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REMESSA OFICIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
OBRAS ESSENCIAIS EM ESCOLA PÚBLICA.
IRREGULARIDADES  AVERIGUADAS  EM
PROCEDIMENTO  ADMINIS-TRATIVO
INSTAURADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLEMENTAÇÃO
DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO
DOS  PODERES.  NÃO  OCORRÊNCIA.
PRECEDENTES  DO  SUPREMO  TRIBUNAL
FEDERAL. DESPROVIMENTO.

-  Demonstradas  as  irregularidades  estruturais  em
escola  estadual,  por  meio  de  Procedimento
Administrativo  instaurado  no  âmbito  do  Ministério
Público,  pondo  em  risco,  inclusive, a  integridade
física  e  a  vida  dos  alunos  e  funcionários  do
estabelecimento, é  dever do respectivo ente público
promover  sua  devida  reparação,  não  havendo
argumentos capazes de retirar, ou mesmo postergar, a
sua obrigação, em consonância com o que estabelece
o art. 206 da Constituição Federal.

-  É  entendimento  pacífico  no  âmbito  do  Supremo
Tribunal Federal a possibilidade de o Poder Judiciário
determinar  à administração  pública  que  adote
medidas  assecuratórias  de  direitos
constitucionalmente  reconhecidos  como  essenciais,
sem  que  isso  configure  violação  do  princípio  da
separação de poderes. 
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VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA a
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, negar provimento à
remessa oficial, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se de  Remessa Oficial  da sentença proferida pelo Juízo
da 4ª Vara da Comarca de Cajazeiras, nos autos da  “Ação Civil Pública de
Obrigação  de  Fazer” proposta  pelo  Ministério  Público  Estadual em
desfavor do  Estado da Paraíba,  objetivando a reforma da Escola Estadual
Professor Adalberto de Sousa Oliveira, situada na cidade de Cachoeira dos
Índios/PB.

Na peça de ingresso, o Parquet aduziu, em síntese, que, através
do Programa de Fiscalização da Qualidade da Educação Básica nas Escolas da
Paraíba, instaurou o Procedimento Preparatório n° 138/2011, realizando, no
bojo deste,  inspeções na mencionada escola,  tendo sido constatados graves
problemas estruturais, conforme Termo de Inspeção (fls. 21).

Narrou, ainda, que o Corpo de Bombeiros Militar procedeu à
vistoria técnica na unidade de ensino em disceptação, oportunidade em que
fora  verificada a ausência de elementos preventivos  de combate a pânico e
incêndio, necessários ao funcionamento da escola. 

Asseverou  que  não  logrou  êxito  na  tentativa  de  resolução
administrativa das irregularidades apontadas, razão pela qual ingressou com a
presente demanda coletiva,  pugnando pela concessão de medida liminar no
sentido de que fosse determinado à edilidade a imediata satisfação de “todas
as  necessidades  de  infraestrutura  (reforma/conserto/pintura  do  prédio,
ampliação da cozinha, construção da quadra poliesportiva, de um depósito
para alimentos, de um bloco de banheiros e de um reservatório de água mais
amplo),  implementação  do  sistema  anti-incêndio  e  de  acessibilidade,
necessários a prestação do serviço de educação com qualidade e ajustado ao
respectivo sistema de ensino”. 

No mérito, pleiteou a confirmação da medida de urgência, bem
como a condenação da edilidade em danos morais coletivos.

Juntou documentos (fls. 12/61).

O Juízo  a quo  deixou para apreciar o pedido liminar após a
apresentação de manifestação pelo Estado (fls. 63).

Notificado,  o  Estado  da  Paraíba  apresentou  manifestação
preliminar  (fls.  74/78),  argumentando a  respeito  da  natureza  satisfativa  da
medida de urgência pleiteada.

Liminar deferida (fls. 87/88), determinando que a edilidade, no
prazo  de  60  (sessenta  dias),  adotasse  as  providências  necessárias  para
imediata reforma da Escola Estadual Professor Adalberto de Sousa Oliveira.

Citado, o Estado da Paraíba deixou o prazo transcorrer in albis
(fls. 110).
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Intimada,  a  edilidade apresentou  a  petição  de  fls.  117,
informando o desinteresse em eventual tentativa de conciliação,  bem como
dispensando a produção de provas.

