
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ALEXANDRIA

Proc. nº 0000433-60.2005.8.20.0110

O  MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO NORTE, por seu Promotor de Justiça infra assinado, com fundamento nos 

art.  129,  inc.  III,  da  Constituição  Federal,  art.  84,  inc.  III  da  Constituição 

Estadual, Lei Complementar Estadual nº 141/1996 e art. 1º, da Lei 7.347/1985, 

vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

ESPECÍFICA

em face do ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, pessoa jurídica 

de direito público interno, com sede na Avenida Afonso Pena, n. 1.155, 

bairro  Tirol,  Natal/RN,  representado  por  seu  Procurador-Geral, pelas 

razões que seguem adiante delineadas.



I – DOS FATOS

01.  Trata-se de ação civil pública com pedido de tutela antecipada ajuizada 

desde  o  ano  de  2005,  tendo,  sem prejuízo  dos  outros,  como principal  objetivo  o 

preenchimento do quadro docente das Escolas Estaduais “Leôncio Barreto” e “7 de 

Novembro” localizadas no município de Alexandria/RN.

02. Liminar deferida às fls. 86/91.

03. Declaração  de  fls.  188  informa  que  as  disciplinas  especificadas  no 

documento foram assumidas por estagiários.

04. Ofício  de  fls.  195  oriundo  da  Direção  da  Escola  Estadual  “7  de 

Novembro” noticia que o corpo docente está desfalcado de professores de Biologia e 

Química.

05. Para piorar a situação, registre-se, que já perdura a mais de cinco anos, 

há poucos dias o Ministério Público recebeu “abaixo assinado” subscrito por quase 

200  (duzentas)  pessoas,  dentre  alunos,  professores  e  cidadãos,  relatando  que  os 

discentes da Escola Estadual “7 de Novembro” estão sem aula de Biologia, Química e 

Física.

06. O  próprio  ofício  81/15ª  DIRED  em  anexo,  assevera  a  carência  de 

professores nas disciplinas de Matemática, Biologia, Química e Física. Ademais, do 

teor do referido ofício não se enxerga uma real solução à curto prazo, merecendo, 

destarte,  imediata  intervenção  do  Poder  Judiciário,  a  fim  de  que  se  resguarde  o 

princípio  da  inafastabilidade  da  Jurisdição,  insculpido  no  art.  5º,  inc.  XXXV  da 

Constituição Federal.

II – DA FUNDAMENTAÇÃO

II.1 – DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA



07. São aplicáveis às ações ajuizadas com fundamento na Lei de Ação Civil Pública 

as disposições processuais do Código de Defesa do Consumidor (CDC), Lei 8.078/901.

08. O Parágrafo terceiro do art. 84 do CDC prescreve que:

“§ 3.º Sendo  relevante o fundamento da demanda e  havendo 
justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao 

juiz  conceder  a  tutela  liminarmente  ou após justificação prévia, 

citado o réu.”(negrito acrescido)

09. Nelson Nery Jr. escrevendo sobre a norma em comento leciona:

“A norma permite que o juiz adiante a tutela de mérito. Esta tutela 

antecipatória significa que o juiz poderá conceder, liminarmente e 

provisoriamente, o pedido mesmo deduzido em juízo. É como se 

estivesse  julgando procedente,  provisoriamente, o pedido (Nery, 

DC  1/206).  Somente  estará  autorizado  a  fazê-lo  se  estiverem 

presentes, cumulativamente, dois requisitos: a) se for relevante o 

fundamento  da  demanda;  b)  se  houver  justificado  receio  de 

ineficácia do provimento final. O adiantamento da tutela de mérito 

é possível em todas as ações coletivas fundadas no CDC e na 

LACP”2

10. É  indubitável  a  relevância  do  fundamento  da  demanda.  Para  demonstrar  o 

relevante fundamento tomo de emprestado as lições do Acórdão do Supremo Tribunal Federal 

em caso análogo ao dos autos de relatoria do Ministro Eros Grau:

“EMENTA:  AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA. 
CARÊNCIA  DE  PROFESSORES.  UNIDADES  DE 

1 Art. 21 da Lei 7.347/85.
2 Código de Processo Civil Comentado e Legislação processual civil extravagante em vigor. RT: São 
Paulo, 1999. Pág. 1871. 



