como não possuía porteiros,

uma vez que um deles foi agredido no dia 02 de julho em sua residência. 

O Diretor da Escola informou que, logo que começou a depredação, solicitou a Ronda

Escolar, porém necessitava de uma segurança privada para guardar o patrimônio público, atribuição

que não era pertinente  à polícia  militar.  Inclusive,  quando a  polícia  militar  chegava na escola,  os



meliantes se evadiam, o que dificultava o impedimento das ações delituosas, visto que não existia uma

vigilância contínua no local. 

Na  oportunidade,  o  Secretário  Municipal  de  Educação  juntou  aos  autos  cópia  dos

ofícios nº 574/2016-SEMEC/GS (14/07/2017) e 517/2016 (28/06/2017) da SEMEC (fls.  54/83),  nos

quais solicitava providências ao Prefeito do Município em relação à Escola Límirio Cardoso, uma vez

que não possuía autonomia financeira, bem como qualquer gasto público envolvendo a sua secretaria

necessitaria de solicitação ao Prefeito do Município. 

O Secretário de Educação também entregou, na audiência, o ofício nº 638/2016, o qual

comunicava  os  locais  onde  seriam  ministradas  as  aulas  para  os 484 estudantes  da

Escola Limírio Cardoso, do 1º ao 8º ano do Ensino Fundamental, diante da impossibilidade

de uso das instalações da escola e da necessidade de finalização do ano letivo com um calendário

escolar específico para os alunos da Escola Limírio Cardoso.

No ofício nº 517/2016, de 28 de junho de 2016, portanto, antes da destruição da Escola,

o Secretário  informou ao Prefeito  a  grave situação de vulnerabilidade da Escola Limírio  Cardoso,

registrando que muitos atos de dano ao patrimônio público e aos bens dos professores da escola

poderiam ter sido praticados em retaliação a saída do Diretor da Escola, Joel Pastor Veiga, a qual foi

motivada por denúncias de um grupo de professores.

De fato, o Diretor Joel Pastor Veiga foi exonerado em 11 de maio de 2016, conforme

diário oficial à fl. 70, e nomeado o Diretor Marcelino Machado de Melo (fl. 71), cargo comissionado, de

livre nomeação e exoneração, diante da ausência de eleição para cargo de direção na referida Escola.

Narra  que  institui  uma  nova  direção,  a  qual  chegou  para  coibir  diversos  atos  que

ocorriam  no  interior  da  escola,  inclusive  o  consumo  de  substâncias  psicoativas,  bem  como

providenciou o isolamento da escola, instalação de cerca de concertina e acionamento constante da

polícia militar (fls. 72/73).

De fato, no mês de junho, esta Promotoria de Justiça recebeu diversas denúncias em

relação as decisões e atitudes do Diretor da Escola, Marcelino Machado de Melo, as quais relatavam

um  clima  de  insatisfação  com  ele,  em  razão  dos  constantes  acionamentos  da  Polícia  Militar,

desrespeito com os alunos, falta de professores,  suspensão de aulas e ausência de aulas de atividade

física (fls. 90, 103, 110/126). 

Tais denúncias, demonstravam, a priopri, uma gestão escolar repressiva e autoritária,

exercida unicamente pelo Diretor e Vice, sem dar vez e voz ao corpo de alunos e pais, bem como sem

considerar as dificuldades daquela comunidade e sem um olhar e uma atenção multidisciplinar que

envolvesse as  secretarias  municipais  de saúde,  educação,  assistência social,  lazer  e  cultura para

modificar aquela realidade local.



Constatou-se, na audiência do dia 28 de junho de 2016, que o regimento escolar não

permitia o contraditório e ampla defesa nos procedimentos disciplinares, bem como existiam artigos

que destoavam das normas do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como o Conselho Escolar

estava desativado. 

A Carta Magna estabelece  a  gestão democrática do ensino público

como  um  dos  princípios  basilares  para  o  desenvolvimento  da

educação no Brasil:

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

[...]

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;

Portanto, um dos objetivos constitucionalmente definidos para a educação em nosso

país  é o preparo para o exercício  da cidadania,  sendo esta,  por  sua vez,  fundamento do Estado

Democrático de Direito em que se constitui a República Federativa do Brasil.

Assim, a fim de que ocorra o efetivo aprendizado do exercício da cidadania nas escolas

se faz necessário que a gestão destas seja democrática.

Neste sentido, importante considerar que gerir  democraticamente significa decidir  de

forma coletiva e transparente sobre os rumos das unidades escolares, compreendendo a pluralidade e

respeitando as diferenças, bem como possibilitando e estimulando que a voz dos próprios estudantes,

de seus pais/mães/responsáveis, dos funcionários e dos docentes da escola possa ser manifestada,

ouvida e considerada, seja na elaboração do projeto pedagógico, seja na administração dos recursos.

Desta forma, a verdadeira força das unidades de ensino para o avanço na qualidade do

serviço educacional está diretamente relacionada ao real e autônomo funcionamento dos conselhos

legalmente previstos para a área de educação, especialmente os escolares, conforme preconiza o art.

14 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação.

Neste  ponto, os  Conselhos  Escolares  possuem  importantes  funções  no

desenvolvimento  da  autonomia  da  escola.  Seu  papel  deve  ser  de  destaque,  por  exemplo,  na

elaboração  do  projeto  político-pedagógico,  do  regimento  ou  plano  de  convivência  escolar,  na

consolidação de rotinas inclusivas e humanísticas e na definição do uso dos recursos destinados à

unidade.

Tal situação não foi verificada na Escola Municipal Limírio Cardoso, oportunidade em

que foi constatada uma gestão atrapalhada, em que se preocupava em somente impor a ordem no

estabelecimento de ensino com uma política bastante repressiva, o que não se mostra exitoso no

ambiente escolar, visto que deve-se procurar trabalhar de forma democrática, ocasião em que toda a



comunidade escolar deverá criar as regras e rotinas na escola. 

Após  toda  a  depredação  da  escola,  o  ano  letivo  da  Escola  Limírio  Cardoso  foi

concluído, ocasião em que os alunos foram distribuídos em 03 escolas da rede municipal, bem como

foi disponibilizado ônibus escolar para transportar os alunos da comunidade local, público atendido

pela escola, para os três estabelecimentos de ensino (fls. 128/129 e 160/161). 

O prédio  onde  funcionava  a  Escola  Municipal  Limírio

Cardoso D´Ávila, situado na Rua Jessé Soares Souto, Santa Tereza, foi

construída  através  do  contrato  nº  183/2011  (fls.  140/152)  e  seus

aditivos e foi concluída no ano de 2014, custando aos cofres públicos

a importância de R$ 2.436.816,14 (Dois Milhões, quatrocentos e trinta

e seis mil, oitocento e dezesseis reais e quatorze centavos).  

Com  relação  aos  gastos  de  manutenção,  voltados  para  recuperá-la  dos  danos

causados  por  vandalismo  durante  o  período  de  2014  a  2016,  representaram  a  quantia  de  R$

186.358,80 (cento e oitenta e seis mil, trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos), conforme

contrato nº 020/2013 (fls. 153/155), cujo objeto era a manutenção das unidades de ensino do Município

de Parnamirim/RN (fls. 130/131). 

Em relação aos gastos com a recuperação da Escola dos

atos  de  vandalismo  praticados  em  julho  de  2016,  informou  o

secretário  de  obras  em  agosto  de  2016,  que  compreenderia  a

importância  de  R$  951.653,83  (novecentos  e  cinquenta  mil,

seiscentos  e  cinquenta  e  três  reais  e  oitenta  e  três  centavos),

conforme planilha às fls. 134/139.

As escolas e centros infantis possuíam sistema de monitoração eletrônico de alarme via

rádio, prestado através do contrato nº 226/2014 (fls. 183/194 e fl. 318), celebrado com a empresa de

segurança ROLAND VIGILÂNCIA EIRELI, o qual foi devidamente prorrogado conforme primeiro termo

aditivo (fls. 177/179), prevendo a prestação de serviços de vigilância humana armada e segurança

eletrônica  com  monitoramento  via  rádio  integralizado  ao  circuito  fechado  de  televisão,  com

fornecimento  de  equipamentos,  sob  comodato,  incluindo  instalação  e  manutenção  preventiva  e

corretiva, para atender as necessidades da administração direta e indireta do Município de Parnamirim,

pelo período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2016.

Em  relação  aos  postos  de  vigilância  humana  armada,  eles  foram  desmobilizados

através de ofício da secretária de administração (fls. 197/199), nos meses deagosto e dezembro de

2015, apesar de estarem previstos no contrato. Tal redução na prestação de serviço de vigilância no

município decorreu para conter gastos, por motivo de diminuição de receita. 



A empresa  de  segurança  remeteu  para  esta  Promotoria  de  Justiça  a  relação  de

ocorrências e sinistros ocorridos na Escola Limírio Cardoso no ano de 2016, através do acionamento

dos  alarmes  da  escola  (  fls.  281/291),  uma  vez  que  possui  relatório  de  todos  os  incidentes  e

deslocamentos feitos pela sua equipe ao local de acionamento dos alarmes. Verifica-se, precisamente,

na fl. 285, que no dia 08 de julho de 2016, 06 dias antes da data da depredação verificada

pela imprensa, ocorreu o acionamento do alarme às 09 horas e 09 minutos, tendo a empresa tentado

contato com o vice-diretor, porém este não a atendeu. 

