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IX ENCONTRO INTERNACIONAL DO CONPEDI QUITO - 
EQUADOR

PARTICIPAÇÃO E DEMOCRACIA I

Apresentação

O IX Encontro Internacional do CONPEDI em Quito (Equador), dedicado ao tema da 

“Pesquisa empírica em Direito: o Novo Constitucionalismo Latino-americano e os desafios 

para a Teoria do Direito, a Teoria do Estado e o Ensino do Direito”, ocorreu no mês de 

outubro de 2018, mês em que a Constituição Brasileira de 1988 completou 30 anos e a 

Constituição do Equador de 2008 completou 10 anos de existência. Os dois processos 

constituintes tiveram em comum a preocupação em aprofundar a democracia por meio da 

participação popular instituindo e aprimorando mecanismos de participação cidadã em 

diversos níveis.

No Brasil, a Constituição de 1988 gerou cinco diferentes institutos próprios para fomentar a 

participação popular: participação direta por meio do plebiscito, referendo, iniciativa popular; 

participação nos conselhos de políticas públicas nas áreas da saúde, assistência social e 

políticas urbanas; participação nos planos diretores municipais; participação nas comissões 

parlamentares; e participação nos legislativos estaduais. Além destes, ainda podemos 

mencionar os instrumentos consultivos como as audiências públicas em matérias de políticas 

públicas, nos processos legislativos e nos processos judiciais; os instrumentos de informação 

e controle junto aos órgãos públicos e outras modalidades pulverizadas de canais de 

comunicação e aproximação do cidadão da máquina pública.

A intensificação democrática e ampliação dos instrumentos de participação ocorreram na 

América Latina de um modo geral e, em particular, no Equador com a Constituição de 2008, 

em que estes foram traços marcantes do processo constituinte, introduzindo a participação 

em múltiplas situações por meio de: plebiscito, referendo, iniciativa popular (para criar, 

reformar ou derrogar leis), revocatória de mandato, silla vacía, veedurias, assembleias, 

cabildos populares, audiências públicas, conselhos consultivos, observatórios, dentre outros 

instrumentos promotores da cidadania, bem como a própria estruturação de poderes do 

Estado rompendo com a tradicional estrutura tripartite para dimensionar funções de Estado, 

figurando para além das clássicas também a Função de Transparência e Controle Social e a 

Função Eleitoral

O Grupo de Trabalho Participação e Democracia, contou com a submissão de 29 trabalhos, 

dos quais 17 foram apresentados durante o evento. As comunicações efetuadas pelos 



participantes denotam a crescente preocupação com os horizontes democráticos na América 

Latina e, principalmente, no Brasil, tanto na dimensão teórica como na sua práxis, com vistas 

à promoção da eficácia e efetividade dos canais estruturados com propósito de agenciar 

melhoramentos e a ampliação dos seus usos. O diálogo foi conduzido num tom que buscou 

assinalar as inegáveis conquistas democráticas, o fortalecimento das instâncias participativas 

como jamais antes presenciado na região e o reforço democrático ocasionado pelos 

documentos constitucionais, em que pese suas fragilidades operacionais.

Os trabalhos apresentados se dedicaram ao exame da democracia representativa e o estudos 

dos problemas e alternativas para melhorias dos processos eleitorais (Fake News, 

representação política compartida); a avaliação da democracia em relação à capacidade de 

efetivação dos direitos das minorias e grupos vulneráveis, em particular mulheres, crianças e 

adolescentes e pessoas encarceradas; debates em torno da participação cidadã na construção, 

execução e avaliação das políticas públicas (ambientais, educacionais, de acesso à internet 

etc.); análise dos processos legislativos e dos obstáculos normativos e operacionais para a 

efetivação da participação popular; crítica sobre o papel do Judiciário na democracia e no 

controle dos processos políticos; apreciação de aspectos relacionados ao controle social 

democrático.

Os trabalhos foram dispostos em três sessões temáticas na seguinte ordem: I- Democracia e 

participação popular: aspectos gerais e dimensões legislativas: 1- “Fragilidades das 

democracias Latino-Americanas e Caribenhas: uma análise empírica (2006 e 2017)” 

Armando Albuquerque de Oliveira, Caio Victor Nunes Marques; 2- “Em defesa da 

participação: análise da iniciativa popular para alteração da Constituição no Brasil e no 

Equador” Lilian Márcia Balmant Emerique, Ilana Aló Cardoso Ribeiro; 3- “O direito 

fundamental à participação política por meio da iniciativa legislativa popular e o requisito 

formal do número de assinaturas dos cidadãos apoiadores de projetos de lei” Itamar de Ávila 

