
 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

61ª  PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA EDUCAÇÃO  

DA COMARCA DE NATAL 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DE UMA DAS VARAS DA 
INFÂNCIA E JUVENTUDE DESTA COMARCA, A QUEM COUBER POR 
DISTRIBUIÇÃO LEGAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

NORTE, representado pela 61ª Promotoria de Justiça de Defesa da Educação da Comarca de 

Natal,  propõe AÇÃO CIVIL PÚBLICA com pedido de antecipação de tutela, pelos fatos 

e fundamentos jurídicos adiante articulados, contra o MUNICÍPIO DE NATAL, a ser 

intimado para o cumprimento da medida antecipatória adiante pleiteada na pessoa do 

Secretário Municipal de Educação, Sr. José Walter Fonseca, com endereço para intimações na 

Rua Fabrício Pedroza, nº 915, Areia Preta (Novo Hotel Ladeira do Sol), nesta capital – 

Secretaria Municipal de Educação, e posteriormente citado na pessoa do Procurador Geral do 

Município, na sede da Procuradoria Geral do Município, situada na Rua Mossoró, nº 350, 

Centro, Natal/RN, aduzindo, para tanto, as razões de fato e de direito a seguir expendidas: 

 

I – DA SÍNTESE FÁTICA 
 

 

01.  Com o advento da Constituição Federal de 1988, a Educação Infantil, antes 

uma atribuição da pasta da Assistência Social, passa a ser de responsabilidade da Educação, 

conforme determina o inciso IV, do artigo 208. Especificando esta nova configuração, a Lei 

nº 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, em seu artigo 30, 

apresenta a faixa etária das crianças que frequentarão as creches (0 a 3 anos) e pré-escolas (4 a 

6 anos). 



 

02.  Apesar da previsão constitucional e infra-constitucional, nos anos de 1988 e 

1996, respectivamente, em Natal, as discussões necessárias às mudanças só foram iniciadas 

no ano de 2006. Em 2008, as creches vinculadas à antiga ATIVA, foram transferidas para a 

Secretaria Municipal de Educação. 

 

03.  Em 2009, algumas creches do Movimento de Integração e Orientação Social – 

MEIOS, ONG que funcionava com recursos oriundos do Governo Estadual, passaram para 

direção da Secretaria Municipal de Educação. Contudo, a maior parte destas creches, em 

número de 19 (dezenove), continuaram sob a direção do MEIOS, com a previsão de 

transferência para a SME em dezembro de 2010. 

 

04.  Não obstante o grande lapso temporal para organização da transição destas 19 

creches do MEIOS, ou seja, mais de 02 (dois) anos, a Secretaria Municipal de Educação de 

Natal não fez o planejamento devido neste período, de modo que na data estipulada a 

Secretaria já estivesse em condições de receber as creches, e as respectivas crianças 

matriculadas, para dar continuidade as atividades no ano letivo de 2011. 

 

05.  Não foi isso que observou-se. Durante o ano de 2010 foram realizadas diversas 

reuniões com representantes, tanto da Secretaria Municipal de Educação quanto do MEIOS, 

em uma chamada “comissão de transição”, que nada decidiu ou organizou. 

 

06.   Em maio de 2010, a Secretaria Municipal de Educação foi surpreendida com a 

demolição da Creche “Kátia Fagundes Garcia”, localizada no Centro Administrativo, para dar 

lugar às construções da “Copa 2014”, sem qualquer aviso prévio do MEIOS. 

 

07.  As crianças ficaram sem aulas durante mais de 02 (dois) meses, e a SME 

alugou um imóvel no bairro de Candelária para que a mencionada Creche, hoje “CMEI Kátia 

Garcia”, voltasse a funcionar. 

 

08.  A mesma sorte não tiveram as crianças das demais Creches do MEIOS. Em 

dezembro de 2010, data final para entrega das Creches, esta  Promotoria de Justiça foi 

informada do problema, vez que a Secretaria de Educação solicitou a mediação para entrega 

dos imóveis onde funcionavam as creches, posto que o MEIOS negava-se a fazê-lo. 

 

 



09.  A Direção do MEIOS, pressionada pelos demais funcionários da entidade, não 

queria fazer a entrega das chaves dos mencionados imóveis onde estavam instaladas as 

creches. Após intermediação da Promotoria de Justiça com o Gabinete de Transição do novo 

Governo Estadual, e após 1º de janeiro de 2011, com o novo Secretário da SETHAS, as 

chaves dos imóveis, alguns com seus respectivos mobiliários, foram recebidas pela Secretaria 

Municipal de Educação, em meados de janeiro do corrente ano.  

 

10.  Das 18 (dezoito) creches do MEIOS, vez que a creche “Kátia Garcia” havia 

sido transferida em junho de 2010, a Secretaria de Educação de Natal recebeu as chaves de 16 

(dezesseis), pois a creche “N. Sra. dos Navegantes”, em Ponta Negra, funcionava em prédio 

privado alugado ao MEIOS, o qual estava sem condições estruturais para funcionamento de 

um CMEI. A outra creche não transferida à SME, a “Arco Íris”, era ligada a uma entidade 

confessional, e a mesma não demonstrou interesse em pactuar novo contrato de comodato 

com a Secretaria, nos moldes em que mantinha com o MEIOS.  

 

11.  Recebidas, em janeiro de 2011, as 16 creches, com as respectivas crianças 

matriculadas, esperava-se que, em razão do grande atraso verificado, a Secretaria de Educação 

iniciasse, imediatamente, as obras de reformas para funcionamento das antigas creches, agora 

intituladas Centros Municipais de Educação Infantil – CMEI's, de modo que fosse possível 

iniciar o ano  letivo até março de 2011, conforme as primeiras previsões feitas pela Secretária 

interina à época, Sra. Adriana Trindade.  