Narra a empresa, através do seu sistema eletrônico, que realizou vistoria na escola às

10  horas  e  27  minutos,  oportunidade  em  verificou  salas  de  aula  abertas  e  violadas,  sala  dos

professores com janelas quebradas, tendo tentado comunicar-se por diversas vezes com o diretor e

vice-diretor da escola, porém não obteve sucesso. 

No  dia  posterior,  09  de  julho,  mais  uma vez  a  empresa  de  segurança  registrou  o

acionamento  do  alarme (fl.  286),  informando que as  janelas  da  cozinha,  das  salas  de  aula  e  da

secretaria foram quebradas. 

De forma contínua, no dia 10 de julho, novamente ocorreu o acionamento do alarme,

porém não se conseguiu conectar nenhum servidor da escola, tendo a empresa realizado diversas

tentativas, conforme demonstra os registros à fl. 287.

No dia 11 de julho, a empresa de segurança informou que após o acionamento do

alarme e ao chegar no local verificou a presença de várias crianças (alunos) e pais de alunos no local,

tendo conseguido contatar o vice-diretor e ele informou que não havia funcionários da escola no local e

que os mesmos não compareciam à escola por estarem com medo. A empresa de segurança narrou

que, ao chegar na escola, encontrou o portão aberto, com pais e alunos no interior da escola, com

brinquedos e armários revirados, bem como registrou por fotos a situação da escola naquela data (fls.

289/291).

No  dia  08  de  maio  de  2017,  compareceu  nesta  Promotoria  o  Diretor  da  Empresa

Roland Vigilância (fls.319/320), o qual prestou esclarecimentos quanto a situação de depredação da

Escola  Limírio  Cardoso:  (….)  que  possuía  alarme  na  Escola  Limírio  Cardoso  e  atenderam  ao

chamado, comparecendo ao local com 03 homens operacionais que acionaram a polícia militar, porém

não  tinham  atribuição  para  adotar  medidas  coercitivas,  uma vez  que  o  município  jamais

solicitou  posto  de  vigilância  armada  para  a  escola,  uma  vez  que,  na  data  da

ocorrência da depredação da escola, o município já havia desmobilizado os postos

de serviço de vigilância armada em razão de redução de custos; que,  na verdade,

desde 2015 os  postos  de vigilância armada foram desmobilizados  no município  para redução de

custos, inclusive a vigilância da UPA; que o sistema de alarme é uma forma de segurança

de  meio,  uma  vez  que  não  impede  a  ação  criminosa,  somente  inibindo-a;  que



acionando o alarme é deslocado pessoa da empresa, sem arma, para vistoriar o

local e, caso necessário, acionar o gestor e a polícia militar; (…) que muitos furtos

ocorrem aparentemente com a colaboração de servidores da escola, visto que já ocorreram furtos de

geladeira  e  demais  itens  que  necessitam  de  colaboração,  bem como  não  tem conhecimento  da

apuração dos fatos pelo Município”. 

Após requisição ministerial,  a Secretaria de Administração informou que o Município

possui 57 vigias efetivos lotados em diversas secretarias (fls. 293/295).

A Secretaria  de  Educação remeteu relação de  porteiros  e  vigilantes  existentes  em

algumas  escolas,  alguns  deles  contratados  de  forma  terceirizada  (fls.  296/299  e  322/328),  cujos

contratos estavam válidos no ano de 2016 (fls. 329/336, 348/366).

Em 21 de junho de 2017,  a  Secretaria Municipal  de Educação remeteu a lista dos

alunos  da  Escola  Limírio  Cardoso  que  foram transferidos  para  outras  instituições  de  ensino  (fls.

367/374), contabilizando 354 alunos do 1º ao 8º do Ensino Fundamental.

Portanto, existe o direito da comunidade local e destes 354

alunos de receberem a Escola Municipal Limírio Cardoso novamente,

visto  que  é  dever  do  Poder  Público  restaurá-la  e  devolvê-la  à

comunidade, principalmente quando se verifica a responsabilidade do

gestor,  no caso, o Prefeito do Município à época, que contribuiu e

colaborou  efetivamente  para  a  sua  depredação  diante  da  sua

irrefutável omissão em guardar e zelar pelo patrimônio público. 

Assim,  não  pode  o  gestor  desvirtuar  o  fim  da  Escola,  que  era  atender  o  Ensino

Fundamental I e II, não havendo discricionariedade do gestor neste sentido, visto que a Escola tinha

inaugurado há dois anos e foi fruto de uma política pública, com investimentos federais e municipais,

no qual se demonstrou a necessidade de uma escola naquela comunidade, uma vez que o Poder

Público, em nenhum momento, viabilizou uma outra Escola Municipal naquela comunidade, somente

pulverizando os alunos da Escola nas mais diversas instituições municipais, as quais já trabalham com

uma quantidade de alunos superiores a recomendada pelas normas educacionais. 

Restou  amplamente  demonstrado  mediante  toda  a  investigação  a  situação  de

abandono da Escola Límirio Cardoso que perdurou durante o ano de 2016, precisamente nos meses

de maio e junho, que culminaram com a sua depredação no mês de julho. Ressalte-se que pelos

registros da empresa de vigilância e os depoimentos constantes nos autos, os atos de vandalismo à

escola perduraram do dia 08 de julho até o dia 18 de julho, somente finalizando quando já não havia

mais o que ser furtado. Mesmo diante de vários acionamentos de alarme e contatos com os gestores

da escola, em nenhum momento, foi adotada qualquer providência ou colocado qualquer porteiro ou

vigilante na escola. 



Ressalte-se que o  gestor  municipal,  embora  ciente  da íngreme vulnerabilidade que

maculava constantemente a Escola Municipal Limírio Cardoso, nada fez para prevenir os danos já

esperados e que, de fato, se concretizaram.

A inércia no dever de agir e da situação peculiar do caso concreto, procedeu-se em

sentido  oposto  da  previsão constitucional  quanto  ao  dever  do  Município  de  zelar  pelo  patrimônio

público (art. 23, inciso I da CF/88), bem como o que dispõe o art. 12 da Lei Orgânica do Município de

Parnamirim e o art. 168, inciso XI, da Lei nº 140/69 (dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos

de Parnamirim).

Não  se  trata  de  simples  ineficiência,  mas  sim de  descaso  para  com o  patrimônio

público, visto que a escola somente possuía dois anos de funcionamento, e a sua construção custou

aos cofres públicos a importância de R$ 2.436.816,14 (Dois Milhões, quatrocentos e trinta e seis mil,

oitocentos e dezesseis reais e quatorze centavos), bem como pela comunidade escolar e carente do

local, que mereciam maior respeito por parte do Prefeito e demais autoridades do município.

A Escola Estadual Límirio Cardoso D´Ávila já não existe mais e aproximadamente os

seus  600 estudantes,  do  1º  ao  9º  ano do Ensino  Fundamental, foram dissipados  nas  mais

diversas escolas existentes, bem como o seu corpo técnico já foi remanejado, o que resta atualmente é

apenas ruínas do que um dia foi uma Escola de Ensino Fundamental, cujas fotos podemos vislumbrar

na última reportagem do Jornal Tribuna do Norte sobre a matéria1. 

O descaso do gestor municipal mostrou-se proposital. Além dos recursos próprios do

município  para adotar  providências em situação de emergência,  o  gestor  possuía quadro em seu

pessoal de vigilante e porteiro, contrato com empresas terceirizadas e contrato válido com empresa de

segurança que previa serviço de segurança patrimonial com posto de vigilância armada que poderia ter

sido acionado para coibir  a ação dos vândalos que ocorreu de forma contínua ao longo de vários

meses. O Diretor da Escola informou que a depredação da escola iniciou no mês de maio de 2016  e

perdurou até a total depredação dela em 18 de julho, bem como a empresa de segurança acentuou

que os atos graves de vandalismo iniciaram no dia 08 de julho sem qualquer adoção de providências

por parte do Município, inclusive a escola, nesta data, já não possuía funcionário, estando em situação

de abandono.

Também não merece prosperar a alegação de tráfico intenso de drogas no local, ou de

perigo, visto que a ação dos vândalos decorreu sem qualquer grave ameaça ou violência contra a

pessoa, inclusive as equipes de reportagem do Estado filmavam de forma livre os atos de vandalismo,

bem como o  tráfico de  drogas assola  todo o nosso país,  estando presente em todos os  bairros.

Verifique-se que a intenção do gestor em justificar a morte de um vigilante por razões do exercício de

sua  função  junto  à  Escola  não  se  comprovou,  tendo  o  Secretário  Municipal  de  Educação,  após

acionado pela Promotoria de Justiça, informado que não conseguiu nenhuma informação a respeito do

1 http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/tra-fico-de-drogas-inviabiliza-reabertura-de-escola-em-
parnamirim/384534



caso (fl. 161). 