Ramos; 4- “A representação política compartida entre cidadãos participativos e políticos: um 

princípio a fortalecer o Poder Legislativo” Gabriel Augusto Mendes Borges; II- Democracia 

e participação cidadã nas políticas públicas e na garantia de direitos: 5- “Responsabilidade 

civil do Estado por dano no meio ambiente carcerário e sua forma de reparação – análise à 

luz dos direitos fundamentais em um Estado brasileiro supostamente com participação 

democrática” Ricardo Ferreira Barouch, Elcio Nacur Rezende; 6- “Mineração e direitos 

humanos: o caso de Bento Rodrigues/Mariana, Minas Gerais” José Cláudio Junqueira 

Ribeiro, Francis de Almeida Araújo Lisboa; 7- “Planejamento participativo da educação 

infantil nos municípios brasileiros: perspectivas e desafios à luz de um caso em concreto no 

estado do Paraná” Luiz Henrique Batista de Oliveira Pedrozo, Fernando de Brito Alves; 8- 

“A crise da democracia na América Latina e a implementação de políticas públicas como 



forma de acesso à Justiça” Adriana Fasolo Pilati Scheleder, Cristiny Mroczkoski Rocha; 9- 

“Conferências Nacionais de políticas para mulher e a formulação de diretrizes para as 

políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher no Brasil: participação e 

representação” Maria Carolina Carvalho Motta; 10- “Teoria da escolha social na 

consolidação do acesso à internet como instrumento para garantia de direitos fundamentais 

do cidadão” Rosilene Paiva Marinho de Sousa, Fernando Antônio de Vasconcelos; 11- 

Participação e democracia: as garantias extrainstitucionais dos direitos sociais e o exercício 

da cidadania a partir de uma perspectiva garantística e democrática” Rodrigo Garcia 

Schwarz, Larissa Thielle Arcaro; 12- “Democracia participativa por meio do controle social: 

o discurso da razão prática na esfera pública” Danilo Pierote Silva, Edinilson Donisete 

Machado;

III- Balanço da participação e democracia na atividade jurisdicional: 13- “A desvalorização 

constitucional diante do desgoverno judicial: uma crítica jurídico-constitucional ao ativismo 

nas atuações do Judiciário brasileiro em detrimento da participação popular no regime 

democrático” Fernando Antônio da Silva Alves; 14- “A contribuição do modelo fraco do 

controle de constitucionalidade neozelandês para superar a crise de legitimidade do modelo 

ultra forte brasileiro” Cláudia Maria Barbosa, Camila Salgueiro da Purificação Marques; 15- 

“A efetivação do direito fundamental à democracia através da mediação comunitária” Juliana 

Guanaes Silva de Carvalho Farias; 16- “O recurso extraordinário como espécie de exercício 

da democracia participativa: a repercussão geral de questão constitucional e os efeitos erga 

omnes da decisão de mérito” Márcio Eduardo Senra Nogueira Pedrosa Morais, Rafaela 

Cândida Tavares Costa; 17- “Crimes contra a honra praticados por Fake News: uma ameaça 

a democracia e a participação política” Rhayssam Poubel de Alencar Arraes.

Enfim, os conteúdos explorados nos artigos assinalam a inquietação com a dinâmica da 

participação e democracia muito além dos processos eleitorais em si mesmos, mas num fluxo 

permanente na sociedade, reconhecendo a necessidade ativa de enraizamento democrático e 

de aprimoramento dos institutos e movimentos de participação cidadã em todas as esferas de 

poder e com extensa imersão social legitimadora.

A riqueza dos enfoques teóricos e os múltiplos espectros temáticos abordados refletem a 

importância da investigação e da imersão acadêmica dos Programas de Pós-Graduação em 

Direito nos principais problemas em torno da democracia e participação cidadã a circundar a 

realidade social. Mais uma vez se observou e a necessidade de criar redes nacionais e 

internacionais de pesquisa para arraigar diagnósticos e a busca de soluções para os problemas 

levantados dentro de eixos de análise comprometidos com olhares, saberes e epistemologias 

próprias para atender as demandas latino-americanas.



Lilian Márcia Balmant Emerique (UFRJ – Brasil)

Armando Albuquerque de Oliveira (UNIPÊ/UFPB – Brasil)

Gina Esmeralda Chávez Vallejo (IAEN – Equador)



PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NOS 
MUNICÍPIOS BRASILEIROS: PERSPECTIVAS E DESAFIOS À LUZ DE UM 

CASO EM CONCRETO NO ESTADO DO PARANÁ.

PARTICIPATORY PLANNING OF CHILDHOOD EDUCATION IN THE 
BRAZILIAN MUNICIPALITIES: PROSPECTS AND CHALLENGES IN THE 

LIGHT OF A CASE IN CONCRETE IN PARANÁ STATE.