 

12.  Contudo, isto não ocorreu, e entre os dias 16 e 31 de maio de 2011, período em 

que esta Promotoria de Justiça visitou todas as antigas creches do MEIOS, apenas o CMEI  

“Graça Aranha”, estava em funcionamento, e duas outras creches, a “Nossa Senhora de 

Lourdes” e a “Nossa Senhora de Fátima”, estavam sendo reformadas. Ou seja, das 16 

(dezesseis) creches recebidas em janeiro, 15 (quinze) permanecem fechadas, e destas, duas 

estão em processo de restauração.  

 

13.  Conforme destaca o Ofício nº 2029/2010-GS, de 07.12.2010, remetido à 

Promotoria de Justiça pela Secretário de Educação do Município, em anexo, o número de 

crianças atendidas pelas antigas creches do MEIOS chegava a 2.445 (duas mil, quatrocentos e 

quarenta e cinco). Hoje, com funcionamento de apenas uma, das 18 creches, o número de 

crianças em sala de aula não totaliza mais do que 100 (cem). 

 

 



 

 

14.  O mês de junho, em regra, é o último mês do primeiro semestre letivo de cada 

ano, e este já encaminha-se para o fim sem que haja previsão concreta do início das aulas para  

os 15 (quinze) CMEI's, onde funcionavam as creches do MEIOS, em visível prejuízo para as 

crianças que antes tinham acesso à educação infantil e agora estão privadas deste espaço 

pedagógico, essencial para o seu desenvolvimento. 

 

15.  No tópico seguinte, expomos a situação de cada uma das antigas creches do  

MEIOS, de modo que seja possível avaliar, ainda que de maneira sucinta, o atual estado de 

abandono em que encontram-se a maior parte delas. 

 

 

II – DAS ANTIGAS CRECHES DO MEIOS 

 

 

  01) Creche – Atual CMEI -  NOSSA SENHORA DE FÁTIMA: 

 

16.  A antiga Creche do MEIOS, atual CMEI N. Sra. de Fátima, funciona no bairro 

de Felipe Camarão, e, no momento da visita desta Promotoria de Justiça, estava sofrendo 

pequenos reparos e serviços de pintura, conforme observa-se das fotos em anexo (FOTOS 

01). 

 

17.  Conforme informações da Secretaria Municipal de Educação, este CMEI deve 

ser reaberto no segundo semestre de 2011. Ocorre que, o CMEI Recanto de Clara, o qual 

funciona no mesmo bairro, em prédio cedido através de comodato para a referida Secretaria, 

irá ser totalmente transferido, equipe de direção, professores, auxiliares, alunos matriculados, 

para o CMEI N. Sra. de Fátima, vez que o imóvel será devolvido aos proprietários, e o CMEI 

Recanto de Clara não funcionará mais. 

 

18.  Diante deste fato, é necessário que seja ampliado o número hoje existente de 

vagas no CMEI Recanto de Clara, de modo que os antigos alunos da creche N. S. de Fátima 

também tenham suas matrículas garantidas no atual CMEI. 

 

 

 



 

 

  02) Creche Wilma Maia – Atual CMEI LIBÂNIA MEDEIROS: 

 

19.  O atual CMEI Libânia Medeiros está localizado no bairro de Pirangi, e 

encontra-se com mobiliário sucateado, os armários da cozinha estão deteriorados, há várias 

infiltrações, além da necessidade de uma pintura geral.(FOTOS 02). 

 

20.  A nova diretora foi nomeada, contudo, até a data da visita da Promotoria, ainda 

não havia equipes de professores e auxiliares designadas. Na ocasião, estavam sendo feitas as 

matrículas, sem data prevista para início das aulas.  

 

 

  03) Creche Cidade Nova – Atual CMEI JOSÉ ALENCAR G. SILVA: 

 

21.  O CMEI José Alencar está localizado no bairro de Cidade Nova, e encontra-se 

com algumas salas alagadas, em face da existência de diversas telhas quebradas, conforme 

observa-se das fotos anexadas (FOTOS 03). Ademais, há necessidade de limpeza geral da 

escola, vez que na área externa o mato cresceu assustadoramente. É imprescindível, ainda, a 

pintura de toda estrutura física,  novo mobiliário, vez que o antigo não apresenta condições de 

uso, bem como uma bomba para levar água da cisterna para a caixa d'água. 

 

22.  A nova diretora foi nomeada, contudo, até a data da visita da Promotoria, ainda 

não havia equipes de professores e auxiliares designadas. Na ocasião, estavam sendo feitas as 

matrículas, sem data prevista para início das aulas.  

 

 

  04) Creche – CMEI - Pe. JOÃO PERESTRELLO: 

 

23.  O CMEI João Perestrello, localizado no bairro de Mãe Luiza, está em péssimo 

estado de conservação. As esquadrias foram quebradas, o mobiliário está imprestável, há 

mato, lodo e lixo por toda parte (FOTOS 04). É necessária uma reforma completa do prédio, 

que foi depredado por vândalos da região.  A própria comunidade tratou de trancar a porta de 

entrada com escoras, de modo que só por uma escada é possível entrar no prédio para abri-lo.  

 

 



 

24.  No momento da visita não havia qualquer estimativa para começarem as 

reformas, para nomeação do diretor, e em consequência, para o início das aulas. 

 

 

 

  05) Creche – CMEI NOSSA SENHORA DE LOURDES: 

 

25.  Do mesmo modo que o CMEI João Perestrello, o CMEI N. Sra. de Lourdes 

está localizado no bairro de Mãe Luiza. Este CMEI tem uma grande estrutura física, com duas 

entradas situadas em ruas distintas, uma exclusiva para as crianças do berçário (FOTOS 05).  

 

26.  É um excelente imóvel, contudo, como as demais creches do MEIOS, está 

bastante deteriorada, com o muro da frente com risco de desabamento. Na ocasião da visita, 

os trabalhos de reformas já estavam acontecendo. O mestre de obras informou que já havia 

trocado boa parte da rede elétrica do prédio, vez que algumas paredes estavam dando choque. 

 

27.  Não obstante as obras de reformas, não havia data prevista para o início do ano 

letivo. Este fato fez com que a comunidade de Mãe Luiza procurasse a Promotoria de Defesa 

da Educação, conforme Termo de Audiência em anexo, em razão do elevado número de 

crianças fora da escola, vez que as duas creches do MEIOS, localizadas no bairro, estão 

fechadas e sem perspectiva de retorno às atividades. 