Deve-se  observar  que  os  gestores  vêm  se  aproveitando  da

insegurança  pública  e  do  tráfico  de  drogas  para  justificar  a  má

prestação do serviço municipal de educação, apesar de não ter adotado qualquer

medida eficaz para assegurar o patrimônio público da escola, bem como inciativas para organizá-la e

conseguir solucionar os conflitos no ambiente escolar, evitando, assim, a sua depredação.

Portanto, ao que se comprovou no decorrer de mais de um ano de investigação, foi que

não houve que se falar em impossibilidade material de realizar a conservação e guarda da Escola

Municipal, mas sim em omissão dolosa quanto à vontade de fazer.

Ademais, desde o início do ano letivo de 2016 que se verificou o abandono da Escola

Limírio Cardoso. A ausência de professores era uma constante. O ano letivo sequer começou na data

programada, bem como o início do 2º semestre não havia iniciado, o que gerou especulação quanto ao

fechamento da escola.  Portanto,  percebe-se que,  mesmo sendo destinado volume significativo de

recursos para a manutenção da educação básica, o que se verificou na realidade foi o abandono total.

Desta forma, o descaso do Gestor Municipal, bem como a existência de disponibilidade

financeira  do  município  em  executar  obras  de  conservação  e  guarda  da  aludida  escola  está

amplamente demonstrado nos autos.

De  acordo com o  princípio  da  Indisponibilidade  os  bens  e  interesses  públicos  não

pertencem à Administração e seus agentes, a quem cabe apenas geri-los, conservá-los e por eles

velar em prol da coletividade, verdadeira titular dos direitos e interesses públicos.

Neste sentido, o artigo 4º da Lei nº 8.429/92 estabelece que os agentes públicos de

qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância de tais princípios no trato

dos assuntos que lhes são afetos.

Ao não providenciar a conservação e guarda da Escola, mesmo tendo recursos para

assim proceder, o Prefeito agiu de forma negligente gerando a deterioração do patrimônio público, que,

neste caso concreto é a própria escola, bem do uso especial destinado à execução de serviço público

de educação.

Assim, ao agir negligentemente na conservação do patrimônio público, os responsáveis

podem incidir na prática de ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 10, X, da Lei nº

8.429/1992, segundo o qual “constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário

qualquer  ação ou omissão,  dolosa ou culposa,  que enseje perda patrimonial,  desvio,  apropriação,

malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e

notadamente,  agir negligentemente na  arrecadação de tributo  ou  renda,  bem como  no

que diz respeito à conservação do patrimônio público”.



Faz-se imprescindível destacar que a negligência já demonstrada, resultou em frontal

ofensa  ao  princípio  da  eficiência  no  serviço  público,  um dos  principais  vetores  da  Administração

Pública, por ser princípio previsto expressamente no artigo 37, caput, da Constituição Federal.

Nas lições dos mestres Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves  “o Poder Público

deve  buscar  o  bem comum,  utilizando-se  de  meios  idôneos  e  adequados  à  consecução  de  tais

objetivos, assegurando um certo padrão de qualidade em seus atos” (in  Improbidade Administrativa,

Editora Lumen Juris, 5ª edição, p. 66).

Portanto,  o  poder-dever  de  agir  do  administrador  público  é  hoje  pacificamente

reconhecido pela doutrina e jurisprudência, o que significa que as competências administrativas, por

serem conferidas visando ao atingimento de fins públicos, implicam ao mesmo tempo um poder para

desempenhar as correspondentes funções públicas e um dever de exercício dessas funções.

Assim, que, enquanto no direito privado o poder de agir é mera faculdade, no direito

administrativo é uma imposição, um dever de exercício das competências, de o agente público não

pode dispor, e a omissão do agente, diante de situações que exigem sua atuação, caracteriza abuso

de poder, que poderá ensejar, inclusive, responsabilização pessoal pelos danos que decorram dessa

omissão ilegal.

Outra não pode ser a conclusão no presente caso, visto que ao Prefeito não é dado o

direito de desconhecer e permanecer alheio a problema de tamanha extensão, veiculado em todos os

meios de comunicação, inclusive pela TV, como se fosse possível a delegação total de sua resolução

para o Secretário da pasta.

Ademais,  este  Órgão  Ministerial  já  ingressou  com  Ação  Civil  Pública  nº  0809802-

86.2015.8.20.5124, em 24 de setembro de 2015, na Vara da Fazenda Pública a fim de que o Prefeito

seja condenado em obrigação de fazer, consistente em dar cumprimento imediato ao disposto no art.

69, § 5º, da LDB, para que a Secretaria Municipal de Educação gerencie as contas específicas da

educação, e se torne assim, a efetiva ordenadora de despesa. 

Tal situação restou comprovada pelo órgão ministerial ao tomar conhecimento de que a

Secretaria Municipal de Educação de Parnamirim somente vinha recebendo, a título de recursos, o

valor fixo de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais, e que todos os recursos próprios e provenientes

de  transferências,  que  deveriam ser  destinados  à  educação,  ficavam  sob  a  responsabilidade  da

Secretaria  de  Planejamento  e  Finanças,  cabendo  àquela  Secretaria  solicitar  todo  os  recursos

necessários à Secretaria de Administração, e, somente em caso de ser deferido, o requerimento seria

encaminhando para a Secretaria de Planejamento e Finanças, para liberação dos valores.

Assim, registre-se que  a Secretaria Municipal de Educação não dispõe de autonomia

para gerir os recursos destinados à educação, o que se encontra em desacordo com

a legislação, sobretudo o artigo 69, §5º, da Lei 9394/96 (LDB), que ao



disciplinar a forma de repasse dos recursos vinculados à Educação dispõe que “o repasse dos valores

referidos  neste  artigo  do  caixa  da  União,  dos  Estados,  do  Distrito  federal  e  dos  Municípios

ocorrerá imediatamente ao órgão responsável pela educação”.

Ademais,  a  Secretaria  Municipal  de  Educação ainda  não

conta  em  sua  estrutura  com  órgãos  destinados  à  realização  de

licitações,  por  exemplo.  A garantia  de  autonomia  na  gestão  dos  recursos  exige  a  estrutura

organizacional adequada, que permita o controle e movimentação dos valores, realização de processo

licitatório, etc.

Portanto, com estas considerações, mais cristalina fica a

responsabilidade do gestor, no caso o Prefeito do Município à época,

em adotar  as medidas eficazes para assegurar  a conservação da

escola,  inclusive  afastando  Diretores,  ocupantes  de  cargos

comissionados,  e  determinando  medidas  no  local  para  garantir  o

patrimônio, visto que maior prejuízo existe atualmente, uma vez que,

numa  análise  superficial,  a  Secretaria  de  Obras  já  contabiliza  a

importância de R$ 951.653,83 ( novecentos e cinquenta mil,  seiscentos e cinquenta e três reais e

oitenta e três centavos) para reerguer a escola, sem contabilizar os materiais e equipamentos que

foram destruídos no seu interior.

O princípio da eficiência consagra a tese de que a atividade estatal será norteada por

parâmetros de economia e de celeridade na gestão de recursos públicos, utilizará adequadamente os

meios materiais ao seu dispor e que não será direcionada unicamente à busca de um bom resultado,

mas sim, que deve visar, de forma incessante, ao melhor resultado para os administrados. Com isto, o

próprio vetor da legalidade passará a ser valorado sob uma ótica material, deixando de ser analisado

sob um prisma meramente formal.

Ademais, não se deve perder de vista que eficiência, moralidade e legalidade não são

premissas conceituais antinômicas. Pelo contrário, integram-se e complementam-se, o que exige do

agente a busca incessante do melhor resultado, sem descurar dos mandamentos legais e dos padrões

éticos  subjacentes  ao  bom  administrador.  Além  disso,  a  eficiência  se  correlaciona  com  outros

princípios, como o da proporcionalidade, apresentando-se como importante diretriz para aferir a sua

observância pelo administrador.

O  objetivo  do  princípio  da  eficiência  é  assegurar  que  os  serviços  públicos  sejam

prestados com adequação às necessidades da sociedade que os custeia, o que não se verificou no

presente caso. 

A Eficiência tem como corolário a boa qualidade. A partir da positivação desse princípio

como norte da atividade administrativa, a sociedade passa a dispor de base jurídica expressa para

exigir a efetividade do exercício de direitos sociais, bem como para reivindicar a qualidade das obras e



atividades públicas. 

Percebe-se  que,  sendo  princípio  expresso,  a  eficiência  indiscutivelmente  integra  o

controle de legalidade ou legitimidade, e não de mérito administrativo. Deveras, a atuação eficiente não

é questão de conveniência e oportunidade administrativa, mas sim uma obrigação do administrador.

Em decorrências dessas premissas, não restam dúvidas de que o abuso do poder tanto

pode revestir  a forma comissiva como a omissiva, porque ambas são capazes de afrontar  a lei  e

causar lesão a direito dos administrados. A inércia da autoridade administrativa deixando de executar

determinada prestação de serviço a que por lei está obrigada, viola o ordenamento jurídico. É forma

omissiva de abuso de poder.

