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PrefeItura Municipal

de Carazinho

Of. nO 082/12 - GPC

Excelentissimo Senhor,

Ver. Erlei Vieira,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

• Encaminha Projeto de Lei n° 039/12

Senhor Presidente:

o Carazinho que não pára

Carazinho, 24 de abril de 2012.

•

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n.o 039/12, desta

data, o qual Declara situação de emergência, autoriza a contratação emergencial de servidores para

trabalhar na SMEC, para apreciação sob Regime de Urgência.

Exposição de Motivos:

Justifica-se o pedido de Contratação Emergencial de cinco (05) professores para Edu-

cação Infantil em função de não ter banca de Concurso Público .

Com a necessidade de abertura de novas vagas na Rede Municipal de Ensino para

atender a demanda da Educação Infantil e cumprir uma determinação judicial, a qual estabelece que

até março do corrente ano todas as crianças em lista de espera nas EMEls devem ser matriculadas,

a contratação destes profissionais torna-se imprescindível para o atendimento desta demanda, inclu-

sive com abertura da creche do Bairro Aeroclube, que esta prestes a acontecer.

Igualmente, anexamos cópia de expediente recebido da Secretaria de Assuntos Jurí-

dicos.

Incorporamos Demonstrativo de Impacto Orçamentário e Financeiro.

Atenciosamente,

Prefeito.

SMECIIMD
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M.C.

M.P.

APELANTE

APELADO

DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos.

• Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNIClplO

DE CARAZINHO, em face da sentença prolatada nos autos da AçAo CIVIL

PÚBLICA, ajuizada pelo MINISTERIO PÚBLICO, contra o ora apelante, que

tomou definitiva a liminar, condenando o Municfpio à obrigação de fazer

consistente na oferta e garantia, durante 12 meses de todos os anos, do

serviço de educação infantil (creches e pré-escofa), a todas as crianças de

00 a 06 anos de idade do Municfpio que dele necessitem, sem qualquer

limitação de vaga, em horário compatlvel com o horário de expediente da

maioria dos trabalhadores (das 07:00 às 18:00 horas), sob pena de multa

diária no valor de R$5.000,00.

• Em suas razões, o Municipio aduziu que a sentença proferida

equivocou-se quando afirma que o apelante deixou de cumprir o item 5 da

inicial, vez que este item nunca foi objeto do acordo celebrado de fi. 1767,
por se tratar de pedido genérico para evento futuro e incerto. Sustentou que

descabe a concessão de ordem condenatória de caráter permanente.

Referiu a decisão do acórdão n.o 70024544850, que julgou improcedente a

Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público. Acrescentou a decisão

proferida no acórdão n.o 70044879989. Salientou que o Municlpio esta

cumprindo percentual superior ao exigido pelo artigo 212 da CF., sendo que

diversas soluções já foram adotadas e comprovadas. ArgUiu que ao poder

judiciário descabe a ingerência, interferência ou adoção de medidas

tendentes a substituir o gestor público, especialmente em atos
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administrativos do Poder Executivo. Asseverou que cabe ao Municipio

decidir sobre as ações que pretende empreender, dentro do âmbito de sua

competência e atribuições constitucionais. Ressaltou que não pode ser

imposto ao Municipio cumprir nada que a legislação não preveja, pois

atingiria os principios de independência, harmonia e separação dos poderes

legitimamente constitufdos no Brasil. Argumentou que a prioridade é o

ensino fundamental e este vem sendo disponibilizado para 100% das

• crianças e adolescentes do Municfpio, sendo que varias atuações estão

sendo adotadas para que a educação infantil também seja disponibilizada

para 100% das crianças de 00 a 06 anos. Ponderou da inviabilidade da

imposição da multa. Requereu o provimento da apelação.

Foram apresentadas contrarrazões, fls. 1832/1847.

A eminente Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento

do recurso, 1850/1873.

É o relatório.

Estou em dar parcial provimento ao recurso.

• 1 - A sentença prolatada pelo Juizo a quo , da lavra da Ora.

Rossana Gelain, analisou com propriedade o mérito da ação. Portanto, não

verifico qualquer equivoco referente ao item "5' da inicial, eis que o pedido

disposto neste item trata, justamente, da analise do mérito.

