
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,  expor  para ao final 

requerer:

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 assevera a carência de professores nas 

disciplinas de Matemática, Biologia, Química e Física. 

07. Diante da caótica situação o Ministério Público  requereu novo pedido 

de tutela  específica  que restou indeferido  pela  decisão de fls.  214/215 dos autos, 

asseverando o juízo que já existe decisão nos autos, inclusive mais abrangente do que 

o requerido pelo Ministério Público.

II – DA FUNDAMENTAÇÃO

II.1  –  DA  NOTÍCIA  DE  DESCUMPRIMENTO.  NECESSIDADE  DE 

ALTERAÇÃO  DO  VALOR  DA  MULTA.  ATO  ATENTATÓRIO  AO 

EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO

08. O Douto magistrado subscritor da decisão de fls. 214/215 indeferiu pedido  de 

tutela específica ao argumento de que já existe decisão nos autos no sentido do requestado.

09. Entretanto, o que é o mais importante,  é que as crianças e adolescentes de 

Alexandria continuam sem aula, com sérios riscos de perder o ano letivo. Assim, o Ministério 

Público  vem  noticiar,  como  assim  já  tinha  sido  feito  em  petição  anterior,  o  escandaloso 

descumprimento pelo Estado do Rio Grande do Norte da decisão judicial de fls. 86/91.

10. Registre-se, descumprimento reiterado, que já perdura mais de cinco anos, e 

que a cada dia se agrava, suportando os discentes enormes prejuízos.

11. Se é fato que o Poder Judiciário não pode sobrepor liminares, fato é que cabe 

ao  Judiciário  zelar  pelo respeito as suas decisões, para que suas decisões não tenham a 



mesma importância de um risco n'água, o que não se pode admitir em um Estado Democrático 

de Direito.

12. Não  pode  o  Judiciário  permitir  tamanho  descalabro,  onde  o  Estado  do  Rio 

Grande do Norte a mais de cinco anos faz ouvido de mercador, onde viola os direitos dos 

estudantes de Alexandria sem nenhum pudor e esquece de sua obrigação social para com a 

educação.

13. O Estado do Rio Grande do Norte, está usando dois pesos e duas medidas. 

No dia de hoje, dia 19 de julho de 2010, o Procurador-Geral do Estado, no programa televisivo 

Bom dia RN do canal intertv/cabugi, foi a imprensa para dizer que era um absurdo o Sindicato 

dos  Educadores  estarem  descumprindo  a  decisão  judicial  que  declarou  a  greve  dos 

professores  abusiva,  e  que  estaria  pedindo  um  aumento  da  multa  do  Sindicato  para  R$ 

100.000,00 (cem mil reais). E que o descumprimento era um desrespeito com os alunos das 

Escolas Estaduais do Rio Grande do Norte.

14. Cabe  fazer  a  seguinte  indagação.  E  qual  palavra  usar  para  um 

descumprimento que já perdura mais de cinco anos? Quer desrespeito maior com os alunos da 

cidade de Alexandria? Ou Alexandria não faz parte do Estado e seus alunos não merecem o 

mesmo respeito dos alunos da rede estadual dos outros municípios?

15. O Poder Judiciário não pode se calar nem se acovardar diante de tamanho 

absurdo. O Poder Judiciário se apresenta como a última tábua de salvação para situações 

desse jaez, se não podermos mais a ele recorrer, é melhor jogar a toalha e só lastimar pelo 

descaso que se assolará país a fora. Não dá para o Poder Judiciário observar que sua decisão 

é  descumprida  e  não  fazer  nada  para  alterar  a  situação.  Não  estamos  diante  de  direitos 

disponíveis,  e sim na defesa de direitos fundamentais, e cabe ao Estado-Juiz fazer valer o 

cumprimento de seus decisuns, até porque, o próprio Código de Processo Civil no seu art. 14, 

inc. V e Parágrafo único, eleva a atentado ao exercício da jurisdição o não cumprimento com 

exatidão dos provimentos mandamentais.

16. Apesar da decisão de fls. 214/215 asseverar que já existe decisão nos autos, o 

fato é que é inquestionável  que a decisão não foi cumprida e que a multa naquela data é 

insuficiente, tanto é assim que o Estado a quase seis anos descumpre a aludida liminar.



17. O  art.  461,  §6  do  Código  de  Processo  Civil  prescreve  que  o  Juiz  poderá, 

inclusive  de  ofício,  sem  a  necessidade  de  qualquer  requerimento,  modificar  o  valor  ou  a 

periodicidade da multa, caso verifique que esta se tornou insuficiente.

18. É  evidente  que  é  o  caso  dos  autos.  Mesmo  depois  de  mais  de  cinco  anos  com 

estipulação de multa diária de R$ 10.000, 00 (dez mil reais), o Estado do Rio Grande do Norte 

continua sem cumprir a decisão. O Poder Judiciário não pode admitir tal atitude, sob pena de 

não responder aos anseios que a sociedade dele espera.

III – DO PEDIDO

19                    Por todos os argumentos expostos, REQUER o Ministério Público a  

Vossa Excelência que seja alterado o valor da multa diária fixado na decisão de fls. 

86/91 para fins de alterar a multa para o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser 

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

Executivo Estadual, Excelentíssima Sr ª Governadora do Estado;

20. Registro desde logo,  que o valor  da multa diária,  apesar de parecer 

excessivo, é o mesmo que o Estado do Rio Grande do Norte asseverou que iria pedir 

ao SINTE/RN por descumprimento de dias de decisão judicial. Assim, diante de um 

descumprimento reiterado de mais de cinco anos, o Ministério Público entende que só 

um valor realmente alto tenderá a influir no animus de cumprir a decisão liminar de fls. 

86/91.

Termos em que pede e espera deferimento.

Alexandria,/RN, 19 de julho de 2011.

Sidharta John Batista da Silva

Promotor de Justiça