Ou seja, a atitude ineficiente e irresponsável do gestor, não

bastasse  ofender  o  direito  à  educação  de  expressiva  parte  do

alunado e da comunidade local, ainda acarretou prejuízo ao erário,

consistente na dilapidação da Escola, inaugurada há pouco mais de

02 anos.

O  gestor  faltou,  ainda,  com  o  dever  de  lealdade,  abrangido  pelo  princípio  da

moralidade, aos estudantes da Escola, ao não observar o que era melhor para os administrados e ao

deixar de tomar as medidas administrativas corretas para o bom funcionamento da máquina pública.

Ao se referir a tal dever, o doutrinador Emerson Garcia obtempera:

“O dever de lealdade em muito se aproxima da concepção de boa-fé, indicando a

obrigação  de  o  agente:  a)  trilhar  os  caminhos  traçados  pela  norma  para  a

consecução do interesse público e b)  permanecer ao lado da administração em

todas  as  intempéries.”2 Mais  adiante,  citando  Pedro  T.  Nevado-Batalha  Moreno,

complementa  que  “o  dever  de  lealdade  abrange:  o  dever  de  neutralidade  e

independência política no desenvolvimento do trabalho; o respeito à dignidade da

administração;  o respeito  ao princípio  da igualdade e da não discriminação; e o

respeito aos particulares no exercício de seus direitos e liberdades públicas”3.

Ora, em vez de adotar todas as providências para garantir a conservação do patrimônio

da escola, o gestor se omitiu gravemente e, como se desconhecesse a situação, demonstrou total

apatia na resolução do problema existente.

Como averbado alhures, a total depredação da Escola Limírio Cardoso DÁvila em plena

luz do dia, acarreta sensação de descrédito em relação ao Poder Público e de indignação. Ressalte-se

que a omissão do gestor fere a justa expectativa da população, em sua camada mais necessitada, de

ter uma transformação por meio da educação.

2 ALVES, Rogério Pacheco e GARCIA, Emerson. Improbidade Administrativa, 2ª, Rio de Janeiro : Lumen Juris, 
2004, p. 291.

3 Loc.cit.



II – DO DIREITO QUE SE BUSCA TUTELAR

a)  Direito  constitucional  de  acesso à  educação de  qualidade com

prioridade absoluta

A Constituição Federal consagra a educação como direito social fundamental, dispondo

ainda em seu artigo 205 que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família,

será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Segundo o art.  206, inciso VII, o ensino será ministrado com base, dentre outros, no

princípio da garantia de padrão de qualidade.

Assim,  é dever do Poder Público assegurar a crianças e adolescentes, com absoluta

prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida,  à saúde, à alimentação,  À EDUCAÇÃO,  ao

esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e

comunitária, nos termos da regra gizada no caput do artigo 227 da Constituição Federal e no artigo 4º

da Lei n. 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A garantia de prioridade absoluta, referida no texto constitucional e prevista no art. 4°

do ECA, compreende-se nas diretrizes a serem observadas pela Administração,  sintetizadas neste

último dispositivo, englobando:

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;

c) preferência na formulação e na execução das políticas

sociais públicas;

d)  destinação  privilegiada  de  recursos  públicos  nas

áreas  relacionadas  com  a  proteção  à  infância  e  à

juventude. 

Como se observa, a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional não tratam a

educação como um fim em si mesmo, ou mero aparato de enriquecimento cultural, mas um verdadeiro

caminho ou instrumento para construção de uma sociedade que se pretende justa, livre e solidária, a

ser garantido à criança e ao adolescente com prioridade absoluta,

não podendo ser deixado para depois.

Diante da grande importância social e educacional, cabe ao Poder Público a obrigação

constitucional de criar condições objetivas que possibilitem, de maneira concreta, o efetivo acesso e



atendimento das crianças e adolescentes.

O  não  oferecimento  do  ensino  obrigatório  pelo  Poder

Público,  ou  sua  oferta  irregular,  importa  na responsabilização  da

autoridade competente, nos termos do §2º do art. 208 da Constituição da República, pela

omissão governamental,  que frustra o integral adimplemento de prestação estatal que lhe impôs o

próprio texto da Constituição da República.

No que refere-se à Educação, a Constituição Federal,  em seu artigo 208, incisos I,

dispõe:

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

I –  educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro)

aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive

sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram

acesso na idade própria; 

(…)

A Carta Magna, ao disciplinar a organização da educação nacional, no parágrafo 2º de

seu artigo 211, prescreve a obrigação dos Municípios atuarem prioritariamente no ensino fundamental

e na educação infantil.

A Lei n. 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), por sua vez,

determina,  no  inciso  V  de  seu  artigo  11,  que  os  Municípios  incumbir-se-ão  de

oferecer,  prioritariamente,  o  ensino  fundamental  e  a  educação

infantil, permitida  a  atuação  em  outros  níveis  de  ensino,  somente

quando  estiverem  atendidas  plenamente  as  necessidades  de  sua

área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos

vinculados  pela  Constituição  Federal  à  manutenção  e  ao

desenvolvimento do ensino.

O art. 214 da Constituição Federal determina que a lei estabelecerá o plano nacional de

educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime

de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a

manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de

ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a melhoria da

qualidade do ensino.

Nesse  sentido,  a  Lei  nº  13.005/2014,  que  aprova  o  Plano  Nacional  de  Educação,

estabelece em seu art.  2º,  inciso IV e VIII  que são diretrizes do PNE a melhoria da qualidade da



educação  e  o  estabelecimento  de  meta  de  aplicação  de  recursos  públicos  em  educação  como

proporção do Produto Interno Bruto – PIB, que assegure atendimento às necessidades de expansão,

com padrão de qualidade e equidade.

A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem atuar em regime de

colaboração,  visando  ao  alcance  das  metas  e  à  implementação  das  estratégias  objeto  do  PNE,

cabendo aos gestores federais, estaduais, municipais e do Distrito Federal  a adoção das medidas

governamentais necessárias ao alcance das metas (art. 7º da Lei nº 13.005/2014).

Como  se  sabe,  a  educação  básica,  formada  pela  educação

infantil,  ensino fundamental e ensino médio,  tem por  finalidades desenvolver  o

educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-

lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores (arts. 21 e 22 da Lei nº 9.394/96 – LDB).

b) Da importância da Escola Municipal Limírio Cardoso D´Ávila

Em audiência realizada no dia 12 de março de 2014  (fls.393/394) nesta Promotoria de

Justiça,  ano da inauguração da Escola Limírio Cardoso,  compareceram a Sra.  Vandilma Maria de

Oliveira, Secretária Municipal de Educação, e o Sr. José Rildo Martins Cruz, Coordenador Técnico

Pedagógico  da Educação Básica,  a  fim de prestarem depoimento nos  autos  do Inquérito  Civil  nº

58/2012, com vistas a apurar a insuficiência de vagas na rede de ensino fundamental do Município de

Parnamirim/RN, na oportunidade, os presentes declararam: “que a Escola Professor Jussier

Santos (Santa Tereza) tinha uma realidade de grande lotação e que para melhor

atender  a  população  foi  construída  a  escola  Professora  Jacira  Medeiros  (no

loteamento Santa Júlia), porém se verifica que diante do crescimento populacional

no bairro de Santa Tereza, em razão do programa minha casa minha vida, a escola

Jacira Medeiros já está superlotada; que vai solicitar a construção de 02 a 03 salas

de aula na escola Jacira de Medeiros de forma a atender a população; que também

está solicitando a construção de 02 salas nas seguintes escolas: Maria do Céu

Fernandes,  Maria  Fernandes  Saraiva  e  Maria  de  Jesus  Medeiros  de  Lima;  que

pretende a abertura de mais turmas no próximo ano letivo, quando a construção

das salas já estará concluída; que receberá em 15 de março uma nova  sede da

Escola Limírio Cardoso que contemplará do 1º ao 9º ano; que a antiga sede do

Limírio  será  adaptada  para  a  educação  infantil,  sendo  desocupado  as

instalações  provisórias  da  casinha  feliz;  que  a  escola  Limírio  Cardoso  se



localiza no bairro de Santa Tereza e próximo a escola Alzelina de Sena Valença

(  Bairro  de  Rosa  dos  Ventos);  que  com  as  futuras  instalações  do  Limírio

Cardoso haverá o desafogamento da Escola Alzelina de Sena Valença (….);

Importante ressaltar  que a antiga  sede da Escola  Limírio  Cardoso,  situada na Rua

Francisco Ferreira da Silva, 446, Rosa dos Ventos, tornou-se o Centro Municipal de Educação Infantil

Vionete Amarante de Medeiros.

Desta forma, a Escola Limírio Cardoso passou a situar-se na Rua Jessé Soares Souto,

localizando-se em área limítrofe entre os bairros de Santa Tereza e Bela Parnamirim, oportunidade em

que  existem  referências  no  inquérito  dela  está  situada  no  bairro  de  Santa  Tereza  e  em  outros

documentos no bairro de Bela Parnamirim, portanto a mesma ajuda a desafogar as escolas situadas

nos bairros de Santa Tereza, Bela Parnamirim e Rosa dos Ventos, uma vez que são bairros limítrofes e

com uma população bastante carente e vulnerável.

