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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA VARA 
DAINFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DA CAPITAL

URGENTE

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO  MARANHÃO, por intermédio  do

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 NÃO FAZER COM

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA contra:

ASSOCIAÇÃO  DE  EDUCAÇÃO  VICENTINA  SANTA  LUÍSA  DE

MARILLAC – AEVSLM (ESCOLA SÃO VICENTE DE PAULO), pessoa jurídica de direito

privado inscrita no CNPJ nº 07.469.653/0017-20, situada na avenida João Pessoa, nº 204, João

Paulo, nesta capital, pelos fundamentos de fato e de direito a seguir expostos.
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DA COMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE:

A Constituição Federal,  no artigo 205, prevê que  a educação  é direito de todos e

dever  do Estado e  da família,  devendo ser  promovida  e  incentivada  com a colaboração da

sociedade, objetivando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da

cidadania e sua qualificação para o trabalho.

O direito à educação configura-se como direito fundamental individual e social, uma

vez que está intimamente relacionado à noção de dignidade da pessoa humana, que pressupõe a

garantia de fruição de todas as condições propícias ao amadurecimento e desenvolvimento das

potencialidades do indivíduo, além de ser uma das bases de formação e organização da sociedade.

No art.  54, III,  do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, são elencados os

deveres  do  Estado  em  relação  à  educação  e,  dentre  eles,  está  o  atendimento  educacional

especializado a pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. 

Sem a  existência  de  educação  de  qualidade  é  improvável  o  amadurecimento  e  o

desenvolvimento de uma criança com deficiência, ficando totalmente impossível a sua adequada

inclusão  social;  e,  para que se tenha  a  qualidade  da educação  necessária,  é  imprescindível  a

qualificação dos profissionais de educação.

A recusa de matrícula à criança, com ou sem deficiência, não possui justificativa legal

e  principalmente  moral,  e  configura  escandalosa  negação do acesso ao direito  fundamental  à

educação inclusiva, o que, obviamente, evidencia flagrante inobservância aos preceitos legais  em

voga. 

Como supedâneo desse entendimento,  o art.  148, IV,  e o art.  209 do Estatuto da

Criança e do Adolescente, estabelecem a competência exclusiva da Vara da Infância e Juventude

para conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à

criança  e  ao  adolescente,  quando  ocorrer  ação  ou  omissão  na  oferta  dos  seus  direitos

fundamentais.

O art.  208,  II,  do ECA, estabelece  expressamente  que as  ações  referentes  ao não

oferecimento ou oferta irregular de  “atendimento educacional especializado aos portadores de

deficiência”, serão regidas pelas disposições desta lei.

No mesmo sentido, o seguinte julgado:
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“COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  DA  INFÂNCIA  E  DA
JUVENTUDE  PARA  CONHECER  DE  QUAISQUER
AÇÕES CIVIS FUNDADAS EM INTERESSES AFETOS Á
CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (INCISO  IV).  Juízo  da
Infância  e  da Juventude.  Competência.  A competência  da
Justiça da Infância e da Juventude está definida pelo art.
148, do ECA, a ela cumprindo conhecer de quaisquer ações
civis  fundadas  em  interesses  afetos  à  criança  e  ao
adolescente  (inciso  IV),  independentemente  de  serem
públicos  ou  privados  os  seus  efeitos.  A  ela  compete,
portanto,  conhecer  de  ação  mandamental  visando  a
proteção de adolescente contra ato dito abusivo de diretor
de  colégio,  mesmo  particular,  impeditivo  do  exercício  do
direito  à educação.  Provimento do recurso.” (  agravo de
instrumento  -  processo  448/93  –  Tribunal  de  Justiça  do
Estado do Rio de Janeiro ).

Desse modo, independentemente de pertencerem à rede pública ou particular, esses

estabelecimentos  de  ensino  devem  atender  a  todas  as  crianças,  com  deficiência  ou  sem

deficiência, ofertando aos educandos materiais pedagógicos e práticas de ensino que atendam às

diferenças  individuais,  sem discriminações  indevidas,  beneficiando a todos com o convívio  e

crescimento na diversidade. 

DOS FATOS:

No  dia  07  de  fevereiro  de  2014,  compareceu  à  14ª  Promotoria  de  Justiça

Especializada na Defesa dos Direitos  da Pessoa com Deficiência  a  Sra.  LUCIANA PONTES

SANTOS, mãe do menor  AIMAR SANTOS DOS ANJOS, 8 anos, com paralisia cerebral, que

apresenta  dificuldade  na  coordenação  motora  e  na  fala,  para  relatar  as  dificuldades  que  têm

enfrentado para conseguir vaga em escola para seu filho nesta capital.

Na oportunidade, a mãe de  AIMAR relatou que seu filho frequentava há um ano a

escola  “Ciranda  do ABC”,  situada  no  bairro  Anjo  da  Guarda,  cursando  o  2º ano do Ensino

Fundamental, e que, por não apresentar progresso no processo de desenvolvimento, resolveu tirá-

lo  dessa  instituição  para  matriculá-lo  em  outra  unidade  escolar;  a  partir  daí,  começou  seu

verdadeiro calvário em busca de vaga em outras escolas.