 

 

 

  06) Creche Bom Pastor – atual CMEI MISS. ODILON DOS SANTOS:

   

28.  Situada no bairro do Bom Pastor, o CMEI Miss. Odilon dos Santos não foge a 

regra das demais creches. Estrutura física mal conservada, infiltrações, mobiliário 

imprestável, lixo e mato nas áreas externas, ou seja, sem condições de receber alunos antes de 

uma reforma completa (FOTOS 06).  

 

29.  Contudo, apesar de não haver previsão de início do ano letivo, a nova diretora 

já foi nomeada e as matrículas dos alunos já foram concluídas.   

 

 



 

  07) Creche – CMEI – Profa. TEREZINHA DE JESUS: 

 

30.  O CMEI Profª. Terezinha de Jesus, está localizada no bairro de Pajuçara, Zona 

Norte de Natal. É uma das mais bem conservadas creches do MEIOS. Faz-se necessários 

apenas pequenos reparos e uma pintura geral, além de novo mobiliário (FOTOS 07). 

 

 

  08) Creche Vovó Francisca – CMEI ZILDA ARNS: 

 

31.  Situado no bairro de Felipe Camarão, o CMEI Zilda Arns, em face da falta de 

vigilância no local, teve suas dependências arrombadas, de onde foram furtados diversos 

objetos. Há necessidade de reforma, diante das muitas infiltrações, de pintura, bem como de 

uma limpeza em todo o prédio. O mobiliário também encontra-se sucateado, não podendo ser 

mais aproveitado. (FOTOS 08). Já há diretor nomeado. 

 

 

  09) Creche Pirangi III – Atual CMEI Profª. MARIA EUNICE DAVIM: 

 

32.  O CMEI Profa. Maria Eunice Davim está localizado no bairro de Pirangi, e 

necessita de uma reforma e limpeza geral do prédio. O mato avançou nas áreas internas da 

escola, há rachaduras nas paredes e na caixa d'água, gerando, neste último caso, sérios 

vazamentos de água. (FOTOS 09). 

 

33.  Apesar de não haver previsão de início do ano letivo, a nova diretora já foi 

nomeada e as matrículas dos alunos já foram concluídas.   

 

 

  10) Creche – CMEI SEVERINO DAVI: 

 

34.  Este CMEI está estabelecido no bairro das Rocas e possui uma boa e ampla 

estrutura física. Contudo, a falta de manutenção apresenta suas consequências, com diversas, 

e graves, infiltrações, que alagam algumas salas de aulas e pátio interno, por ocasião das 

chuvas. (FOTOS 10). 

 

 



 

35.  Há ainda necessidade de pintura e limpeza geral do imóvel, bem como 

mobiliário novo. A diretora já foi nomeada e as matrículas dos alunos já foram efetivadas, 

sem que haja perspectiva de início das aulas. 

 

 

 

  11) Creche N. Sra. Esperança – Atual CMEI N. SRA. AUXILIADORA: 

 

36.  Localizado no bairro de Cidade da Esperança, o CMEI N. Sra. Auxiliadora 

estava em situação precária por ocasião da visita da Promotoria. Havia uma intenção de 

reaproveitar mobiliário e brinquedos, velhos e sucateados. Alguns brinquedos, inclusive, 

estavam sendo lavados para utilização futura pelas crianças. (FOTOS 11). 

 

37.  O parquinho ainda estava no local de uso, totalmente quebrado, com pregos 

expostos e lascas de madeira por toda parte. O mobiliário está imprestável, há muitas telhas 

quebradas que geram goteiras nos dias de chuvas. Ademais, é preciso uma pintura e consertos 

em esquadrias, além de uma limpeza nas áreas externas. 

 

38.  Já foi designada a nova direção e a equipe de professores. As matrículas 

também já foram concluídas, sem previsão de início das aulas. 

 

 

 

  12) Creche – CMEI – BEIRA RIO: 

 

39.  O CMEI Beira Rio está situado no bairro de Igapó, e como o nome indica, está 

próximo às margens do Rio Potengi.  O abandono do prédio resultou em diversos 

arrombamentos de portas e janelas, com consequentes furtos de objetos da antiga creche. 

(FOTOS 12). 

 

40.  É necessário uma manutenção completa, com recuperação das esquadrias 

danificadas, pintura e limpeza. Em razão dos furtos, não há mais qualquer mobiliário no local. 

Também não foi designada a nova direção, nem há qualquer previsão de retorno às atividades. 

 

 



 

 

  13) Creche – Bem-me-quer – Atual CMEI DOM NIVALDO MONTE: 

 

41.  Esta antiga creche do MEIOS está estabelecida no bairro das Quintas, e junto 

com as duas creches seguintes, compõe o grupo em que há necessidade de reformas mais 

significativas nas suas instalações físicas, para que seja possível receber as crianças com 

segurança, salubridade e conforto. 

 

42.  O CMEI Dom Nivaldo Monte está com sua estrutura física precária, não sendo  

possível imaginar como a creche estava funcionando nestas condições até o ano passado. 

Toda a cobertura precisa ser refeita, mudando-se desde o madeiramento até as telhas; é ainda 

fundamental uma revisão nas instalações hidráulicas e elétricas, além da pintura e manutenção 

geral.(FOTOS 13). 

 

43.  Os banheiros, bem como suas entradas, são minúsculos e sem qualquer 

acessibilidade, o que indica uma necessidade de demolição e reconstrução destes cômodos. 

Em razão destes fatos, não há direção indicada, nem equipe de professores, mobiliário, ou 

qualquer perspectiva de início das atividades. 

 

 

 

  14) Creche – CMEI VANICE ALVES: 

 

44.  O CMEI Vanice Alves, localizado no bairro dos Guarapes, está entregue ao 

abandono e a ação dos vândalos da região. A escola foi totalmente saqueada, pois não havia 

vigilância, fato que também ocorreu em outras creches do MEIOS entregues à Secretaria 

Municipal de Educação. Foram retirados os vasos sanitários, pias, portas, grades de ferro, e o 

que restou foi quebrado ou inutilizado pelos saqueadores.(FOTOS 14).  