2 - No caso, estamos diante de direito fundamental social que

deve ser, efetivamente, assegurado pelo Ente Público Municipal:

atendimento em creche ou pré-escola, nos termos do inciso IV do art. 54 do

Estatuto da Criança e do Adolescente e do inciso IV do art. 208 da
ConstituiçãoFederal.
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Em vista disto, qualquer norma que disponha acerca da

previsão orçamentária não pode se sobrepor aos direitos e garantias

fundamentais, ar inclurda a educação, conforme artigo 6° da Constituição
Federal1.

Insta salientar, ainda, que a Lei de Diretrizes e Bases da

Educação (Lei nO9.394/96), em seu art. 22, destaca que a educação básica
"tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum

• indispensável para o exercício da cidadania e fomecer-Ihe meios para progredir no

trabalho e em estudos posteriores".

Como bem assinalado pelo eminente Des. Ricardo Raupp

Ruschel, "a colocação de tal direito social (a educação) em patamar tão elevado

deve-se ao fato de que este direito se encontra intimamente ligado à tão propalada

dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil, nos

termos do artigo 1°, 111,da CF" (Apelação Cível nO 70014628671, Sétima

Câmara Crvel, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Raupp Ruschel,
julgado em 24/05/2006).

3 - A Constituição Federal estabelece (art.30, VI, e art.208, IV,

• e art.211, 92°) atuação prioritária do ente municipal, tanto na Educação

Infantil como no Ensino Fundamental, ou seja, o Estado (gênero) está

obrigado, por lei, a tomar a educação uma realidade disponlvel e acessrvel à
toda população.

E não se diga que a creche ou pré-escola tem apenas
finalidade assistencial, pois o art. 29 da Lei de Diretrizes e Bases da

Educação estabelece que "A educação infantil, primeira etapa da educação

básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de

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

1 "Art. 6°. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à matem idade e a Infânda, a asslstênda aos desamparados,
na forma desta Constituição."

4



I« ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
"', PODER JUDICIÁRIO,'> TRIBUNAL DE JUSTiÇA

•

•

RCF
N° 70047016472
2012/ClvEL

Acerca do tema, confira-se o brilhante e irreparável

entendimento manifestado pela Primeira Turma do Superior Tribunal de

Justiça em julgado assim ementado:

