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2ª VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PROCESSO Nº 0115289-63.2011.8.20.0001
AÇÃO DE: Ação Civil Pública

EMENTA – Ação Civil Pública – Obrigação de fazer – Pedido de
tutela antecipada – Presença dos requisitos essenciais para a
concessão da medida pleiteada – Obrigação do Município requerido de
reabrir quinze creches que encontram-se desativadas – Acesso à
educação infantil - Direito fundamental reconhecido pela Constituição
Federal – Medida urgente necessária – Prazo estipulado para
reabertura das creches, sob pena de multa diária – Inteligência do art.
273 e incisos do CPC c/c o art. 213 do ECA.

Vistos, etc...

Cuida-se de Ação Civil Pública, com pedido de antecipação de tutela,
promovida pelo Ministério Público contra o Município de Natal.

Alega a representante do Ministério Público em exercício nas
Promotorias de Educação, em suma, que o Município recebeu a administração de dezesseis
creches do MEIOS – Movimento de Integração e Orientação Social, ONG que funcionava com
recursos do Governo Estadual, no início do ano de 2011. Contudo, das dezesseis creches
recebidas, denominadas Centros Municipais de Educação Infantil – CMEI's, apenas uma está
em funcionamento, estando as outras quinze desativadas, trazendo prejuízos a mais de duas mil
crianças de Natal.

Ao final, requereu antecipação da tutela, com base nos artigos 12 da Lei
nº 7.347/85 e 273 do CPC, para obrigar o Município de Natal a reabrir, nas mesmas condições
das demais CMEI's em funcionamento, no dia 1º de agosto de 2011, as CMEI's que
encontram-se desativadas, exceto as CMEI's Dom Nivaldo Monte, Vanice Alves e Vida Nova,
que deverão reabrir no primeiro dia letivo do ano de 2012, face à complexidade das reformas a
serem efetuadas.

Juntou aos autos a documentação de fls. 21/85.
É o relatório sucinto. Passo a decidir o pedido de antecipação de tutela

pleiteado.
Do dispositivo legal que rege a tutela antecipada, art. 273 do CPC,

pode-se extrair, com facilidade, os requisitos necessários à concessão da tutela antecipatória,
que são: a) requerimento da parte; b) verossimilhança da alegação; c) prova inequívoca; d)
inexistência de perigo de irreversibilidade do provimento antecipado.

Também se observa que existem dois fundamentos possíveis que
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autorizam a antecipação da tutela: a) fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação;
b) abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu.

Diz o Prof. CÂNDIDO DINAMARCO, na sua obra “A Reforma do
Código de Processo Civil”, da Ed. Malheiros, 1995, pág. 143:

“O art. 273 condiciona a antecipação da tutela à existência de prova
inequívoca suficiente para que o juiz “se convença da verossimilhança
da alegação.” A dar peso ao sentido literal do texto, seria difícil
interpretá-lo satisfatoriamente porque prova inequívoca é prova tão
robusta que não permite equívocos ou dúvidas, infundindo no espírito
do juiz o sentimento de certeza e não mera verossimilhança.
Convencer-se da verossimilhança, ao contrário, não poderia significar
mais do que imbuir-se do sentimento de que a realidade fática pode ser
como a descreve o autor.”

Também comentando sobre este instituto integrante do nosso Direito
Processual Civil, o Prof. SÉRGIO BERMUDES, in a Reforma do CPC, Bib. Jur. Freitas
Bastos, 1995, pág. 35, ensina:

“Não há dúvida de que a antecipação da tutela guarda semelhanças
formais a proteção de natureza cautelar. Dela, entretanto, se dissocia e
se distancia porque a providência cautelar é necessariamente efêmera,
já que eficaz apenas enquanto durar o processo principal (art. 807), ao
passo que o instituto agora examinado consubstancia a prestação da
jurisdição reclamada com a possibilidade de eficácia permanente. A
diferença é perceptível. A medida cautelar é concedida para assegurar
o efeito prático de outra, enquanto a tutela antecipada constitui a
própria providência que se demandou, limitada embora na sua
eficácia.”
Ao comentar o disposto do art. 273 do Código de Processo Civil, se

manifestou o Egrégio Tribunal de Alçada Civil do Estado de São Paulo, no Recurso de Agravo
de Instrumento nº 707.295-1, cujo relator foi o eminente Juiz Álvares Lobo:

“Exige o Código a demonstração da plausibilidade do direito do
requerente, retratando-se na prova inequívoca, suscetível de convencer
o julgador da verossimilhança da alegação. Logicamente, o juízo sobre
a prova e a concessão da medida é sempre a título precário; a prova
definitiva virá com o desenvolvimento do processo e será retratada na
sentença...” (LEX, Vol. 163)

No pedido ora analisado vislumbro a possibilidade de concessão da
tutela antecipatória pleiteada, de forma provisória, nos termos do art. 273 do Código de
Processo Civil, c/c os art. 213 da Lei nº 8.069/90.