Em  seguida,  sobreveio sentença  de  procedência  parcial  do
pedido autoral (fls. 118/125), nos seguintes termos:

“Ante o exposto, dos mais que dos autos consta, com
pálio no  art.  205 da Constituição  e  na  esteira  da
jurisprudência  pacificada  do  Supremo  Tribunal
Federal e princípios de direito cabíveis na espécie,
JULGO PROCEDENTE, em parte, a presente Ação
Civil Pública para determinar ao Estado da Paraíba
que providencie todas as medidas necessárias para a
regularização  do  serviço  público  de  educação
ministrado na Escola Estadual  Professor Adalberto
de  Sousa  Oliveira,  situada  no  município de
Cachoeira dos Índios/PB, providenciando a imediata
instalação  de  sistema  de  combate  a  pânico  e
incêndio, além de iniciar a construção de projeto de
acessibilidade,  quadra poliesportiva,  depósito  para
acondicionamento  de  gêneros  alimentícios  e
construção de um reservatório de água maior.
Sem  custas  e  sem  honorários  advocatícios”.(fls.
125).

Decorrido o prazo sem a interposição de recurso voluntário por
qualquer  das  partes,  os  autos  foram remetidos  para  esta  Egrégia  Corte  de
Justiça para análise do Reexame Necessário. 

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria-Geral de
Justiça, ofertou parecer (fls. 143/147), manifestando-se pelo desprovimento da
remessa. 

É o relatório.

VOTO.

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do
presente recurso oficial. 

Conforme se observa nos autos, cuida-se de demanda coletiva
ajuizada  pelo  Ministério  Público  Estadual,  com  base  em  Procedimento
Administrativo  interno cujo  objetivo  era  fiscalizar  e regularizar  a  situação
estrutural da Escola Estadual  Professor Adalberto de Sousa Oliveira, situada
na cidade de Cachoeira dos Índios/PB.
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De  acordo  com  inspeções feitas,  no  mencionado
estabelecimento  de  ensino  pelo  próprio  Órgão  Ministerial,  pelo  Corpo  de
Bombeiro Militar e pelo Conselho Tutelar, não havia na escola nenhum tipo
de sistema preventivo de combate a pânico e a incêndio (fls. 46), bem como a
instituição  de  ensino  não  contava  com  projeto  de  acessibilidade  (fls.  42),
quadra poliesportiva (fls. 40), depósito para gêneros alimentícios (fls. 23), e,
por fim, necessitava de um reservatório de água maior (fls. 33).

Com base  na  situação descrita,  bem como tendo  em vista  a
inércia por  parte  do  Estado  da  Paraíba  quanto  à  adoção  das  providências
cabíveis, foi postulado junto ao Poder Judiciário  a determinação para que a
edilidade satisfizesse as necessidades de infraestrutura apontadas em sede de
exordial,  bem como a condenação da parte promovida em indenização por
danos morais coletivos.

Como  visto,  a  demanda  foi  julgada  apenas  parcialmente
procedente,  condenado  a  edilidade  a  proceder  à  imediara a)  instalação  de
sistema de combate a pânico e incêndio, assim como iniciar a construção de b)
projeto  de  acessibilidade;  c)  quadra  poliesportiva;  d) depósito  para
acondicionamento de gêneros alimentícios e e)reservatório de água maior.

 
Pois bem.

É entendimento  pacífico  no  âmbito  do  Supremo  Tribunal
Federal  que  não  há  ferimento  à  independência  e  à  harmonia  dos  Poderes,
quando a pretensão da demanda consistir  em tutela  de direito  fundamental
essencial, sendo dever do Judiciário garantir a observância desses princípios
por parte das entidades governamentais.

Nesse sentido, trago à baila os seguintes julgados da Suprema
Corte:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.  DIREITO
CONSTITUCIONAL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.
REFORMA  EM  ESCOLA.  IMPLEMENTAÇÃO
DE  POLÍTICAS  PÚBLICAS.  POSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA  SEPARAÇÃO
DOS  PODERES.  NÃO  OCORRÊNCIA.
PRECEDENTES.  1.  O  poder  judiciário,  em
situações  excepcionais,  pode  determinar  que  a
administração pública adote medidas assecuratórias
de direitos constitucionalmente reconhecidos como
essenciais,  sem  que  isso  configure  violação  do
princípio da  separação dos  poderes, inserto no art.
2º da constituição federal. 2. agravo regimental não
provido. 3. inaplicável o  art. 85, § 11, do cpc, pois
não  houve  fixação  prévia  de  honorários
advocatícios  na  causa.  (STF;  RE-AgR  908.680;
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Segunda  Turma;  Rel.  Des.  Dias  Toffoli;  DJE
05/05/2017). (grifo nosso).

