
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
DEFESA DA EDUCAÇÃO

4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MOSSORÓ
Alameda das Imburanas, 850, Costa e Silva, Mossoró/RN – Tel. (84) 3315.3350/3349

EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR(A) JUÍZ(A) DE DIREITO DE UMA DAS VARAS

DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE MOSSORÓ, A QUEM COUBER POR

DISTRIBUIÇÃO LEGAL.

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO  RIO  GRANDE  DO

NORTE,  representado pela 4ª Promotoria  de Justiça de Mossoró,  com atribuição

específica  para  Defesa  da  Educação,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  e

constitucionais, com fundamento no art. 129, inciso III, da Constituição Federal, art.

25, inciso IV, alínea “a”, da Lei nº 8.625/93, art. 201, inciso V, da Lei n° 8.069/90

(Estatuto  da  Criança e do Adolescente)  e  com arrimo no  INQUÉRITO CIVIL N.º

06.2013.00007276-7 (em anexo), vem, perante V. Exa., propor a presente 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

com pedido de tutela antecipad  a  

para cumprimento de obrigação de fazer, em face da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE

DO  ESTADO  DO  RIO  GRANDE  DO  NORTE  -  FUERN,  inscrita  no  CNPJ  nº

08.258.295/0001-02, ente da administração pública indireta, e do ESTADO DO RIO

GRANDE  DO  NORTE,  inscrito  no  CNPJ  nº 08.241.739/0001-05, ente  da

administração  pública  direta,  a  serem intimados,  respectivamente,  na  pessoa  do

Magnífico  Reitor,  com endereço profissional na  Rua Almino Afonso,  478,  Centro,

Mossoró/RN, e  na  pessoa  do  Governador  do  Estado,  com  endereço  no  Centro

Administrativo do Estado, situado na Avenida Senador Salgado Filho, S/N - Lagoa

Nova, Natal/RN, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas: 
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1 - SINOPSE FÁTICA:

O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte instaurou, ainda

em  2013,  o  Inquérito  Civil  Público  nº  06.2013.00007276-7,  tendo  por  finalidade

apurar  irregularidades na estrurura física do Campus Central  da Universidade do

Estado do Rio Grande do Norte – UERN.

Como medida inaugural, o então Representante Ministerial determinou

a realização de perícia por profissional de Engenharia Civil (fl. 107), que concluiu o

seguinte1:

(…) Quesitos

1) Qual é a situação da estrutura física dos prédios?

Resposta: Em alguns pontos se faz necessária intervenção imediata

para  posterior  recuperação  dos  sistemas  estruturais,  tanto  em

concreto armado quanto de madeira.

2) Há ferragens aparentes?

Resposta:  Sim. Com a ausência de manutenção preventiva,  houve

desgaste acelerado das peças de concreto armado. Fazendo assim

com que  houvesse  desplacamento  do  concreto  e  deixando  o  aço

aparente.

3) Há riscos de desabamentos ou acidentes?

Resposta: Sim. Em pontos específicos, onde já identifica-se a perda

de seção da armadura (ferragens) das peças de concreto armado.

Também  a  riscos  onde  ainda  não  houve  a  recomposição  ou

substituição das peças de carnaúba, onde esta compõe a estrutura de

sustentação da cobertura com telha cerâmica.

1 Data da perícia: 30/07/2014.

2



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
DEFESA DA EDUCAÇÃO

4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MOSSORÓ
Alameda das Imburanas, 850, Costa e Silva, Mossoró/RN – Tel. (84) 3315.3350/3349

4) O prédio é acessível obedecendo o que preconizado na NBR

9050?

Resposta: Não. Houve execução de passarelas, porém não atende a

totalidade dos prédios existentes. Os banheiros também não estão

regularizados conforme a NBR 9050.

5) Há fiação elétrica exposta?

Resposta: Sim. Foi identificado cabeamento exposto e quadro sem a

devida oferta de segurança e sinalização, desobedecendo assim as

normas da ABNT.

6) Existe infiltrações?

Resposta:  Sim.  Existe  manutenção  na  recomposição  de  telhas

cerâmicas,  porém  as  vigas/calhas  apresentam  infiltração  e  sem  a

devida manutenção.

7)  Quais  são  as  obras  necessárias  a  serem  realizadas  pela

Secretaria de Educação do Estado do RN para tornar tais prédios

perfeitamente adequados e seguros para funcionamento?

Resposta:  Intervenção  nos  espaços  onde  existe  risco  de

desabamento,  com  sequência,  nas  vigas  de  concreto  armado,  de

execução  de  reforço  estrutural  nas  peças  que  estejam  mais

comprometidas e manutenção preventiva nas que ainda não houve

perda de seção da armadura. A estrutura de madeira que suporta a

cobertura de telhas cerâmicas, sendo esta composta por troncos de

carnaúba, devem ter sua troca, iniciando pelas peças que apresentam

maior deterioração e sequenciada nas demais. Em toda estrutura de

madeira deve ser realizada manutenção preventiva, com lixamento,

limpeza,  aplicação  de  fungicida  e  pintura.  A  trama  da  cobertura

(malha que sustenta as telhas cerâmicas e transfere a carga para a

estrutura) deve ser revisada a fim de identificar e trocar as peças que

não apresentem-se deterioradas.
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8) Qual o valor (orçamento) total de eventual reforma física?

Resposta: Não é possível elaboração de orçamento, considerando a

necessidade de um projeto

de reforço estrutural  e  levantamento  detalhado dos quantitativos  a

serem substituídos, sendo estes quantitativos passíveis de correção

devido haver coberturas isoladas e sem fácil acesso para conferência

da necessidade de troca (Fls. 142-166).