Verifique-se ainda que o Bairro de Santa Tereza foi um dos bairros que mais recebeu

empreendimentos  do  programa  Minha  Casa  Minha  Vida,  oportunidade  em  que  recebeu  05

empreendimentos, com 1760 unidades habitacionais, conforme informação colhida no ano de 2015

(fls.  448/449).  Tal  crescimento não foi  acompanhado pela implantação de escolas e ampliação de

vagas na rede municipal de ensino.

As escolas situadas nestes bairros já estão superlotadas, conforme dados retirados do

Plano Municipal de Educação (Lei nº 1.721/2015) referente as matrículas efetuadas no ano de 2015,

senão  vejamos:  Escola Municipal  Alzelina de Sena Valença (Rosa  dos  Ventos)

oferece  Ensino  Fundamental  I  e  II  no  total  de  557  alunos;  Escola  Municipal

Desembargador Silvino Bezerra (Santa Tereza) oferece Ensino Fundamental II no total

de  496  alunos;  Escola  Municipal  Jussier  Santos  (Santa  Tereza)  oferece  Ensino

Fundamental  I  e  II  no  total  de  347  alunos;  Escola  Municipal  Maria Saraiva (Bela

Parnamirim) oferece Ensino Fundamental I e II no total de 680 alunos. Inclusive, muitas destas escolas

já necessitam de ampliação, conforme informou a Secretária Municipal de Educação na audiência já

citada no ano de 2014.

Ademais, verifique-se que os bairros abrangidos pela Escola Limírio Cardoso são de

grande vulnerabilidade social, não podendo sofrer diminuição no número de escolas, uma vez que

existe uma população carente que já clama por mais escolas, jamais pela redução delas.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96, art. 4º, I, e 22) considera a

Educação  Básica  obrigatória  e  gratuita  dos  04  (quatro)  aos  17

(dezessete)  anos  de  idade,  organizada  da  seguinte  forma:  a)  pré-

escola;  b)  ensino  fundamental;  c)  ensino  médio,  tendo  como  finalidade



desenvolver  o  educando,  assegurar-lhe  a  formação  comum  indispensável  para  o  exercício  da

cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores.

O Ensino fundamental é obrigatório com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola

pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, e terá por objetivo a formação básica do cidadão,

mediante: (Redação dada pela Lei nº 11.274, de 2006)

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.

O Plano Municipal de Educação de Parnamirim, Lei Municipal

nº 1.721/2015, com vigência de 2015 a 2025, por sua vez, tem como Meta 02 “universalizar o

ensino fundamental de 09 (nove) anos para toda a população de 06 (seis) anos a 14 ( quatorze) anos e

garantir que 100% (cem por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o

último ano de vigência do PNE”.

E, dentre as estratégias apontadas como forma de alcançar a meta estabelecida pelo

Município, estão:

2.3 - Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso, da permanência

e  do  aproveitamento  escolar,  implementando  as  condições  adequadas  para  o

sucesso dos alunos, em colaboração com as famílias e com órgãos públicos de

assistência  social,  saúde,  e  proteção  à  infância,  adolescência  e  juventude,

totalizando em 100% até o último ano de vigência deste PME.

2.4 – Criar mecanismos de busca ativa para a redução da demanda de crianças fora

da escola visando universalizar a oferta de ensino fundamental obrigatório.

2.5 - Desenvolver projetos que atendam crianças e adolescentes que estão fora da

escola em parceria com órgãos públicos de assistência social, saúde, e proteção à

infância, adolescência e juventude, como também secretarias de cultura e esporte

com o objetivo de inseri-las no processo educacional, atingindo 90% do público-alvo,

até o ano de 2020.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11274.htm#art3


2.17  –  Garantir  a  integração  das  atividades  de  educação,  esporte  e  cultura  do

Município. (Incluído pela Emenda nº02/2015).

Ademais,  ainda  resta  como  missão  do  Plano  Municipal  de  Educação  ampliar  a

educação em tempo integral,  o  que ainda é insuficiente no município,  oportunidade em que para

alcançar  a  meta  prevista  no  Plano Municipal  de Educação de Parnamirim o

Município necessitará de mais escolas e salas de aula.

Assim,  a  Meta 06 consiste em:  “Oferecer educação em tempo integral  em,  no

mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte

e cinco por cento) dos (as) alunos(as) da educação básica, até o quinto ano de vigência desse PME, e

50% (cinquenta por  cento)  dos  alunos da Educação Básica até o fim deste Plano.  (Incluída pela

Emenda nº02/2015)”.

Tendo como as estratégias apontadas, as seguintes:

6.2 - Ampliar, com o apoio da União, a oferta de educação básica pública em tempo

integral,  por  meio  de  atividades  de  acompanhamento  pedagógico  e

multidisciplinares,  inclusive  culturais  e  esportivas,  de  forma  que  o  tempo  de

permanência dos (as) alunos (as) na escola, ou sob sua responsabilidade, passe a

ser  igual  ou  superior  a  7  (sete)  horas  diárias  durante  todo o  ano letivo,  com a

ampliação progressiva da jornada de professores, de modo permanente, em uma

única escola, além de aumentar o quantitativo docente efetivo.

6.3 - Instituir, o programa de construção de escolas com

padrão  arquitetônico  e  de  mobiliário  adequado  para

atendimento  em  tempo  integral,  prioritariamente  em

comunidades pobres  ou  com crianças em situação de

vulnerabilidade social;

 6.9 - Proporcionar atividades na escola em que as famílias participem efetivamente

do desenvolvimento cultural educacional e emocional dos discentes, integrando toda

a comunidade. 

De acordo com os dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação e os dados

fornecidos pelas direções das Escolas Municipais, verificou-se, nos autos do Inquérito Civil nº 58/2012,

a  existência  de  alunos  excedentes  nas  salas  de  aula  de  Ensino  Fundamental  e  EJA,  em

desconformidade com as normas que estabelecem o número máximo de alunos por professor em cada

turma, o que prejudica diretamente a qualidade do ensino prestado. 

   Por fim, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em seu art. 4º, inciso X, e o Estatuto



da Criança e do Adolescente, no art. 53, inciso V, determinam que o dever do Estado com educação

pública será efetivado mediante a garantia de vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino

fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 (quatro)

anos de idade.

Portanto,  a  Escola  Municipal  Limírio  Cardoso  desenvolve  papel  de  fundamental

importância no avanço do município no ensino fundamental,  seja nos aspectos quantitativos como

qualitativos, além de propiciar o cumprimento de metas estabelecidas no PME, como a universalização

do ensino fundamental e a ampliação das turmas em tempo integral.

A educação é um direito social público subjetivo, devendo ser materializado através de

políticas sociais básicas, porquanto indiscutivelmente relacionado a fundamentos constitucionais da

nossa  República,  relacionando-se  aos  objetivos  primordiais  e  permanentes  de  nosso  Estado,  em

especial, quando buscamos a necessária erradicação da exclusão social.

Conforme  já  decidiu  o  Supremo  Tribunal  Federal  “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 (CF,

art. 208, IV),  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.  (STF.  RE  410715  AgR.  Segunda  Turma.  Relator  Ministro  Celso  de  Mello.

Julgamento 22.11.2005. Publicação DJ 3.2.2006).

Assim, comprovada a inércia do ente Municipal, cumpre ao Poder Judiciário exigir-lhe o

cumprimento  integral  de  suas  obrigações  constitucionais,  sobretudo,  por  se  tratar  de  direito

fundamental, indisponível e absoluto, que deve ser resguardado acima de qualquer outro.

Por fim, cumpre ressaltar que o Município de Parnamirim tem permanecido inerte na

reconstrução e reativação da Escola Municipal Limírio Cardoso D´Ávila, a qual está desativa há um

ano, e sua omissão autoriza a atuação do Poder Judiciário no sentido de determinar as medidas que

se mostrem necessárias para assegurar o direito à educação das crianças e adolescentes residentes

na localidade da escola, comunidade bastante vulnerável.

c) Da Educação de Jovens e Adultos e das turmas de correção de

fluxo:

A distorção idade-série é a condição que se encontra um aluno que está cursando uma

série com idade superior a idade prevista ou recomendada. O aluno é considerado em distorção idade-



série quando a diferença entre a sua idade e a idade prevista para a série que está cursando é de dois

anos  ou  mais. Nesta  perspectiva,  é  importante  que  o  município

desenvolva ações, no sentido de minimizar esta condição, uma vez

que  a  distorção  idade-série  é  fruto  de  reprovações  e  abandono,

fatores que interferem diretamente na aprendizagem e nos índicies

do IDEB.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/1996, estabeleceu no

art. 24, V, b, como critério para o rendimento escolar na educação básica a possibilidade de aceleração

de estudos para alunos com atraso escolar. Vejamos:

Art.  24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de

acordo com as seguintes regras comuns:

(...)

