
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
14ª Promotoria de Justiça Especializada 

( 1ª Promotoria de Defesa da Pessoa com Deficiência)
Rua dos Pinheiros- Lotes de 12 a 15 – Gleba- A

Jardim Renascença – São Francisco – SALA - 04

EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  JUIZ  DE  DIREITO  DA  VARA  DE  INTERESSES
DIFUSOS E COLETIVOS DA COMARCA DE SÃO LUÍS 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO  MARANHÃO, por seu Promotor

de Justiça in fine assinado, com fundamentos nos preceitos insertos nos arts. 127 e 129, inciso III,

da Constituição Federal; art. 25, inciso IV, letra “a”, da Lei 8.625, de 12.02.93 (Lei Orgânica

Nacional  do  Ministério  Público),  combinado  com o  art.  1°,  inciso  II,  art.  5°,  caput,  da  Lei

7.347/85 (Lei  da  Ação Civil  Pública),  Lei  9.394/96 (Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação

Nacional), Lei Federal n°8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e demais dispositivos

legais aplicáveis à espécie, vem, perante Vossa Excelência, propor

 AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE

                      FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

contra  o  ESTADO  DO MARANHÃO, pessoa  jurídica  de  direito  público  interno,  CGC  nº

063354468-60,  com sede  na  avenida  Euclides  Figueiredo,  s/nº,  bairro  Calhau,  nesta  capital,

representado pelo  Sr.  Procurador-Geral  do Estado,  pelas  razões  de  fato  e  de  direito  a  seguir

colacionadas:

DOS FATOS

No dia 09 de abril de 2009, a Sra. CREUZA MARIA COSTA LÁZARO, Presidente

do Colegiado do CENTRO DE ENSINO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL HELENA ANTIPOFF,

instituição que atende alunos com deficiência intelectual, múltiplas e síndromes a partir da idade

de  14  anos,  por  meio  de  oficinas  pedagógicas  e  atividades  complementares,  encaminhou
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requerimento a esta Promotoria de Justiça Especializada (autos anexos, fls. 02/03), noticiando a

paralisação das atividades dessa escola, desde o dia 24/01/2009, por conta de reforma estrutural

em suas instalações físicas.

Segundo  referida  manifestação,  depois  de  vários  contratempos  relacionados  à

continuidade e conclusão das obras, ficou estabelecido pela Unidade Regional de Educação -URE

o dia 15/03/2010 como data para início das aulas, fato que, todavia, “não foi possível devido às

condições físicas na qual o Centro se encontrava, pela não finalização da obra”. Ressalte-se que,

em reunião do Colegiado da escola, dia 10/03/2010, houve a deliberação de que não haveria o

reinício  das  aulas,  porquanto  a  citada  escola  não  apresentava  as  condições  necessárias  de

funcionamento,  tendo  havido  a  preocupação  de  preservar  a  integridade  física  de  alunos  e

funcionários; e de que tal decisão seria melhor esclarecida aos pais e responsáveis dos alunos.

Ainda de acordo com o documento subscrito pela Presidente do Colegiado, “a obra

encontra-se 100% parada desde março de 2010 por impasse entre a Secretaria de Educação e a

empresa licitada para obra”.

Para resolver o grave problema, no dia 07/04/2010 (fls.21), o Colegiado Escolar, pais

e  responsáveis  de  alunos  resolveram buscar  outros  meios,  pedindo  então  a  intervenção  desta

Promotoria de Justiça, tendo o órgão ministerial, após se reunir com os requerentes,  deflagrado

uma série de providências para solucionar a questão pela via extrajudicial, sem, contudo, lograr

êxito até a presente data, com sérios prejuízos aos alunos desse Centro de Educação Especial, que

são pessoas com deficiência.

No dia 14/04/2010, este órgão ministerial expediu os ofício nº 315, 316, 317, 318, e

321, respectivamente, à Supervisora de Educação Especial do Estado (fls. 25),  ao Presidente do

Conselho  Estadual  da  Pessoa  com  Deficiência  -CEPD  (fls.  27),  ao  Presidente  do  Conselho

Municipal  da  Pessoa  com Deficiência  (fls.  28),  à  Coordenadora  do  Fórum das  Entidades  de

Pessoas com Deficiência e Patologia (fls. 29) e ao Secretário de Estado da Educação (fls. 32),

solicitando o comparecimento para  reunião no dia 22/04/2010.