Por meio do despacho de fls. 15-16 foi solicitada vistoria na Instituição

de Ensino pelo Corpo de Bombeiros, especialmente para análise de adequação do

Projeto de Combate a Incêndio. Em atendimento à requisição, o Corpo de Bombeiros

emitiu o Relatório de Vistoria Técnica nº 030/2014 (fls. 200-203), com as seguintes

conclusões:

(…) CONCLUSÃO:

Diante do exposto, amparado apenas por meios expeditos, o Serviço

Técnico  de  Engenharia  (SERTEN)  do  Corpo  de  Bombeiros  é  de

parecer que: 

1.  A  atual  situação  em  que  se  encontram  as  instalações  do

estabelecimento inspecionado, CONSTITUI RISCO GRAVE, devendo

ser  tomadas as  devidas  providências  no sentido  de reparação das

manifestações  patológicas  e  não-conformidades  detectadas  nas

instalações  de incêndio  e  instalações  físicas  do  imóvel  e  descritas

neste Relatório de Vistoria;

2.  Os  serviços  realizados  e  a  serem  realizados  devem  ser

acompanhados por profissional tecnicamente habilitado e com a sua

devida  Anotação  de  Responsabilidade  Técnica  (ART)  validada  no

Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA).
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3.  Considerando  ainda,  a  citada  falta  de  Atestado  de  Vistoria,

providências decorrentes da Lei Estadual nº 4.436 de 09 de dezembro

de  1974,  solicitamos  que  seja  corrigido  as  pendências  do  Parecer

Técnico  nº  21.659,  para  aprovação  após  ANÁLISE  TÉCNICA,  em

seguida a instalação de equipamentos de proteção contra incêndio e

pânico  para  realização  de  VISTORIA  TÉCNICA  e  consequente

expedição de atestado de vistoria “AVCB”.

Com  o  fim  de  atender  à  Recomendação  expedida  pelo  Ministério

Público,  a  UERN  encaminhou  em  27/08/2014,  Relatório  Técnico,  Cronograma

Financeiro  para  execução e  Contrato  firmado com a empresa responsável  pelos

serviços de reforma (fls. 208-288).

Em 24 de setembro de 2014 foi realizada audiência extrajudicial com os

Representantes da UERN, culminando com as determinações abaixo:

(…) DESPACHO: Ao final foi determinado pelo Promotor de Justiça o

seguinte: a) Cabe à UERN comunicar a este Órgão Ministerial acerca

da entrega no Corpo de Bombeiros do projeto de combate a incêndio,

juntando  cópia  do  documento  pertinente;  b)  encaminhar  cópia  do

termo de recebimento definitivo de obra, até dezembro de 2014 (...)

Em 27 de maio de 2015, a equipe de engenharia do Núcleo de Apoio

Técnico  Especializado  –  NATE  realizou  vistoria  no  Campus  Central  da  UERN,

notadamente nos blocos que abrigam a Faculdade de Serviço Social  (FASSO), a

Faculdade de Educação Física (FAEF) e os prédios mais antigos da Faculdade de

Letras (fls. 307-318). Na ocasião, o engenheiro fez as seguintes ponderações:
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“BLOCO  FAEF:  Prédio  constuído  sobre  alvenarias  de  pedra  e
calhas/vigas em concreto armado suportando cobertura com estrutura
de madeira e telhas cerâmicas.  Na fotografia  44  e 45 identificamos
processo de corrosão e desplacamento de concreto da viga. Não foi
identificado  adequado  processo  de  manutenção  destas  peças.  Nos
detalhes de cobertura, conforme fotografias 46, 47 e 48, identificamos
processo  avançado  de  deterioração  da  madeira  da  estrutura  de
cobertura,  tendo  sido  este  processo  acelerado  pela  ausência  de
manutenção preventiva.

Fotografia  44:  Viga/calha  com  processo  de
corrosão avançado.

Fotografia  45:  Aproximação  da  viga/calha  da
Fotografia 44.

Fotografia 46: Detalhes da cobertura. Fotografia  47:  Aproximação  da  Fotografia  46,
identificação do tronco de carnaúba deteriorado.
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Fotografia  48:  Cobertura  comprometida,
processo  de  deterioração  acelerado  pela
ausência de manutenção. 

BLOCOS FASSO e FANAT: “Prédio construído sobre alvenarias de pedra e
calhas/vigas  em  concreto  armado  suportando  cobertura  com  estrutura  de
madeira  e  telhas  cerâmicas.  Nas  fotografias  50,  53,  54  e  55  identificado
processo  de  corrosão  avançado  e  acelerado  com  perda  de  seção  da
armadura  da  peça  de  concreto,  comprometendo  a  estrutura  de  concreto
armado. Nas fotografias 50 e 51 identificado comprometimento da estrutura
de  madeira,  tendo  a  estrurura  comprometida  pela  sua  deterioração.  Na
fotografia 51 foi identificado componente de estrutura comprometida, havendo
assim risco de desmoronamento.

Fotografia 50: Viga/calha comprometida. Fotografia  51:  Estrutura  de  cobertura  com
carnaúba  comprometida  e  com  iminência  de
queda. 
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Fotografia  52:  Detalhe  da  cobertura  removido
pela iminência de queda.

Fotografia  53:  Desplacamento  da  estrutura  de
concreto  devido  ao  processo  de  corrosão
acelerado.

Fotografia  52:  Viga/calha  com  processo  de
corrosão  e  já  identificado  perda  de  seção  da
estrutura de aço.

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte lançou Edital  de

Tomada de Preço nº 005/2015-FUERN, resultando no firmamento do Contrato nº

040/2015-FUERN,  para  fins  de  realização de obras  de  reforma na estrutura  dos

referidos blocos de aula e/ou administrativos. Porém, em maio de 2018, o setor de

engenharia do Núcleo de Apoio Técnico Especializado – NATE realizou nova vistoria

nos  referidos  blocos,  e,  na  oportunidade,  foi  verificado  que  as  obras  não  foram
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integralmente executadas. Ademais, os serviços realizados não esgotaram todas as

patologias presentes nas áreas reformadas. (vide relatório de fls. 560-569).