 

45.  O pátio interno da escola serve hoje de estábulo para cavalos, vez que 

encontramos várias fezes destes animais no local. Para que o CMEI volte a funcionar é 

necessária uma reforma/reconstrução total do imóvel. 

 

 

 



 

 

  15) Creche – CMEI VIDA NOVA: 

 

46.  Situado no Km 6, o CMEI Vida Nova tem uma grande estrutura física, um 

pátio externo amplo e arborizado, mas está em lamentável estado de abandono. Todo o piso 

do imóvel está soltando, sendo imprescindível a sua troca total. Há também muitos rastros de 

cupins nas paredes e o pouco do mobiliário que restou, encontra-se sucateado.(FOTOS 15). 

 

47.  O imóvel é, na verdade, um grande galpão, onde foram feitas divisórias de 

meia-parede. É fundamental que as salas sejam arejadas e/ou climatizadas, para ofertar 

condições favoráveis para permanência das crianças. Como nas demais creches, há muito lixo 

no local, e até as grades externas servem de varal para a vizinhança. 

 

 

 

  RESUMO: 

 

48.  Das 15 (quinze) creches ainda fechadas, todas apresentam necessidade de 

manutenção geral, tais como limpeza, pintura, revisão nas instalações elétricas, hidráulicas e 

de cobertura, além de outras obras de reforma mais acentuadas, em especial os três últimos  

CMEI's relacionados, quais sejam: Dom Nivaldo Monte, Vanice Alves e Vida Nova. 

 

49.  Todos os CMEI's apresentam falta de material de expediente, de material e 

brinquedos pedagógicos, de parques externos, de mobiliário novo, em especial os das salas de 

aula e dos refeitórios. 

 

50.  Alguns já possuem direção, equipe de educadores infantis e serviços de apoio 

(cozinheira, ASG, vigilante, etc), conforme relatado, necessitando apenas das 

reformas/limpeza dos prédios, e mobiliário, para iniciarem as atividades. Contudo, uma 

grande parte não possui absolutamente nada. 

 

 

 

 

 



 

III - DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE 

 

 

 

51.  Preliminarmente, cumpre fixar a competência da Justiça da Infância e 

Juventude para apreciação do conflito ora posto em Juízo, visto que é possível o surgimento 

de questionamento dentro da relação processual que se formará a partir da interposição da 

presente ação. 

 

52.  Primeiramente, devemos observar a disciplina trazida pela Lei n.º 8.069/90 

(Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA), concernente à competência da Justiça da 

Infância e da Juventude.  

 

53.  Neste sentido, dispõe o art. 148, IV, do ECA: 

 

“Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para: 

(...) 

IV - conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou 

coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no artigo 209.” 

 

54.  Mais adiante, o Estatuto trata de esmiuçar a norma acima transcrita para 

asseverar que: 

 

“Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por 

ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não 

oferecimento ou oferta irregular: 

I – do ensino obrigatório; 

(...) 

III - de atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de 

idade.” 

 

55.  Deste modo, pela sistemática do Estatuto, demandas em que se discutam ações 

e os serviços de educação frente ao direito de uma criança ou adolescente, ou uma 

coletividade delas, serão de competência do Juizado da Infância e da Juventude, em respeito 

ao princípio constitucional do devido processo legal. 

 



56.  O conceito de devido processo legal, na mesma medida em que aponta para um 

processo observante da legislação vigente, também aponta, como o nome já indica, um 

processo idôneo, apropriado à situação tutelável. 

 

57.  Desta forma, de acordo com o direito que se discute em juízo, haverá um tipo 

de processo e de tutela jurisdicional apropriada, de forma a se resguardar a efetividade deste 

direito. 

 

58.  Portanto, o princípio do devido processo legal apresenta uma plasticidade, de 

forma a permitir a adequada prestação jurisdicional, variando de acordo com o tipo de direito, 

ou ainda de acordo com o titular do direito, conforme o caso. 

 

59.  Na Infância e Juventude, o processo há de pautar-se pela garantia da prioridade 

absoluta, conceito este que exige instrumentais apropriados de tutela aos direitos infantis. É 

esse o caso das disposições do ECA, que representam normas especiais de proteção, 

tendo, portanto, procedência sobre as normas gerais que determinam a competência das 

Varas da Fazenda Pública. 

 

60.  Tal assertiva ganha força ao se perceber que a especialidade das normas 

estatutárias garante, dentre outros aspectos:  

 

1º) o conhecimento da demanda por um Juízo dotado de uma equipe 

interdisciplinar, a qual colabora com o magistrado na construção da solução 

em cada caso;  

2º) o julgamento da causa dentro de um sistema de proteção e atendimento 

pautado pela completude institucional, de forma a incitar os juristas a 

orientar suas posições dentro de um maior espectro de contato com áreas 

afins às demandas da educação (tais como saúde e assistência social);  

3º) a aplicação de instrumentais de tutela diferenciados aos infantes, nos 

moldes previstos nos arts. 208 e seguintes do ECA; e 

4º) o comprometimento jurisdicional com a especificidade dos demandantes 

infanto-juvenis, diferentemente de uma Vara da Fazenda Pública, em que os 

feitos relativos a crianças e adolescentes dividiriam espaço com vários 

outros tipos de feitos em que o Poder Público seja parte. 

 



61.  Deste modo, conclui-se que a garantia da prioridade absoluta será melhor 

consubstanciada em feito que transcorra perante o Juizado da Infância e Juventude – daí o 

disciplinamento estatutário.  

 

62.  Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, por sua primeira turma, tem 

decidido, de forma reiterada, pela competência da Vara da Infância e da Juventude para 

processar e julgar demandas que envolvam o direito à educação às crianças e adolescentes, 

conforme ilustra o acórdão abaixo transcrito: 

 

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

COMPETÊNCIA. JUÍZO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. SISTEMA DA PROTEÇÃO INTEGRAL. CRIANÇA E ADOLESCENTE. 