V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios:

a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos

aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período

sobre os de eventuais provas finais;

b) possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso

escolar;

c)  possibilidade  de  avanço  nos  cursos  e  nas  séries  mediante  verificação  do

aprendizado;

d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito;

e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período

letivo,  para  os  casos  de  baixo  rendimento  escolar,  a  serem disciplinados  pelas

instituições de ensino em seus regimentos;

Ainda,  o  Plano  Nacional  de  Educação  para  o  decênio  2011-2020,  elenca  como

estratégia  das  metas  estabelecidas  para  a  educação  nacional  nesse  período  a  manutenção  e

ampliação de programas e ações de correção de fluxo do ensino fundamental, senão vejamos:

Meta 3: Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de

15 a 17 anos e elevar, até 2020, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para

85%, nesta faixa etária:

3.2)  Manter  e  ampliar  programas  e  ações  de  correção  de  fluxo  do  ensino

fundamental  por  meio  do  acompanhamento  individualizado  do  estudante  com

rendimento escolar  defasado e    pela adoção de práticas como aulas de

reforço  no  turno  complementar,  estudos  de  recuperação  e



progressão parcial,  de forma a reposicioná-lo no ciclo escolar de

maneira compatível com sua idade.

Meta 8: Elevar a escolaridade média da população de 18 a 24 anos de modo a

alcançar mínimo de 12 anos de estudo para as populações do campo, da região de

menor  escolaridade  no  país  e  dos  25%  mais  pobres,  bem  como  igualar  a

escolaridade  média  entre  negros  e  não  negros,  com  vistas  à  redução  da

desigualdade educacional:

8.1) Institucionalizar programas e desenvolver tecnologias para correção de fluxo,

acompanhamento  pedagógico  individualizado,  recuperação  e  progressão  parcial

bem como priorizar estudantes com rendimento escolar defasado considerando as

especificidades dos segmentos populacionais considerados. 

Assim, resta claro que a Política de Correção de Fluxo é instituída pela LDB,  como

uma alternativa político-pedagógica para o combate à repetência, bem como deve ser incentivada e

ampliada  como  determina  o  Plano  Nacional  de  Educação  atual,  através  de  acompanhamento

individualizado do aluno com rendimento escolar atrasado e pela implementação de aulas de reforço

no  turno  complementar,  estudos  de  recuperação  e  progressão  parcial,  com o intuito  de

reposicionar esse aluno no período escolar  compatível  com a sua

idade.

O  Plano  Municipal  de  Educação  em  suas  mais  diversas  estratégias,  cita

constantemente  a  política  de  correção  de  fluxo  como avanço  para  a  educação  municipal,  senão

vejamos: 

3.4  -  Manter  e  ampliar  programas  e  ações  de  correção  de  fluxo  do  ensino

fundamental,  por  meio do acompanhamento individualizado do (a)  aluno (a)  com

rendimento escolar defasado e pela adoção de práticas como aulas de reforço no

turno complementar por professores efetivos estudos de recuperação e progressão

parcial, de forma a reposicioná-lo no ciclo escolar de maneira compatível com sua

idade, em até 2 anos a partir da aprovação deste PME. 

7.10  -Fortalecer  e  ampliar  programas  de  melhoria  de  fluxo  escolar,  de  forma  a

reduzir a distorção idade/série a partir dos objetivos propostos, garantindo o avanço

no  seu  processo  de  escolaridade  básica,  considerando  as  especificidades  dos

segmentos populacionais.

Diante  do  exposto,  conclui-se  que  a  política  de  correção  de  fluxo  ou  classe  de

aceleração, prevista na LDB, é uma das estratégias do atual Plano Nacional de Educação, cabendo ao



ente  responsável  pela  educação  básica  instituir  sua  própria  política  de  correção  de  fluxo,

estabelecendo o seu projeto pedagógico.

As classes de aceleração ou correção de fluxo e a educação de jovens e adultos são

categorias diferentes. As primeiras são um meio didático-pedagógico e pretendem, com metodologia

própria, dentro do ensino na faixa de sete a quatorze anos, sincronizar o ingresso de estudantes com a

distorção idade/ano escolar, podendo avançar mais celeremente no seu processo de aprendizagem. Já

a EJA é uma categoria organizacional constante da estrutura da educação nacional, com finalidades e

funções específicas.

Desse modo, a correção de fluxo ou classes de aceleração não se confunde com a

Educação de Jovens e Adultos, tendo em vista que essa é voltada aos jovens e adultos que não

puderam estudar na idade regular obrigatória, ou seja, aos maiores de 15 anos, não podendo, dessa

forma, substituir a correção de fluxo pela EJA, por serem institutos diversos.

A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou

continuidade de estudos no ensino fundamental  e médio na idade própria,  sendo os sistemas de

ensino responsáveis em assegurar gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar

os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características

do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames, conforme

determina a LDB em seu art. 37, caput e § 1º.

Obedecidos o disposto no artigo 4º, incisos I e VI, da Lei nº 9.394/96 (LDB) e a regra da

prioridade para o atendimento da escolarização obrigatória, será considerada idade mínima para os

cursos de EJA e para a realização de exames de conclusão de EJA do Ensino Fundamental a de 15

(quinze) anos completos.

Na  Escola  Límirio  Cardoso  D´Ávila  verificou-se  um  grande  número  de alunos  em

distorção idade/série  (fls.  25/27),  o  que já  quantificava,  em 2016,  111  alunos,  devendo 32 serem

admitidos em turmas de Educação para Jovens e Adultos, uma vez que existiam, por exemplo, alunos

de 18 e 19 anos de idade em turmas para alunos de 11 anos, ou seja, cursando o 6º ano do ensino

fundamental.

Tal desorganização provocou graves distorções no ambiente escolar não garantindo a

equidade  e  um  acompanhamento  mais  amplo  de  competências  importantes  para  que  um  jovem

desenvolva na escola as habilidades necessárias para a construção do seu projeto de vida.

Assim, aos jovens daquela escola não lhes foi garantindo a utilização de mecanismos

específicos que tivessem considerado as suas potencialidades, necessidades, expectativas em relação

à vida, às culturas juvenis e ao mundo do trabalho, tal como prevê o artigo 37 da Lei nº 9.394/96.

Tal  situação  provocou  a  não  reintegração  dos  alunos  evadidos  e  “marcados”  pelo

insucesso escolar,  bem como daqueles que não tiveram oportunidade de prosseguir seus estudos

regularmente.

 Nesse sentido, merece a devida correção, devendo na nova Escola Limírio Cardoso



ser garantida as turmas de correção de fluxo e a implantação da Educação de Jovens e Adultos para

permear a veiculação e concretização de um espaço democrático que ofereça condições de acesso ao

conhecimento sistematizado.

d)  Da necessidade de implantação de uma gestão democrática

Como já foi dito, a Constituição Federal, no art. 205, dispõe que “a educação, direito de

todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade,

visando  ao  pleno  desenvolvimento  da  pessoa,  seu  preparo  para  o  exercício  da  cidadania  e  sua

qualificação para o trabalho”.

Nesse sentido, a Carta Magna estabelece, ainda, a gestão democrática do

ensino  público  como  um  dos  princípios  basilares  para  o

desenvolvimento da educação no Brasil:

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

[...]

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;

Portanto, um dos objetivos constitucionalmente definidos para a educação em nosso

país  é o preparo para o exercício  da cidadania,  sendo esta,  por  sua vez,  fundamento do Estado

Democrático de Direito em que se constitui a República Federativa do Brasil.

Assim, a fim de que ocorra o efetivo aprendizado do exercício da cidadania nas escolas

se faz necessário que a gestão destas seja democrática.

Neste  sentido,  importante  considerar  que gerir

democraticamente significa decidir de forma coletiva e transparente

sobre  os  rumos  das  unidades  escolares,  compreendendo  a

pluralidade e respeitando as diferenças, bem como possibilitando e

estimulando  que  a  voz  dos  próprios  estudantes,  de  seus

pais/mães/responsáveis, dos funcionários e dos docentes da escola

possa ser manifestada, ouvida e considerada, seja na elaboração do

projeto pedagógico, seja na administração dos recursos.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/1996), em seu artigo 3º,

VIII,  estabelece que a gestão democrática é princípio base do ensino

público,  dispondo,  ainda,  em  seu  artigo  14,  caput,  que  os  sistemas  de  ensino

definirão  as  normas  da  gestão  democrática  do  ensino  público  na



educação básica, de acordo com as suas peculiaridades. Vejamos:

Art.  3º  O ensino será ministrado com base nos seguintes

princípios:

[...]

VIII  -  gestão democrática do  ensino  público,  na  forma desta  Lei  e  da

legislação dos sistemas de ensino;

Art.  14. Os  sistemas  de  ensino  definirão  as  normas  da

gestão  democrática  do  ensino  público  na  educação

básica,  de  acordo  com  as  suas  peculiaridades  e  conforme  os  seguintes

princípios:

I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico

da escola;

II  -  participação  das  comunidades  escolar  e  local  em

conselhos escolares ou equivalentes.

Assim como,  a Lei nº 13.005,  de 25 de junho de 2014, que aprovou o novo Plano

Nacional de Educação com vigência por 10 (dez) anos, a contar da sua publicação, estabeleceu em

seu art. 9º que:  Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão aprovar leis

específicas para os seus sistemas de ensino, disciplinando a gestão democrática

da educação pública nos respectivos âmbitos de atuação, no prazo de 2 (dois) anos

contado da publicação desta Lei, adequando, quando for o caso, a legislação local

já adotada com essa finalidade.