Instada a se pronunciar no feito, a UERN alegou que foram realizados

78 % (setenta e oito por cento) dos serviços previstos, e, por motivo de sucessivos

atrasos  nos  repasses  financeiros,  gerou  desequilíbrio  financeiro  na  empresa

contratada (fl. 579).

Em 04 de dezembro de 2018, uma viga caiu na sala de professores do

bloco  da  FAEF,  na  qual  alguns  alunos  fariam,  minutos  depois,  a  exposição  de

trabalhos de conclusão de curso. Por sorte não houve dano à integridade física de

alunos e docentes! O Corpo de Bombeiros foi imediatamente acionado, realizou a

interdição parcial  do local  e  verificou grande presença de cupins na estrutura do

madeiramento  do  telhado.  Disse  ainda  que,  desde  1º/12/2018,  se  encontra

parcialmente interditado o Ginásio Poliesportivo (fls.638-639).  Além disso, informou,

por meio do Ofício nº 132/2018, que o Campus Central  da UERN não dispõe de

AVCB (fl. 626). A respeito do último sinistro, a equipe de engenharia do Núcleo de

Apoio Técnico Especializado – NATE produziu Relatório Técnico coligido às fls. 634-

636, do qual foram extraídas as fotografias abaixo:

Fotografia  01:  Destroços  oriundos  do
desabamento  da  estrutura  de  madeira  da
cobertura.

Fotografia  02:  Detalhe  da  queda  da  viga  de
madeira.
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Fotografia 03:  Detalhamento da deterioração da
estrutura em função da ação de cupins.

Fotografia 04:  Detalhamento da deterioração da
estrutura em função da ação de cupins (2).

Fotografia  05:  Identificação  da  infestação  de
cupim na cobertura do local do acidente.

Fotografia  06:  Identificação  da  infestação  de
cupim no local do acidente.

Posto isso, ante o manifesto descaso com a Comunidade Universitária

e seus funcionários, o que implica no consequente prejuízo na aprendizagem dos

discentes e a impossibilidade de resolução da contenda na seara extrajudicial, se

ingressa com a presente ação.
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2 - DA LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO:

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 artigo 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. 

A Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, por sua vez, atribui à ins-

tituição no artigo 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 ati-

va ao Ministério Público para propor ação civil pública.

Com efeito,  o  artigo  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, difusos e

coletivos  relativos  à  criança  e  ao  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”.

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 artigo 220,  § 3º inciso II,  da

Constituição Federal;”

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

renomado doutrinador HUGO NIGRO MAZZILLI2 a respeito do tema:  

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

 Nesse contexto,  especificamente  quanto  à  legitimidade do  Ministério

Público  na  defesa  do  Direito  à  Educação,  colaciona-se  o  entendimento

jurisprudencial abaixo:

STJ garante legitimidade ao MP para a defesa do direito do
menor  à  educação  pública  (Resp  212961,  Relator  Ministro
Humberto  Gomes  de  Barros).  O  caráter  social  da  educação
confere ao Ministério  Público a legitimidade e a competência
necessárias para atuar na defesa processual, na condição de
substituto, do direito de criança moradora em zona rural ter acesso
ao  ensino  público.  Este  foi  o  entendimento  firmado  pela
unanimidade  da  Primeira  Turma  do  Superior  Tribunal  de
Justiça,  com  base  no  voto  do  ministro  Humberto  Gomes de
Barros, durante o exame e a concessão de um recurso especial
proposto ao STJ pelo Ministério  Público de Minas Gerais.  A
controvérsia judicial teve origem no pequeno município mineiro de
Dores do Indaiá, onde o adolescente  Marcus Roberto Acácio
da Silva (13 anos) teve sua matrícula numa escola pública local
recusada sob a alegação de falta de vagas no curso notumo (…).
Ao  chegar  ao  STJ,  contudo,  a  questão  recebeu  um
tratamento  diferente  e  que  restabeleceu  o  direito  do
adolescente ao ensino. Segundo o ministro Humberto Gomes
de Barros, o Estatuto da Criança e de Adolescente é taxativo
ao  fixar  a  competência  do  Ministério  Público  para  propor
mandado  de  segurança  com  o  objetivo  de  defender  os
interesses   sociais   e   indisponíveis   das   crianças  e
adolescentes  (art.  201,  IX,  da  Lei  n°  8.069/90).  O
Ministério  Público  não  está  apenas  legitimada,  mas  é
competente. Vale dizer: tem o encargo legal de defender, em
substituição  processual,  os  interesses  sociais  da  criança,
afirmou o  relator  do  recurso  especial  que  também  discorreu
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sobre a importância do tema.  Em  verdade,  educação é  o
primeiro   dos   direitos  sociais,  não  apenas  em  Direito
Constitucional, mas na ordem natural das coisas. Ora, se há
uma criança a quem se nega o direito à educação, não vejo
como negar ao Ministério Público o direito-dever de substituí-
la processualmente, pleiteando em nome  dela a necessária
prestação jurisdicional,  concluiu o ministro  Humberto Gomes
de  Barros  na  companhia  dos  demais  ministros  da  Primeira
Turma do STJ3.   

Assim,  inequivocamente,  há  legitimidade  ativa  do  Ministério  Público

para ajuizar a presente demanda.

3.  DO  LITISCONSÓRCIO  PASSIVO:  UNIVERSIDADE  DO  ESTADO  DO  RIO

GRANDE DO NORTE E O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE:

De acordo com o art. 54 da Lei nº 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases),

as universidades mantidas pelo Poder Público poderão aprovar e executar planos,

programas, programas e projetos de investimentos referentes a obras, serviços e

aquisições em geral,  de acordo com os recursos alocados pelo respectivo Poder

mantenedor. Observe-se: 

Art. 54. As universidades mantidas pelo Poder Público gozarão, na forma da
lei,  de  estatuto  jurídico  especial  para  atender  às  peculiaridades  de  sua
estrutura, organização e financiamento pelo Poder Público, assim como dos
seus planos de carreira e do regime jurídico do seu pessoal.