SUJEITOS DE DIREITOS. PRINCÍPIOS DA ABSOLUTA PRIORIDADE E DO 

MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. INTERESSE DISPONÍVEL VINCULADO 

AO DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. EXPRESSÃO PARA A 

COLETIVIDADE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE. RECURSO PROVIDO. 

1. A Constituição Federal alterou o anterior Sistema de Situação de Risco então 

vigente, reconhecendo a criança e o adolescente como sujeitos de direitos, 

protegidos atualmente pelo Sistema de Proteção Integral. 

2. O corpo normativo que integra o sistema então vigente é norteado, dentre 

eles, pelos Princípios da Absoluta Prioridade (art. 227,caput, da CF) e do Melhor 

Interesse da Criança e do Adolescente. 

3. Não há olvidar que, na interpretação do Estatuto e da Criança “levar-se-ão 

em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os 

direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do 

adolescente como pessoas em desenvolvimento” (art. 6º). 

4. Os arts. 148 e 209 do ECA não excepcionam a competência da Justiça da 

Infância e do Adolescente, ressalvadas aquelas estabelecidas 

constitucionalmente, quais sejam, da Justiça Federal e de competência originária. 

5. Trata-se, in casu, indubitavelmente, de interesse de cunho individual, 

contudo, de expressão para a coletividade, pois vinculado ao direito fundamental à 

educação (art. 227, caput, da CF), que materializa, consequentemente, a 

dignidade da pessoa humana. 

6. A disponibilidade (relativa) do interesse a que se visa tutelar por meio de 

mandado de segurança não tem o condão de, por si só, afastar a competência da 

Vara da Infância e da Juventude, destinada a assegurar a integral proteção a 

especiais sujeitos de direito, sendo, portanto, de natureza absoluta para processar 

e julgar feitos versando acerca de direitos e interesses concernentes às crianças e 

aos adolescentes. 



7. Recurso especial provido para reconhecer a competência da 16ª Vara Cível 

da Comarca de Aracajú (Vara da Infância e Juventude) para processar e julgar o 

feito. 

(STJ – REsp 1199587/SE – 1ª Turma – Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima – 

Julgamento unânime em 21/10/2010 – Pub. DJe 12/11/2010 – Fonte: 

www.stj.jus.br, em 18/05/2011). 

 

63.  É de lembrar-se, ainda, que as normas de competência ora analisadas são de 

natureza absoluta, como estabelece o art. 209 do ECA, de forma categórica: 

 

“Art. 209. As ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do 

local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá 

competência absoluta para processar a causa, ressalvadas a competência 

da Justiça Federal e a competência originária dos Tribunais Superiores.” 

 

64.  Por todas as implicações acima expostas, fixa-se a competência da Vara 

Infanto-juvenil, uma vez ser a mesma que melhor resguardará, no caso concreto, a tutela dos 

direitos da Infância e Juventude, assegurando julgamento com prioridade às causas que 

envolvam crianças e adolescentes, face à conduta inadequada ou omissão do Poder Público, 

exatamente como é o caso em baila. 

 

 

IV – DA LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

 

65. A Constituição Federal e diversos outros textos legais conferem ampla 

legitimidade ativa ao Ministério Público para a defesa dos interesses indisponíveis da 

sociedade.  Em seu art. 129, inciso III, a Carta Magna determina ser o Ministério Público 

parte legítima para promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do 

patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.  

 

66. A Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, por sua vez, atribui à instituição 

no art. 25, inciso, IV, letra “a”, a função de promover o inquérito civil e a ação civil pública 

para a proteção, prevenção e reparação de danos causados ao meio ambiente e ao consumidor, 

o mesmo sendo verificado com a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985 (Lei da Ação Civil 

Pública), que também confere legitimidade ativa ao Ministério Público para propor ação civil 

pública. 

http://www.stj.jus.br/


 

 

67.      Indiscutível é a legitimidade do Ministério Público para figurar no pólo ativo da 

presente demanda. O artigo 129, inciso IX, da Carta Magna dispõe que é função institucional 

do Ministério Público exercer outras atribuições que lhe forem conferidas, desde que 

compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedado prestar consultoria jurídica bem como 

representar judicialmente as entidades públicas.  

 

68.        Com efeito, o art. 141 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei n.º 

8.069, de 13 de Julho de 1990, conferiu ao Parquet legitimidade para o ajuizamento de Ação 

Civil Pública para tutelar os interesses individuais da criança e do adolescente. Senão 

vejamos:   

 

“É garantido o acesso de toda criança ou adolescente à Defensoria Pública, ao 

Ministério Público e ao Poder Judiciário, por qualquer de seus órgãos.” 

 

 

69.         Outrossim, assevera o mesmo diploma legal, no artigo 201, que: “Compete ao 

Ministério Público: (…) V - promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção 

dos interesses individuais, difusos ou coletivos relativos à infância e à adolescência, inclusive 

os definidos no art. 220, § 3º inciso II, da Constituição Federal;”. 

 

70.             Apenas para ilustrar e rebater quaisquer dúvidas, veja-se a posição do renomado 

doutrinador HUGO NIGRO MAZZILLI
1
 a respeito do tema:   

 

“Na defesa de interesses apenas individuais, raramente se justificará a iniciativa 

ou a intervenção da instituição. Poderão elas ocorrer quando a questão diga 

respeito a questões de saúde, EDUCAÇÃO, ou outras matérias indisponíveis ou 

de grande relevância social.  Assim, tanto é problema do promotor de justiça zelar 

pelo acesso à educação de centenas ou milhares de menores, como de apenas 

uma única criança.” (destaques acrescidos). 

 

 

71.   Patente, portanto, a legitimidade do Ministério Público para a propositura da 

presente ação coletiva em defesa do direito à educação de mais de 2.000 (duas mil) crianças. 