"DIREITO CONSTITUCIONAL A CRECHE
EXTENSIVO AOS MENORES DE ZERO A SEIS
ANOS. NORMA CONSTITUCIONAL REPRODUZIDA
NO ART. 54 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE. NORMA DEFINIDORA DE
DIREITOS NÃO PROGRAMATlCA. EXIGIBILIDADE
EM JuIzo. INTERESSE TRANSINDIVIDUAL
A TlNENTE As CRIANÇAS SITUADAS NESSA FAIXA
ETARIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CABIMENTO E
PROCED~NCIA. 1- O direito constitucional à
creche extensivo aos menores de zero a seis
anos.é consagrado em nonna constitucional
reproduzida no art. 54 do Estatuto da Criança e do
Adolescente. Violação de Lei Federal. 2- Releva
notar que uma Constituição Federal é fruto da vontade
polftica nacional, erigida mediante consulta das
expectativas e das possibilidades do que se vai
consagrar, por isso que cogentes e eficazes suas
promessas, sob pena de restarem vãs e frias
enquanto letras mortas no papel. Ressoa inconceblvel
que direitos consagrados em nonnas menores como
Circulares, Portarias, Medidas Provisórias, Leis
Ordinárias tenham eficácia imediata e os direitos
consagrados constitucionalmente, inspirados nos mais
altos valores éticos e morais da nação sejam
relegados a segundo plano. Prometendo o Estado o
direito à creche, cumpre adimpli-Io, porquanto a
vontade polltica e constitucional, para utilizarmos a
expressão de Konrad Hesse, foi no sentido da
erradicação da miséria intelectual que assola o pais. O
direito à creche é consagrado em regra com
nonnatividade mais do que suficiente, porquanto se
define pelo dever, indicando o sujeito passivo, in casu,
o Estado. 3- Consagrado por um lado o dever do
Estado, revela-se, pelo outro ângulo, o direito
subjetivo da criança. Consectariamente, em função do
princípio da inafastabilidade da jurisdição consagrado
constitucionalmente, a todo direito corresponde uma
ação que o assegura, sendo certo que todas as
crianças nas condições estipuladas pela lei encartam-
se na esfera desse direito e podem exigi-lo em juízo. A
homogeneidade e transindividualidade do direito em
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foco enseja a propositura da ação civil pública. 4- A
detenninação judicial desse dever pelo Estado, não
encerra suposta ingerência do judiciário na esfera da
administração. Deveras, não há discricionariedade do
administrador frente aos direitos consagrados, quiçá
constitucionalmente. Nesse campo a atividade é
vinculada sem admissão de qualquer exegese que
vise afastar a garantia pétrea. 5- Um pais cujo
prelimbulo constitucional promete a dIsseminação
das desigualdades e a proteção à dignidade
humana, alçadas ao mesmo patamar da defesa da
Federação e da República, não pode reiegar o
direito à educação das crianças a um plano
diverso daquele que o coloca, como uma das mais
beias e justas garantias constitucionais. 6-
Afastada a tese descabida da discricionariedade, a
única dúvida que se poderia suscitar resvalaria na
natureza da nonna ora sob enfoque, se programática
ou definidora de direitos. Muito embora a matéria seja,
somente nesse particular, constitucional, porém sem
importância revela-se essa categorização, tendo em
vista a explicitude do ECA, inequívoca se revela a
nonnatividade suficiente à promessa constitucional, a
ensejar a acionabilidade do direito consagrado no
preceito educacional. 7- As meras diretrizes traçadas
pelas polfticas públicas não são ainda direitos senão
promessas de lege ferenda, encartando-se na esfera
inslndicável pelo Poder Judiciário, qual a da
oportunidade de sua implementação. 8- Diversa é a
hipótese segundo a qual a Constituição Federal
consagra um direito e a norma infraconstitucional
o expliclta, impondo-se ao judiciário tomá-io
realidade, ainda que para isso, resulte obrigação
de fazer, com repercussão na esfera orçamentária.
9- Ressoa evidente que toda imposição jurisdicional à
Fazenda Pública implica em dispêndio e atuar, sem
que isso infrinja a hannonia dos poderes, porquanto
no regime democrático e no estado de direito o Estado
soberano submete-se à própria justiça que instituiu.
Afastada, assim, a ingerência entre os poderes, o
judiciário, alegado o malferimento da lei, nada mais
fez do que cumpri-Ia ao detenninar a realização
prática da promessa constitucional. 10- O direito do
menor à freqDência em creche, insta o Estado a
desincumbir.se do mesmo através da sua rede
própria. Deveras, coiocar um menor na fila de
espera e atender a outros, é o mesmo que tentar
legalizar a mais violenta afronta ao principio da
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isonomia, pilar não s6 da sociedade democrática
anunciada pela Carta Magna, mercê de ferir de
morte a cláusula de defesa da dignidade humana.
11- O Estado não tem o dever de inserir a criança
numa escola particular, porquanto as relações
privadas subsumem-se a burocracias sequer previstas
na Constituição. O que o Estado soberano promete
por si ou por seus delegatários é cumprir o dever de
educação mediante o oferecimento de creche para
crianças de zero a seis anos. Visando ao cumprimento
de seus designios, o Estado tem dominio iminente
sobre bens, podendo valer-se da propriedade privada,
etc. O que não ressoa /fcito é repassar o seu encargo
pare o particular, quer incluindo o menor numa 'fila de
espera', quer sugerindo uma medida que tangencia a
legalidade, porquanto a inserção numa creche
particular somente poderia ser realizada sob o pálio
da licitação ou delegação legalizada, acaso a entidade
fosse uma longa manu do Estado ou anu/sse,
voluntariamente, fazer-lhe as vezes. 12- Recurso
especial provido. (REsp nO5752801SP,ReI, Min. José
Delgado, DJU 25/1012004, p. 228) (grifei)

4 - Quanto ao caráter permanente da ordem condenatório, o

art.227, caput, da Constituição Federal é claro ao estabelecer que "~dever

da famflia, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao

jovem, 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

fonna de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão".