Luiz Henrique Batista De Oliveira Pedrozo
Fernando De Brito Alves

Resumo

O presente estudo visa analisar a importância da Educação Infantil enquanto instrumento de 

formação social e de construção de um pensamento crítico. Para isso, procurou-se 

diagnosticar a realidade da educação ofertada às crianças pequenas, para compreender 

através de um caso em concreto o que ainda precisa ser efetivamente feito para melhorar a 

situação da infância no país. O artigo é metodologicamente estruturado a partir de pesquisas 

empíricas, consistentes tanto na observação participante, quanto no levantamento de dados 

existentes sobre o fenômeno em questão. Concluiu-se que a ausência de planejamento 

estratégico é um importante limitador para a efetivação dos direitos fundamentais.

Palavras-chave: Planejamento, Direito à educação, Participação, Planos decenais, Educação 
infantil

Abstract/Resumen/Résumé

This study aims at the importance of early childhood education as a social instrument of 

formation of critical thinking. Here, we diagnosed the reality of education offered to young 

and understanding through the study of a particular case what still needs to be effectively 

done by Brazilian municipalities to improve the situation of children in the country. The 

article is methodologically structured based on empirical researches, both in participant 

observation and in the collection of existing data on the phenomenon in question. In 

conclusion, the absence of strategic planning has been an important constraint to the 

realization of fundamental rights.

Keywords/Palabras-claves/Mots-clés: Planning, Right to education, Participation, 
Decennial plans, Child education
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INTRODUÇÃO 

 

 Desde os tempos do Brasil Colônia, a educação dada às crianças pequenas estava 

mais intimamente ligada à assistência, ao cuidado, do que à formação humana e social 

propriamente dita.  

 Por conta disso, ainda é comum encontrar no Brasil quem defenda a ideia de 

creche e pré-escola como sendo lugares que devem se dedicar única e exclusivamente 

aos cuidados das crianças enquanto os pais trabalhadores estão fora. Uma ideia que 

desde a promulgação da Constituição Federal de 1988 não pode ser mais admitida, uma 

vez que com a nova ordem constitucional brasileira, a educação passou a ser considerada 

também, um direito que deve ser garantido a toda e qualquer criança.  

 A par disso, o presente trabalho busca explicar como o acesso à creche e à pré-

escola vem sendo tratada pelos Municípios, especialmente, os paranaenses. Para tanto, 

promove uma análise crítica acerca das atribuições repassadas aos entes municipais com 

relação ao planejamento e efetivação da política educacional infantil, valendo-se da 

realidade fática de um dos municípios do Estado do Paraná para demonstrar não apenas 

as dificuldades enfrentadas, mas também, a forma como o Poder Judiciário tem cobrado 

essa implementação.  

 Nesse sentido, aborda a questão dos planos decenais de educação para explicar 

como a adoção de medidas programáticas e progressivas podem ser definidas de forma 

dialógica entre as esferas de poder e os atores sociais, sobretudo, o Ministério Público, 

como forma de viabilizar um melhor planejamento e gestão da política pública, 

evitando-se a intervenção posterior, via decisões judiciais, no orçamento público 

municipal. Atenta, ainda, para o fato de o Ministério Público ter de rever também a sua 

forma de atuação, uma vez que tem desempenhado parcialmente o seu papel com relação 

a essas políticas públicas quando se concentra basicamente na atuação fiscalizadora dos 

atos da administração pública posteriores à definição das estratégias e dos orçamentos, 

quando na verdade deveria se dedicar também à participação ativa no processo de 

elaboração, definição, deliberação e planejamento da política educacional, inclusive 

junto aos conselhos de direito. 

 

1   UM RETRATO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL E NO ESTADO DO 

PARANÁ. 
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 Considerando o tamanho continental do Brasil e as muitas diferenças no 

planejamento e gestão da política educacional em cada um dos estados e municípios da 

federação, o presente estudo limitou-se a analisar com maior atenção a atual situação do 

Estado do Paraná, para melhor compreender como os municípios desse estado da 

Federação têm cumprido com suas responsabilidades legais para com a Educação 

Infantil e como a judicialização do direito à educação vem afetando também a 

implementação da política pública no país.  

 Ao analisar comparativamente os dados do Censo Demográfico de 20101, mais 

especificamente a pirâmide etária do Estado do Paraná com a do Brasil, é possível 

perceber uma distribuição bastante similar entre os grupos: em ambos, Estado e País, há 

um pico populacional entre as idades de 15 e 19 anos para ambos os sexos, com 

acentuado declínio entre as faixas de idade mais avançada especialmente entre homens. 

 O detalhamento da população nacional de indivíduos com idade entre 0 e 3 anos, 

de acordo com os últimos censos (populacional divulgado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, em 2010, e censo escolar realizado pelo Ministério da 

Educação e Cultura - MEC em conjunto com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira – INEP – em 2013) contabilizava 10.925.892 crianças. 