Por diversas vezes a genitora da criança com deficiência tentou obter vaga junto a

diversas escolas particulares, incluindo a escola SÃO VICENTE DE PAULO, que, após analisar

o pedido da mãe da criança com deficiência, “aconselhou” que fosse pago um tutor,    “por fora da

mensalidade da escola”, para acompanhamento da criança, o que não foi aceito pela genitora do
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pequeno  AIMAR SANTOS DOS ANJOS. Por conta da recusa em pagar a sobretaxa ilegal,  o

pedido de matrícula da criança foi negado, gerando grave transtorno no desenvolvimento físico e

mental do menor e profundo sofrimento moral em sua responsável legal.

A Ficha de Atendimento nº 21/2014, fls. 06, em que está consignado o relato fático da

dolorosa rotina dessa sofrida mãe, deixa evidente a manifesta insensibilidade e preconceito da

requerida, além de configurar gritante contradição com os valores cristãos de fraternidade, amor

ao próximo e solidariedade, uma vez que a escola se diz de orientação cristã. Percebe-se uma

prática cruel e repulsiva em verdadeira negação ao discurso propalado.

Ressalte-se que não é de hoje que as escolas particulares vêm se furtando ao dever de

oferecer  educação  inclusiva,  com  os  recursos  pedagógicos  indispensáveis  e  profissionais

capacitados para o atendimento especializado a esses alunos, negando o efetivo acesso da criança

e do adolescente  com deficiência  na rede de ensino particular,  o  que exige a intervenção do

Ministério Público na tutela desse direito fundamental e resposta célere do Poder Judiciário nesse

sentido.

A Constituição Federal garante a todos o direito à educação e ao acesso à escola. Toda

escola,  assim  reconhecida  pelos  órgãos  oficiais  como  tal,  deve  atender  aos  princípios

constitucionais,  não podendo excluir nenhuma pessoa em razão de sua origem, raça, sexo, cor,

idade, deficiência ou ausência dela.

 A Lei n.º 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), art. 59, ainda prevê que:

 “Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com
necessidades especiais:
I  -  currículos,  métodos,  técnicas,  recursos  educativos  e
organização  específicos,  para  atender  às  suas
necessidades”;
II – terminalidade específica para aqueles que não puderem
atingir  o  nível  exigido  para  a  conclusão  do  ensino
fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração
para concluir em menor tempo o programa escolar para os
superdotados;
III  -  professores  com  especialização  adequada  em  nível
médio  ou  superior,  para  atendimento  especializado,  bem
como  professores  do  ensino  regular  capacitados  para  a
integração desses educandos nas classes comuns; (...)”.

            A Convenção Interamericana para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação

contra as Pessoas Portadoras de Deficiência, da qual o Brasil é signatário pelo Decreto n.º 3.956,

de 08/10/2001, estabelece que os Estados Partes comprometem-se a:
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“1  –  tomar  as  medidas  de  caráter  legislativo,  social,
educacional, trabalhista, ou de qualquer outra natureza, que
sejam necessárias para eliminar a discriminação contra as
pessoas  portadoras  de  deficiência  e  proporcionar  a  sua
plena  integração  à  sociedade,  entre  as  quais  as  medidas
abaixo  enumeradas,  que  não  devem  ser  consideradas
exclusivas: a) medidas das autoridades governamentais e/ou
entidades  privadas  para  eliminar  progressivamente  a
discriminação  e  promover  a  integração  na  prestação  ou
fornecimento  de  bens,  serviços,  instalações,  programas  e
atividades,  tais  como  o  emprego,  o  transporte,  as
comunicações, a habitação, o lazer, a educação, o esporte, o
acesso  à  justiça  e  aos  serviços  policiais  e  as  atividades
políticas e de administração” (artigo III - destaquei).

A Resolução n.º 291/2002 do Conselho Estadual de Educação do Maranhão declara,

em seu  art.  5º,  que  “a escola  deve  acolher  todas  as  crianças,  independentemente  das  suas

condições  físicas,  intelectuais,  sociais,  emocionais,  lingüísticas  ou  outras”;  não  faz,  assim,

qualquer distinção que justifique a imposição de cláusula contratual abusiva como condição à

matrícula.

Fica evidente, por todo o exposto, que não se pode ignorar a existência de indivíduos

com deficiência na nossa sociedade, os quais têm garantido o direito à educação e à educação

inclusiva, ou seja, de preferência na rede regular de ensino, com “currículos, métodos, técnicas,

recursos educativos e organização específicos, para atender às suas necessidades” (art. 59, da

LDB).

Sendo assim,  não se  pode negar  que  as  escolas  particulares  estão  obrigadas  a  se

adequarem aos critérios  e parâmetros  da educação inclusiva,  acolhendo e disponibilizando os

recursos e profissionais necessários à  educação especial,  uma vez que esta é espécie  da qual

aquela é gênero.