Portanto, a garantia estabelecida pela sentença: "(...) vagas

durante 12 meses de todos os anos, do serviço de educação infantil

(creches e pré-escolas), a todas as crianças de 00 a 06 anos de idade do

Municipio, sem qualquer limitação de vagas (...)", é, tão somente, para

elucidar o caráter permanente que não deveria, sequer, ser questionado

pelo apelante, eis que o Município é obrigado a disponibilizar vagas na

educação infantil e no ensino fundamental a todas as crianças e

adolescentes que necessitem.
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5 - Com efeito, embora inquestionável que resida,
primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de

formular e executar políticas públicas, revela-se possível ao Poder

Judiciária, - ainda que em bases excepcionais - determinar sejam estas

implementadas, especialmente nas hipóteses de polfticas públicas definidas

pela própria Constituição, como é o caso dos autos.

Portanto, não há ofensa ao principio da separação dos

poderes, quando cabe ao Poder Judiciario determinar que a política pública

(educação: direito fundamental da criança e do adolescente) seja

implementada, nao deixando que o Município, com a sua omissao,

comprometa a eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais

impregnados de estatura constitucional.

Neste sentido, os julgados desta Corte:

APELAÇAO. AÇAO CIVIL PÚBLICA. ECA. ACESSO
À ETAPA SEGUINTE DO ENSINO INFANTIL
OBSTADO POR CRITÉRIO DE IDADE M/N/MA NAo
PREVISTO NA CONSTITUlÇAO FEDERAL NEM NA
LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇAO.
DIREITO FUNDAMENTAL QUE NÃO PODE SER
RESTRINGIDO POR RESOWÇAO
ADMINISTRATIVA. INGERÉNCIA DO JUDICIARIO.
MULTA OlARIA. DESCABIMENTO. 1. O acesso à
etapa seguinte do ensino infantil por criança aprovada
na série anterior não pode ser obstado por critérios de
idade mínima, estabelecidos por regulamento
administrativo, em confronto com as disposições
legais e constitucionais sobre a matéria. 2. Afastada a
alegação de violação ao principio da separação
dos poderas, uma vez que o Judiciário não pode
quedar inerte à ação ou omissão do Poder
Executivo, não havendo discricionariedade
quando se trata de direito fundamental da criança
e do adolescente. 3. Descabe a aplicação de multa
diária, pois esta não tem o condão de dar celeridade
ao cumprimento da decisão, vindo apenas em prejulzo
da coletividade, que suportaria seu ônus. DERAM
PARCIAL PROVIMENTO. UNANIME. (SEGREDO DE

8



I.....ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
. "', PODER JUDICIÁRIO

.: ','~ TRIBUNAL DE JUSTiÇA

•

•

RCF
N° 70047016472
20121CJVEL

JUSTIÇA) (Apelação e Reexame Necessário N"
70014040679, Sétima Câmara Cfvel, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasif Santos,
Julgado em 0810812007)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ECA. DIREfTO A
EDUCAÇAo. TRANSPORTE. OBRIGAÇAO DO
ESTADO. MULTA. 1. A efetivação dos direitos das
crianças e dos adolescentes, por melo de ação
civil pública, não fere o principio da separação dos
poderes. 2. O direito a educação, garantido
constitucionalmente, contempla o transporie para
aqueles que residem em focalidades aonde não há
escola. Esta obrigação compete ao Estado, em seus
diferentes planos. 3. Deve ser afastada a aplicação da
multa, vez que apenas viria em prejufzo da
coletividade, não garantindo o atendimento do direito
pretendido. DERAM PARCIAL PROVIMENTO.
UNANIME. (Agravo de Instrumento N" 70014714448,
Sétima Câmara Clvel, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Jufgado em
01/1112006)

