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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA DA INFÂNCIA E 

JUVENTUDE DA COMARCA DE TOLEDO – ESTADO DO PARANÁ 

"Historicamente, o campo sempre foi 
deixado de lado. Chegamos a um 
ponto em que as únicas políticas para 
a zona rural foram fechar as escolas e 
eventualmente transportar as 
crianças" (Prof. José Marcelino de 
Rezende Pinto, Universidade de São 
Paulo1) 

 

 

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, por 

intermédio da Promotoria de Justiça de Proteção à Educação 

(4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Toledo), no 

exercício de suas funções institucionais, nos termos das 

atribuições conferidas pelos artigos 127, caput2 da 

Constituição Federal, bem como artigo 201, inciso V da Lei 

Federal nº 8.069/903,  dentre outros dispositivos, interpõe a 

presente 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

cumulada com pretensão incidente objetivando a 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

                                                 
1 Revista UOL Educação, http://revistaeducacao.uol.com.br/textos/163/artigo234867-1.asp, acessado 
em 01/12/2014, às 23 horas. 
2 Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis (destaquei). 
3 Art. 201. 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; 
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em prol da defesa de direito individual indisponível (sob titularidade dos alunos 

que pretendem matrícula no 6º ano da Escola Estadual Edwino Scherer)  

e direitos difusos 

face o réu ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público, com sede à 

Praça Nossa Senhora de Salete, s/n - Centro Cívico (CEP 80530-909), na Cidade e 

Comarca de Curitiba, adequadamente representada pelo Excelentíssimo 

Governador Carlos Alberto Richa. 

 

1. DA CAUSA FÁTICA  

  

Na data de 26 de novembro corrente, a União Toledana das Associações de 

Moradores – UTAM protocolou pedido de providências perante a Promotoria de 

Proteção à Educação de Toledo (anexo – parte I, p. 1), ressaltando que a Escola 

Estadual de Dois Irmãos (Edwino Scherer) recebeu do Núcleo de Educação a notícia de 

que estaria sendo fechada a partir de 2.015, sob argumento de que poucos alunos 

estariam matriculados, cujas matrículas seriam remanejadas para outras escolas. 

Ainda por ocasião da apresentação do requerimento, a nominada instituição salientou 

que eventual encerramento das atividades da escola seria extremamente prejudicial 

aos interesses da comunidade, e que o Estado do Paraná não teria cumprido as 

exigências do parágrafo único do artigo 28 da Lei Federal nº 9694/96 (LDB). Destacou-

se ainda a preocupação acerca da urgência da situação, tendo em vista que o período 

de matrículas das turmas iniciais está previsto para este mês de dezembro, e a 

instabilidade ocasionada ocasionou preocupação à comunidade. 

Considerando a relevância e urgência do caso, requisitou-se à Chefia do Núcleo 

Regional de Educação de Toledo (anexo – parte I, p. 2) a (i) apresentação de 
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esclarecimentos acerca dos fatos denunciados pela UTAM, e na hipótese de 

confirmação da iniciativa de fechamento da Escola Estadual de Dois Irmãos, a (ii) 

demonstração do cumprimento integral das exigências do artigo 28 da LDB (Of. nº 

1.619/14-GAB PROEDUC). 

Por ocasião de remessa de resposta ao oficiamento (anexo – parte I - Of. 

606/14, p. 4-5), o Senhor Chefe do Núcleo Regional de Educação de Toledo enfatizou 

que neste ano letivo a Escola Estadual do Campo Edwino Scherer, localizada no Distrito 

de Dois Irmãos atualmente atende 2 (dois) alunos no 6º ano, 10 (dez) alunos no 7º ano 

e 7 (sete) alunos no 8º ano, totalizando 19 (dezenove) alunos matriculados. Da mesma 

forma, mencionou que em relação ao eventual número de alunos que serão 

matriculados no 6º ano para o ano letivo de 2.015, primeira etapa das séries finais do 

ensino fundamental, atualmente 5 (cinco) alunos estão matriculados no 5º ano (e 

portanto provavelmente serão matriculados na unidade de ensino estadual). Na 

sequência ressaltou que a Escola Estadual do Campo de Vila Ipiranga, distante 7 (sete) 

quilômetros do Distrito de Dois Irmãos, apresenta maior número de alunos 

matriculados. Assim, segundo o oficiante, esses dados levaram a Coordenação de 

Gestão da Rede Física da Secretaria Estadual de Educação do Paraná a solicitar ao 