Verifica-se que dos fundamentos que consta da preambular,
efetivamente pode-se perceber de plano a presença dos requisitos essenciais à concessão da
tutela antecipatória, eis que para se obter o decreto jurisdicional antecipado, necessário forte
probabilidade de que tenha razão a demandante, sem riscos significativos de que possam
resultar danos à parte demandada.

No tocante ao primeiro pressuposto, destaco a seguinte regra
fundamental sobre a educação, contida no art. 227 da Constituição Federal:

“Art. 227. 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.” (grifei)

O artigo 4º da Lei nº 8.069/90 (ECA) também expressa a preocupação
em conferir às crianças e adolescentes, com absoluta prioridade, o direito à educação:
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"Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do
poder público assegurar, 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, à liberdade e à convivência familiar e comunitária."

Pela prova documental anexada aos autos, não resta a menor dúvida de
que os alunos infantis encontram-se privados de ter a educação adequada, bem como vislumbro
a imperiosa necessidade de reversão da situação, face o princípio constitucional da Prioridade
Absoluta de que gozam as crianças e adolescentes.

Por imposição constitucional, o direito à educação é tido como
fundamental, devendo ser proporcionado pelo ente público, conforme entendimento pacificado
na jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MANDAMENTAL. DIREITO DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CRECHE MUNICIPAL. DIREITO
SOCIAL CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO.

A educação é um direito social, previsto constitucionalmente, que deve
ser assegurado com absoluta prioridade em relação às crianças e
adolescentes, incumbindo ao Poder Público a responsabilidade de
garantir seus ingressos nas escolas ou creches, independentemente das
regras administrativas.” (TJ/RS – AC 70040243511 – 7ª C.Cível –
Relator Des. Jorge Luís Dall'Agnol – DJ 18/05/2011)

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. GARANTIA ESTATAL DE VAGA EM CRECHE.
PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA
NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO.
PRECEDENTES.
1. A educação infantil é prerrogativa constitucional indisponível,
impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que
possibilitem o efetivo acesso a creches e unidades pré-escolares.
2. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo
Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente
previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder
discricionário do Poder Executivo.
3. Agravo regimental improvido.” (STF – RE 464143 SP – 2ª Turma –
Relatora Min. Ellen Gracie – 15/12/2009)

Quanto ao requisito do dano irreparável, afigura-se evidenciado que
assiste razão ao Ministério Público, visto que o atendimento escolar adequado para as crianças
possue extrema urgência, uma vez que estão fora da creche desde o início do ano, já estando
concluído o primeiro semestre letivo de 2011, sem previsão de retorno das aulas.

Pelo exposto, presentes nos autos os requisitos da verossimilhança da
alegação e do receio de dano irreparável, indispensáveis para a concessão da medida pleiteada,
DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida na inicial, com esteio no art.
273 do Código de Processo Civil c/c o art. 213 do ECA, determinando que o Município de
Natal garanta e viabilize o início do ano letivo no dia 1º de agosto de 2011 nas CMEI's: N. Sra.
de Fátima, Libânia Medeiros, José Alencar G.Silva, Pe. João Perestrello, N. Sra. de Lourdes,
Miss. Odilon dos Santos, Prof. Terezinha de Jesus, Zilda Arns, Prof. Maria Eunice Davim,
Severino Davi, N. Sra. Auxiliadora e Beira Rio; bem como o início das aulas para o primeiro
dia do ano letivo de 2012 para as CMEI's: Dom Nivaldo Monte, Vanice Alves e Vida Nova;
que nas datas acima estipuladas as respectivas CMEI's estejam com todas as reformas
estruturais, de manutenção e limpeza, concluídas, oferecendo segurança, conforto e salubridade
para as crianças; que convoque os educadores infantis aprovados no concurso público de 2008,
ainda em vigor, de tal forma que supra as vagas criadas com o incremento do número de
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CMEI's.
Notifique-se a Secretaria Municipal de Educação, na pessoa de seu

Secretário, para cumprimento desta decisão, observando as datas estipuladas acima para
reabertura das CMEI's, sob pena de responsabilidade pela omissão, inclusive com multa diária
no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) por cada Centro Municipal de Educação Infantil não
reaberto na data determinada, a ser revertida ao Fundo gerido pelo Conselho dos Direitos da
Criança e do Adolescente do Estado do Rio Grande do Norte.

Cite-se o Município do Natal, por seu Procurador Geral, para que possa
responder a ação no prazo legal.

Publique-se e intimem-se.

Natal-RN, 27 de junho de 2011

Sérgio Roberto Nascimento Maia
Juiz de Direito
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