ECA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
ALEGAÇAO DE 'PERDA DE OBJETO DA AçAO E
INDEVIDA fNGER~NCfA DO PODER JUDICIARIO. O
ente público deu causa à ação, e antecipação da
tutela não implica extinção do direito em causa. Perda
de objeto que somente ocorre em razão de fato alheio
ao processo. A responsabilidade dos entes públicos,
na efetivação do direito à fundamentaf saúde, é
solidária. Afastada a alegação de violação ao
principio da separação dos poderes, uma vez que
o Judiciário não pode quedar inerte à ação ou
omissão do Poder Executivo Desnecessidade de
dotação orçamentária e procedimento de licitação
para aquisição e fornecimento de medicamentos.
Hipótese não sujeita a reexame necessário. NEGADO
SEGUIMENTO. REEXAME NECESsARfO NAo
CONHECIDO. (Apefação e Reexame Necessário N"
70016214827, Sétima Câmara Cfvel, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: Maria Berenice Dias, Jufgado
em 10/1012006)

6 • Estou mantendo a obrigação de fazer estabelecida na

sentença, mas, no entanto, afasto a imposição da multa, porquanto entendo
9
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pela inadmissibilidade da cominação de astreintes contra a Fazenda Pública,

conforme a fundamentação do julgamento do AI nO70005304274, da lavra

do eminente Des. ARAKEN DE ASSIS, verbis:

"Emprincipio, aplica-se às pessoas jurídicas de direito
público a disciplina do arl. 461 do C6d. de Proc. Civil.
Mas, há que atentar para a razoabilidade no uso dos
meios coercitivos, pois a Administração, jungida à
legalidade, nem sempre exibe condições de atender,
prontamente, as chamadas 'prestações positivas'
resultantes dos comandos constitucionais. E ainda há
que considerar que, por lastimável deficiência do
ordenamento juridico pátrio, a multa grava o Erário,
jamais o agente político ou o servidor com
competência para praticar o ato, pessoalmente, o que,
no fundo, a torna in6cua. A função da técnica de
coerção patrimonial é pressionar, psicologicamente,
quem pode cumprir a ordem judicial, ameaçando-Ihe
com sanção pecuniária, objetivo frustrado pela
impossibilidade de atingir aquelas pessoas. No caso,
avulta a inexistência de recusa em cumprir a ordem
judicial.
"Também parece cerlo que, ao impor a astreinte sem
explicitar sua perlinência, a respeitável decisão carece
de motivação, neste ponto, infringindo o arl. 93, IX, da
CF/88 e o art. 165 do Cód. de Proc. Civil.
"O receio de lesão grave e de difícil reparação decorre
da fluência da multa'

Neste sentido os julgados desta corte:

RECURSO DE APELAÇAo. AGRA VO RETIDO.
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
MUNIC/PIO DE CAXIAS DO SUL. VAGA PARA
EDUCAÇAo INFANTIL - CRECHE. DIREITO A
EDUCAÇAO. GARANTIA FUNDAMENTAL. DIREITO
SOCIAL. OBRIGAÇAO DO MUNICfplO EM SENTIDO
AMPLO. ARTS. 6" E 208 DA CONSTITUlÇAo
FEDERAL. ART. 54 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE. CONDENAÇAO DO ENTE
PÚBLICO MUNICIPAL AO PAGAMENTO DE
HONORARIOS ADVOCAT/CIOS A DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO (FADEP). DESCABIMENTO.
IMPOSIÇAO DE MULTA OlARIA. DESCABIMENTO. 1