Desse total, apenas 21,2% encontravam-se matriculadas na creche.  

 Porém, dados divulgados pelo PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios) em 2011, ao mesmo tempo em que apontam um salto de 48,07% em 1995 

para 81,7% em 2011 no atendimento de crianças com idade entre 4 e 5 anos e de 8,62% 

em 1995 para 22,95% em 2011, sugerem uma margem maior de exclusão e 

desigualdades na Educação Infantil ao levarem em consideração outros critérios como 

renda familiar, cor, etnia, e região atendida.: em 2011 o percentual de crianças brancas e 

amarelas atendidas nas creches brasileiras era de 25,5% em comparação aos 20,5% de 

crianças negras e pardas matriculadas. Sendo certo que ao menos 1 milhão de crianças 

com idade entre 4 e 5 anos estavam fora da escola nesse mesmo período.  

 Considerando apenas o Estado do Paraná durante o mesmo período, a população 

na faixa etária entre zero e 3 anos era de 1.129.214 crianças, e destas apenas 14,8% 

(166.950) estavam devidamente matriculadas. Com relação à população de indivíduos 

com idade entre 4 e 5 anos, a população nacional era de 5.596.169 crianças, das quais 

                                                           
1 Disponível em http//:www.censo2010.ibge.gov.br/resultados.html. Acesso em: 10 out. 2015. 
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78,2% estavam na pré-escola. No Paraná, os dados – embora não tão transparentes2 – 

revelaram um total de 602.198 crianças nessa mesma faixa etária, das quais 34,4% 

(207.450) estavam matriculadas. Considerando atender um mínimo de 98% da 

população nessas faixas etárias até o fim da vigência do plano, constata-se que é 

necessário criar, ainda, ao menos 389.704 novas vagas em creches e 387.337 novas 

vagas nas pré-escolas até 2024 para atender a contento a demanda por vagas no Paraná3
. 

 Os dados do Censo Escolar da Educação Básica fornecidos pelo INEP4 

demonstram que no estado do Paraná o total de matrículas na Educação Infantil teve uma 

ampliação mais expressiva nos quatro últimos anos, especialmente nas redes municipais 

de ensino, nas quais as matrículas nas creches e pré-escolas aumentaram 19,5%, por 

influência direta do financiamento desta etapa da educação por meio das Leis nº 

11.494/2007 e 12.796/20135
. 

 Além disso, ao se analisar as duas subetapas de ensino da Educação Infantil no 

estado (tabela 2), pode-se observar que a rede municipal de ensino foi responsável por 

aproximadamente 73,6% dos atendimentos nas creches, e por pelo menos 71,9% dos 

atendimentos dados pelas pré- escolas (PARANÁ, PEE, 2015, p. 35). 

 Chama a atenção a existência de uma variação de 23,7% nos atendimentos das 

creches no período compreendido entre 2010-13, e de 13,8% nas pré-escolas, quando 

contabilizadas as redes pública e privada (PARANÁ, PEE, 2015). 

 Tomando por base dados fornecidos pelo MEC/INEP em 2012, pode-se constatar 

ainda que as redes municipais de ensino proporcionam juntas mais de 70% de todo o 

atendimento nacional à Educação Infantil, seguidas pelas redes privadas (28,8%) 

estaduais (0,8%) e federal (0,035%). 

                                                           
2 No Estado do Paraná adota-se o Sistema Estadual de Registro Escolar (SERE) para armazenar dados de 
todas as redes municipais. Cada Município é obrigado a fornecer os dados obtidos no ato da matrícula 
com relação ao perfil social e étnico de cada criança atendida pela rede. Contudo, só tem acesso a esses 

dados quem possui um cadastro e uma autorização específica, o que acabou impossibilitando o acesso a 

dados específicos e atualizados capazes de demonstrar o percentual de crianças negras, pardas, brancas e 
amarelas matriculadas em cada etapa da Educação Infantil e em cada escola municipal analisada durante 
a pesquisa. 
3 Dados fornecidos pela Confederação Nacional dos Municípios e pelo MEC/INEP 2014. Disponíveis 
em http://www.cnm.org.br e http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-matricula. Acesso em 29 set. 
2015 
4 Dados de 2014. Disponível em http://www.agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2015-

02/matriculas-nas-creches-tem-menor-crescimento-desde-2008. Acesso 29 set. 2015. 

5 Conforme informações extraídas do documento-base do PEE-PR, disponível em: 
http://www.seti.pr.gov.br. Acesso 15 out. 2015. 

