
Ministério Público do Estado da Paraíba
Promotoria de Defesa dos Direitos da Educação

Comarca da Capital

EXMO.  SR.  JUIZ DE DIREITO  DA 1ª  VARA DA INFÂNCIA E  DA JUVENTUDE DA 
COMARCA DE JOÃO PESSOA-PB

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DA  PARAÍBA,  através  da 

Promotoria de Defesa dos Direitos da Educação da Capital, representada pela Promotora de Justiça 

que  esta  subscreve,  nos  termos  dos  artigos  127,  caput;  129,  inciso  III;  ambos da  Constituição 

Federal; 201, incisos V, VIII e § 5º, alínea “c”, e 208 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 

nº 8.069/90); 27, inciso IV da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei nº 8.625/93); vem, 

respeitosamente, à presença de V. Exª. propor a presente 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER 

COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA

em  face  do MUNICÍPIO  DE  JOÃO  PESSOA,  pessoa  jurídica  de  direito  público  interno, 

representada pelo Prefeito Constitucional, atualmente JOSÉ LUCIANO AGRA DE OLIVEIRA, 



com sede no Paço Municipal, Praça Pedro Américo, nº 70,  Centro,  João Pessoa-PB,  pelos fatos a 

seguir expostos:

I. DOS FATOS

1.1.1.1. Com base em requerimento formulado por Conselheiros Tutelares da 

Capital,  a  Promotoria  de  Defesa  da  Educação  de  João  Pessoa  instaurou  o  Procedimento 

Administrativo nº 209/2010, tendo como objeto as férias e os recessos das atividades das 39 creches 

municipais.

1.1.1.2. Oficiado  a  respeito,  o  Município-promovido  informou  que  suas 

creches possuem dois recessos durante o ano. São esses: a) o primeiro recesso na segunda quinzena 

do mês de junho até  a  primeira  quinzena do mês de julho;  b)  o segundo,  no final  do mês de 

dezembro e em todo o mês de janeiro. Entretanto, afirmou o Município-promovido que há colônia 

de férias, no período de 03 a 11 de janeiro, atendendo, apenas, as crianças de 04 a 05 anos (pré-

escola).

1.1.1.3. É certo que em uma cidade que ocupa a 985ª colocação em Índice de 

Desenvolvimento Humano do país1, os serviços prestados pelas creches municipais, sobretudo o de 

alimentação, são essenciais e imprescindíveis para o normal e o sadio desenvolvimento de milhares 

de crianças residentes em João Pessoa.

1.1.1.4.  Por isso a preocupação dos Conselheiros Tutelares dessa cidade, que 

deu ensejo a presente ação civil pública como forma de garantir, através da intervenção do Poder 

Judiciário, a prestação sem interrupções dos serviços das creches municipais.

II. DO DIREITO

1.1.1.1. Do direito fundamental à educação infantil: creches e pré-escolas 

1.1. O direito à educação infantil em creches (0 a 03 anos) e pré-escolas (04 a 05 

anos), como modalidade do direito à educação, é de natureza fundamental. Sua previsão é expressa 
1 Segundo  informações  constante  no  site:  http:  //  www.joaopessoa.pb.gov.br/ secretarias/setur/  

dadosestatisticos/ joao_pessoa_420 . pdf.

http://www.joaopessoa.pb.gov.br/


na  Constituição  Federal  de  1988,  que  atribui  ao  Estado,  à  família  e  à  sociedade  a  co-

responsabilidade pela sua garantia:

Art. 205. 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.

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante 

a garantia de: 

(...)

IV -  educação  infantil,  em creche  e  pré-escola,  às  crianças  até  5 

(cinco) anos de idade (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

53, de 2006).

1.2. Disciplinando  os  comandos  constitucionais,  o  Estatuto  da  Criança  e  do 

Adolescente (Lei nº 8.069/90) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional- LDB (Lei nº 

9.394/96), no mesmo diapasão, estabelecem: 

Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:

(...)

IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis 

anos de idade (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetiva-

do mediante a garantia de:

(...)