 

                                                 
1
  In “A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo”. 9ª ed. São Paulo: Saraiva. Pág. 47.  



 

 

V – DO DIREITO QUE SE PRETENDE TUTELAR 

 

 

72.  A Constituição Federal, em seu art. 227, incorporou ao direito positivo 

brasileiro a chamada "DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO 

ADOLESCENTE", que ao contrário do que ocorria com a sistemática anteriormente vigente, 

apresenta um enfoque eminentemente preventivo, colocando crianças e adolescentes na 

condição de sujeitos de direitos.  

  

73.   Procurou-se, em suma, assegurar que toda criança ou adolescente tivesse 

acesso irrestrito à cidadania plena, cabendo a cada um de nós colocá-los a salvo "...de TODA 

FORMA DE NEGLIGÊNCIA, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão" 

(verbis - art. 227, caput da Constituição Federal – destaque nosso). 

 

74.  Nesse sentido, a Constituição Federal de 1988 prevê, como instrumento 

fundamental de acesso à referida cidadania plena, a universalização da educação, em todos os 

seus níveis, estabelecendo, de forma categórica, que a educação é "...direito de TODOS..." 

(art.205 da Constituição Federal - destacamos), sendo também a todos, por princípio, 

garantido o "...acesso e permanência na escola" (verbis - art.206, inciso I, da Constituição 

Federal). 

 

75.  De fato, a instituição educativa, a serviço do bem estar social, complementa, ao 

lado da família, o desenvolvimento pessoal e social das crianças e dos adolescentes e 

contribui decisivamente para a melhoria de vida de cada cidadão. 

  

76.  Assim é que o citado art. 227 da Constituição Federal, no que pertine em 

especial à educação da criança e do adolescente, enquanto direito público subjetivo a ser 

garantido com absoluta prioridade, estabelece que:  

 

"É dever da família, da sociedade e do Estado ASSEGURAR À CRIANÇA, AO 

ADOLESCENTE e ao jovem, COM ABSOLUTA PRIORIDADE, o direito à vida, à 

saúde, à alimentação, À EDUCAÇÃO, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 

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

crueldade e opressão." (Destaque nosso).  



 

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

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

neste último dispositivo, verbis: 

 

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. (Destacamos). 

 

 

78.  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. 

 

79.  No que refere-se à Educação Infantil, a Constituição Federal, em seu artigo 

208, incisos I e IV, 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;  

(…) 

IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos 

de idade;”. 

(Grifos nossos). 

 

 

80.  A Lei nº 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, aponta, de 

forma mais detalhada, as funções precípuas da Educação Infantil, em seu artigo 29, verbis: 

 

“Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 

finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus 

aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da 

família e da comunidade.” 



 

81.  A legislação reconhece aquilo que a ciência aponta como sendo o período mais 

importante do aprendizado do ser humano. Os primeiros anos de vida são fundamentais para o 

desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo e social da criança. Em razão deste fato, a educação 

infantil reveste-se de importância ímpar na formação da criança, com reflexos em toda sua 

vida  posterior. 

 

82.  O educador CELSO ANTUNES
2
, ao discorrer sobre a importância da educação 

infantil, assim destaca: 

 

“      Se a ciência mostra que o período que vai da gestação até o sexto ano 

de vida é o mais importante na organização das bases para as 

competências e habilidades que serão desenvolvidas ao longo da 

existência humana, prova-se que a Educação Infantil efetivamente é tudo, 

mas é essencial que possamos refletir sobre como fazê-la bem e descobrir que 

esse bem fazer vai muito além de um “desejo” sincero e um “amor” pela 

criança.” (Destaque nosso). 

 

83.  No mesmo sentido, a pesquisadora ISABEL DE OLIVEIRA E SILVA
3
 ao 

fazer um relato histórico sobre a transição das creches e pré-escolas da assistência social para 

a pasta da educação, aponta para a importância dos primeiros anos de vida da criança e do 

papel da educação infantil neste contexto, assim: 

 

“      O compartilhamento da educação e do cuidado com a criança pequena 

entre família e instituições públicas como algo legítimo significou uma 

construção da qual participaram diversos agentes em espaços e relações 

distintos, que, apesar da pluralidade de sentidos que cada um dos grupos 

envolvidos lhe atribuem, culminou com o reconhecimento do direito à 

Educação Infantil e do dever do Estado para com a criança pequena.” 

(…) 

“        Além disso, tratava-se de um momento em que se difundiam entre 

especialistas e pesquisadores da educação brasileira os estudos que 

indicavam os primeiros anos de vida como cruciais para o 

desenvolvimento intelectual, o qual dependia, em grande medida, das 

condições do ambiente para que ocorresse de modo satisfatório.” 

(Os destaques não encontram-se no original). 

                                                 
2
 ANTUNES, Celso. Educação Infantil: prioridade imprescindível. 7ª ed. Petrópolis,RJ:Vozes, 2010. 

Págs. 9/10. 
3
 SILVA, Isabel de Oliveira e. Educação infantil no coração da cidade. São Paulo:Cortez, 2008. Págs. 68 

e 70. 



 

 

 

 

84.  A escola de educação infantil é exatamente um dos ambientes favoráveis ao 

desenvolvimento intelectual da criança, em especial, e muitas vezes único, quanto às crianças 

cujos pais estão inseridos nas camadas mais carentes da sociedade.  

 

85.  Apesar dos avanços dos estudos científicos reconhecendo a importância da 

educação infantil, apenas com o advento da Emenda Constitucional nº 59, de 11.11.2009, que 

tornou obrigatória toda a educação básica, dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos, a pré-escola 

passou, também, a ser obrigatória e gratuita.  

 

86.  A Constituição de 1988 destacava como obrigatório apenas o ensino 

fundamental. Nesta esteira, a Lei nº 9.424/96 criou o FUNDEF, Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, que vigorou 

durante 10 (dez) anos.  

 

87.  Em 2007, através da Lei nº 11.494, foi instituído o FUNDEB, Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação.  Desta forma, a Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, passa 

também a ser financiada pelo FUNDEB, o que foi um enorme ganho para as crianças de 0 

(zero) a 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses, em especial pelo fato de que, tradicionalmente no 

Brasil, não havia muitos investimentos na Educação Infantil, apesar da sua expressa previsão 

como direito da criança, em vários artigos da Constituição Federal. 