Acolher  significa  receber  e  dar  suporte,  propiciando  ao  educando  os  meios

necessários à correta aplicação do ensino, de modo a garantir  o desenvolvimento intelectual e

psicológico do estudante durante o seu processo de aprendizagem.

O  mais  grave,  contudo,  é  que  a  atitude  da  escola  SÃO  VICENTE  DE PAULO

enquadra-se no tipo previsto no art. 8º da Lei 7.853, de 24/10/1989.

Constitui crime punível com reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa:
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I- - recusar, suspender, procrastinar , cancelar ou fazer cessar, sem justa causa, a

inscrição de aluno em estabelecimento  de ensino de qualquer  curso ou grau,

público ou privado, por motivos derivados da deficiência que porta[...]  

DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E OUTROS:

De  acordo  com  o  art.  273,  do  Código  de  Processo  Civil,  “o  juiz  poderá,  a

requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido

inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e: I –

haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou; II - fique caracterizado o abuso

de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu”.

Há verossimilhança na alegação de que a escola SÃO VICENTE DE PAULO está

recusando o ingresso de pessoa com paralisia cerebral ou com outra limitação cognitiva, uma vez

que condiciona a realização da matrícula a pagamento de sobretaxa, isto é, de valor não incluso na

mensalidade  escolar,  afrontando  escandalosamente  a  recente  Lei  Estadual  nº  10.130,  de

29/07/2014, cópia anexa, caracterizando grave lesão ao direito à educação inclusiva.

Ademais, o  periculum in mora e o fundado receio de dano irreparável fica mais do

que  evidente  na  situação  absurda  e  intolerável  de  negação  de  um direito  fundamental  e  das

terríveis e insuperáveis consequências no desenvolvimento físico e mental da criança.

É  importante  lembrar  que,  apesar  de  invocados  aqui  os  requisitos  mais  rígidos  e

exigentes  do artigo  273 do CPC, bastariam os  requisitos  do artigo  12 da Lei  da  Ação Civil

Pública, e do artigo 84, parágrafo 3º, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ou seja, o

fumus  boni  júris e  o  periculum  in  mora. Na  espécie,  estão  sendo  tratados  interesses  que

transcendem à tutela individual, sendo, portanto, regrados pela legislação especial da ação civil

pública.

Assim, sendo injustificável a conduta da requerida, requer:

1) que a escola SÃO VICENTE DE PAULO seja obrigada  a não fazer a recusa de

pessoa  com  deficiência,  devendo  acolher  incondicionalmente,  dentro  das  vagas

disponíveis,  todo  e  qualquer  pedido  de  matrícula  de  pessoa  com  essa  condição,

incluindo as com dificuldades de cognição, oferecendo os meios necessários ao pleno
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exercício  da  aprendizagem,  utilizando-se  para  isso  dos  recursos  técnicos  e

pedagógicos adequados;  

2) que nenhuma diferença de valor seja cobrada nas mensalidades em decorrência da

existência de deficiência, sem incidência de taxa ou sobretaxa, conforme estabelece a

Lei nº 10.130, de 29/07/2014 (cópia anexa);

3) que os recursos técnicos e pedagógicos necessários ao adequado acompanhamento

das aulas por parte da criança deficiente sejam disponibilizados logo no início das

atividades escolares, evitando-se qualquer tipo de prejuízo à formação da criança ou

do adolescente ou dano ao seu desenvolvimento;

4) que esse provimento de urgência seja estendido a todas as escolas da rede regular

de ensino, notadamente às particulares, que se encontrem nas mesmas condições da

ré, para que garantam o ingresso dos alunos com deficiência e garantam tratamento

isonômico quanto às obrigações contratuais;

5) que seja fixado multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada dia de atraso no

cumprimento da decisão que conceder a antecipação de tutela, a ser depositado no

fundo de que trata o art. 13 da Lei Federal n.º 7.347/85;

DOS PEDIDOS COMPLEMENTARES:

 

Por todas essas razões, o Ministério Público do Estado do Maranhão requer:

1) a citação da escola SÃO VICENTE DE PAULO, situada na avenida João

Pessoa,  nº  204,  bairro  João  Paulo, nesta  capital, para,  querendo,  contestar  a

presente ação no prazo legal;

2) seja, ao final, acolhidos todos os pedidos apresentados para concessão da

tutela antecipada, tornando definitivos os efeitos da decisão provisória;

3) julgada  procedente  a  ação,  condenando  a  escola  SÃO  VICENTE  DE

PAULO a não fazer recusa de matrícula, dentro das vagas disponíveis, acolhendo

incondicionalmente todo e qualquer pedido de pessoa com deficiência, oferecendo

os  meios  necessários  ao  pleno  exercício  da  aprendizagem  e  utilizando-se  dos
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recursos técnicos e pedagógicos adequados, abstendo-se de cobrar sobretaxa ou

outros valores fora da mensalidade escolar na prestação desse serviço.

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

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

São Luís, 23 de setembro de 2014.

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

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