10
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- O acesso ao ensino obrigat6rio e gratuito é um
direito público subjetivo (art. 208, 91°, da CF), sendo
que os Municípios devem garantir atendimento em
creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos
de idade (art. 208, IV, da CF e art. 54, IV, do ECA, e
arts. 4°, IV, e 11, ambos da Lei nO 9.394/96). 2-
Descabe condenar o Municlpio a pagar honorários ao
FADEP, já que o custeio do serviço público prestado
pela Defensoria Pública é ônus do Estado. AGRAVO
RETIDO PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO
PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível NO
70045873775, Sétima Câmara Cível, Tribunal de
Justiça do RS, Relator. Roberto Carvalho Fraga,
Julgado em 1610112012)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIABILIDADE DE
CONCESSÃODE TUTELAANTECIPADA CONTRA A
FAZENDA PÚBLICA. Existem situações em que os
requisitos legais para antecipação de tutela são tão
presentes, que o fumus boni juris e o periculum in
mora, e até o interesse público, não s6 recomenda
como impõe a concessão de liminar para cumprimento
pelo poder público, mesmo sem a sua manifestação
prévia. Assim ocorre quando há preponderância de
princípios constitucionais, no caso presente, o direito à
educação. EDUCAÇÃO INFANTIL. VAGA EM
CRECHE MUNICIPAL. DIREITO SOCIAL
CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO. A
educação é um direito social, previsto
constitucionalmente, que deve ser assegurado com
absoluta prioridade em relação às crianças e
adolescentes, incumbindo ao poder público a
responsabilidade de garantir seus ingressos nas
escolas ou creches, independentemente das regras
administrativas. IMPOSiÇÃO DE MULTA D/ARIA EM
CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM
JUDICIAL. SUBSTITUiÇÃO POR BLOQUEIO DE
VALORES PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO
DA DECISÃO. POSSIBILIDADE. O bloqueio de
valores apresenta-se como medida menos onerosa do
que a imposição da multa diária. Agravo de
instrumento parcialmente provido, de plano. (Agravo
de Instrumento NO 70046190591, Sétima Câmara
C{ve/, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge LuIs
Dalll'Agnol, Julgado em 23/1112011)
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ECA. AÇÃO ORDINARIA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. DEVER DO MUNlClpIO. VAGA EM
CRECHE. MULTA PECUNlARIA. DESCABIMENTO.
Não é adequada a imposição de pena pecuniária
contra os entes públicos, quando existem outros
meios eficazes de tomar efetiva a obrigação de fazer
estabelecida na sentença, sem afetar as já combalidas
finanças públicas. Recurso provido. (SEGREDO DE
JUSTIÇA) (Agravo de Instrumento N" 70035083658,
Sétima Câmara Cfvel, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Sérgio Femando de Vasconcellos Chaves,
Julgado em 12/0512010)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ACESSO A PRÉ-
ESCOLA. MATRICULA NA PRÉ-ESCOLA, N{VEL B.
IDADE M{NIMA. DESPROPORCIONALlDADE DO
ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE
DEFERIMENTO DA TUTELAANTECIPADA CONTRA
O PODER PÚBLICO. PRECEDENTES.
NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA FIXAÇÃO
DE MULTA olARIA PARA O CASO DE
DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA. DECISAo
MANTIDA, EM PARTE. Revela-se admissivel a
concessão de tutela antecipada contra o Estado,
desde que presentes os requisitos autorizadores da
medida, quais sejam urgência e probabilidade de
grave prejulzo à parte, monnente em se tratando de
criança e adolescente. O artigo 208, inciso IV, da CF,
possibilita a matricula de crianças de zero a cinco
anos na pré-esco/a, garantindo que, a partir dos seis
anos de idade possa ingressar na 18 série do ensino
fundamental, nos tennos do artigo 32 da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação. Completando o
infante a idade de 05 (cinco) anos no inicio do primeiro
semestre letivo, cablvel se mostra sua matricula na
pré-esco/a. É de afastar-se a multa em casos que tais,
porquanto, além de não atingir sua finalidade, qual
seja a de coagir a parte ex-adversa a cumprir a
decisão judicial, vem em prejulzo da própria
coletividade, tratando-se a parte demandada de ente
público. PREFACIAL DESACOLHIDA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO PROVIDO, EM PARTE. (SEGREDO
DE JUSTIÇA) (Agravo de Instrumento N"
70030982722, Sétima Câmara Crvel, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza,
Julgado em 30/0912009)
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ANTE O EXPOSTO, dou parcial provimento ao recurso de

apelação; tão somente para afastar à imposição de multa diária. No mais,

confirmo a bem lançada sentença de 1° grau, que analisou e definiu a lide

com extrema propriedade.

Intimem-se.

Diligências legais.

Porto Alegre, 3 1 de janeiro de 2012,

OR. ROBERTO CARVALHO FRAGA,
Relator .