 

88.  Como já frisamos anteriormente, a criança tem direito a vaga na escola de 

educação infantil, e este direito vem sendo reconhecido pela jurisprudência dominante do 

país, em especial a do Superior Tribunal de Justiça, que tem decidido, de forma reiterada, pelo 

direito de acesso às creches e pré-escolas às crianças, como destaca o acórdão a seguir 

reproduzido: 

 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. ALÍNEA “C” DO 

PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. NÃO-DEMONSTRAÇÃO DA 

DIVERGÊNCIA. DIREITO A CRECHE E A PRÉ-ESCOLA DE CRIANÇAS ATÉ 

SEIS ANOS DE IDADE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 



ECA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA 

INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL. LESÃO 

CONSUBSTANCIADA NA OFERTA INSUFICIENTE DE VAGAS. 

1.A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não 

caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 

2.Na ordem jurídica brasileira, a educação não é uma garantia qualquer que 

esteja em pé de igualdade com outros direitos individuais e sociais. Ao 

contrário, trata-se de absoluta prioridade, nos termos do art. 227 da 

Constituição de 1988. A violação do direito à educação de crianças e 

adolescentes mostra-se, em nosso sistema, tão grave e inadmissível 

como negar-lhes a vida e a saúde. 

3.O Ministério Público é órgão responsável pela tutela dos interesses 

individuais homogêneos, coletivos e difusos relativos à infância e à 

adolescência, na forma do art. 201 do Estatuto da Criança e do Adolescente 

ECA. 

4.Cabe ao Parquet ajuizar Ação Civil Pública com a finalidade de garantir o 

direito a creche e a pré-escola de crianças até seis anos de idade, conforme 

dispõe o art. 208 do ECA. 

5.A Administração Pública deve propiciar o acesso e a frequência em 

creche e pré-escola, assegurando que esse serviço seja prestado, com 

qualidade, por rede própria. 

6.De acordo com o princípio constitucional da inafastabilidade do controle 

jurisdicional (art. 5º, XXXV, da CF), garantia básica do Estado Democrático de 

Direito, a oferta insuficiente de vagas em creches para crianças de zero a seis 

anos faz surgir o direito de ação para todos aqueles que se encontrem nessas 

condições, diretamente ou por meio de sujeitos intermediários, como o 

Ministério Público e entidades da sociedade civil organizada. 

7.No campo dos direitos individuais e sociais de absoluta prioridade, o juiz não 

deve se impressionar nem se sensibilizar com alegações de conveniência e 

oportunidade trazidas pelo administrador relapso. A ser diferente, estaria o 

Judiciário a fazer juízo de valor ou político em esfera na qual o legislador não 

lhe deixou outra possibilidade de decidir que não seja a de exigir o imediato e 

cabal cumprimento dos deveres, completamente vinculados, da Administração 

Pública. 

8.Se um direito é qualificado pelo legislador como absoluta prioridade, 

deixa de integrar o universo de incidência da reserva do possível, já que a 

sua possibilidade é, preambular e obrigatoriamente, fixada pela 

Constituição ou pela lei. 

9.Se é certo que ao Judiciário recusa-se a possibilidade de substituir-se à 

Administração Pública, o que contaminaria ou derrubaria a separação mínima 

das funções do Estado moderno, também não é menos correto que, na nossa 

ordem jurídica, compete ao juiz interpretar e aplicar a delimitação constitucional 

e legal dos poderes e deveres do Administrador, exigindo, de um lado, 



cumprimento integral e tempestivo dos deveres vinculados e, quanto à esfera 

da chamada competência discricionária, respeito ao due process e às garantias 

formais dos atos e procedimentos que pratica. 

10.Recurso Especial não provido.  (Destaques nossos). 

(STJ – REsp 440502/SP – 2ª Turma – Rel. Min. Herman Benjamin – Julg. em 

15/12/2009 – Pub. DJe, de 24/09/2010 – Fonte: www.stj.jus.br, em 

03/06/2011).  

 

 

89.  Diante de todo exposto, não resta qualquer dúvida quanto ao fundamento 

constitucional e legal do direito das crianças de 0 (zero) a  5 (cinco) anos e 11 (onze) meses ao 

acesso às creches e pré-escolas, em especial quando já estavam inseridas na rede pública de 

educação e foram excluídas em razão da desorganização e negligência da administração 

pública. 

 

 

 

VI – DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

 

 

 

90.   O artigo 12 da Lei  nº 7.347/85 autoriza a concessão de medida de urgência em 

sede de ação civil pública: 

 

“Poderá o Juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, 

em decisão sujeita à agravo.” 

   

91.  Para tanto, mister que estejam presentes os requisitos do fumus boni iuris, que 

vem a ser a plausibilidade do direito substancial invocado por quem pretende a segurança, e 

do periculum in mora, configurado em um dano potencial, um risco que corre o processo 

principal de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte.  

 

92.  In casu, a fumaça do bom direito restou evidenciada através de toda a 

argumentação exarada nesta peça, de que as crianças, na faixa etária de 0 (zero) a 05 (cinco) 

anos e 11 (onze) meses, têm direito à vaga em creches e pré-escolas, direito este que lhes  é 

constitucionalmente garantido e que pode não vir a ser efetivado em face da inércia do 

Município de Natal em não dar continuidade às atividades das antigas creches do MEIOS, não 
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iniciando o ano letivo de 2011, até a presente data, nos 15 (quinze) CMEI's sucessores das 

referidas creches.  

 

93.  De fato, não há dúvidas de que o ordenamento jurídico pátrio tutela o direito 

invocado, com prioridade absoluta, na seara constitucional e mesmo legal.   

 

94.              Quanto ao perigo da demora, é certa a sua existência na medida em que até o 

presente momento, ou seja, já concluído o primeiro semestre letivo de 2011, a Secretaria 

Municipal de Educação não apresentou previsão de retorno das atividades das antigas creches 

do MEIOS, em prejuízo da continuidade da vida escolar de mais de 2.000 (duas mil) crianças.  