Ademais,  o referido  plano  ainda  estabeleceu  como  meta  19  a  de  assegurar

condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da gestão democrática da

educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta

pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos

e apoio técnico da União para tanto e  como estratégia 19.6 a de estimular a participação e a

consulta  de  profissionais  da  educação,  alunos  (as)  e  seus  familiares  na  formulação dos  projetos

político-pedagógicos,  currículos  escolares,  planos  de  gestão  escolar  e  regimentos  escolares,

assegurando a participação dos pais na avaliação de docentes e gestores escolares.

Da mesma forma, encontramos no Plano Municipal de Educação, ao dispor como meta

19:

Assegurar  condições,  no  prazo  de  1  (um)  ano,  para  a  efetivação  da  gestão



democrática da educação, associada a critérios, técnicos de mérito e desempenho e

à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo

recursos e apoio técnico da União para tanto. (Incluída pela Emenda nº02/2015).

Constando ainda como diretrizes: 

19.3 Realizar  até  o  1º  ANO de  vigência  deste  plano,  o

processo de eleições para gestores escolares, segundo

instrumentos  legais  discutidos  democraticamente,  em

todas as instituições da rede municipal de ensino.

19.4 - Estimular, em todas as redes de educação básica,

a constituição e o fortalecimento de grêmios estudantis e

associações  de  pais,  assegurando-lhes,  inclusive,

espaços adequados e condições de funcionamento nas

escolas e fomentando a sua articulação orgânica com os

conselhos  escolares,  por  meio  das  respectivas

representações.

19.5 – Garantir o fortalecimento de conselhos escolares e

conselho municipal de educação, como instrumentos de

participação  e  fiscalização  na  gestão  escolar  e

educacional,  inclusive  por  meio  de  programas  de

formação de conselheiros, assegurando-se condições de

funcionamento  autônomo  e  respeito  as  suas

deliberações. 

19.6 - Garantir a participação e a consulta de profissionais da educação, alunos e

seus  familiares  na  formulação  dos  projetos  político-pedagógicos,  currículos

escolares,  planos  de  gestão  escolar  e  regimentos  escolares,  assegurando  a

participação do Conselho Escolar na avaliação de docentes e gestores escolares.

19.7  -  Garantir  processos  de  autonomia  pedagógica,

administrativa  e  de  gestão  financeira  nos

estabelecimentos  de  ensino  respeitando  as

singularidades da comunidade e  as  especificidades de

cada segmento da educação

Desta forma, a verdadeira força das unidades de ensino para o avanço na qualidade do

serviço educacional está diretamente relacionada ao real e autônomo funcionamento dos conselhos

legalmente previstos para a área de educação, especialmente os escolares, conforme preconiza o art.



14 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ao disciplinar que:  Os sistemas de ensino definirão as

normas  da  gestão  democrática  do  ensino  público  na  educação  básica,  de  acordo  com as  suas

peculiaridades e conforme os seguintes princípios:  I - participação dos profissionais da educação na

elaboração do projeto pedagógico da escola;  II - participação das comunidades escolar e local em

conselhos escolares ou equivalentes.

Neste  ponto, os  Conselhos  Escolares  possuem  importantes  funções  no

desenvolvimento  da  autonomia  da  escola.  Seu  papel  deve  ser  de  destaque,  por  exemplo,  na

elaboração  do  projeto  político-pedagógico,  do  regimento  ou  plano  de  convivência  escolar,  na

consolidação de rotinas inclusivas e humanísticas e na definição do uso dos recursos destinados à

unidade.

No presente caso,  vislumbramos a atuação da escola de forma autoritária  exercida

unicamente pela Direção, oportunidade em que os pais dos alunos não possuiam nenhuma ingerência

na administração, nem muito menos havia espaço para o debate, sugestões e participação dos pais.

Assim,  devem ser  adotadas medidas,  inclusive judiciais,  para que a gestão

democrática da educação passe a ser incorporada na prática social

da Escola Municipal Limírio Cardoso, devendo-se rever o processo de

gestão escolar instaurado na Escola Municipal, onde ainda prevalece

a indicação/nomeação de diretor  escolar,   a  fim do,  diretor  eleito,

implementar  ações  para:  a)  elaboração  ou  revisão  coletiva  e

participativa do Projeto Político Pedagógico, incluindo o currículo da

instituição;  b)  elaboração  ou  revisão  coletiva  e  participativa  do

Regimento Interno da Escola; c) Constituição e funcionamento regular

do Conselho Escolar, com função deliberativa, entendido como órgão

fundamental, enquanto núcleo de gestão escolar.

Seguindo a Constituição Federal, a legislação federal e a Constituição Estadual do Rio

Grande do Norte, em seu artigo 135, inciso VI,  o Município editou a Lei Complementar nº 098/2015,

que estabeleceu critérios para o processo de eleição de gestores das unidades ensino do sistema

público municipal, bem como consagrou expressamente a eleição da diretoria como instrumento de

efetivação deste, nos seguintes termos: 

Art.  1º.   -  As  eleições  para  diretores  de  unidades  escolares  municipais  serão

realizadas  até  o  mês  de  outubro  do  ano  letivo,  para  exercício  do  ano  escolar

subsequente,  obedecendo a calendário  a  ser  estabelecido  pelo  Poder  Executivo

Municipal; 

Portanto,  não  há  dúvida  quanto  à  necessidade  de



implementação  de  uma  gestão  democrática  na  Escola  Limírio

Cardoso D´Ávila, nomeando-se para a sua Direção uma pessoa que

possa gerir o estabelecimento de ensino de maneira que possibilite a

participação,  a  transparência  e  a  democracia,  associando-se  ao

estabelecimento  de  mecanismos  legais  e  institucionais e  à

organização de ações que desencadeiem a participação social. 

 

III – DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INCIDENTAL

Concretizada como forma de suprir as mazelas que o tempo do processo causa à parte

que  tem  razão,  almejando  dividir  razoavelmente  o  tempo  de  duração  do  processo, a  tutela  de

provisória de urgência antecipada busca adiantar  os efeitos práticos do futuro provimento final  da

procedência da demanda. 

Neste sentido, inclusive, é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni4, in verbis:

[...] é correto dizer que a tutela antecipatória visa apenas a distribuir o ônus do tempo

do  processo. É  preciso  que  os  operadores  do  direito

compreendam a importância do novo instituto e o usem

de forma adequada. Não há motivos para timidez no seu

uso, pois o remédio surgiu para eliminar um mal que já

está instalado, uma vez que o tempo do processo sempre prejudicou o autor

que tem razão […]

A tutela provisória é proferida mediante juízo de cognição sumária, ou seja, com base

num juízo de probabilidade, onde ainda não há a certeza do direito, mas existe a aparência deste

direito.

Nesse sentido, estabelece o Código de Processo Civil, em seu art. 294 que a tutela

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

A tutela provisória de urgência, por sua vez, é dividida em cautelar – garantidora do

resultado útil e eficaz do processo – e a tutela antecipada – satisfativa do direito da parte no plano

fático.

A tutela provisória de urgência, seja cautelar ou antecipada, pode ser concedida em

caráter antecedente – antes do início do processo - ou incidental – dentro do processo principal.

Como se vê, a tutela provisória de urgência antecipada é uma providência que tem

natureza mandamental, com o escopo de entregar ao autor da demanda, de forma total ou parcial, a

4 MARINONI, Luiz Guilherme. Manual do Processo de Conhecimento, 2.º, Ed. Revista dos Tribunais, p. 229



própria pretensão deduzida em juízo ou os seus efeitos. É espécie de tutela satisfativa no plano fático,

conferindo ao requerente o bem da vida buscado na ação de conhecimento.

Embora  a  expressão  “poderá”  possa  suscitar  dúvidas  quanto  à  possível

discricionariedade do magistrado na concessão dessa tutela antecipatória, constitui-se, em verdade,

uma obrigação, sendo dever do juiz concedê-la, desde que presentes os requisitos autorizadores.

Em relação à prova inequívoca, ressalte-se que a norma prevê apenas uma cognição

sumária, de modo que o juízo de probabilidade deve ser exigido em grau compatível com os direitos

que estão jogo.

De outro lado, o art. 297 do Código de Processo Civil estabelece que:

Art.  297.  O  juiz  poderá  determinar  as  medidas  que  considerar  adequadas  para

efetivação da tutela provisória.

Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao

cumprimento provisório da sentença, no que couber.

Segundo a previsão do art. 297, o juiz poderá determinar as medidas que considerar

adequadas para a efetivação da tutela provisória,  isso porque,  tratando-se de tutela  provisória  de

urgência, é inegável a necessidade de imediata satisfação.

Em relação aos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, o art. 300

do Código de Processo Civil determina que:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano

ou o risco ao resultado útil do processo.

[…]

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após

justificação prévia.

Portanto,  de  acordo com o referido  artigo,  exige-se a existência  de elementos  que

evidenciem  a  probabilidade  do  direito,  além  da  comprovação  de  que  não  sendo  protegido

imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, diante do perecimento do direito.