IV - atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças de zero 

a seis anos de idade (LDB).

1.3. É fato que a educação infantil saiu da  exclusiva seara assistencialista para 

ingressar no nível inicial do processo de educação. Isso porque pesquisas sobre desenvolvimento 

humano, formação da personalidade, construção da inteligência e aprendizagem nos primeiros anos 

de vida apontam para a importância e a necessidade do trabalho educacional nessa faixa etária2.

2 Para aprofundamento do tema, vide: Política nacional de educação infantil: pelo direito das crianças de zero a seis  



1.4.  Na  nova  sistemática,  a educação  infantil  consiste  na  primeira  etapa  da 

educação básica, tendo por finalidade o desenvolvimento integral da criança até 05 anos de idade3, 

em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da 

comunidade.

1.5. Por conseguinte, a matrícula na educação infantil é um direito da criança e um 

dever  do Poder Público,  que está  obrigado a disponibilizar  vagas  em creches e  pré-escolas em 

unidades  públicas  ou,  na  ausência,  custeá-las  na  rede  privada  sempre  que  houver  demanda, 

conforme entendimento majoritário da jurisprudência pátria4.

1.6. Com efeito, quando o art. 208, I, da Constituição Federal se reporta à obriga-

toriedade, tão-somente, da educação básica a partir dos 04 anos de idade5, refere-se, na verdade, à 

obrigação de promoção da matrícula pelos pais ou responsáveis, nos termos do art. 55 do Estatuto 

da Criança e do Adolescente6. Isso sob as penas da lei, a exemplo de cometimento do tipo penal de 

anos  à  educação.  Ministério  da  Educação.  Secretaria  de  Educação  Básica.  Capturado  in 
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Educinf/eduinfpolit2006.pdf, aos 20 de fevereiro de 2011.

3 “Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: (...) IV- educação infantil, em cre-
che e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)”.

4 A título  de  exemplo:  “DIREITO  CONSTITUCIONAL E  DIREITO  DA CRIANÇA E  DO  ADOLESCENTE. 
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GARANTIA ESTATAL DE VAGA EM CRECHE. 
PRERROGATIVA  CONSTITUCIONAL.  AUSÊNCIA  DE  INGERÊNCIA  NO  PODER  DISCRICIONÁRIO  DO 
PODER EXECUTIVO. PRECEDENTES. 1. A educação infantil é prerrogativa constitucional indisponível, impondo ao 
Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a creches e unidades pré-escolares. 2. 
É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas  
constitucionalmente  previstas,  sem que  haja  ingerência  em questão  que  envolve  o  poder  discricionário  do  Poder 
Executivo. 3.  Agravo regimental  improvido.  (STF.  RE 464143 AgR, Relator(a):  Min. ELLEN GRACIE,  Segunda 
Turma,  julgado em 15/12/2009,  DJe-030 DIVULG 18-02-2010 PUBLIC 19-02-2010 EMENT VOL-02390-03 PP-
00556  LEXSTF  v.  32,  n.  375,  2010,  p.  161-164)”;   “EMENTA:  AÇÃO  ORDINÁRIA.  ECA.  DIREITO  À 
EDUCAÇÃO.  DEVER  DO  MUNICÍPIO.  AGRAVO  RETIDO.  BLOQUEIO  DE  VALORES.  CABIMENTO. 
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA DEFENSORIA PÚBLICA. DESCABIMENTO. 1. 
Constitui dever do Município assegurar às crianças o acesso à educação, cabendo-lhe garantir vaga na rede pública ou,  
então,  na  rede  privada,  às  suas  expensas.  2.  É  cabível  o  bloqueio  de  valores  quando  permanece  situação  de 
inadimplência  imotivada  do  ente  público,  pois  o  objetivo  é  garantir  o  célere  cumprimento  da  obrigação  de  fazer  
estabelecida na decisão judicial.  3.  É descabida a condenação do Município a pagar honorários para a Defensoria 
Pública, pois não pode ser imposto a um ente público o encargo de subsidiar o funcionamento de outro, ainda que em  
razão de sucumbência em processo judicial. Agravo retido desprovido e recurso de apelação provido em parte” (TJRS.  
Apelação  Cível  Nº  70038524773,  Sétima Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Sérgio  Fernando  de 
Vasconcellos Chaves, Julgado em 20/10/2010) (grifo nosso).