Na ata da audiência, com relação anexa de assinaturas dos presentes (fls. 37/40), pois

a reunião transformou-se em verdadeira  audiência  pública,  está  expressamente  consignado  o

seguinte:

[…] que os representantes da Secretaria de Estado de Educação reafirmaram o
compromisso,  já  de  domínio  público,  de  que  as  aulas  serão  retomadas
inadiavelmente  no dia 03 (três)  de maio  do corrente ano,  juntamente com as
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obras  na  estrutura  física  do  prédio;  que  deverão  ser  concluídas  em  até  60
(sessenta)  dias;  que  o  colegiado  e  a  comissão  de  pais  acompanharão  o
desenvolvimento  das  reformas  implementadas,  mantendo  esta  Promotoria  de
Justiça  e  a  Secretaria  de  Estado  de  Educação  informadas  do  andamento  dos
trabalhos; que, em caso de descumprimento do acordado, haverá a adoção de
providências  administrativas  por  parte  da  Secretaria  e  judiciais  por  esta
Promotoria de Justiça […]

Conforme o acordado, no dia 03/05/2010, após ter convidado os interessados, esta

Promotoria  de Justiça  realizou vistoria  no Centro de Ensino de Educação Especial  HELENA

ANTIPOFF,  tendo  sido  emitido  o  Relatório  de  Visita,   de  fls.  48,  estando  aí  devidamente

registrado os problemas encontrados e as providências que deveriam ser adotadas para resolver os

inúmeros problemas.

Frise-se que cópias do citado relatório foram formalmente enviadas ao Secretário de

Educação do Estado (fls. 54) e à própria Diretora desse Centro de Educação Especial, no sentido

de que informassem as providências adotadas para solucionar a demorada questão.

Da lavra do Secretário de Estado da Educação, foi expedido a esta Promotoria  de

Justiça o expediente  260A/2010-GAB/SEDEC (fls. 58), relacionando as medidas supostamente

adotadas,  “no intuito de solucionar a curto prazo, na forma da lei, os problemas apresentados na

reforma do Centro de Ensino Helena Antipoff”.

Em 16/02/2011, foi procedida a juntada nos autos anexos do Relatório de Vistoria de

fls.  63/68,  com informações  da  Superintendência  de  Engenharia  da  Secretaria  de  Estado  da

Educação.

No dia  21/02/2011, por meio do ofício nº  136/2011-11ªPPD (fls.  71),  este   órgão

ministerial  requereu  informações  da  Secretaria  de  Estado  da  Educação  de  quando  estariam

“finalizadas  as obras  do Centro de Ensino de Educação Especial  “Helena  Antipoff”,  fazendo

referência aos ofícios nº 260A-GAB/SEDUC, de 05/05/2010, e nº 15/11-SEDUC, de 31/01/2011. 

Em resposta a esse expediente, a Sra. Secretária de Educação encaminhou o ofício

182/211-GS/SEDUC,  de  16/03/2011(fls.  74),  em  que  enviava  “documento  elaborado  pela

Superintendência  de  Engenharia,  por  meio  da  Assessoria  de  Acompanhamento  de  Obras,  em

anexo” (fls. 75). No documento, não há nenhuma referência quanto à conclusão da interminável

reforma.

Informado que a reforma do Centro de Ensino Especializado HELENA ANTIPOFF

permanecia  com  suas  atividades  de  funcionamento  prejudicadas,  mais  uma  vez  este  órgão

 “2014- Ano Internacional da  Agricultura Familiar”                                                              3



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
14ª Promotoria de Justiça Especializada 

( 1ª Promotoria de Defesa da Pessoa com Deficiência)
Rua dos Pinheiros- Lotes de 12 a 15 – Gleba- A

Jardim Renascença – São Francisco – SALA - 04

ministerial cobrou esclarecimentos sobre a “demora na conclusão da reforma estrutural de suas

instalações”, enviando o ofício nº 761/2011 – 11ª PPD, de 01/12/2011 (fls. 78).