13
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CARAZINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

INFORMAÇÃO N° 348/2012

DE:

PARA:

ASSUNTO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROJETO DE LEI N° 030/2012

•

•

Prezado Senhor Secretário:

Ao tempo em que o cumprimentamos cordialmente,
vimos tratar do assunto relacionado ao Projeto de Lei Municipal nO030/2012 que
requer a autorização para contratação emergencial de servidores - Professor de
Educação Infantil e Servente - para a Secretaria Municipal de Educação.

Salienta-se, a importância da contratação no presente
momento, vez que o Município esta compelido ao cumprimento da decisão
proferida na Acão Civil pública nO009.510.0000343-5, proposta pelo Ministério
Público, confirmada através do Acórdão nO70047016472 em 31 de janeiro de

2012, que assim prevê:

Condena o Município à obrigação de fazer consistente
na oferta e garantia, durante 12meses de todos os anos,
do serviço de educação infantil (creches e pré-esco/a), a
todas as crianças de 00 a 06 de idade do Municfpio que
dele necessitem, sem qualquer limitação de vaga, em
horário compatfvel com o horário de expediente da
maioria dos trabalhadores (das 07:00 às 18:00 hOras),
sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00.

Para satisfação da presente decisão o Município
realizou proposta para cumprimento da sentença proferida, a qual contempla a
abertura da nova Escola de Educação Infantil no Bairro Aero Clube, prevista para
agosto de 2012, que, notadamente, deverá possuir recursos humanos para o
inicio de suas atividades, no caso a contratação ora requerida.

Ainda, segundo termo de audiência realizado em 11 de
julho de 2011, restou pactuado que até o dia 31 de maio de 2012 fossem

~. Pág.l
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CARAZINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
garantidas vagas à todas as crianças integrantes das familias informadas nos
autos do PA 0074200021/2011 que tramita junto ao MP (termo de audiência em
anexo).

Nesse interim, tramita na Promotoria de Justica o
Procedimento Administrativo nO 00742.00006/2012, que visava verificar a
possibilidade de entabular-se novo acordo com o Municlpio, prevendo novos
prazos ao acordo judicial já entabulado nos autos do processo nO
009/510.0000343-5, sendo realizada no dia 03 de abril de 2012 nova audiência
concedendo prazo para cumprimento do acordo, prazo este que encerra em 01 de
agosto de 2012.

•

•

Salienta-se, que estes cargos encontram-se previstos
no concurso público que se realizará no corrente ano, porém para cumprimento da
medida judicial imposta a Administração Pública, nos prazos supra referidos, é
imprescindlvel a contratação emergencial, até a tempo estritamente necessário
para a homologação do concurso público, dos cargos necessário para garantir a
oferta de vagas na Educação Infantil.

Assim, a contrataçãOdas respectivas servidoras tem o
intuito de dar satisfação ao cumprimento da decisão proferida em primeiro grau e
confirmada pelo Tribunal de Justiça no acordão supra referido (em anexo).

Relativa as vedações impostas pelo art. 73, V, da Lei
9.504/97 e art. 50, V, da Resolução nO23.370, de 13.01.2012, do TSE, a mesma
se aplica somente nos três meses anteriores ao pleito, ou seja, a partir de 7 de
julho de 2012, e até a posse dos eleitos, no qual o administrador deve se abster
de praticar atos relacionados a ingresso de pessoas na função pública. Logo, a
vedação não se aplica no presente momento para a contratação requerida.

Sendo o que tinhamos para o momento, apresentamos

as nossas cordiais saudações.