5 “Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: (...) I - educação básica obrigató -
ria e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que 
a ela não tiveram acesso na idade própria”.

6 “Art. 55. Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino” 
(Estatuto da Criança e do Adolescente).

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Educinf/eduinfpolit2006.pdf


abandono intelectual (art. 246, do Código Penal7).  Abaixo dessa faixa etária, não há obrigação legal 

de matrícula. Todavia, há o dever do Estado, repita-se, de fornecer, sempre que houver demanda, in-

clusive vagas em creches para crianças entre 0 e 03 anos de idade.

2. Do direito aos serviços de creche sem interrupções: proteção integral 

2.1. A obrigação estatal quanto à educação infantil também se fundamenta no ca-

ráter igualmente assistencial que é intrínseco às atividades das creches, especificamente. Isso se jus-

tifica pela carência da população infantil  atendida,  que, em muitas vezes, depende dos serviços 

prestados nesses recintos para a garantia do seu normal e sadio desenvolvimento físico-psíquico.

2.2. Em uma cidade com baixíssimo IDH, são diversas as crianças que encontram 

nos cuidados e na alimentação das creches a fonte de sua sobrevivência. Daí a preocupação com os 

recessos e férias externada pelos Conselhos Tutelares de João Pessoa, já cansados de encaminhar 

crianças para as creches como forma de salvá-las da extrema pobreza e dos maus-tratos em que vi-

vem no seio de suas próprias famílias e comunidades. 

2.3. Ademais, não se pode negar que a permanência da criança na creche viabiliza 

a atividade laborativa dos pais, possibilitando-lhes obter, de forma digna, o sustento de toda a famí-

lia, tal como garantido nos arts. 6º e 7º, XXV, da Constituição Federal8.

2.4. Por essas razões, verifica-se o caráter de serviço público essencial das ativi-

dades de creche, na medida em que se inserem dentre aqueles serviços ou atividades indispensá-

veis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade: aquelas que se relacionam com va-

lores básicos do cidadão, como sua sobrevivência, saúde ou segurança.

7 “Art. 246. Deixar, sem justa causa, de prover à instrução primária de filho em idade escolar: Pena - detenção, de quin -
ze dias a um mês, ou multa”.

8 “Art.  6º São direitos sociais a  educação, a saúde, a alimentação,  o trabalho, a moradia,  o lazer,  a  segurança, a 
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”; 
“art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:  
(...) XXV - assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e 
pré-escolas”  (Constituição Federal, grifo nosso).



2.5. Em consequência, conclui-se que as atividades das creches devem ser presta-

das sem interrupções de recessos ou férias, em atendimento aos princípios constitucionais da conti-

nuidade e da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da Constituição Federal9).

2.6. Por outro lado, a não-interrupção do serviço público essencial de creche aten-

de ao princípio da  proteção integral das crianças e dos adolescentes, insculpido no art.  227 da 

Constituição Federal, que dispõe ser “dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança 

e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 

lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão”.