NRE/Toledo a emissão de cartas de matrículas aos 5 (cinco) alunos residentes no 

Distrito de Dois Irmãos, e que serão egressos do sistema municipal, prevendo 

matrícula na Escola Estadual de Vila Ipiranga, sem prejuízo à oferta de transporte 

escolar. O órgão de ensino oficiante afirma que assim agindo cumpre os incisos I e II do 

artigo 28 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Finaliza manifestando que os alunos 

das séries subsequentes ainda serão atendidos na Escola Estadual Edwino Scherer. No 

que diz respeito às exigências do parágrafo único do artigo 28 da LDB, a Chefia do 

Núcleo Regional de Educação de Toledo afirma que não se trata de pretensão de 

fechamento da uma escola do campo, pois a escola continuará atendendo alunos das 

séries subsequentes. 
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Posteriormente, esta Promotoria de Justiça Especializada recebeu pedido de 

providências protocolado pela Associação de Pais, Mestres e Funcionários da Escola 

Estadual do Campo Edwino Scherer/APMF (anexo – parte II, p. 1-2) salientando que 

gradativamente a referida escola será fechada, a partir da exclusão da turma de 6º ano 

para o período letivo de 2.015, motivo de indignação da comunidade escolar. O 

documento aponta que o ESTADO DO PARANÁ, ora réu, visa fechar a unidade tão 

somente em função das despesas em manter a escola. Salientam que os alunos 

residentes no Distrito de Dois Irmãos têm o direito de estudar próximo de suas casas. 

Apontaram também que a escola sempre ofereceu ensino de qualidade, funcionando 

quase em tempo integral, com três projetos de contraturno, obtendo elevadas notas 

no sistema de avaliação de ensino oficial (SAEP), além de premiação na OBMEP 

(Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas). 

Igualmente, os requerentes manifestaram preocupação, especialmente 

considerando que o período de matrículas já se iniciou a partir desta data (01/12), 

encerrando-se no próximo dia 5 (cinco) de dezembro. 

O documento veio acompanhado de abaixo assinado contendo extenso rol de  

assinaturas de residentes na comunidade, bem como documentos relacionados à 

comunicação de que os alunos da comunidade deveriam ser matriculados na escola do 

Distrito de Vila Ipiranga, além de expedientes relacionados à expansão do Distrito de 

Dois Irmãos (anexo – parte II, p. 3-11/anexo – parte III e parte IV). 

A questão foi divulgada na imprensa local. Em reportagem veiculada no 

periódico Jornal do Oeste (28/11/2014, p. 7 – anexo parte V), consta informação de 

entrevista realizada com o Chefe do Núcleo Regional de Educação, Léo Inácio Anschau, 

que confirma o fechamento inicial da turma de 6º ano, em virtude do baixo número de 

alunos, o que prejudicaria a socialização dos educandos, e que certamente não haverá 

oferta de 7º ano para 2.016, apesar de não confirmar manifestamente o fechamento 

da escola. 
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 2. DOS FUNDAMENTOS DE DIREITO 

2.1. DA LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

Incumbe ao Ministério Público a defesa dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis.  Neste sentido preconiza o artigo 25 da Lei n. 8.625/93 dispõe que: 

 

"Cabe ao Ministério Público promover a ação civil pública para a 
proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao meio 
ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, 
estético, histórico, turístico e paisagístico, e a outros interesses 
difusos, coletivos e individuais indisponíveis e homogêneos”. 

 

Sobre o tema, ensina Hugo Nigro Mazzilli:  

 

"Corajosamente o legislador constitucional foi mais além da própria 
Lei 7.347/85, que contara com um veto presidencial à norma de 
extensão pela qual se pretendera permitir ao Ministério Público a 
defesa de outros interesses difusos. Previu ele a iniciativa ministerial 
‘na defesa do meio ambiente e de outros interesses difusos e 
coletivos’", ou seja, inseriu expressamente norma de extensão até 
mais ampla do que anteriormente tinha sido vetada pelo governo 
federal. Interpretando conjuntamente o inciso III do art. 129 com a 
norma de destinação institucional (art. 127), torna-se claro que o 
Ministério Público terá ação civil pública na defesa de interesse 
difuso ou coletivo, bem como na defesa de interesses sociais 
individuais indisponíveis" (In: O Ministério Público na Constituição de 
1988, 1989 Ed. Saraiva, pág. 107). 
 