E,

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.  POLÍTICAS  PÚBLICAS.
DESCUMPRIMENTO.  MULTA. SÚMULA Nº 284.
REEXAME  DO  CONTEXTO  FÁTICO-
PROBATÓRIO  E  DA  LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL  PERTINENTE.
SÚMULAS  NºS  279  E  280/STF.
IMPLEMENTAÇÃO  POR  DETERMINAÇÃO
JUDICIAL.  PRINCÍPIO  DA  SEPARAÇÃO  DOS
PODERES.  VIOLAÇÃO.  NÃO  OCORRÊNCIA.
AGRAVO  REGIMENTAL  A  QUE  SE  NEGA
PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I.
Recurso  extraordinário  com alegação  que  esbarra
nos óbices previstos nas Súmulas nºs 279, 280 e 284
do  STF,  pela  deficiência  na  sua  fundamentação  e
porque a questão posta nos autos está fundamentada
na  interpretação  da  legislação  infraconstitucional,
local e federal, aplicável à espécie (Decreto Estadual
58.819/SP,  CPC e  ECA),  bem como na análise  de
fatos  e  provas.  II.  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. III.  Agravo
regimental a que se nega provimento, com aplicação
da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC. (STF;
ARE 1010267;  Segunda Turma;  Rel.  Min.  Ricardo
Lewandowski;  DJE  11/04/2017;  Pág.  143).  (grifo
nosso).

 Na  hipótese  vertente,  trata-se  de  ação  coletiva  que  visa
resguardar  o  direito  fundamental  à  educação,  pleiteando-se a  realização de
obras  de  caráter  essenciais  à  garantia  do  adequado  ambiente  escolar,
enquadrando-se  visivelmente  nas  situações  excepcionais  que  autorizam  o
Judiciário a determinar à Administração a adoção de medidas assecuratórias
do direito essencial à educação.

Nesse  tema,  o  próprio  texto  constitucional  é  expresso  na
consagração dos princípios que devem nortear o Administrador na promoção
do ensino à população, destacando-se, no caso em apreço, o prescrito no art.
206, inciso VII, da Carta Magna, in verbis:
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“Art. 206. O ensino será ministrado com base nos
seguintes princípios:
(...)
VII - garantia de padrão de qualidade”.

Em obra sobre a Judicialização da Educação Nacional, Carlos
Roberto  Jamil  e  Luiz  Antônio  Miguel  Ferreira  esclarecem  o  conceito  de
qualidade, afirmando que consiste em um “modo de ser que afeta a educação
como um todo, envolvendo sua estrutura, seu desenvolvimento, seu contexto
e o nosso modo de conhecê-la” (CURY, Carlos Roberto Jamil; FERREIRA,
Luiz  Antonio  Miguel.  A  Judicialização  da  Educação.  In:  Revista  do
Ministério Público do Estado de Goiás, Goiânia, Ano XII, n.19, out. 2009,
grifo nosso).

Não se pode conceber como garantida a qualidade do sistema
de  ensino  de  determinada  escola  pública  que  se  encontra  com  sérias
deficiências estruturais, ameaçando a vida das crianças, adolescentes e adultos
que nela procuram a sua própria formação educacional.

Em meio a  este  contexto,  não  cabe  olvidar  que  as  obras  de
reforma  determinadas  na  sentença  são imprescindíveis para  se  garantir  o
básico  necessário  ao  funcionamento  de  uma Escola  Pública.  É  o  chamado
mínimo  existencial,  que  deve  ser  garantido  para  o  exercício  dos  direitos
assegurados constitucionalmente. No caso dos autos, a educação. 

Assim,  demonstradas  as  irregularidades  estruturais  na  Escola
Estadual Professor  Adalberto de Sousa Oliveira, por meio do Procedimento
Administrativo instaurado no âmbito do Ministério Público, pondo em risco a
integridade  física  e  a  vida  dos  alunos  e  funcionários  do  estabelecimento,
porquanto carece até mesmo de sistema preventivo de combate a incêndio;
entendo que é dever do Estado da Paraíba promover sua devida reparação, não
havendo argumentos capazes de retirar, ou mesmo postergar, a obrigação do
ente estatal, em consonância com o que estabelece o art. 206 da Constituição
Federal.

Nesse  cenário,  verificando-se  a  regularidade  do  trâmite
processual, bem como a premente necessidade de tutela ao direito à educação,
há de se garantir a devida prestacional jurisdicional, conforme bem decidido
na sentença vergastada.

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  NEGO  PROVIMENTO à
Apelação, mantendo íntegra a sentença vergastada.

É COMO VOTO. 

Presidiu a sessão o Exmo. Des.  Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho.   Participaram do julgamento,   o  Exmo.  Des.  Oswaldo Trigueiro  do
Valle Filho, relator, o  Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos e o
Exmo.  Dr.  Onaldo  Rocha  de  Queiroga,  com  jurisdição  limitada,  em
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substituição  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Neves  Duda  de  Ferreira  do  Egito.
Presente ao julgamento, o Exmo. Dr. Francisco Antônio de Oliveira Sarmento,
Promotor  de  justiça  convocado.  Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,
08 de agosto de 2017.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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