No  dia  07/02/2012,  foram reduzidas  a  termo  as  declarações  das  Sras.  DÉBORA

MARIA NORMANDO CALVET (fls. 87) e MARIA LUCIANE LISBOA BELO (fls. 88), mães

de alunos do referido Centro de Educação Especial, resultando na audiência de 15/02/2012, cuja

ata  e  relação dos  presentes  encontram-se a  fls.  89-94,  em que ficou acertada  a  realização de

vistoria na referida escola e no prédio do Centro Social Urbano do Vinhais para verificar se o

local  poderia  ser  utilizado como opção de funcionamento  provisório das  atividades  da escola

fechada para reforma.

Em 27/02/2012,  foi  firmado  Termo de  Ajustamento  de  Conduta-TAC (fls.  96/98)

entre  esta  Promotoria  de  Justiça  Especializada  e  as  Secretarias  Estaduais  de  Educação  e  de

Direitos Humanos, representadas, respectivamente, pelo Secretário Adjunto ALMIR COELHO e

pela  titular  LUÍZA  DE  FÁTIMA  AMORIM  OLIVEIRA,  em  que  um  dos  compromissos

assumidos era o de “iniciar o ano letivo de 2012 no dia 15 (quinze) de março do corrente ano no

Centro de Educação Especial Helena Antipoff”.

Passados mais de 02 (dois) anos do acordo firmado entre as partes, o Centro de

Ensino  de  Educação  Especializada  HELENA  ANTIPOFF  até  hoje  continua  em  reforma,

prejudicando,  de  forma  contínua,  injustificada  e  manifestamente  ilegal,  o  usufruto  do  direito

fundamental à educação de seus alunos – pessoas com deficiência.

Outra diligência adotada foi o envio de cópia destes autos ao Diretor das Promotorias

da Capital para distribuição a uma das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e

da Probidade Administrativa  a fim de se averiguar  a legalidade das licitações  realizadas  para

reforma do referido Centro de Ensino de Educação Especializada (fls. 102). 

Por provocação da Sra.  MARIA SIMONE DA SILVA ANDRADE, mãe de aluno

dessa escola, que relatou a perpetuação da suspensão das atividades escolares e o imenso prejuízo

ao  direito  fundamental  à  educação  dos  alunos  com  deficiência,  esta  Promotoria  de  Justiça

Especializada solicitou o comparecimento dos envolvidos na questão para reunião, que se realizou

no dia 27/03/2014, cuja ata apresenta o resumo do que foi tratado e acertado (fls. 119-120).

Finalmente, em face das constantes reclamações de pais de alunos e de responsáveis

destes,  somadas  às  cobranças  cada  vez  mais  contundentes  desta  Promotoria  de  Justiça

Especializada, a Secretária Adjunta de Suporte ao Sistema Educacional – SASSE/SEDUC, Sra.
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CONSUELO B. S. MAGALHÃES, enviou ao órgão ministerial subscritor o ofício nº 01/2014-

SASSE/SEDUC,  de  31/03/2014  (fls.  121),  cujo  teor  se  constitui  em verdadeira  confissão  da

ineficiência e do descompromisso do gestor público para com o cuidado ao direito fundamental à

educação de dezenas de pessoas com deficiência. 

Confrontado com essa absurda situação,  só restou ao Ministério  Público  ingressar

com a presente Ação Civil Pública no sentido de garantir a imediata proteção, pela via judicial, do

direito fundamental à educação e a outros direitos correlatos das pessoas com deficiência que,

vinculadas ao citado Centro de Ensino de Educação Especial, encontram-se totalmente afastadas

das atividades regulares aí desenvolvidas, com inevitáveis efeitos deletérios em suas vidas.

DA LEGITIMIDADE DO MINSTÉRIO PÚBLICO

A legitimidade do Ministério Público para promover ação civil pública em defesa de

interesses sociais e individuais indisponíveis é indeclinável, nos exatos termos dos dispositivos

situados  nos  artigos  127  e  129,  inciso  III,  da  Constituição  Federal,  sendo  hoje  matéria

inteiramente pacificada nesse sentido, principalmente quando o bem jurídico tutelado é direito

fundamental, circunstância manifestamente presente no caso em apreço.