 

Igualmente, não é outro o entendimento do Supremo Tribunal Federal: 

 

"A legitimidade e o interesse de agir por parte do Ministério Público 
encontram-se consubstanciados, de forma inquestionável, nos arts. 
127 da Constituição Federal; 83 da Lei Complementar nº. 75/93 e 7º, 
§ 5º, da Lei nº. 7701/88. Estes dispositivos legais dispõem sobre a 
competência do Ministério Público, na medida em que se fizer 
necessário, objetivando a defesa da ordem jurídica, do regime 
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democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, tanto 
nos processos em que for parte, como naqueles em que atuar como 
fiscal da Lei. Preliminar rejeitada." (TST - ROAA 471 - SDC - Rel. Min. 
Carlos Alberto Reis de Paula - DJU 14.11.2003). "A legitimidade e o 
interesse de agir por parte do Ministério Público encontram-se 
consubstanciados, de forma inquestionável, nos arts. 127 da 
Constituição Federal; 83 da Lei Complementar nº. 75/93 e 7º, § 5º, da 
Lei nº. 7701/88. Estes dispositivos legais dispõem sobre a 
competência do Ministério Público, na medida em que se fizer 
necessário, objetivando a defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, tanto 
nos processos em que for parte, como naqueles em que atuar como 
fiscal da Lei. Preliminar rejeitada” (TST - ROAA 471 - SDC - Rel. Min. 
Carlos Alberto Reis de Paula - DJU 14.11.2003). 

 

 

Desta forma, nos termos da Constituição, certo é que o Ministério Público tem 

legitimidade para propor ação civil pública para defesa de direito individual 

indisponível, bem como direito difuso. 

 Pelo que se infere, pretende-se com a presente ação civil pública garantir o 

direito de acesso à educação, em favor de pessoa definida como criança e 

adolescente, sejam aqueles residentes na localidade de Dois Irmãos, atualmente 

estudantes do 5º ano do ensino fundamental, e que pretendem cursar a série 

subsequente em unidade de ensino mais próxima de sua residência (6º ano), sejam 

em virtude de qualquer aluno que porventura necessitar de matrícula na Escola 

Estadual do Campo Edwino Scherer. 

De outro lado, a legitimidade do Ministério Público para promover ação civil 

pública decorre de suas funções institucionais inseridas na Constituição Federal. 

Justamente para tal intento a Lei Orgânica do Ministério Público da União (Lei 

Complementar nº. 75/93, art. 6º, VII), permite expressamente ao Parquet, tanto na 

esfera estadual como na federal, a promoção da ação judicial: 
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Art. 6º. Compete ao Ministério Público da União: [...] 
VII – promover o inquérito civil e a ação civil pública para: [...] 
d) outros interesses individuais indisponíveis, homogêneos, sociais, 
difusos e coletivos” [...]. 

 

Consequentemente, resta inconteste a legitimidade ad causam do Parquet, 

como substituto processual, no ajuizamento da ação civil pública para exercício da 

função institucional do art. 129, III, da Constituição Federal, naqueles casos em que o 

poder público seja o patrocinador de lesão a direito líquido e certo, tanto mais na 

espécie ora enfrentada, em que crianças e adolescentes, residentes e que vierem a 

residir no Distrito de Dois Irmãos, enfrentam sério risco de não receberem oferta de 

ensino de qualidade em local mais propício aos interesses da comunidade escolar.  

 

 2.2. DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARANÁ 

 

 A legitimidade passiva ad causam recai, indubitavelmente, sobre o ESTADO DO 

PARANÁ, na qualidade de gestor do sistema estadual de ensino. Trata-se de 

verdadeira legitimação ordinária que, segundo Fredie Didier Jr., ocorre quando “(...) 

houver correspondência entre a situação legitimante e as situações jurídica submetidas 

à apreciação do magistrado (...)”. 4 

 Não se pode cogitar ao presente caso que haja legitimidade por parte do 

Núcleo Regional de Educação, considerando que este se constitui em órgão sem 

personalidade jurídica, não tendo possibilidades, portanto, de atuar em juízo, 

considerando a necessária capacidade processual e capacidade de estar em juízo, que 

decorrem da capacidade jurídica que, consequentemente, decorre, por sua vez, da 

personalidade jurídica.  

                                                 
4 JR, Fredie Didier. Curso de Direito Processual Civil. Ed. Jus Podium: Salvador, 2007.  
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 Em outros termos, em ações envolvendo entes públicos há se identificar, para 

delimitação da legitimidade, qual a entidade que dispõe de personalidade jurídica ao 

qual esteja subordinado ou vinculado, conforme a natureza, o órgão ou entidade 

praticada da conduta ensejadora da lide.  