210



 O Governo Federal, quando se apropria desses dados, sugere melhorias nos 

serviços públicos e explica a crescente municipalização da política pública educacional 

voltada às crianças pequenas como sendo resultado de uma maior eficiência e cobertura 

dos serviços educacionais prestados à infância, reflexo de uma maior agilidade e 

transparência na prestação dos serviços, levando a acreditar num maior envolvimento 

direto do poder local na captação das demandas, no controle de gastos e na inspeção do 

cumprimento das metas estabelecidas (MENEZES, 2001). Contudo, evidencia-se que tal 

idealismo não se revela na prática, pois o aumento no número de matrículas, por si só, 

não reflete a qualidade com que o serviço é oferecido à população tampouco contempla 

as dificuldades que cada municipalidade enfrenta para concretizá-las. Ademais, constata-

se que no Brasil um grande número de municípios foi criado após 1988 a fim de 

desafogar a União, Estados e Municípios maiores de certas responsabilidades para com a 

população, e que, multiplicando-se os Municípios, avultaram-se também as 

responsabilidades constitucionais (GASPARINI; MEL0, 2003).  

 Em 1990 o Brasil contabilizava 4491 municípios. Em menos de 30 anos esse 

número aumentou para 55706, dos quais muito têm desenvolvimento precário – 

consequência do repasse das verbas destinadas aos entes municipais não ter 

acompanhado o fenômeno de municipalização das políticas públicas. (TOMIO, 2002) A 

fim de cumprir com suas responsabilidades legais, muitos municípios utilizaram de 

alternativas mais baratas para gerir suas necessidades locais, e consequentemente a 

qualidade dos serviços prestados quase sempre é duvidosa. Logo, o panorama não 

apresenta a transferência de poder decisório pela União ou Estado ao Município (como 

proposto), mas sim o deslocamento de problemas, encargos e atribuições sem suporte 

técnico e financeiro suficiente. A União continua a deter os maiores percentuais de 

arrecadação enquanto redistribui entre as esferas menores – os Municípios – mais 

responsabilidades. Em 2003, cerca de 80% dos Municípios não se sustentavam com 

receita tributária própria e viam no Fundo de Participação Municipal a principal fonte de 

renda (GASPARINI; MELO, 2003).  

 Apesar dos esforços que têm elevado a qualidade do ensino no Brasil, não se pode 

negar o estímulo dado à desigualdade social quando se permitiu o decréscimo da 

participação da União na articulação da política pública educacional: dados do 

Ministério da Educação fornecidos no site do governo federal no ano de 2011 

                                                           
6 Para fins estatísticos, o IBGE considera que o Brasil tem 5570 municípios, incluindo Brasília – a 

capital federal – e Fernando de Noronha, que oficialmente é um território estadual de Pernambuco 
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demonstram que naquele ano, 15% (827, estim.) dos municípios não possuíam ao menos 

uma sala para acomodar e atender crianças na faixa de zero a 03 anos. 

 Dentre os estados da federação, o Maranhão foi apontado por dois anos 

consecutivos como sendo o Estado com menor número de creches e pré-escolas e um 

dos que menos investiu em Educação Infantil. Noutro extremo, o Estado do Paraná tem 

se mantido como sendo um dos que mais prioriza a Educação Infantil, mas sem muitos 

resultados.  

 De acordo com a Associação dos Municípios do Paraná (AMP), os municípios 

paranaenses que têm colocado a Educação Infantil em primeiro plano são justamente 

aqueles que apresentam índices de desenvolvimento social superiores, demonstrando a 

relação direta entre educação e desenvolvimento social. Ademais, estudos elaborados 

nos últimos anos por diferentes observatórios sociais indicam que a qualidade do ensino 

público nos municípios paranaenses têm tornado evidente a real ordem dessa relação7
. 

 Os resultados obtidos até então indicam que as mesorregiões Norte Central, Norte 

Pioneiro e Noroeste do Estado do Paraná foram as que mais concentraram resultados de 

eficiência nos anos de 2008 a 2013, evidenciando que os municípios dessas localidades 

têm otimizado a alocação dos seus recursos públicos, graças a uma melhor gestão do 

poder executivo local em comparação aos demais municípios do Estado do Paraná. Os 

estudos indicam ainda que os municípios com melhor desempenho econômico não são 

necessariamente os mais eficientes, o que explicaria o fato de regiões como a 

Metropolitana de Curitiba, Centro-Ocidental, Centro-Oriental e Centro-Sul 

concentrarem a maioria dos resultados considerados de forte ineficiência no período 

analisado. Também permite verificar que os gastos com educação nos primeiros anos do 

ensino fundamental na maioria dos municípios do Estado do Paraná apresentaram 

Ineficiência Moderada entre 2008 e 2013, e que pouquíssimos municípios apresentaram 

grau de Eficiência 100% apontando, por fim, uma redução significativa do número de 

municípios eficientes entre os anos de 2005 e 2009 (SAVIAN; BEZERRA, 2013). 