2.7. Nesse sentido, é o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo, senão vejamos:

Ação Civil Pública. Legitimidade da Defensoria Pública para a defesa 

dos interesses coletivos dos necessitados. Leis Complementares 80/94 

e 132/2009. Existência de ADIN questionando a constitucionalidade 

da Lei 11448/07 que não acarreta a suspensão do feito. Artigo 16 da 

Lei 7347/85 que deve ser interpretado de acordo com a realidade da 

Comarca de São Paulo, repartida em Foros Regionais. Educação in-

fantil. Obtenção de vaga em estabelecimento de ensino mantido pela 

Municipalidade. Direito indisponível da criança que é assegurado pela 

Constituição Federal,  cujas normas são ainda complementadas  pelo 

ECA e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Reparti-

ção constitucional de competência que impõe ao Município o dever de 

atuar prioritariamente na educação infantil. Caráter pedagógico e as-

sistencial da educação infantil,  que, ao proporcionar aos pais meios 

para obter o sustento da família, contribui para a realização dos funda-

mentos da República Brasileira consubstanciados na dignidade huma-

na e nos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa (artigo 1º, III,  

IV da Constituição Federal). Serviço público

9 “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e  dos  Municípios  obedecerá  aos  princípios  de  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e  eficiência  e, 
também, ao seguinte: (...)” (Constituição Federal).



essencial, que deve ser prestado continuamente sem a possibilida-

de de restrição de caráter infraconstitucional, inviabilizando, tam-

bém, a adoção do sistema de plantão ou a limitação aos estabeleci-

mentos da rede direta de ensino. Manutenção nos prédios a ser reali-

zada conciliando-se com a rotina de atividades. Direito às férias con-

cedido mediante escalonamento. Ausência de ferimento ao poder dis-

cricionário e ao princípio da separação de poderes. Dispositivos legais 

invocados na inicial que demonstram a pretensão da Defensoria Públi-

ca de assegurar o direito à educação infantil, previsto na Constituição 

Federal para as crianças de até cinco anos de idade (artigo 208, IV).  

Irrelevância e eventuais diferenças na nomenclatura utilizada pela Mu-

nicipalidade no reconhecimento do direito. Possibilidade de aplicação 

de multa à Fazenda Pública. Recurso improvido (TJSP. Apelação nº 

0221522-90.2009.8.26.000.  Relator:  Presidente  da  seção  de  direito 

privado. Comarca: São Paulo. Órgão julgador: Câmara Especial. Data 

de julgamento: 28/02/2011. Data de registro nº 03/03/2011)10.

Nulidade da sentença. Inocorrência. Presente interesse de agir da  ape-

lada. Hipótese na qual insuficiente o fornecimento de serviço público 

educacional pelo recorrente durante período de férias e recesso escola-

res. Aliás, tendo-se em vista esse atendimento inadequado, não há que 

se falar em acontecimento futuro e incerto. Determinação contida na 

sentença que não se subordina à superveniência de condição. Ausência 

de julgamento "ultra petita". Conquanto inexistisse pedido expresso 

dessa apelada, o fornecimento de transporte público para acesso de 

crianças a unidades de ensino no sobredito período consubstancia con-

sequência lógica para atendimento ao direito fundamental de educa-

ção. Ausência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado 

da lide. Presença dos requisitos autorizadores. Discricionariedade do 

Juiz ao aferir acerca de necessidade, ou não, da realização de prova.  

Preliminares  rejeitadas.  Ação  civil  pública  para  fornecimento  de 

forma  ininterrupta  de  berçários,  creches  ou  entes  recreativos 

substitutos da pré-escola durante o recesso escolar e férias de ju-

lho. Admissibilidade. Hipótese na qual insuficiente o atendimento en-

10  Grifo nosso.



tão prestado pelo recorrente. Serviço público essencial que não pode 

ser interrompido. Direito ao ensino infantil e fundamental garantidos 

constitucionalmente, não bastassem assegurados pelo Estatuto da Cri-

ança e do Adolescente (artigos 53, V, e 54, IV), assim como pela Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/1996). Direito 

fundamental que não pode ser condicionado à lista de espera e a ou-

tros critérios administrativos. Não ingerência do Poder Judiciário. De-

sacolhimento, portanto, ao todo alegado pelo apelante. Apelação e ree-

xame necessário improvidos (Apelação 0230569- 54.2010.8.26.0000. 

Relator: Encinas Manfré. Comarca de Santos. Órgão Julgador: Câma-

ra Especial. Data do julgamento: 13.09.2010).

2.8. Por tais razões, observa-se ser necessária, no caso em análise, a intervenção 

do Poder Judiciário para garantir a continuidade do serviço público essencial prestado pelas creches 

municipais de João Pessoa, assegurando, dessa forma, o cumprimento dos mencionados princípios 

constitucionais.

III. DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

1. Tratando-se  de  interesse  difuso,  coletivo  ou  individual  afeto  à  criança  e  a 

adolescente, a competência para conhecer e julgar a respectiva ação é da Justiça da Infância e da 

Juventude do local onde ocorreu a ação ou omissão, ressalvada as competências da Justiça Federal e 

os casos de competência originária. Isso com arrimo nos arts. 148, IV11, 208, I, II, III, IV, V e VIII12 

e 20913 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

11 “Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para: (...) IV - conhecer de ações civis fundadas em inte-
resses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209”.

12 “Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à 
criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular: I - do ensino obrigatório; II - de atendimen-
to educacional especializado aos portadores de deficiência; III - de atendimento em creche e pré-escola às crianças de  
zero a seis anos de idade; IV - de ensino noturno regular, adequado às condições do educando; V - de programas suple-
mentares de oferta de material didático-escolar, transporte e assistência à saúde do educando do ensino fundamental; 
(...) VIII - de escolarização e profissionalização dos adolescentes privados de liberdade; (...)”.

13 “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”.



2. Dessa forma, é o entendimento da jurisprudência pátria, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO 

ESPECIAL.  COMPETÊNCIA.  JUÍZO  DA  INFÂNCIA  E  DA 

JUVENTUDE.  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  SISTEMA  DA 

PROTEÇÃO  INTEGRAL.  CRIANÇA  E  ADOLESCENTE. 

SUJEITOS  DE  DIREITOS.  PRINCÍPIOS  DA  ABSOLUTA 

PRIORIDADE  E  DO  MELHOR  INTERESSE  DA  CRIANÇA. 

INTERESSE  DISPONÍVEL  VINCULADO  AO  DIREITO 

FUNDAMENTAL  À  EDUCAÇÃO.  EXPRESSÃO  PARA  A 

COLETIVIDADE.  COMPETÊNCIA ABSOLUTA  DA VARA  DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. RECURSO PROVIDO.

1. A Constituição Federal alterou o anterior Sistema de Situação de 

Risco então vigente,  reconhecendo a  criança e o adolescente como 

sujeitos de direitos, protegidos atualmente pelo Sistema de Proteção 

Integral.

2. O corpo normativo que integra o sistema então vigente é norteado, 

dentre eles, pelos Princípios da Absoluta Prioridade (art. 227, caput, 

da CF) e do Melhor Interesse da Criança e do Adolescente.

3.  Não  há  olvidar  que,  na  interpretação  do  Estatuto  e  da  Criança 

"levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências 

do  bem comum,  os  direitos  e  deveres  individuais  e  coletivos,  e  a 

condição  peculiar  da  criança  e  do  adolescente  como  pessoas  em 

desenvolvimento" (art. 6º).

4.  Os arts.  148 e 209 do ECA não excepcionam a competência da 

Justiça  da  Infância  e  do  Adolescente,  ressalvadas  aquelas 

estabelecidas constitucionalmente, quais sejam, da Justiça Federal e de 

competência originária.

5.  Trata-se,  in  casu,  indubitavelmente,  de  interesse  de  cunho 

individual, contudo, de expressão para a coletividade, pois vinculado 

ao  direito  fundamental  à  educação  (art.  227,  caput,  da  CF),  que 

materializa, consequentemente, a dignidade da pessoa humana.

6. A disponibilidade (relativa) do interesse a que se visa tutelar por 

meio do mandado de segurança não tem o condão de, por si só, afastar 

a  competência  da  Vara  da  Infância  e  da  Juventude,  destinada  a 

assegurar  a  integral  proteção a  especiais  sujeitos  de  direito,  sendo, 



portanto, de natureza absoluta para processar e julgar feitos versando 

acerca  de  direitos  e  interesses  concernentes  às  crianças  e  aos 

adolescentes.