 No mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do 

Paraná: 

 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 
TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. AÇÃO/OMISSÃO. LEGITIMIDADE 
PASSIVA DO ESTADO. DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO. 
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANO MORAL. REDUÇÃO. PENSÃO 
MENSAL DEVIDA. MINISTÉRIO PÚBLICO. RECEBIMENTO DE 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. LEI ESTADUAL Nº 12 
.241, DE 28 DE JULHO DE 1998 . (...) 3. O Estado do Paraná tem 
legitimidade para figurar no pólo passivo da ação se praticada a 
omissão por um dos seus órgãos, no caso o Núcleo Regional de 
Educação. (...) (TJ-PR - APCVREEX: 755924 PR Apelação Cível e 
Reexame Necessário - 0075592-4, Relator: Rosene Arão de Cristo 
Pereira, Data de Julgamento: 21/12/1999, 3ª Câmara Cível, Data de 
Publicação: 21/02/2000 DJ: 5578) 

 

Ademais, segundo consta, a ação cuja legalidade ora se questiona, decorre 

diretamente de ordem emanada de órgão diretamente vinculado à Secretaria do 

Estado da Educação do Paraná, qual seja a  Coordenação de Gestão da Rede Física. 

Resta comprovada, portanto, a legitimidade do Estado do Paraná para figurar 

no polo passivo.  

 

2.3. DA ABRANGÊNCIA LOCAL DO DANO E A COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA 

VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE TOLEDO PARA O PROCESSO E 

JULGAMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA ENVOLVENDO INTERESSE JUVENIL 
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A presente Ação Civil Pública tem por objetivo precípuo a intervenção de 

tutela jurisdicional perante o ESTADO DO PARANÁ, levando em consideração o 

iminente risco de fechamento de unidade de ensino em desacordo com as 

diretrizes do parágrafo único do artigo 28 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação.   

Da análise do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código de Defesa de 

Consumidor, levando em consideração que se tratam de normas aplicáveis ao 

microssistema dos direitos difusos, coletivos e individuais indisponíveis, pode-se 

definir a competência para o processamento e julgamento da presente causa. É o 

que se desume do artigo 208, inciso II, da Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da 

Criança e do Adolescente – ECA), analisado em conjunto com o artigo 209 do 

referido estatuto e o artigo 93, inciso I, da Lei Federal nº 8.078/90 (Código de 

Defesa do Consumidor – CDC). Insta transcrever referidos artigos, assim redigidos: 

 
Art. 208. Regem-se pelas disposições desta lei das ações de 
responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao 
adolescente, referentes, ao não-oferecimento ou oferta irregular: 
I - do ensino obrigatório; 
 
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. 
 
Art. 93. Ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente 
para a causa a justiça local: 
I - no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando 
de âmbito local; 

 

Portanto, a Vara da Infância e Juventude da Comarca de Toledo é competente 

para o processo e julgamento da presente ação civil pública (competência funcional 

absoluta). 
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3. DO MÉRITO  

3.1. DO DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE PROMOVER  READEQUAÇÕES 
NECESSÁRIAS À OFERTA DE EDUCAÇÃO BÁSICA À POPULAÇÃO RURAL DE DOIS 
IRMÃOS PELO ESTADO DO PARANÁ,  MEDIANTE EXAURIMENTO DOS MEIOS DE 
MANUTENÇÃO DA ESCOLA  DO CAMPO NA RESPECTIVA COMUNIDADE ESCOLAR – 
DA PROMOÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO TENDENTE AO FECHAMENTO DA 
UNIDADE DE ENSINO - DA VIOLAÇÃO DO DIREITO DE MANIFESTAÇÃO DA 
COMUNIDADE ESCOLAR – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 28, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LDB 

O direito à educação é garantido constitucionalmente, e cabe ao Estado 

promover os meios necessários à sua satisfação, plena e de forma isonômica. Em 

outros termos, se a Constituição Federal garante o direito à educação como fim a ser 

buscado, prevê também os meios necessários ao alcance de tal fim. 

Por tal razão, o artigo 206, inciso I, da Constituição Federal, é claro ao afirmar o 

princípio de “igualdade de condições para o acesso e permanência na escola”: 

Para dar cumprimento a tal dispositivo constitucional, nada obstante possua 

eficácia e aplicabilidade imediata, há necessidade de intermediação por parte dos 

órgãos estatais, através de instrumentos normativos infraconstitucionais. Desta forma, 

dentre outros, editou-se a Lei Federal nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional - LDB), para se instrumentalizar a efetivação do direito à educação. 