§ 1º No exercício da sua autonomia, além das atribuições asseguradas pelo
artigo anterior, as universidades públicas poderão:

I - propor o seu quadro de pessoal docente, técnico e administrativo, assim como
um plano  de  cargos  e  salários,  atendidas  as  normas  gerais  pertinentes  e  os
recursos disponíveis;

II - elaborar o regulamento de seu pessoal em conformidade com as normas gerais
concernentes;

3   Disponível em: http//:www.stj.gov.br.
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III  -  aprovar  e  executar  planos,  programas  e  projetos  de  investimentos
referentes  a  obras,  serviços  e  aquisições  em  geral,  de  acordo  com  os
recursos alocados pelo respectivo Poder mantenedor;

IV - elaborar seus orçamentos anuais e plurianuais;

V  -  adotar  regime  financeiro  e  contábil  que  atenda às  suas  peculiaridades  de
organização e funcionamento;

VI - realizar operações de crédito ou de financiamento, com aprovação do Poder
competente, para aquisição de bens imóveis, instalações e equipamentos;

VII  -  efetuar  transferências,  quitações  e  tomar  outras  providências  de  ordem
orçamentária, financeira e patrimonial necessárias ao seu bom desempenho.

Dito isso, é patente a responsabilidade da Fundação Universidade do

Estado do Rio Grande do Norte – FUERN em aprovar e executar planos, programas

e projetos de investimentos referentes a obras de reforma e/ou melhorias estruturais

das instalações físicas do Campus Central/Mossoró. A respeito das universidades

públicas, o art. 207 da Constituição Federal prescreve:

Art.207.  As  universidades  gozam  de  autonomia  didático-científica,
administrativa  e de  gestão  financeira  e  patrimonial,  e  obedecerão  ao
princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

Essa  classe  de  norma  constitucional  aceita  regulamentação

complementar,  de  modo  a  dar  maior  funcionalidade  do  comando  através  de

legislação ordinária,  que, no entanto, até o momento, não foi  editada de forma a

garantir ampla autonomia de gestão financeira e patrimonial. Nesse sentido, pode-se

dizer que a autonomia de gestão financeira e patrimonial consiste, em síntese, na

conjugação dos seguintes pontos:

a) Administrar, de forma democrática e transparente, os recursos de dotações

orçamentárias globais regulares assegurados pelo poder público, preservada a

isonomia de salários;

14



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
DEFESA DA EDUCAÇÃO

4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MOSSORÓ
Alameda das Imburanas, 850, Costa e Silva, Mossoró/RN – Tel. (84) 3315.3350/3349

b) Administrar, de forma democrática e transparente, os rendimentos próprios

e o patrimônio da instituição, e deles dispor, na forma do seu estatuto;

c)  Celebrar  contratos  referentes  a  obras,  compras,  alienação,  locação  ou

concessão, obedecendo ao procedimento administrativo de licitação, cabendo

aos conselhos superiores definir, em regulamento próprio, as modalidades, os

atos integrantes do procedimento e os casos de dispensa e inexigibilidade de

licitação;

d) Elaborar orçamento total de receita e despesa, a partir de suas unidades

básicas,  e submete-lo à aprovação dos colegiados superiores competentes,

contanto que contemplem, plenamente, as necessidades definidas nos planos

globais;

e)  Definir,  em  regulamento  próprio,  aprovado  nos  conselhos  superiores,

normas e procedimentos de elaboração, execução e controle do orçamento,

realizando  anualmente  a  prestação  pública  de  contas  da  dotação  e  da

aplicação de todos os seus recursos.

A FUERN, por meio do seu Projeto de Autonomia de Gestão Financeira

e Patrimonial, de julho de 2017, informa que essas ações só serão possíveis com o

desenvolvimento de modelo de autonomia de gestão financeira, que ofereça garantia

de repasse dos recursos necessários à dinâmica institucional. Aduz que, no plano

financeiro e patrimonial, a sua autonomia consiste basicamente em gerir os recursos

públicos que são previamente orçados e posteriormente postos à disposição. 

Essa  autonomia  implica,  porém,  a  exigência  da  responsabilidade

institucional, o que significa buscar a otimização dos recursos dispensados, de modo

a atender às demandas e ao consequente crescimento institucional de acordo com

suas  finalidades.  Todavia,  enquanto  não  dispõe  de  autonomia,  na  forma  de

duodécimos, a FUERN alega dificuldades para promover a gestão financeira e

as provisões de seus recursos para cobertura de suas despesas. 
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Segundo o Projeto de Autonomia de Gestão Financeira e Patrimonial da

FUERN,  o  modelo  de  exercício  da  autonomia  financeira  poderá  tanto  promover,

quanto prejudicar irreparavelmente a capacidade da universidade em responder a

suas  finalidades,  especialmente  quando,  por  falta  de  segurança  e  adequada

previsibilidade  quanto  à  vinculação  de  seu  financiamento,  não  houver

condições  de  autorregulação  de  seu  próprio  planejamento,  o  que  afeta

concretamente  e  diretamente  toda  outra  forma  de  autonomia,  espelhando-se  no

sucateamento de sua infraestrutura e das condições de ensino, pesquisa e extensão.

Abaixo seguem quadros demonstrativos inseridos no sítio eletrônico da

UERN, relativos às despesas com a rubrica de  investimentos, em que se insere,

além  de  outras  despesas,  gastos  com  realização  de  obras  e  reformas  na

estrutura física da FUERN. Vejamos:

Valores em milhões - Detalhamento Orçamentário específico para a rubrica de “Investimentos” da

FUERN
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Valores em milhões - Detalhamento orçamentário geral destinado pelo Estado do RN à FUERN 

(inclusas todas as rubricas – sendo quase 90% para o pagamento da folha de pessoal)

Gize-se que a Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do

Norte – FUERN consiste em um dos entes da administração pública indireta

vinculados ao Estado do Rio Grande do Norte, o qual detém o controle efetivo

do repasse dos recursos públicos destinados àquela Instituição de Ensino.