7.  Recurso especial  provido  para  reconhecer  a  competência  da  16ª 

Vara Cível da Comarca de Aracaju (Vara da Infância e da Juventude) 

para processar e julgar o feito. (STJ. REsp 1199587/SE, Rel. Ministro 

ARNALDO  ESTEVES  LIMA,  PRIMEIRA TURMA,  julgado  em 

21/10/2010, DJe 12/11/2010).

AGRAVO DE INSTRUMENTO -  Interposição  contra  decisão  que 

declinou, em prol de Vara de Fazenda Pública, da competência da Vara 

da  Infância  e  Juventude  para  julgar  mandado  de  segurança  para  a 

garantia de matrícula em estabelecimento escolar  oficial  -  Previsão 

legal  expressa  da  competência  pelo  Estatuto  da  Criança  e  do 

Adolescente - Recurso provido (Agravo de Instrumento n. 39.208-0 - 

São  Paulo  -  Câmara  Especial  -  Relator:  Silva  Leme  -  21.08.97  - 

V.U.742/514/03).

3. Logo, percebe-se, claramente, a competência desse r.  Juízo da Infância e da 

Juventude para conhecer e julgar a presente causa, que diz respeito, principalmente, ao direito à 

educação e à proteção integral das crianças matriculadas nas creches municipais.

IV. DA TUTELA ANTECIPADA 

1. Dispõe o art. 11 da Lei nº 7.347/85 que “na ação (civil pública) que tenha por 

objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o Juiz determinará o cumprimento da 

prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena de execução específica, 

ou  de  cominação  de  multa  diária,  se  esta  for  suficiente  ou  compatível,  independentemente  de 

requerimento do autor”.  Já o artigo subsequente prevê a possibilidade do Juiz conceder, com ou 

sem  justificação  prévia,  mandado  liminar,  que  tem  natureza  de  antecipação  do  provimento 

jurisdicional definitivo.

2. Por seu turno, o Estatuto da Criança e do Adolescente, após disciplinar que são 



regidas pelas suas disposições as ações de responsalidade por ofensa aos direitos assegurados à criança 

e ao adolescente, referentes ao não-oferecimento ou oferta irregular de atendimento (em todos os seus 

aspectos) em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade (art. 208,III); autoriza o 

magistrado a conceder a tutela liminarmente, sempre que “relevante o fundamento da demanda e 

houver justificado receio de ineficácia do provimento final" (art. 213, § 1°).

3. Como é cediço, para que haja a antecipação dos efeitos da tutela mister que 

existam os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora 14. No caso em testilha, a fumaça 

do bom direito é incontestável. Isso porque consiste na hipótese flagrante de violação do princípio 

constitucional da proteção integral das crianças matriculadas nas creches de João Pessoa, que, em 

muitas vezes, dependem das atividades fornecidas nesses recintos para a sobrevivência.

 

1.1.1.1.4. De igual sorte, comprovado se encontra o requisito do  periculum in  

mora, na medida em que se aproxima mais um período de recesso das creches municipais (meados 

de junho), em que as crianças nelas matriculadas sofrerão com a interrupção de um serviço público 

que lhes é essencial.

1.1.1.1.5. Portanto, pugna-se, em caráter de antecipação da tutela, que, inaudita  

altera  pars,  seja  o  Município-promovido  obrigado  a  não-interromper  o  serviço  público 

essencial prestado por suas creches através de recessos ou férias. Isso sob pena de aplicação, nos 

termos  do  art.  14,  V e parágrafo único,  do Código de Processo Civil, de  MULTA PESSOAL À 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE  EDUCAÇÃO  ,   a sra. Ariane Norma de Menzes Sá ou a quem lhe 

suceder no cargo de gestor da educação municipal, na ordem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada 

dia de paralisação das atividades das creches.

1.1.1.1.6. Enfim, insta esclarecer que não afronta a lei decisão de antecipação de 

tutela  contra  a  Fazenda  Pública  para  o  fim  de  assegurar  a  efetivação  de  direito  subjetivo 

constitucionalmente garantido, nas linhas adotadas pelos mais recentes julgados15. 