A respeito da questão, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação contempla 

especial atenção à população rural, objetivando a valorização e permanência das 

pessoas que residem no campo, levando em conta suas reais necessidades e 

interesses. 

Particularmente, diante do significativo aumento de iniciativa dos entes 

públicos voltadas ao fechamento das unidades de ensino do campo, indígenas e 

quilombolas, promulgou-se em 27 de março deste ano de 2.014 a Lei Federal 12.960, a 

qual acrescenta parágrafo único ao artigo 28 da LDB, preconizando diretrizes para o 

fechamento de tais estabelecimentos. 
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“Art. 28.  ........................................................................ 

Parágrafo único.  O fechamento de escolas do campo, indígenas e 
quilombolas será precedido de manifestação do órgão normativo 
do respectivo sistema de ensino, que considerará a justificativa 
apresentada pela Secretaria de Educação, a análise do diagnóstico 
do impacto da ação e a manifestação da comunidade escolar.”  

 

Nitidamente, o dispositivo retira o caráter exclusivamente discricionário do 

Administrador Público por ocasião da realização de atos administrativos destinados ao 

encerramento de atividades de ensino ofertadas em localidades sensíveis, 

caracterizadas por peculiaridades locais, seja em função da natureza da atividade, seja 

por questões étnicas ou raciais. 

Não há necessidade de perceber, sob o ponto de vista da oferta do ensino, que 

as comunidades do campo, indígenas e quilombolas, apresentam como denominador 

comum a circunstância de que as respectivas áreas de concentração de seus 

habitantes são, via de regra, afastadas dos centros urbanos, e constituídas por baixo 

quantitativo populacional. Tratam-se de circunstâncias completamente distintas da 

atual tendência estatal de oferta de serviços para um número máximo de pessoas, 

com o mínimo de estrutura e mão-de-obra. 

Ocorre que, enfatizando-se o caso concreto, levando em conta que na área 

urbana a escola pública constitui referência marcante, dada a relevância do serviço 

ofertado, com muito mais razão a existência de unidade de ensino em uma 

comunidade rural é imprescindível, particularmente considerando o forte elo dos 

indivíduos com o local em que vivem, e dali obtêm o sustento, além do 

desenvolvimento de suas atividades cotidianas. 
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Em relação à ESCOLA ESTADUAL DO CAMPO EDWINO SCHERER a realidade não 

é diversa. Trata-se de unidade de ensino cuja implantação remonta o longínquo ano de 

1.953, sempre marcada pela qualidade do ensino. 

Sobretudo, insta consignar que a alegação do ESTADO DO PARANÁ, por 

intermédio da Chefia do Núcleo Regional de Educação de Toledo, no sentido de que 

o cumprimento das exigências do parágrafo único do artigo 28 da LDB é 

desnecessário, sob a tese de que o ato administrativo ora questionado não implica 

em fechamento de unidade de ensino, é no mínimo ingênuo, caracterizando isto sim 

malfadada tentativa de evitar a incidência do novel dispositivo, criado justamente 

com a finalidade de proteger os alunos que residem nas comunidades rurais. 

Ora, o próprio agente do Estado (Chefe Regional do NRE) reconhece que a 

exclusão de turma do 6º ano terá reflexos nos anos letivos subsequentes (e que 

portanto não será ofertado o 7º ano no ano letivo de 2.016 – anexo parte V). Mais 

grave, conforme a matéria jornalística veiculada, a continuidade das atividades 

escolares pela unidade de ensino Escola Estadual do Campo Edwino Scherer, que até 

então era considerada certa, passa a depender de fatores que o próprio poder 

público responsável pela medida administrativa eivada de vício de legalidade, 

simplesmente desconhece, e portanto relega ao acaso. 

A providência adotada pelo ESTADO DO PARANÁ contraria frontalmente os 

princípios da norma que atualmente consubstancia o parágrafo único do artigo 28 da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 

Inicialmente, cumpre enfatizar que a adequada interpretação do mencionado 

dispositivo legal, ao tratar do fechamento de escolas do campo, indígenas e 

quilombolas, não se aplica apenas às circunstâncias em que numa única ação o 

Administrador determina o encerramento integral das atividades de uma determinada 

unidade de ensino, mas sim considerando toda e qualquer medida potencialmente 

geradora de risco de cessação da oferta do ensino pelo estabelecimento escolar 
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afetado. Se assim não fosse, bastaria o gestor provocar a lenta agonia da 

comunidade escolar, para assim evitar as exigências da lei, tal qual a situação 

retratada nos autos. 