 Logo, pode-se dizer que esses dados reforçam a tese aventada pela Organização 

para Cooperação de Desenvolvimento Econômico – OCDE, no sentido de que um PIB 

                                                           
7 Foram consultados os seguintes Observatórios Sociais: http://www.rededeolhonosplanos.org.br, 

http://www.deolhonosplanos.org.br, http://www.observatoriodopne.org.br e o site da Associação dos 

Municípios do Paraná, disponível em http:// www.ampr.org.br/. 
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elevado não pode ser considerado como indicativo robusto de maiores e melhores 

investimentos em educação e demais políticas sociais. 

 

2.  A CONTEXTUALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS 

DE EDUCAÇÃO À LUZ DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA 

 

 Mesmo a CF/88 prevendo desde a sua promulgação a necessidade dos Planos de 

Educação (art. 2148), o primeiro PNE só foi criado em 2000 (2000-10). Depois desse 

período, e durante quatro anos, o Brasil ficou sem nenhum plano de Educação, pois o 

documento base contendo as propostas para o PNE sucessor, remetido ao Congresso 

ainda no ano de 2010, por questões políticas, demorou muito para ser analisado e 

discutido, vindo a ser aprovado apenas em 2014, na forma da Lei nº 13.005. 

 Em contraste com a maioria dos Estados, os Municípios, em sua maioria, há 

muitos anos procuram se organizar para cumprir suas responsabilidades com reação a 

seus Planos de Ensino, ainda que de forma deficiente. Partindo, pois, da premissa de que 

quanto mais planos alinhados o Brasil tiver, mais próximo de um Sistema Nacional 

estará, pode-se dizer que promover um Sistema Nacional de Educação capaz de garantir 

o planejamento estratégico situacional da Educação nos Estados e Municípios é, de fato, 

o principal objetivo desse novo PNE, porém sem a imposição de metas aos estados e 

municípios. 

 Segundo Bucci (1997) há, inclusive, certa proximidade entre a noção que se tem de 

política pública e a que se tem de plano, embora política possa consubstanciar um 

programa de ação governamental que não exprima, necessariamente, o instrumento 

jurídico que configura o plano. Nesse sentido explica: 

A política é mais ampla que o plano e se define como o processo de 

escolha dos meios para a realização dos objetivos do governo com a 

participação dos agentes públicos e privados. Políticas públicas são os 

programas de ação do governo para a realização de objetivos 

determinados num espaço de tempo certo. A expressão mais frequente 

das políticas públicas é o plano (embora com ele não se confunda), 

que pode ter caráter geral, como é o Plano Nacional de 

Desenvolvimento, ou regional, ou ainda setorial, quando se trata, por 

exemplo, do Plano Nacional de Saúde, do Plano de Educação etc. 

Nesses casos, o instrumento normativo do plano é a lei, na qual se 

estabelecem os objetivos da política, suas metas temporais, os 

                                                           
8 De acordo com a CF, os planos de educação terão duração plurianual (de 4 foi para 10 anos) e 

diretrizes, objetivos, metas e estratégias bem definidos. 
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instrumentos institucionais de sua realização e outras condições de 

implementação (BUCCI, 1997, p. 94). 

 

 A mesma autora, ao dar continuidade ao assunto noutra oportunidade, conclui: 

A política pública transcende os instrumentos normativos do plano ou 

do programa. Há, no entanto, um paralelo evidente entre o processo de 

formulação da política e a atividade de planejamento. Note-se a 

correlação de ambos, no sentido de que, ao contrário do que muitos 

sustentaram nos anos 60, o planejamento não é uma atividade vazia de 

conteúdo político. Trata-se de função eminentemente técnica, voltada 

à realização de valores sociais [..] (BUCCI, 1997, p.96). 

 

 Nas esferas municipais, são as Secretarias Municipais de Educação (SMEs) que 

desempenham esse papel importante no planejamento e na execução da política 

educacional local, pois é através delas que se define as primeiras comissões que 

coordenarão os processos de formulação dos planos de educação decenais, se elaboram 

as propostas que irão compor o documento base e são elas as reais responsáveis por 

ampliar os debates que a Lei exige, por entregar o documento final à análise do 

Executivo e, por fim, enviar o projeto de lei para votação no Legislativo. São, por 

consequência, peças importantes no planejamento específico da Política Pública de 

Educação Infantil, de responsabilidade integral dos Municípios. 

