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O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por meio da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de 
Currais Novos, no uso das atribuições conferidas pelo art. 129, incisos II e III, da Constituição Federal de 1988, pelo art. 27, 
parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e pelo art. 69, parágrafo único, “d”, da Lei 
Complementar Estadual nº 141/96 (Lei Orgânica Estadual do Ministério Público), e ainda,
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 127 da Constituição Federal, incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, 
do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO que é função do Ministério Público, de acordo com o art. 129, inciso III, da Carta Magna, promover o inquérito 
civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO que, nos moldes previstos no artigo 205 da Constituição Federal, “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”;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 227, da Constituição de 1988, que preconiza: "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, (...)”;
CONSIDERANDO que de acordo com o art. 208, IV, da Constituição Federal, a educação infantil é um direito de toda criança e uma 
obrigação do Estado, a ser efetivada mediante a garantia de acesso a creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade;
CONSIDERANDO que nos termos da Lei nº 9.394/1996 – LDB: “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” e que “A educação infantil será oferecida em: I - creches, ou entidades 
equivalentes, para crianças de até três anos de idade; II - pré-escolas, para as crianças de quatro a seis anos de idade” (arts. 29 e 30).
CONSIDERANDO que a Carta Magna, ao disciplinar a organização da educação nacional, no parágrafo 2º de seu art. 211, prescreve 
a obrigação de os municípios atuarem prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil; e, também, que a LDB 
determina, no inciso V de seu art. 11, que os municípios incumbir-se-ão de oferecer, prioritariamente, o ensino fundamental e a 
educação infantil, em creches e pré-escolas, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas 
plenamente as necessidades da sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição 
Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino;
CONSIDERANDO o que determina a Lei nº 9.394/1996 – LDB, no seu artigo 4º, inciso X, que reza: “O dever do Estado com 
educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:(...) X – 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.”
CONSIDERANDO a nova redação conferida pela Emenda Constitucional nº 59, de 11.11.2009, ao inciso I, do artigo 208 da 
Constituição Federal, tornando obrigatória a frequência escolar dos quatro aos dezessete anos de idade;
CONSIDERANDO que de acordo com o art.6º, da Emenda Constitucional acima referida, o disposto no inciso I, do art. 208 da 
Constituição Federal, deverá ser implementado progressivamente, até 2016, nos termos do Plano Nacional de Educação, com apoio 
técnico e financeiro da União;
CONSIDERANDO que o Plano Nacional de Educação (PNE) aprovado pela Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, com duração de 
dez anos (2014 a 2024), prevê, como Meta 1, “universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro)
a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por 
cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste PNE.”.
CONSIDERANDO, ainda, que o não oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa 
responsabilidade da autoridade competente, nos termos do §2º do art. 2 08 da Constituição da República;
CONSIDERANDO, por fim, que o município de Currais Novos apresenta um deficit de vagas nessa etapa da educação escolar, o que
pode ser verificado em consulta ao site do MEC, que acompanha as metas do Plano Nacional de Educação, onde constata-se que o 
município encontra-se com o percentual de 94,2% para crianças de 4 e 5 anos, e de 31,4% para crianças de 0 a 3 anos, matriculadas 
na educação infantil1, e dos elementos carreados aos autos do Inquérito Civil nº 111.2012.000004;
Diante de tais ponderações, o Ministério Público Estadual RECOMENDA aos Excelentíssimos Senhores Prefeito(a) e Secretário(a) 
Municipal de Educação de Currais Novos, que elaborem e encaminhem a este Órgão Ministerial, no prazo máximo de 90 (noventa) 
dias, um plano de universalização de oferta de vagas na educação infantil na faixa etária de 4 a 5 anos (pré-escola) e de ampliação do 
acesso das crianças de 0 a 3 anos à creche, de acordo com a meta estabelecida no Plano Nacional de Educação de 2014, de forma 
detalhada, contemplando todos os aspectos populacionais e socioeconômicos, demandas atual e esperada, de forma a indicar o 
número de vagas que deverão ser criadas a cada ano, as regiões e bairros onde serão instalados os novos Centros Infantis e previsão 
do início de seu funcionamento, quais os níveis da educação infantil que serão ofertados, cronograma de obras, entre outras 
informações necessárias a um completo e detalhado plano de ampliação do acesso à creche e universalização da pré-escola até o ano 
2016.
Encaminhe-se cópia da presente para a Coordenação do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa da 
Cidadania.
Registre-se e Publique-se.
Currais Novos, 09 de janeiro de 2019
Janayna de Araújo Francisco
Promotora de Justiça Substituta