Dessa feita,  a UERN vem alegando publicamente, por meio de seus

protocolos institucionais, que autonomia financeira não se implementa sem o repasse

regular de dotações orçamentárias pré-definidas (duodécimo), que proporcionem um

planejamento  orçamentário  próprio  a  ser  executado.  Em  suma,  sustenta  que  a

inexistência  dessa  previsão  legal  acerca  do  financiamento  da  instituição,

inviabiliza o planejamento e a administração com vistas a atingir a excelência

em  resultados,  inclusive  no  que  atine  às  despesas  de  investimentos  com
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obras,  reformas e manutenção da estrutura  predial.  Além disso,  refere que a

autonomia financeira da Universidade integra a estratégia 22 da meta 7 do Plano

Estadual de Educação do Rio Grande do Norte, in verbis: “Viabilizar mecanismos

que garantam a autonomia financeira da Universidade do Estado do RN, com vistas

à expansão e à otimização da capacidade instalada, da estrutura física e de recursos

humanos, a partir do segundo ano de vigência do PEE”. 

É bem que verdade que o foco da presente ação não diz respeito,

na essência, à modificação do atual modelo de gestão financeira implantada na

UERN. Essa discussão deve ser travada, oportunamente, com a sociedade civil,

a Universidade e o Poder Público no uso de sua discricionariedade.

Porém, considerando os argumentos suscitados pela Universidade do

Estado do Rio Grande do Norte, referentes ao crescente aumento de despesas e o

orçamento atual que lhe é destinado,  torna-se necessário que o Estado do Rio

Grande do Norte igualmente integre a lide no polo passivo da demanda. Tal

medida  justifica-se,  sobretudo,  pela  necessidade premente da realização de

obras de reformas e/ou melhorias na estrutura  física  do campus central  da

UERN, especialmente  porque a  Universidade  apresenta  dificuldade  em  executar

sozinha,  com os atuais  recursos destinados à rubrica de investimentos,  todas as

obras estruturantes que a Universidade precisa no atual momento.

4- DO DIREITO QUE SE PRETENDE TUTELAR

4.1. DO DIREITO À EDUCAÇÃO:

Por meio da Educação a pessoa humana transforma-se, cria valores,

qualifica-se para o trabalho e exerce e instrumentaliza sua cidadania. E cidadania

vem a ser não só conhecimento, mas a busca das formas de instrumentalização dos
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direitos,  das  obrigações,  das  responsabilidades,  das  garantias  dadas  pela

Constituição, dos direitos políticos, da seguridade social, da educação, da cultura,

das atribuições dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, entre tantas outras

coisas. 

Assim, a educação não pode ser vista como privilégios de poucos, mas

como um direito de todos, e em nosso país esse direito é assegurado pela Carta

Magna, principalmente em seus arts.  205 e 6°,  que prevê os direitos sociais.  Na

verdade,  o  Estado  vem negligenciando  seu  dever  constitucional  de  prestar  uma

educação de qualidade, uma vez que estabelecimento de ensino sem segurança,

não atende o princípio consagrado no art.  206,  VII  da Magna Carta.  Preceitua o

artigo 205,da Constituição Federal e artigo 10, IV, da Lei de n° 9394, de 1996- LDB,

que  cumpre  transcrever:  “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.” 

Os Estados incumbir-se-ão de:  I-organizar,  manter  e  desenvolver  os

órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino; IV-autorizar, reconhecer,

credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de

educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino”.Se é certo que

incumbe ao Poder Público garantir o acesso a todos à educação formal, que visa ao

pleno desenvolvimento da pessoa ao seu preparo para o exercício da cidadania e à

sua qualificação para o trabalho,  também é irrecusável  reconhecer  que assiste  à

entidade governamental o dever de preservar o bem estar e a segurança de todos os

que,  matriculados  nas  escolas  da  rede  oficial  e  durante  o  período  de  sua

permanência  no  recinto  escolar  frequentam  as  aulas  ministradas  nos

estabelecimentos escolares mantidos pelas instituições de ensino. 

A obrigação de preservar a intangibilidade física dos alunos, enquanto

estes  se  encontrarem  no  recinto  do  estabelecimento  escolar,  constitui  encargo
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indissociável do dever que incumbe ao Estado de dispensar proteção efetiva a todos

os  estudantes  que  se  acharem  sobre  a  guarda  imediata  do  Poder  Público  nos

estabelecimentos  oficiais  de  ensino.  Descumprindo esta  obrigação e  vulnerada a

integridade corporal do aluno emerge a responsabilidade civil do Poder Público pelos

danos causados a quem, no momento do fato lesivo, se achava sobre a guarda,

atenção, vigilância e proteção das autoridades e dos funcionários destes4. 

De outro giro, sob o aspecto exclusivamente educacional, sabe-se que

o artigo 206, VII, da Constituição Federal, garante que o ensino seja ministrado com

base no já mencionado princípio do padrão de qualidade, que envolve desde as

condições das instalações físicas de cada escola até o próprio desenvolvimento do

processo ensino-aprendizagem.

Com efeito, não há que se falar no cumprimento de tal princípio

constitucional  quando a estrutura  do Campus Central  sob foco encontra-se

comprometida.

Dessa  forma,  considerando as péssimas condições  já  narradas,

cuja situação está retratada nos Laudos Técnicos e fotos contidas no incluso

procedimento ministerial da 4ª PJM, não se pode negar que a Universidade do

Estado do Rio  Grande do   Norte  e  o Ente  Estadual  não têm dado atenção

devida ao Campus Central. Assim, hão de ser tomadas medidas para compeli-

los a adotar, de fato, as providências necessárias à educação de qualidade e à

preservação  da  integridade  física,  vida  e  segurança  do  corpo  discente  e

docente,  além  dos  servidores  que  prestam  serviço  nessas  instituições  de

ensino.