Sem maior esforço, percebe-se que a intenção de excluir as matrículas para o 

6º ano da unidade de ensino de Dois Irmãos tem a ostensiva finalidade de interromper 

a oferta do ensino, com reflexos manifestamente negativos, uma vez que a natureza 

da prestação da atividade escolar é marcada pela continuidade. 

De outro lado, o referido parágrafo único do art. 28 do Estatuto da Educação 

exige análise do diagnóstico da ação voltada ao fechamento da unidade de ensino. 

No caso, segundo documento apresentado pela APMF da Escola Estadual do 

Campo Edwino Scherer, a direção da nominada unidade de ensino teve 

conhecimento da relevante decisão prejudicial à comunidade escolar por remessa de 

e-mail do órgão estatal ora requerido, desacompanhado de qualquer justificativa 

acerca das razões da abrupta cessação da atividade de 6º ano para o ano letivo de 

2.015. 

Não bastasse esta informação, por ocasião da requisição de esclarecimentos e 

demonstração de cumprimento das exigências legais por parte desta Promotoria de 

Justiça, o Núcleo Regional de Educação de Toledo limitou-se a apresentar dados 

quantitativos de alunos das escolar envolvidas, e a já combatida informação de que em 

razão da forma pela qual pretende a cessação de atividades pela escola, não precisar 

cumprir as exigências da LDB, pois não se trata de fechamento. Logo, conclui-se que o 

principal fator para o encerramento de turma (e bem assim o risco de futuro 

fechamento da unidade escolar) é exclusivamente o aspecto econômico. 

 Cabe assim tão somente desmistificar a versão apresentada ao órgão de 

imprensa, de que a drástica medida ora atacada visa melhorar a socialização dos 

alunos, diante do baixo número de matriculados na escola de referência do Distrito de 

Dois Irmãos. Ocorre que os expedientes que acompanham esta inicial destacam que a 
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Escola Estadual do Campo Edwino Scherer reiteradamente é destaque no índice de 

qualidade de ensino SAEP, e nas edições de 2.013 e 2.014 teve dentre seu quadro de 

alunos, discentes premiados na Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas 

(OBMEP – anexo parte IV, p. 02-15). 

Francamente, tais dados não são indicativos de uma escola com graves 

problemas de socialização. Pelo contrário, a união de alunos de origem comum, e 

que são conscientes da importância de uma vida comunitária, são traços mais do que 

evidentes de um grau de socialização que deveria ser admirado e adotado pelos 

centros urbanos, estes sim verdadeiramente carentes de integração humana. 

Por sua vez, os elementos apresentados pela comunidade escolar do Distrito de 

Dois Irmãos apontam para a existência de projetos que visam a expansão daquela 

localidade, destinando-a à implantação de indústrias e ampliação de áreas residenciais 

(anexo/parte III). 

Estes dados revelam que a decisão adotada pelo ESTADO DO PARANÁ, no 

sentido de restringir a matrícula de alunos no 6º ano da unidade de ensino de Dois 

Irmãos, e bem assim aos poucos eliminar a presença da escola naquela localidade, é 

meramente casuística e desprovida de qualquer outro fundamento que não seja o 

estritamente econômico: reduzir despesas públicas. 

Finalmente, e mais grave, o parágrafo único do artigo 28 da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (LDB) prevê o direito da comunidade escolar manifestar acerca da 

intenção de fechamento de seu estabelecimento de ensino. Na hipótese retratada 

nesta petição inicial, segundo documento encaminhado pela APMF, tem-se tão 

somente um e-mail, remetido às vésperas do início do prazo de matrículas, em que, 

indiretamente, determinou-se a matrícula de alunos residentes no Distrito de Dois 

Irmãos, que atualmente estão na rede pública municipal de ensino (5º ano), para a 

Escola Estadual do Campo Vila Ipiranga.  
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Claramente não se observa o mínimo respeito do ESTADO DO PARANÁ pela 

comunidade escolar do Distrito de Dois Irmãos, posto que as famílias atingidas foram 

surpreendidas pela notícia de que seus filhos não mais estudariam na escola que por 

tantos anos formou seus cidadãos. 