 

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

que hoje necessitam de uma vaga nas creches e pré-escolas públicas. Os anos da primeira 

infância passarão, inexoravelmente, sem que elas tenham a possibilidade de frequentar uma 

escola de educação infantil, tempo precioso, conforme atesta a ciência, para desenvolvimento 

de habilidades que contribuirão, de maneira decisiva, para o sucesso nos anos seguintes da 

educação básica e superior. 

 

96.  Caso o pedido somente venha a ser deferido em decisão judicial de mérito, o 

retorno às atividades das antigas creches do MEIOS podem ser postergadas indefinidamente, 

posto que após mais de 02 (dois) anos e meio de planejamento, apenas 02 (dois) CMEI's, das 

19 (dezenove) escolas do MEIOS, estão funcionando em substituição às mencionadas creches. 

Os prejuízos para as aproximadamente 2.300 (duas mil e trezentas) crianças, são 

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

longo de toda suas vidas.  

 

97.  Assim, presentes os requisitos exigidos em Lei, requer esse Parquet, desde já, a 

Vossa Excelência, a CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA, em caráter urgente, a 

fim de que seja determinado ao Município de NATAL, pela sua Secretaria de Educação, 

que garanta e viabilize o início do ano letivo para as 15 (quinze) creches transferidas 

pelo MEIOS em janeiro de 2010, atualmente designados Centros Municipais de 

Educação Infantil – CMEI's, nos seguintes termos: 

 

97.1. determinar o início do ano letivo no dia 1º de agosto de 2011, 

para os seguintes CMEI's:  N. Sra. de Fátima, Libânia Medeiros, José 

Alencar G. Silva, Pe. João Perestrello, N. Sra. de Lourdes, Miss. Odilon dos 



Santos, Profª. Terezinha de Jesus, Zilda Arns, Profª. Maria Eunice Davim, 

Severino Davi,  N. Sra. Auxiliadora e Beira Rio; 

97.2. determinar o início das aulas para o primeiro dia do ano letivo 

de 2012, seguindo o calendário escolar a ser elaborado para o mencionado 

ano de 2012, em igualdade com as demais escolas e CMEI's da rede 

municipal de ensino, para os seguintes CMEI's: Dom Nivaldo Monte, 

Vanice Alves e Vida Nova, em face da complexidade das reformas a serem 

efetuadas nas referidas unidades escolares; 

97.3. determinar que Município de Natal amplie as vagas do CMEI 

N. Sra. de Fátima, de modo que as crianças da antiga creche do MEIOS, de 

mesmo nome, tenham garantidas suas matrículas, posto que todos os alunos 

do CMEI Recanto de Clara (a ser extinto no 2º semestre) serão transferidos 

para o CMEI N. S. de Fátima; 

97.4. determinar que a Prefeitura de Natal garanta e viabilize o início 

das atividades educacionais nas datas acima indicadas, com a realização das 

reformas estruturais, de manutenção e limpeza, de modo a tornar os espaços 

seguros, salubres e confortáveis para as crianças, dentro do mesmo padrão 

observado nos demais Centros Municipais de Educação Infantil da Rede; 

97.5. determinar que o Município de Natal garanta e viabilize a 

convocação dos Educadores Infantis aprovados em concurso público de 

2008, ainda em vigor, para assumirem as vagas criadas com  o incremento 

do número de CMEI's, vez que não tratam-se de vagas temporárias; 

97.6. determinar que o Município de Natal garanta e viabilize a 

remessa de material de expediente, material e brinquedos pedagógicos, 

merenda escolar, e todos os demais itens necessários ao regular 

funcionamento dos CMEI's relacionados nesta ação, a partir do dia 

determinado para o início do ano letivo. 

 

98. Por tratar-se de medida judicial em favor de crianças, requer, ainda, a fixação 

de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), por Centro Municipal de Educação 

Infantil – CMEI não reaberto na data determina por este Juízo, na forma do artigo 11, da Lei 

n.º 7.347/85. 

 

 

VII – DO PEDIDO PRINCIPAL 

 



 

 

99.  Ante o exposto, requer a Vossa Excelência: 

 
a) a citação do Município de NATAL para, querendo, responder à presente 
ação; 
 
b)  a confirmação da TUTELA ANTECIPADA concedida, notificando-se, 
para devido cumprimento, a pessoa do Secretário Municipal de Educação, 
Sr. José Walter Fonseca, com endereço para intimações na Secretaria 
Municipal de Educação, situada na Rua Fabrício Pedroza, nº 915, Areia 
Preta (Novo Hotel Ladeira do Sol), nesta capital – Secretaria Municipal de 
Educação, nesta capital, sob pena de multa por cada dia de descumprimento; 
 
c) a CONDENAÇÃO do Município de NATAL, em obrigação de fazer, a 
fim de que garanta e viabilize o início do ano letivo das creches, hoje 
denominadas CMEI's, transferidas pelo MEIOS para a Secretaria de 
Educação de Natal, anteriormente relacionadas, nas datas requeridas na 
Antecipação de Tutela. 
 
d) a fixação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) por 
cada CMEI não reaberto nas datas determinadas por este Juízo, na forma 
dos parágrafos 4º e 5º do artigo 461, do CPC. 
   

 
100.  REQUER, ainda, que as intimações dos atos processuais sejam pessoais, na 
forma do artigo 236, §2º, do Código de Processo Civil, na 61ª Promotoria de Defesa da 
Educação, situada na Avenida Floriano Peixoto, nº 550, Tirol, nesta Capital.  
 
101.  Sem custas e emolumentos, em razão do disposto no artigo 18 da Lei n.º 
7.347/85. 
 
102.  Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, 
documental, testemunhal, inspeção judicial, entre outros que se fizerem necessários. 

 
103.  Dá-se a causa o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), para efeitos fiscais. 
 

   

P. deferimento. 

 

Natal (RN), 20 de junho de 2011. 

 

 

 

                  ZENILDE FERREIRA ALVES DE FARIAS 
                           Promotora de Justiça 
    
 



 

 

 