4 . O Programa de Responsabilidade Civil, Sexta edição ,São Paulo, Malheiros

Editores, pág. 263.
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4.2. DA NECESSIDADE DA EMISSÃO DE ATESTADO DE VISTORIA DO CORPO

DE BOMBEIROS (AVCB) E O “HABITE-SE”. 

De início, oportuno discorrer acerca do Atestado de Vistoria do Corpo

de Bombeiros (AVCB), que tem suporte legal no Código de Segurança e Prevenção

contra  Incêndio  e  Pânico  do Estado do Rio  Grande do Norte,  a  Lei  Estadual  nº

4.436/1974. Grosso modo, o AVCB compreende um controle baseado em projeto de

segurança  contra  incêndio  e  situações  de  pânico,  com  necessidade  de  fuga  e

evacuação rápida do prédio, sendo obrigatório para todas as construções, inclusive

aos prédios destinados ao funcionamento de escolas públicas.

Cabe frisar que a certidão de AVCB não se confunde com a certidão

“habite-se”.  Esta  última  configura  um ato  administrativo  emanado  de  autoridade

municipal que autoriza o início da utilização efetiva de construções ou edificações

destinadas  à  habitação.  Trata-se  de  um  documento  que  comprova  que  um

empreendimento ou imóvel foi construído seguindo as exigências (legislação local,

especialmente o Código de Obras do município) estabelecidas pela prefeitura para a

aprovação de projetos.  O documento é emitido pela prefeitura da cidade onde o

empreendimento  ou  imóvel  encontra-se  localizado.  Enquanto  o  início  da  obra  é

autorizado por uma licença para construção, o “habite-se” atesta sua conclusão de

acordo com a licença inicialmente dada e funciona como um verdadeiro alvará de

funcionamento.

Ou  seja,  se  o  AVCB  é  emitido  pelo  Corpo  de  Bombeiros,  órgão

estadual,  o  “habite-se”  é  de  competência  da  administração  municipal.  Ambos  os

documentos, contudo,  são importantes no controle da segurança das edificações,

uma vez que o “habite-se” só pode ser emitido diante da apresentação do AVCB.

Essa explicação inicial  é pertinente porque a investigação ministerial,

consubstanciada  no  INQUÉRITO  CIVIL  n.º  06.2013.00007276-7, em  muitos
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momentos utilizou o termo “habite-se” quando deveria ter se restringido à certidão

AVCB, real objeto do citado inquisitório.

Isso  se  explica,  certamente,  pelos  fins  semelhantes  de  segurança

predial  de ambos os documentos e pelo costume bem sedimentado de designar,

erroneamente, a vistoria do Corpo de Bombeiros de “habite-se” - mesmo porque a

segurança contra incêndios constitui pré-requisito para a liberação pelo município do

regular uso do imóvel.

Assim, é de ressaltar que o objeto da presente ação civil pública

cinge-se  a  obter  provimento  jurisdicional  que  condene  o  ESTADO  DO  RIO

GRANDE DO NORTE e à UERN a obrigações de fazer vinculadas à reforma do

Campus Central com a consequente emissão do AVCB, deixando de lado, por

sua maior amplitude, a questão do alvará de funcionamento (“Habite-se”). 

5  –  MITIGAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA  RESERVA  DO  POSSÍVEL  FRENTE  AO

DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO

A Constituição Federal de 1988 inseriu a educação no rol das normas

fundamentais sociais como direito de todos e dever do Estado e da família, atribuindo

competência para que os Entes da Federação possam legislar e promover o livre e

adequado acesso desse direito a todo cidadão.

No  entanto,  o  Estado,  fundamentando-se  na  escassez  econômica  e

estrutural, se utiliza de argumentos doutrinários e artifícios para tornar, em alguns

casos, legítima a falta de acesso à educação. Dentre os fundamentos que o Poder

Público  se  emprega  para  justificar  a  falta  de  oportunidade  universal  à  educação

pode-se destacar a Teoria da Reserva do Possível, de modo a fundamentar que a

educação seja ofertada dentro da possibilidade dos recursos financeiros do Estado.
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Esse posicionamento já foi sustentado, inclusive, para que na falta do

acesso à educação, nem mesmo o Judiciário interferisse, sob pena de atentar contra

o Princípio da Separação dos Poderes, tendo em vista que a competência, no que se

refere às políticas sociais,  é inerente à função administrativa do Estado, e não à

Judicial.

É importante destacar que o Supremo Tribunal Federal assegura

que o Princípio da Reserva do Possível não deve ser alegado nos casos em

que se requer acesso à educação, sob pena de infringir-se o mínimo existencial

garantidor da dignidade da pessoa humana e o pleno exercício dos direitos

sociais.  Além  disso,  o  STF  discorre  sobre  o  princípio  da  proibição  do

retrocesso, alegando que ele  “impede, em tema de direitos fundamentais de

caráter  social,  que  sejam desconstituídas  as conquistas já  alcançadas pelo

cidadão ou pela formação social em que ele vive”.

Portanto, considerando que o direito à educação se presta a assegurar

a  dignidade  da  pessoa  humana  e,  em  consequência,  ao  mínimo  existencial,

correspondendo a um dever imposto ao Estado e garantido por preceitos pétreos

constitucionais, leis especiais, e inclusive por normas internacionais, em especial a

Convenção  dos  Direitos  Humanos, conclui-se  que  não  pode  ser  furtado  sob

qualquer alegativa.

Diante  disto,  tem-se  encontrado  guarida  nas  decisões  do  Poder

Judiciário, em especial, do STF, o qual tem assegurado, com base na dignidade da

pessoa  humana,  princípios  da  razoabilidade  e  proporcionalidade,  proibição  do

retrocesso dos direitos sociais já alcançados, e no mínimo existencial constitucional,

o acesso à educação nos casos em que a Função Administrativa nega efeito à norma

Constitucional.

Por  conseguinte,  o  Princípio  da  Reserva  do  Possível  não  deve  ser

utilizado como meio que justifique a ineficácia da atuação pública, mas como forma
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de defesa pela  garantia  de  um mínimo existencial  que assegure  a dignidade da

pessoa humana. 