 Compete ao Município investir nunca menos de 25% de sua arrecadação em gastos 

com Educação (art. 212, da CF/88), e logo cada PME deve considerar a totalidade dos 

insumos que se julgarem necessários à sua execução, tanto aqueles a serem previstos no 

orçamento quanto aqueles que se pode buscar apoio ou recursos. Portanto, é fundamental 

que o PME esteja bem estruturado e vinculado a outros instrumentos de planejamento, 

principalmente orçamentário, como o PPA, a LDO e a LOA.  

 A meta 01 do PNE, por ser totalmente dedicada à Educação Infantil, é de 

responsabilidade direta do Município. Por essa razão, o PME deve indicar com clareza 

quais ações a Municipalidade desenvolverá com apoio da União e do Estado para 

garantir o direito à creche e à pré-escola, colocando na prática a ideia de 

corresponsabilidade.  

 O Município tem por obrigação construir suas próprias estratégias, sob pena de seu 

PME ficar fadado ao fracasso. O Município também deve estar comprometido a 

promover uma busca ativa por crianças em idade correspondente a Educação Infantil (0-

5 anos), procurando estabelecer parcerias com órgãos públicos de assistência social, 

saúde e proteção à infância ao mesmo tempo em que preserva o direito de opção da 

família em relação às crianças menores de três anos. Por essa razão é tão importante que 
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cada ente Municipal estabeleça, no primeiro ano de vigência do seu Plano, normas, 

procedimentos e prazos para conseguir definir os mecanismos de consulta pública de 

demanda das famílias por creches. 

 

3 A  JUDICIALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PELA ÓPTICA DE UM 

DOS MUNICÍPIOS PARANAENSES: ANÁLISE DE CASO 

 

 O município de Ibiporã, localizado na região norte do Paraná, constitui-se de 

aproximadamente 49 mil habitantes, portanto um município “pequeno porte 2” (entre 

20.000 e 50.000 habitantes)9
. A representatividade de sua realidade se coaduna com 

aquela vivenciada pela maioria dos entes municipais que compõem o Estado do Paraná, 

cujas características, por sua vez, são bem próximas às demonstradas pela realidade 

nacional. Assim, a escolha desse município como objeto de estudo justifica-se por 

constituir um bom indicador (PEDROZO, 2015) 

 Em Ibiporã, as dificuldades para se atender a crescente demanda por creches e pré-

escolas ultrapassa as discussões acerca de questões orçamentárias, indo da falta de ações 

conjuntas capazes de nortear o planejamento familiar à implementação eficaz de outras 

políticas por parte dos outros entes federativos, passando pela “falta de interesse” da 

população na participação efetiva da política local. 

 A rede municipal de ensino em Ibiporã é formada por 14 escolas e 15 CMEIs. 

Entre as escolas, três (EM Alberto Spiaci, EM Ivanildes Nalin e EM Vera Lúcia) 

possuem turmas de berçário I e II, Maternal, Pré I e II – um total de 2.182 alunos da 

Educação Infantil. O número de crianças matriculadas em cada turma varia de instituição 

para instituição, mas a maioria delas possui mais de 30 crianças matriculadas por sala. 

Cada uma das escolas conta com um grupo de funcionários bastante reduzido 

(educadores, professores, atendentes de berçário e monitores de creches), sendo que nem 

todas possuem profissionais habilitados à prestação adequada da Educação Infantil. Em 

dados gerais, o Município de Ibiporã conta com um total de 22 atendentes de berçário, 

                                                           
9 É importante salientar que de acordo com o censo demográfico feito pelo IBGE no ano de 2010, 

aproximadamente 28,1% da população brasileira vive em municípios considerados de porte médio (53,6 

milhões de pessoas); 17,1% vivem em municípios com população abaixo de 20 mil habitantes (32 

milhões) e 54,7% da população vive em 283 municípios cuja população é maior que 100 mil (104 

milhões). Valores aproximados. 
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156 educadores infantis e 1 monitor de creche para atender toda a rede na Educação 

Infantil, todos do sexo feminino. 

 Nas creches, o atendimento é dividido entre turmas de berçário I (para crianças de 

até 1 ano de idade), turmas de berçário II (para crianças de 1 a 2 anos de idade) e 

maternal (para crianças com idade entre 2 e 3 anos). Cada turma de berçário é formada 

em média por 20 crianças, e o atendimento é prestado em geral por duas atendentes de 

berçário, ou uma atendente de berçário e uma educadora. Nas turmas maternais, as salas 

são compostas em média por 25 crianças que ficam aos cuidados de apenas uma 

educadora, que em algumas ocasiões conta com ajuda de estagiárias dos cursos 

pedagogia. Nas pré-escolas, as turmas são compostas por crianças com idades entre 4 e 5 

anos, e comportam em média 23 alunos por sala, cada sala atendida por apenas uma 

educadora infantil.  