 

4. DA IMPERIOSA NECESSIDADE DA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

EM FACE DO ESTADO DO PARANÁ – PERÍODO DESTINADO À REALIZAÇÃO DE 

MATRÍCULAS E REMATRÍCULAS  - RISCO DE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO  

 

Na medida em que eventual procedência da ação implicará necessariamente ao 

réu o dever da cumprimento da ordem judicial, uma vez constatados os nefastos 

efeitos da ação estatal até o presente momento, em prejuízo ao direito de acesso à 

educação pelos estudantes residentes no Distrito de Dois Irmãos, tem-se por evidência 

a imprescindibilidade de antecipação dos efeitos da tutela, inaudita altera parte, nos 

moldes definidos pelo artigo 273, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de que 

seja determinada a imediata ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS 

OBJETIVANDO A GARANTIA DA REALIZAÇÃO DE MATRÍCULAS PARA O 6º ANO DA 

ESCOLA ESTADUAL DO CAMPO DE DOIS IRMÃOS¸ e bem assim a CESSAÇÃO DE 

QUALQUER MEDIDA ADMINISTRATIVA DESTINADA AO FECHAMENTO DA REFERIDA 

UNIDADE DE ENSINO contexto dos fatos destacados nesta exordial. 

A pretensão encontra amparo considerando, preliminarmente, a existência de 

prova inequívoca da verossimilhança do direito invocado, uma vez que as informações 

obtidas pelo Ministério Público bem demonstram, com suficiente presunção de 

certeza,  que a ação promovida pelo ESTADO DO PARANÁ viola preceito legal que 

determina os critérios destinados ao fechamento de unidade de ensino, estendendo-
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se tais exigências a qualquer atitude preparatória ou potencialmente geradora da 

cessação definitiva da atividade escolar. 

Por sua vez, constata-se o fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação na medida em que, nos termos da Instrução Conjunta nº 001/14 – 

SEED/SUED – SUDE, as matrículas iniciais, para alunos que irão ingressar no 6º ano 

do ensino fundamental deverão confirmar matrícula no período de 01 a 05 de 

dezembro corrente. Isto significa que na hipótese de demora na obtenção do 

provimento jurisdicional, o direito de acesso à escola mais próxima de suas 

residências, qual seja a Escola Estadual do Campo Edwino Scherer, restará 

sobremaneira prejudicado.  

Atente-se que, em se tratando da perseguição à efetividade processual, é de se 

reconhecer que em certas situações somente será possível o alcance dos propósitos 

jurisdicionais diante do reconhecimento de que a concessão do direito material não se 

coaduna ao aguardo da tramitação procedimental, exigindo imediata providência do 

órgão julgador no sentido de que venha a conceder a medida liminarmente, sob pena 

de perecimento do bem jurídico em jogo: a educação. 

Portanto, embora se faça presente o fumus boni juris no pleito em apreço, hábil 

à concessão de liminar, neste caso há não só a aparência, mas, sobretudo a 

“evidência” do direito subjetivo e público. Nitidamente, o ESTADO DO PARANÁ, 

abusando do direito de realização de ajustes no sistema de ensino, promoveu ato 

destinado a prejudicar não apenas os jovens que pretendem ingressar no 6º ano do 

ensino fundamental, como também busca, paulatinamente, a decadência da unidade 

de ensino, rumo à sua extinção. 

Trata-se portanto de situação em que a “prova do suficiente” está 

demonstrada, e portanto apta à concessão da tutela de urgência, conforme o 

relevante o escólio de LUIZ GUILHERME MARINONI: 
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“A denominada “prova inequívoca”, capaz de convencer o juiz da 
“verossimilhança da alegação”, somente pode ser entendida como a 
“prova suficiente” para o surgimento do verossímil, entendido como 
o não suficiente para a declaração da existência ou da inexistência do 
direito (...) A necessidade da ouvida do réu poderá comprometer, em 
alguns casos, a efetividade da própria tutela urgente. A tutela 
urgente poderá ser quando o tempo necessário à ouvida do réu 
puder comprometer a efetividade do direito italiano, que a tutela de 
urgência representa um componente essencial e ineliminável da 
tutela jurisdicional, nos limites em que é necessária para evitar dano 
irreparável” (MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica processual e tutela 
dos direitos. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais: 2004, p. 45). 

 

Logicamente, cabe considerar que, em um sistema que objetiva preservar a 

liberdade e busca de atendimento a direitos constitucionalmente consagrados, em 

especial neste caso a educação, não basta afirmar que o Juiz somente pode proclamar 

as palavras da lei e está impedido de exercer o imperium. 