De outro giro, o fato de aceitar a reserva do possível como fundamento

para  a  não  efetivação  do  direito  social  à  educação  torna  faticamente  inócua  a

intenção projetada na norma constitucional.

Em vista dos posicionamentos apontados pelo ensinamento doutrinário

atual e da inteligência dos julgados do Supremo Tribunal Federal se consagrou que o

direito à educação como norma constitucional fundamental,  de oferta cogente por

parte do Estado se relaciona profundamente com o princípio da Dignidade Humana e

a construção da Ordem Social,  dessa forma não pode o Poder Público alegar a

falta de estrutura ou de recursos para deixar de oferecer acesso à educação,

pois se assim o fizer, poderá o cidadão se socorrer do Poder Judiciário para

que tenha efetivada tal garantia.

À luz desse posicionamento, revela-se inválido o emprego do Princípio

da Reserva do Possível por parte da Administração Pública, para justificar a falta de

acesso à educação ou a qualquer outro direito social. Resta, então, que as normas

referentes  à educação são garantidas pelo  Princípio  da  Proibição do Retrocesso

Social, sob pena, de se assim não o for, de caracterização de mitigação do mínimo

existencial  necessário ao exercício da cidadania e patente afronta à dignidade da

pessoa  humana,  hipóteses  essas  que  são  amplamente  rechaçadas  pelo

Ordenamento Jurídico Brasileiro.

Assim,  através  da  presente  demanda,  vem o  Ministério  Público

requerer  ao  Poder  Judiciário  a  interferência  no  caso,  a  fim  de  garantir  a

reforma urgente do referido Campus Universitário.
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6 - DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

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 a agravo”.

Somado a tudo isso, a Lei n°13.105/2015 – Novo Código de Processo

Civil – estabeleceu nos  arts. 294 e seguintes  as regras gerais da tutela provisória,

gênero do qual fazem parte a tutela de urgência e a tutela de evidência. Tal instituto

processual se ocupa, dentre outros fins, de acolher situações emergenciais, como a

hipótese dos autos, em que a normal tramitação do processo e o decurso temporal

que lhe é inerente podem acarretar,  sem uma medida judicial  adequada, prejuízo

irreparável à saúde e à segurança dos alunos.

Nesse particular, verifica-se que a tutela de urgência, tratada nos arts.

300  a  310  do  CPC,  consiste  numa  tutela  provisória  que  pode  ser  requerida  e

concedida em caráter antecedente ou incidental, de forma antecipada ou cautelar.

Assim, o art. 300 do CPC permite a concessão da  tutela de urgência

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de

dano ou o risco ao resultado útil do processo, in litteris: 

Art.  300.  A  tutela  de  urgência  será  concedida  quando  houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.
[...]

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após
justificação prévia.
(destaques acrescidos)

Necessário,  portanto,  demonstrar  o  fumus boni  iuris  (quando houver

elementos que evidenciem a probabilidade do direito) e o periculum in mora (perigo

de dano ou risco ao resultado útil do processo).
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 In casu,  o  fumus boni iuris se evidencia da argumentação exarada

nesta  peça  e  de  todo  arcabouço  documental  anexo.  A  comunidade  universitária

(discentes,  docentes  e  servidores) do  Campus Central  da  UERN têm  direito  a

educação de qualidade em espaço que proporcione o pleno desenvolvimento de

suas  faculdades  intelectuais,  através  da  garantia  da  integridade  física,  vida,

segurança, direitos estes garantidos constitucionalmente, além de que referido direito

não está sendo efetivado em face da inércia da UERN e do Estado do Rio Grande do

Norte.

Quanto ao  periculum in mora,  também é certa a sua existência na

medida em que até o presente momento o polo passivo ainda não tomou as medidas

necessárias para construir novo prédio ou, alternativamente, reformar plenamente o

referido  Campus  e,  portanto,  torná-la  adequado  para  o  recebimento  seguro  de

discentes, professores e funcionários. 

De acordo com os vários documentos coligidos ao feito, verifica-se

a ocorrência de vários episódios envolvendo desabamentos da estrutura da

cobertura de salas de aula e/ou de setores administrativos da UERN, que, na

grande  maioria,  ainda  é  formada  por  troncos  de  carnaúba,  altamente

suscetíveis à ação de cupins; cabeamentos elétricos expostos, banheiros sem

condições  sanitárias;  ausência  de  acessibilidade  do  prédio;  e  ausência  de

sistema de proteção e combate a incêndios.

Saliente-se  que  a  decisão  concessiva  da  tutela  antecipada deve  fixar

multa  cominatória  por  dia  de  descumprimento  (astreintes),  pois uma decisão

judicial tão importante e tão relevante para a sociedade não pode correr o risco de não

ser  cumprida  ou,  ainda,  de  ser  postergada  pelo  demandado,  sem  previsão  de

cumprimento.
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A realidade  atual  urge  ser  alterada  no  mais  curto  espaço  de  tempo,

obrigando a gestão atual a não recuar nesse propósito, sob pena de institucionalizar-se,

de vez, o descaso para com a comunidade escolar defendida.

Requer-se  que  a  multa  diária  a  ser  fixada  para  o  caso  de  não

cumprimento da decisão judicial  tenha o seu valor  sempre  atualizado pelo índice

vigente  de  correção  monetária,  como,  ainda,  seja  aplicada  na  sentença  final,

revertendo-se em benefício do Fundo de que trata o artigo 13 da Lei de Ação Civil

Pública.