Dentro  desse  grupo  de  direitos  encontram-se  os  transindividuais  de  natureza

indivisível, que têm como titular determinado grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre

si  ou  com  a  parte  contrária  por  uma  relação  jurídica-base.  Essa  relação  jurídica-base  é  a

preexistente  à  lesão  ou  ameaça  do  interesse  do  grupo,  categoria  ou  classe  de  pessoas,  sem

necessidade de que surja outra relação decorrente da própria lesão a direito.

Sem  muito  esforço  se  constata  que  o  direito  ora  tutelado  é  de  natureza

transindividual  e  indivisível,  inerente  a  uma  classe  de  pessoas,  posto  que  se  trata  de  direito

fundamental pertencente aos alunos com deficiência do Centro de Ensino de Educação Especial

HELENA ANTIPOFF, unidos não pela visualização da pretensão de cada um dos estudantes ao

seu correspondente direito, mas sim pela comunhão desses interesses, que passam a pertencer ao

ente coletivo conhecido na identificação jurídica qualificada pela unidade subjetiva, que são os

estudantes dessa escola de educação especial.

A natureza  indivisível  do bem jurídico  a ser  tutelado – a  prestação de educação

especial  de  qualidade  em instalações  seguras  e  adequadas  –  é  o  que  legitima  a  atuação  do
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Ministério Público do Estado do Maranhão, por meio desta Promotoria de Justiça Especializada,

em favor dos alunos do Centro de Ensino de Educação Especializada HELENA ANTIPOFF.

DO DIREITO

O direito  à  educação  engloba  o  direito  de  matricular-se,  frequentar  a  escola  e  a

progredir. Em outras palavras, significa que o Poder Público deve garantir condições para que o

educando permaneça estudando e com êxito. E não é isso o que vem ocorrendo há, pelo menos,

três  anos,  no  Centro  de  Ensino  de  Educação  Especial  HELENA  ANTIPOFF,  por  absoluta

ineficiência da gestão pública, prejudicando irremediavelmente o desenvolvimento físico e mental

dos alunos desse centro de ensino, que, dada à condição peculiar de pessoas com deficiência,

sofrem efeitos  ainda  mais  negativos  com a  paralisação  ilegal  e  injustificada  dessa  escola  de

educação especial.

Por outro lado é quase inacreditável que simples reforma demore tanto tempo para ser

concluída! A situação assemelha-se às polêmicas obras de construção dos estádios ou “arenas” da

Copa do Mundo, todas sob o signo de inúmeras suspeitas de irregularidades, que partem desde a

falta de planejamento e da boa gestão à corrupção pura e simples.

 Seria  essa  a  circunstância  em  que  está  enredada  a  interminável  reforma do

“HELENA ANTIPOFF? Quais as razões misteriosas para tantos problemas, tantos transtornos a

embaraçar a implementação, o desenvolvimento regular e a conclusão dessa “atrapalhada” obra?

Seria o caso de se realizar alguma celebração ecumênica para “exorcizar” eventuais fantasmas,

espantar espíritos malignos ou acalmar entidades do mundo dos mortos que estão a prejudicar o

retorno das atividades do “HELENA ANTIPOFF?

Entende o órgão ministerial que está faltando, na verdade, é compromisso público,

sensibilidade com a dor e angústia  do próximo,  respeito  aos direitos básicos  de pessoas que,

historicamente,  vêm  sofrendo  toda  a  sorte  de  lesão  a  direito  fundamental  e  que  só  muito

recentemente tiveram garantido constitucionalmente o direito à dignidade humana, embora ainda

exista grande dissimetria entre a norma e a realidade .

Mais  do  que  elementar  questão  legal,  temos  escandalosa  falha  moral,  em  que

princípios que devem orientar a razão de ser da vida em sociedade são vilipendiados por quem

deveria  defendê-los  prioritariamente,  até  por  conta  do  exercício  de  função pública.  Afinal,  o
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Estado não é um fim em si mesmo; sua existência obedece à razão teleológica de promoção do

bem-estar individual e coletivo. 

Nem é preciso grande esforço para se concluir pela flagrante violação ao art. 205 da

nossa Constituição Federal que a paralisação das aulas do Centro de Ensino de Educação Especial

HELENA  ANTIPOFF  representa.  Igualmente  incide,  na  espécie,  lesão  jusfundamental  ao

preceituado no art.  206, I, da Constituição Federal de 1988. Outras referências normativas, de

característica infraconstitucional,  também estão sendo inequivocamente agredidas pelo descaso

do Estado do Maranhão, por meio da Secretaria de Educação, podendo-se citar, como destaque:

Leis  7.853/1989,  9.394/1996  (LDB),  10.048/2000  e  10.098/2000;  Decretos  3.298/1999,

5.296/2004 e 6.949/2009 (Promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoas com

Deficiência e seu protocolo Facultativo).