Carazinho, 13 de janeiro de 2012.
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COMARCA DE CARAZINHO
Juizado da Infância e Juventude - 211 Vara Criminal
RuaBentoGonçalves,151- CEP:99500000 Fone:54-3330-2411

TERMO DEAUDIÊNCIA - JIJ

•

Data:
Juiz Presidente:
Processo nll:

Natureza:
Autor

Réu

Ministério Público
Oficiai Escrevente

11/07/2011 Hora: 16:00
Rossana Gelain
009/5.10.0000343-5 (CNJ:.0003435-
47.2010.8.21.0009)
Ação Civil Pública (direitos difusos e coletivos)
Ministério Público

Município de Carazinho
Adv: Tiago Hartman

Clarissa Ammélia Simões Machado
Loize Bruna de Oliveira. Estagiária

•

Aberta a audiência pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi dito que:
no intuito de compor o pedido liminar deferido, as partes acordam no sentido
de que: a) as 59 famílias cadastradas, de acordo com o determinado na fI.
1558 tenham garantida a vaga na educação infantil, na sua área de
abrangência ou em outra, desde que garantido o transporte escolar, até o
dia 30/03/2012; b) até o dia 31/05/2012 que sejam garantidas vagas à todas
as crianças integrantes das famílias informadas nos autos do PA
0074200021/2011 que tramita junto ao MP. Sendo assim, homologo o
acordo parcial, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, no que se
refere aos itens propostos, e que dizem com a liminar ora deferida, cabendo
a fiscalização e eventual execução, a ser feita em autos apartados, restando
em aberto apenas a questão do item 05 da inicial, no que diz com a
obrigação do requerido em ofertar de modo permanente, vagas no serviço
de educação infantil para todas as crianças de O a 6 anos. Dito isso, vista às
partes para memoriais e após conclua-se para sentença. Nada mais.

Rossana Gelain
Juiza de Direito

Autor(es)

Advogado(a)

78-12-009/2011/93956 - loizebruna
47.2010.8.21.0009)

Advog

1
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Ministério Público do Rio Grande do Sul
PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIAUZADA DE CARAZlNHO

Of. n.o 270120121PJEsp. Carazinho, 15 de março de 2012.
t

Senhora Procuradora:

• O Ministério Público, por sua agente signatária, no
âmbito de suas atribuições legais, nos autos do Procedimento
Administrativo 0.0 00742.00006/2012, instaurado nesta Promotoria de
Justiça Especializada com objetivo de verificar a possibilidade de
entabular-se novo acordo com o Munidpio. prevendo novos prazos ao
acordo judicial já entabulado nos autos do processo n. o 009/5.lOlJOO343-
5, que tramita no JIJ local, e tendo em conta a documentação que segue em
anexo científica Vossa Senhoria de ue deverá co arecer na
AUD CIA designada para o dia 03 de abril de 2012, às l3b3Omig.
nesta Promotoria de Justiça Especializada, munida de poderes para
transacionar sobre o assunto, acompanhada do Secretariado envolvido e
técnicos pertinentes, e já munida da nova proposta de acordo.

•
S' Machado,

Justiça.

Senhora PATRÍCIA GUTKOSKI DA CRUZ,
Procuradora do Município,
CarazinhoIRS.

Does. que acompAnhAm: cópia do despacho exarado em 1410312012.

RUA BENTO GONÇALVES. 175 - CEP 99500000 - CARAZlNHO. RS
Fone: (54)33303130 e-mail: mpcarazinho@mp.rs.gov.br

mailto:mpcarazinho@mp.rs.gov.br
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

PROJETO DE LEI N° 039, 24 DE ABRIL DE 2012.

Declara situação de emergência, autoriza a
contratação emergencial de servidores para
trabalhar na SMEC.

Art.1° Fica declarada situação de emergência para atendimento da necessidade
temporária de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Fede-
ral.

• Art. 2° Autoriza o Poder Executivo a contratar servidores, de acordo com a rela-
ção abaixo, em caráter emergencial, remuneração equivalente a legislação pertinente, com
base no art. 250 e inciso 111 do art. 251 da Lei Complementar nO07/90, do Quadro dos Servido-
res efetivos, para atuarem na rede municipal de ensino da Secretaria de Educação e Cultura.

21 FArea
Professor de Educa ão Infantil

•

Parágrafo Único. O contrato emergencial terá vigência pelo período de 06 (seis)
meses a contar da data de publicação desta lei, ou até que sejam nomeados os aprovados no
concurso público previsto para o ano de 2012.

Art.3° As despesas decorrentes desta Lei correrão á conta de dotações orça-
mentárias próprias de 2012.

Art.4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 24 de abril de 2012 .
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