Assim,  presentes os  requisitos exigidos em Lei,  requer  esse  Parquet,

desde  já,  a  CONCESSÃO  DA  TUTELA  PROVISÓRIA  DE  URGÊNCIA  NA

MODALIDADE  ANTECIPADA  E  EM  CARÁTER  INCIDENTAL,  in  limine,  para

determinar a UERN e o Estado do Rio Grande do Norte a:

a) Providenciar, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a revisão
da atual  situação da cobertura de todas as salas de aulas e
blocos  administrativos  do  Campus  Central  da  UERN,  em
Mossoró/RN,  devendo,  no  mesmo  prazo,  haver  a  completa
substituição  dos  elementos  estruturais  que  apresentem
comprometimento  e/ou  desgaste  pela  ação  do  tempo,  bem
como a substituição de todas as peças de madeiramento de
carnaúba,  que  tem pouca  resistência  à  ação  de  cupins,  por
outras madeiras mais adequadas e resistentes ao fim proposto;
b) Providenciar, no prazo de 90 (noventa) dias, as adequações
técnicas  necessárias  para  a  desinterdição  e  o  regular
funcionamento do Ginásio Poliesportivo do Campus Central, em
Mossoró/RN, conforme observado no Ofício nº074/2019 e no
Auto de Infração, da lavra do 2º Subgrupamento do Corpo de
Bombeiros (fls. 638-639).

 Na hipótese de descumprimento, requer a aplicação de multa diária em

desfavor do polo passivo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil  reais), além de multa

pessoal em face do Reitor da IES e do Governador do Estado do Rio Grande do Norte,
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ou quem vier lhe suceder no curso da ação, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), que

deverá ser revertida em favor do Fundo de que cuida o artigo 13 da Lei da Ação Civil

Pública, como forma de obtenção do resultado específico pretendido.

7 - DO PEDIDO FINAL:

 Ante o exposto, fiel aos fatos e fundamentos acima traçados, requer

este Órgão Ministerial, através de seu representante signatário, que se digne Vossa

Excelência:

1)  determinar  a  citação  dos  réus  para  que  respondam  aos
termos  desta  ação  no  prazo  legal,  sob  pena  de  revelia  e
confissão;

2) apreciar o pedido de tutela antecipada requerida em todos os
seus termos;

3) condenar a UERN e o Estado do Rio Grande do Norte na
obrigação  de fazer  consistente  em  realizar,  no  prazo  a  ser
designado por este Juízo, as obras necessárias a reparar as
diversas irregularidades na estrutura física do Campus Central
da  UERN,  em Mossoró/RN,  apontadas  minudentemente,  por
meio de relatos e registros fotográficos, inseridos nos Relatórios
Técnicos Periciais de fls. 308-318, 384-389, 560-569, 634-636,
tais  como  recuperação  estrutural  de  calhas,  retelhamento,
substituição  do  madeiramento  do  telhado,  recuperação  de
instalações  hidráulicas/sanitárias  e  elétricas,  recuperação  de
pisos  e  de  revestimento  de  paredes,  sistema de  proteção  e
combate a  incêndios,  acessibilidade,  etc,  sob pena de multa
diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao Erário Público
Estadual e R$ 1.000,00 (mil reais) em face do Magnífico Reitor
da  UERN,  ou quem vier  lhe  suceder  no  curso  da ação,  que
deverá ser revertida em favor do Fundo de que cuida o artigo
13 da Lei da Ação Civil Pública;

4) caso não disponham os demandados de recursos financeiros
suficientes  para  a  reforma  no  ano  em  exercício,  requer  o
remanejamento de verbas da publicidade institucional do Estado
do Rio Grande do Norte e/ou da UERN para serem aplicadas nas
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obras estruturais  do Campus Central  (conforme item anterior),
com  fulcro  nos  princípios  da  razoabilidade,  proporcionalidade,
dignidade da pessoa humana, mínimo existencial e da vedação
ao retrocesso;

5)  ao  final,  julgar  procedentes  os  pedidos  desta  ação,
confirmando-se a tutela antecipada requerida ou concedendo-a
na sentença, caso indeferida liminarmente;

6)  dispensar  o  pagamento  de  custas,  emolumentos  e  outros
encargos, desde logo, em face do previsto no artigo 18 da Lei
n°  7.347/85  e  do  artigo  87  da  Lei  n°  8.078/90;  além  da
intimação pessoal  deste Órgão Ministerial  dos atos e termos
processuais, na forma da lei, mediante entrega dos autos com
vista na sede da Promotoria, situada no endereço declinado no
timbre supra, com esteio no art. 41, inciso IV, da Lei n° 8.625/93
– Lei Orgânica Nacional do Ministério Público;

Protesta o Ministério Público pela produção de todas as provas admissíveis

em direito,  especialmente testemunhal  cujo  rol  segue abaixo,  sem prejuízo de outras

testemunhas eventualmente necessárias, documental – esta última ora anexada à inicial e

constante nos autos do Inquérito Civil nº 06.2013.00007276-7- 4ª PmJM, – pelo depoimento

dos representantes dos réus, o que desde já requer.

Apenas para efeitos fiscais, dá-se à causa no valor de R$ 1.000.000,00 

(hum milhão de reais).

Pede deferimento.

Mossoró/RN, 14 de fevereiro de 2019.

                  Olegário Gurgel Ferreira Gomes
Promotor de Justiça
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ROL DE TESTEMUNHAS

1.  Sr.  Osmídio  Dantas  Cavalcante  Neto,  Assessor  de  Obras  e  de

Infraestrutura da UERN;

2.  Comandante  do  2º  Subgrupamento  do  Corpo  de  Bombeiros,  em

Mossoró/RN;

3. Diretor da Faculdade de Educação Física – FAEF, a ser intimado no

endereço do próprio Campus Central da UERN, em Mossoró/RN;

4. Diretor da Faculdade de Serviço Social – FASSO, a ser intimado no

endereço do próprio Campus Central da UERN, em Mossoró/RN;

5. Diretor da Faculdade de Letras e Artes – FALA, a ser intimado no

endereço do próprio Campus Central da UERN, em Mossoró/RN;

Pede deferimento.

Mossoró/RN, 14 de fevereiro de 2019.

           Olegário Gurgel Ferreira Gomes
Promotor de Justiça
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