14“Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela 
específica  da  obrigação  ou,  se  procedente  o pedido,  determinará  providências  que  assegurem o  resultado  prático  
equivalente ao do adimplemento. (...) § 3º. Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de 
ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou mediante justificação prévia, citado o 
réu. A medida liminar poderá ser revogada ou modificada, a qualquer tempo, em decisão fundamentada” (Código de 
Processo Civil brasileiro).

15  Por  exemplo:  APELAÇÃO  CÍVEL.  ECA.  EDUCAÇÃO.  CRECHE  E  PRÉ-ESCOLA.  TUTELA 



V. DO PEDIDO

Por todo o exposto, requer o Ministério Público de V. Exa.:

1.1.1.1.1) Que seja deferida tutela antecipada no sentido de que 

seja  o  Município-promovido  obrigado  a  não-interromper  o  serviço 

público  essencial  prestado por  suas  creches  através  de recessos  ou 

férias. Isso sob pena de aplicação, nos termos  dos arts. 461, § 4º, do 

Código de Processo Civil, 84, § 4º, da Lei nº 8.078/90, e 11 e 12, § 2º, da 

Lei  nº  7.347/85, de  MULTA  PESSOAL  À  SECRETÁRIA 

MUNICIPAL DE  EDUCAÇÃO, a sra. Ariane Norma  de Menezes Sá, 

ou a quem lhe suceder no cargo de gestor da educação municipal, na 

ordem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada dia de paralisação das 

atividades das creches.

1.1.1.1.2) Que seja  ordenada  a  citação  do  Município  de  João 

Pessoa-PB, na  pessoa  do  seu  representante  legal  para,  querendo, 

contestar, no prazo facultado pela lei, a presente ação, cientificando-o 

de  que  a  ausência  de  defesa  implicará  revelia  e  presunção  de 

veracidade dos fatos acima articulados; 

ANTECIPADA CONTRA O PODER PÚBLICO. MULTA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Legitimidade Ativa. 
O  Ministério  Público  é  parte  legítima  ativa  para  propor  ação  em  prol  de  criança  e  adolescente.  Jurisprudência 
majoritária,  com  base  na  Constituição  da  República  e  no  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente.  Educação.  A 
interpretação sistemática da Constituição da República (artigos 208, incisos I e IV e §1º, e 227, caput), em consonância  
com as disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente (artigos 4º, 53 e 54, incisos I e IV e §1º) e da Lei n.º  
9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, artigo 6º), asseguram à criança, a partir do ano em que 
completar cinco anos de idade, o acesso à Pré-Escola B, enquanto direito público subjetivo. Antecipação de tutela 
contra a Fazenda. Não afronta a Lei decisão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública para o fim de assegurar a  
efetivação de direito subjetivo constitucionalmente garantido. Precedentes jurisprudenciais. Honorários sucumbenciais.  
Descabe condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto a parte autora é o Ministério Público.  
Custas  Judiciais.  Descabe  condenação em custas  processuais  nas  ações da  competência  do juízo da  infância e  da 
juventude,  nos  termos  do  art.  141,  §2º  do  ECA.  DERAM  PARCIAL  PROVIMENTO.  (Apelação  Cível  Nº 
70027703164, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 02/07/2009). 



1.1.1.1.3) Que  seja  julgada  procedente  a  presente  ação  civil 

pública,  tornando-se  definitivos  os  efeitos  da  liminar,  com  a 

condenação do Município-Promovido de não-interromper os serviço 

público essencial  de creche em períodos de recessos ou férias,  sob 

pena de multa pessoal ao gestor da educação municipal a ser revertida 

para o Fundo Municipal da Infância e da Juventude de João Pessoa-

PB.

Protesta por todos os meios de prova em direito admitidos, inclusive por provas 

testemunhas, cujo rol será apresentado em momento oportuno.

Dar-se ao valor da causa o montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

João Pessoa - PB, 24 de maio de 2011.

FABIANA MARIA LOBO DA SILVA
Promotora de Justiça de Defesa dos Direitos da Educação
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