Assim,  o que está em jogo são os direitos fundamentais à

educação,  integridade  física  e  psicológica  das  crianças   e

adolescentes que se encontravam matriculadas na Escola Municipal

Limírio Cardoso, o qual foi  depredada em razão do abandono e da

total omissão estatal, privando a comunidade local da escola, a qual

foi desativada.



A narrativa dos fatos demonstra a presença indubitável dos requisitos do periculum in

mora e do fumus boni juris, necessários para a concessão da tutela de urgência.

Quanto ao perigo da demora, é certa a sua existência na medida em que o tempo não

estaciona para as crianças e adolescentes que hoje encontram-se matriculadas nas mais diversas

instituições de ensino e dos que ficaram fora da escola diante das dificuldades para consecução de

vagas nas proximidades de sua residência.

De outro modo, e este ainda mais grave, o tempo não estaciona para as crianças e

adolescentes que hoje necessitam de uma vaga nas escolas públicas.  Os anos passarão,

inexoravelmente, sem que elas tenham a possibilidade de frequentar

uma escola.

Caso o pedido somente venha a ser deferido em decisão judicial de mérito, o início das

obras  serão  indefinidamente  postergados.  Os  prejuízos  para  as  crianças  e  adolescentes  são

incalculáveis, posto que não é possível mensurar as perdas educacionais sofridas por elas ao longo de

suas vidas, inclusive para as que estão tolhidas no seu direito de estudar, em razão da insuficiência de

vagas na Educação Básica, incluindo a Educação de Jovens e Adultos.

Essa situação exige a adoção de medidas imediatas pelo Poder Judiciário, que se torna

responsável pela solução da demanda a partir do momento da propositura da ação.

Assim,  constata-se  a  fumaça  do  bom  direito  com  base  nos  direitos  fundamentais

assegurados por  nossa Carta Política de 1988, garantindo a todos,  especialmente às crianças  e

adolescentes o direito à educação, saúde e integridade física e psicológica.

O  direito  à  plena  educação  de  qualidade  representa  fator  de  limitação  da

discricionariedade  político-administrativa  dos  entes  públicos,  sendo  imperativa,  desta  feita,  a

reconstrução pleiteada a fim de efetivar mandato constitucional, juridicamente vinculante.

Aliás, a omissão do Administrador em cumprir este dever constitucional não está no

âmbito do mérito administrativo. É ato arbitrário que inviabiliza as garantias estabelecidas em favor da

pessoa e dos cidadãos.

Em face disso, e presentes os requisitos exigidos em Lei,  requer esse Órgão

Ministerial a concessão de medida antecipatória no sentido de fixar a

obrigação  do  Município  em  adotar  as  seguintes  providências  em

relação à Escola Limírio Cardoso D`Ávila:

1. seja  determinado  ao  Município  de  PARNAMIRIM,  pelas  suas  Secretarias  de  Educação  e

Obras,  que,  no  prazo  de  02  (dois)  meses,  adotem  todas  as  providências  administrativas  e



orçamentárias  necessárias  para  viabilizar  a  reconstrução  da  Escola  Límirio  Cardoso

DÁvila, na Rua Jessé Soares Souto, Parnamirim;

2. que seja determinado ao Município de PARNAMIRIM, pelas suas Secretarias de Educação e

Obras,  que,  no  prazo  de  04  (quatro)  meses,  adotem  todas  as  providências  administrativas  e

orçamentárias necessárias para  executar o projeto de reconstrução da Escola

Límirio Cardoso D´Ávila;;

3. garanta e viabilize para o ano letivo de 2018 a reativação e funcionamento da Escola, com o

oferecimento de matrículas para o ensino fundamental I e II, ou seja, do 1º ao 9º ano, e início do ano

letivo na data designada para todas as escolas da rede municipal de ensino;

4. Garanta e viabilize para o ano letivo de 2018 turmas de correção de fluxo e de Educação de

Jovens e Adultos para os alunos com distorção idade/série;

5. Garanta e viabilize para o ano letivo de 2018 uma gestão democrática conforme previsto na Lei

de Diretrizes e Bases da Educação, instituindo conselhos escolares e eleições diretas para os cargos

de diretor e vice-diretor; 

6. Garanta  e  viabilize,  no  prazo  de  02  (dois)  meses,  a  implantação  de  ações

intersetoriais  entre  as  redes  de  educação,  assistência,  saúde  e

segurança no território, inclusive no que tange à política pública de

drogas na comunidade local  abrangida pela Escola Limírio Cardos,

visto que a unidade escolar situa-se em local de patente vulnerabilidade social.

Por tratar-se de medida judicial em favor de crianças e adolescentes, requer, ainda, a fixação

de  multa pessoal e diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), a ser suportada pelo

Chefe  do  Executivo  Municipal  e  respectivos  Secretários,  por  dia  de  descumprimento  da  decisão

judicial.

IV – DOS PEDIDOS 

Ante o exposto, fiel aos lineamentos acima traçados, requer este Órgão Ministerial,

através de sua representante signatária, se digne Vossa Excelência:

a) conceder a tutela provisória de urgência antecipada nos termos requeridos pelo Parquet; 

b)  seja  determinada intimação pessoal,  do  Ilm.º  Sr.  Prefeito  de  Parnamirim  e  dos

Secretários Municipais de Educação e Obras de Parnamirim para cumprirem a medida antecipatória,

caso concedida;

c) objetivando conferir eficácia real à decisão antecipatória de tutela concedida, postula-se a fixação de

multa PESSOAL diária, no valor de R$ 1.000,00 ( mil  reais),  para o caso de não cumprimento da

medida dentro do prazo estipulado, cujo ônus deverá recair sobre a pessoa do Prefeito, do Secretário



Municipal de Educação, e do Secretário de Obras, de forma a não onerar o erário;

d)  seja  determinada  a  citação  do  Município  de  Parnamirim  para

comparecer em audiência de conciliação a ser designada por este

Juízo, nos termos do art. 319, inciso VII do Código de Processo Civil, bem como, contestar a ação,

nos termos do art. 335, CPC;

e) a procedência do pedido, com a confirmação da tutela provisória de urgência antecipada concedida,

a fim de que haja a CONDENAÇÃO do Município de Parnamirim, em obrigação de fazer, consistente

em adotar as seguintes providências em relação à Escola Municipal Limírio Cardoso D´Ávila:

1. seja determinado ao Município de PARNAMIRIM, pelas suas Secretarias de Educação e Obras, que,

no  prazo  de  02  (dois)  meses,  adotem  todas  as  providências  administrativas  e  orçamentárias

necessárias para viabilizar a reconstrução da Escola Límirio Cardoso DÁvila, na Rua

Jessé Soares Souto, Parnamirim;

2. que seja determinado ao Município de PARNAMIRIM, pelas suas Secretarias de Educação e Obras,

que, no prazo de 04 (quatro) meses, adotem todas as providências administrativas e orçamentárias

necessárias  para  executar  o  projeto  de  reconstrução  da  Escola  Límirio

Cardoso D´Ávila;;

3.  garanta e viabilize para o ano letivo de 2018 a reativação e funcionamento da Escola,  com o

oferecimento de matrículas para o ensino fundamental I e II, ou seja, do 1º ao 9º ano, e início do ano

letivo na data designada para todas as escolas da rede municipal de ensino;

4. Garanta e viabilize para o ano letivo de 2018 turmas de correção de fluxo e de Educação de Jovens

e Adultos para os alunos com distorção idade/série;

5. Garanta e viabilize para o ano letivo de 2018 uma gestão democrática conforme previsto na Lei de

Diretrizes e Bases da Educação, instituindo conselhos escolares e eleições diretas para os cargos de

diretor e vice-diretor; 

6.  Garanta  e  viabilize,  no  prazo  de  02  (dois)  meses,  a  implantação  de  ações

intersetoriais  entre  as  redes  de  educação,  assistência,  saúde  e

segurança no território, inclusive no que tange à política pública de

drogas na comunidade local  abrangida pela Escola Limírio Cardos,

visto que a unidade escolar situa-se em local de patente vulnerabilidade social.

REQUER AINDA, que as intimações dos atos processuais sejam pessoais, na forma do

artigo 236, §2º, do Código de Processo Civil, na Promotoria de Defesa dos Diretos da

Saúde e Educação de Parnamirim (4ª PJP).

Sem custas e emolumentos, em razão do disposto no artigo 18 da Lei n.º 7.347/85. Dá-



se à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para fins meramente fiscais.

Embora já tenha apresentado o Ministério Público Estadual  prova pré-constituída do

alegado,  protesta,  outrossim,  pela  produção  de  prova  documental,  testemunhal,  e,  até  mesmo,

inspeção judicial, que se fizerem necessárias ao pleno conhecimento dos fatos, inclusive no transcurso

do contraditório que se vier a formar com a apresentação da contestação.

Nestes termos,

Pede e espera deferimento.

Parnamirim, 07 de julho de 2017.

Luciana Maria Maciel Cavalcanti Ferreira de Melo

4ª Promotora de Justiça 

EM ANEXO:  Inquérito Civil  nº   23/2016 –  4ª  PmJ,  com 399 páginas

numeradas  e  rubricadas,  o  qual  deverá  ficar  incluso  ao  presente

processo.
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