ENSINO  PÚBLICO.  OMISSÃO  DA 
ADMINISTRAÇÃO.  EDUCAÇÃO.  DIREITO 
FUNDAMENTAL  INDISPONÍVEL.  DEVER  DO 
ESTADO. ARTS. 205, 208, IV E 211, PARÁGRAFO 2º, 
DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. A educação é um 
direito  fundamental  e  indisponível  dos  indivíduos.  É 
dever do Estado propiciar meios que viabilizem o seu 
exercício. Dever a ele imposto pelo preceito veiculado 
pelo artigo 205 da Constituição do Brasil. A omissão da 
Administração  importa  afronta  à  Constituição.  2.  O 
Supremo  fixou  entendimento  no  sentido  de  que  "[a] 
educação  infantil,  por  qualificar-se  como  direito 
fundamental  de  toda  criança,  não  se  expõe,  em  seu 
processo  de  concretização,  a  avaliações  meramente 
discricionárias  da  Administração  Pública,  nem  se 
subordina  a  razões  de  puro  pragmatismo 
governamental[...].  Embora resida, primariamente, nos 
Poderes  Legislativo  e  Executivo,  a  prerrogativa  de 
formular  e  executar  políticas  públicas,  revela-se 
possível,  no entanto,  ao Poder Judiciário determinar, 
ainda  que  em  bases  excepcionais,  especialmente  nas 
hipóteses  de políticas  públicas  definidas pela própria 
Constituição, sejam essas implementadas pelos órgãos 
estatais inadimplentes, cuja omissão - por importar em 
descumprimento  dos  encargos  políticos-jurídicos  que 
sobre eles incidem em caráter mandatório - mostra-se 
apta  a  comprometer  a  eficácia  e  a  integridade  de 
direitos  sociais  impregnados  de  estatura 
constitucional". Precedentes. Agravo regimental a que se 
nega  provimento.

(RE  594018  AgR,  Relator(a):  Min.  EROS  GRAU, 
Segunda  Turma,  julgado  em  23/06/2009,  DJe-148 
DIVULG  06-08-2009  PUBLIC  07-08-2009  EMENT 
VOL-02368-11  PP-02360  RTJ  VOL-00211-  PP-00564) 
(destaque acrescido).

11. Quanto ao justificado receio de ineficácia do provimento final, este se demonstra 

inequívoco pelo fato da consequente iminência da perda do ano letivo, uma vez que as aulas já 

começaram faz três meses, e até o presente momento os alunos não tiveram quaisquer aulas 

de Química e Biologia, e, outrossim, estão com deficiência no quadro quanto as disciplinas de 

Matemática e Física. 

12. Resta mesmo evidente que, se o Estado do Rio Grande do Norte não 

for compelido a designar os professores das aludidas matérias, ensejará a ocorrência 



de  grave  e  irreparável  lesão  aos  interesses  sociais  da  comunidade  estudantil 

Alexandriense, assegurados pela Constituição Federal.

13.                 Além do que, a  ausência de aulas em decorrência da carência de 

professores no quadro de pessoal da unidade de ensino desestrutura a administração 

escolar, que se vê compelida a encerrar o turno antes do término do horário, além de 

desestimular  o  corpo  discente,  diante  da  descontinuidade  do  serviço  público, 

intensificando o processo de infrequência e evasão escolar.

14.                    Sobejam, portanto, razões para a concessão da medida antecipatória,  

com o  fito  de  determinar  ao Estado  do Rio  Grande  do Norte  que  tome todas  as 

providências necessárias para, no prazo de 5 (cinco) dias, designar professores das 

disciplinas  de  Matemática,  Biologia,  Química  e  Física  para  lecionarem  na  Escola 

Estadual “7 de Novembro”.   Outrossim, que no prazo de 30 (trinta) dias apresente 

plano de reposição de todas as aulas que não foram ministradas desde o início do ano 

letivo de 2011.

15. Desde  logo  já  adianta  o  Parquet,  que  o  movimento  de  greve  dos 

professores da rede estadual de ensino não obstaculizam o cumprimento da liminar, 

que, caso o escoamento do prazo para o cumprimento da tutela antecipada específica 

se dê no período de greve, fique prorrogado o seu cumprimento para o primeiro dia 

após encerramento da greve, fazendo com que os alunos da Escola Estadual “7 de 

Novembro” não sofram mais prejuízo dos que os já suportados até agora.

III – DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ESPECÍFICA

16                    Por todos os argumentos expostos, REQUER o Ministério Público:

a)  a concessão de medida antecipatória  inaudita altera pars, aplicando-

se, caso necessário,  o princípio da fungibilidade das medidas,  para, determinar ao 

Estado do Rio Grande do Norte que tome todas as providências necessárias para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, designar professores das disciplinas de Matemática, Biologia, 

Química e Física, com a habilitação pertinente, para lecionarem na Escola Estadual “7 



de Novembro”.  Outrossim, que no prazo de 30 (trinta) dias o Estado do Rio Grande do 

Norte apresente plano de reposição de todas as aulas que não foram ministradas 

desde o início do ano letivo de 2011. 

b) a cominação de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

em caso de descumprimento ou desrespeito à medida antecipatória, a ser aplicada 

pessoalmente ao Secretário  Estadual  de Educação e a Chefe do Poder  Executivo 

Estadual, Excelentíssima Sr ª Governadora do Estado;

Termos em que pede e espera deferimento.

Alexandria,/RN, 17 de maio de 2011.

Sidharta John Batista da Silva

Promotor de Justiça