Ademais, como infelizmente sói acontecer em matéria de educação, a mudança 

eivada de ilegalidade somente veio à tona nas vésperas do período destinado à 

matrícula de alunos, denotando falta de adequado planejamento e respeito aos alunos 

e seus familiares, caracterizando surpresa e incerteza em relação ao futuro escolar dos 

discentes da comunidade. Logo, para a efetividade processual, e para que seja 

observado o direito à educação dos alunos residentes no Distrito de Dois Irmãos, 

reputa-se imprescindível a antecipação dos efeitos da tutela. 

Na hipótese ora em evidência nesta petição inicial, o direito violado resta 

evidente, e a urgência do caso revela-se tão significativa, que descabe ao momento 

o risco de frustração do direito dos alunos ora substituídos, mediante prévia 

oportunidade de manifestação do ente violador da norma, qual seja o ESTADO DO 

PARANÁ, preliminarmente à eventual concessão do pleito de urgência. Premente 

portanto o deferimento da tutela in limine, conforme autoriza o artigo 2º da Lei 

Federal nº 8.437/92. 
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5. DOS REQUERIMENTOS E DO PEDIDO: 

Nos termos dos fatos e fundamentos jurídicos ora destacados, o MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ respeitosamente requer a Vossa Excelência: 

5.1) a concessão de MEDIDA DE URGÊNCIA, com função ANTECIPATÓRIA 

DOS EFEITOS DA TUTELA, dispensada a formalidade do art. 2º da Lei nº 8.437/92 face 

às peculiaridades do caso e por obstar o acesso à Justiça, para o fim de determinar ao 

ESTADO DO PARANÁ, por intermédio de ordem dirigida ao Senhor LÉO INÁCIO 

ANSCHAU, CHEFE REGIONAL DO NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE TOLEDO, 

órgão público descentralizado, com atuação representativa local,  objetivando 

IMEDIATA ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS VISANDO GARANTIR A MATRÍCULA DE 

ALUNOS NO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ESTADUAL DO CAMPO 

EDWINO SCHERER (OBRIGAÇÃO DE FAZER), bem como a CESSAÇÃO DE QUALQUER 

ATIVIDADE DESTINADA AO FECHAMENTO DA REFERIDA UNIDADE DE ENSINO no 

contexto dos fatos denunciados nesta petição inicial, haja vista flagrante violação ao 

parágrafo único do artigo 28 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB); 

 5.1.1) Para que seja assegurada a efetividade da providência urgente, 

requer-se a fixação de multa (astreinte), na hipótese de injustificado 

descumprimento da pretensão incidente, no sugerido valor correspondente a R$ 

10.000,00 (dez mil reais) ao dia de descumprimento da tutela de urgência, tendo-se 

como obrigados solidários o ESTADO DO PARANÁ, bem como o Sr. CHEFE DO 

NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE TOLEDO, cujos valores serão destinados ao 

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE TOLEDO.  

 

5.2) a citação do ESTADO DO PARANÁ, na pessoa do Excelentíssimo 

Governador Carlos Alberto Richa, com representação à Praça Nossa Senhora de 

Salete, s/n - Centro Cívico, na Cidade e Comarca de Curitiba, para contestar a 
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presente Ação Civil Pública, no prazo legal do rito comum ordinário, com as 

advertências do art. 285 do Código de Processo Civil; 

 

5.3) a produção de todos os meios de prova admissíveis em direito, 

especialmente a remessa de documentos e inquirição de testemunhas acerca dos 

fatos.  

 

5.4) a PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, confirmando-se os efeitos da antecipação da 

tutela, para o fim de GARANTIR A MATRÍCULA DE ALUNOS NO 6º ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL DA ESCOLA ESTADUAL DO CAMPO EDWINO SCHERER (OBRIGAÇÃO 

DE FAZER), bem como a CESSAÇÃO DE QUALQUER ATIVIDADE DESTINADA AO 

FECHAMENTO DA REFERIDA UNIDADE DE ENSINO (OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER), no 

contexto dos fatos denunciados nesta petição inicial; 

 

5.5) a condenação do réu aos efeitos da sucumbência, mediante destinação da 

verba honorária ao Fundo Estadual do Ministério Público do Estado do Paraná 

(provisoriamente suspenso).  

 

Atribui-se à causa o valor de R$ 724,00 (Setecentos e vinte e quatro reais) 

para fins exclusivamente processuais. 

 

Toledo, 1 de dezembro de 2.014. 

 

SANDRES SPONHOLZ 

Promotor de Justiça 

(ASSINATURA ELETRÔNICA/PROJUDI) 