    

DA TUTELA ANTECIPADA

A antecipação de tutela em ações que objetivem a obrigação de fazer ou não fazer

possui previsão no art. 461, caput, e § 3°, do Código de Processo Civil, aplicável à Ação Civil

Pública por força do que dispõe o art.  19 da Lei 7.347/85, sendo relevante o fundamento da

demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final.

Já o art. 273 do Código de Processo Civil autoriza o juiz a conceder a antecipação da

tutela de mérito, de cunho satisfativo, estando presentes a prova inequívoca e o convencimento da

verossimilhança da alegação exposta no pedido inicial, bem como haja “fundado receio de dano

irreparável  ou de  difícil  reparação;  ou fique caracterizado  o abuso de direito  de  defesa ou o

manifesto propósito protelatório do réu” (incisos I e II).

Não restam dúvidas de que, em face da longa paralisação das atividades da escola

HELENA ANTIPOFF, há inequívoco receio de dano irreparável  ao desenvolvimento  físico e

mental dos alunos, com incalculável prejuízo à formação dessas pessoas com deficiência. Além

do mais, em vista da irritante “enrolação” do gestor responsável em não cumprir a promessa de

fazer retornar o funcionamento regular dessa escola de educação especial,  a medida realmente

eficaz é esse juízo determinar que o “HELENA ANTIPOFF” esteja em plena atividade em no

máximo 30 (trinta) dias, fixando multa de 500,00 (quinhentos reais) por dia ou outro valor que
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Vossa Excelência entender pertinente, por descumprimento da decisão, respondendo o gestor por

eventual improbidade. 

Assim,  a  plausibilidade  do  direito  é  facilmente  verificável  em vista  das  razões  já

apresentadas  e  dos  dispositivos  legais  citados,  que  evidenciam  a  relevância  do  fundamento

jurídico e a inteira procedência  dos fatos ora narrados.

Em face de todo o exposto, o Ministério Público requer a concessão de tutela liminar,

inaudita altera pars, para que:

1) o  Estado do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado da Educação, seja

obrigado  a  reabrir  o  Centro  de  Ensino  de  Educação  Especial  HELENA

ANTIPOFF e a garantir o funcionamento regular de suas atividades em até 30

(trinta) dias, a partir da ciência desta decisão;

2) seja estipulada multa cominatória diária ao Réu, consoante prescrição do 

artigo 461, § 4º, do CPC,  no valor de 500,00 (quinhentos reais), ou outro 

montante a ser fixado por Vossa Excelência, por dia de não atendimento da 

ordem judicial.

DOS PEDIDOS FINAIS

No mérito, em sede de pedidos definitivos, requer o Ministério Público do Estado do Maranhão:

1. a citação do Réu, na pessoa de seu representante legal, para no prazo da 

Lei, querendo, contestar a presente ação, sob pena de revelia;

2. seja estipulada multa cominatória ao Réu, consoante prescrição do artigo 

461, § 4º, do CPC,  no valor de 500,00 (quinhentos reais), ou outro valor a 

critério de Vossa Excelência, por dia de não atendimento da ordem judicial;

3. seja julgado procedente o presente pedido para que o  Estado do Maranhão,

por meio da Secretaria de Estado da Educação, reabra o Centro de Ensino de
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Educação Especial HELENA ANTIPOFF e garanta o funcionamento regular de

suas atividades, em até 30 (trinta) dias, a partir da ciência desta decisão.

Protesta-se  provar  o  alegado  por  todos  os  meios  de  prova  em direito  admitidos,

embora os autos anexos já demonstrem a procedência fático-jurídica da pretensão inicial.

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), apenas para efeitos fiscais.

São Luís, 08 de abril de 2014.

Ronald Pereira dos Santos
Promotor de Justiça titular da 14ª Promotoria de Justiça Especializada

 (1ª Promotoria de Justiça na  Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência)
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