 Apesar de todas essas especificidades, quando da elaboração de seu plano 

plurianual vinculado à participação de recursos públicos, o Município de Ibiporã definiu 

fundos para a reforma, construção e ampliação de centros de Educação Infantil e escolas, 

perfazendo a previsão de gastos, para 2010, de R$ 439.440,00 (quatrocentos e trinta e 

nove mil, quatrocentos e quarenta reais); para 2011, de R$ 700.000,00 (setecentos mil 

reais); idêntico valor para o ano de 2012, e para o ano de 2013, a quantia de R$ 

1.000.000,00 (um milhão de reais), totalizando a previsão de gastos em R$ 2.839.440,00 

(dois milhões, oitocentos e trinta e nove mil, quatrocentos e quarenta reais). Na ocasião, 

comunicou-se o MP da importância da sua participação na definição do orçamento. Este, 

porém, não manifestou interesse, e deixou a cabo única e exclusivamente dos conselhos 

municipais, gravemente deficientes, definirem as prioridades de atendimento e diretrizes 

ao administrador público e ao poder legislativo. 

 Neste caso, efetivamente, os investimentos foram bem elevados, mas se voltaram 

quase que totalmente para as questões físico-estruturais das entidades educacionais, 

deixando para último plano a melhoria das condições de trabalho dos profissionais do 

magistério. A Diretoria de Contabilidade do Município, ao apurar pormenorizadamente 

os valores aplicados, concluiu que investimentos por parte do Município em Educação 

Infantil havia sido de R$ 6.248.907,33 (seis milhões, duzentos e quarenta e oito mil, 

novecentos e sete reais e trinta e três centavos), destinados a obras de construção, 

reforma e ampliação das creches municipais. 

 Em números de atendimento, isso retratou que, em 2010, o Município atendeu nas 

creches a 210 novas crianças, chamando-as à matrícula nos Centros Municipais de 
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Educação Infantil; em 2011, além daquelas já atendidas, outras 536 crianças haviam sido 

devidamente matriculadas, e ao final de 2012, o número de novos atendimentos havia 

chegado à casa dos 1.58210, quase dez vezes mais que em 2010. 

 Apesar desses números, o Ministério Público Estadual promoveu Ação Judicial11 

em face do Município com o fixo pedido de que o ente público viesse a implementar, em 

exíguo prazo, 320 (trezentos e vinte) novas vagas de Educação Infantil para o 

atendimento a crianças com idade entre 0 a 5 anos, sob a justificativa de que foram 

inúmeras as reclamações feitas por mães naquela promotoria e que o Poder Público 

Municipal não vinha atendendo a totalidade das demandas por vagas nas creches tal qual 

exige a Constituição Federal.  

 Em sede de defesa, o Município juntou aos autos cópia do Decreto Municipal nº 

057/2013, o qual dispõe sobre diretrizes e procedimentos a serem adotados para o 

cadastramento e matrícula de crianças com idade de 04 (quatro) meses a 03 (três) anos, 

candidatas às vagas em turmas de berçário I e II nas instituições da rede municipal de 

ensino infantil de Ibiporã, a fim de comprovar que houve regulação, planejamento e 

definição de critérios objetivos bastante claros a ordenar a educação básica infantil e, 

assim, afastar toda e qualquer alegação no sentido de que houve inadimplência quanto às 

suas obrigações legais de inserção educacional de infantes. 

 Neste sentido, procurou reforçar enfaticamente a negativa ao pedido de 

antecipação de tutela feito pelo Ministério Público, pedido este que já havia sido 

denegado pelo juízo e que estava sendo reavaliado em sede de agravo de instrumento, 

embasando-se na necessidade de estrutura adequada e funcionários suficientes para 

promover todos os atendimentos considerados urgentes, além de esclarecer os riscos que 

tal medida imporia ao ideal atendimento e a toda sociedade caso houvesse a inserção 

obrigatória de gastos não previstos no orçamento. Para tanto, invocou o artigo 2º da 

Constituição Federal, que trata da separação dos poderes, para sustentar a tese no sentido 

de que não compete ao Poder Judiciário atuar em questões afetas à implementação das 

                                                           
10 Todos esses dados foram repassados ao Ministério Público Estadual  do Paraná quando da instrução 
do Inquérito Civil por ele motivado. 
11 A Ação Civil Pública com preceito cominatório de obrigação e pedido de antecipação de tutela, 

promovida pelo Ministério Público do Estado do Paraná em face do Município de Ibiporã (Processo nº 

3838-97.2013.8.16.0090), foi embasada em dados fornecidos pelo IBGE acerca da taxa bruta de 

natalidade e em reivindicações diretas feitas por munícipes ao Parquet para obtenção imediata de mais 

de 340 vagas em creches municipais. 
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políticas públicas, considerando se tratar de poder discricionário marcado pela 

conveniência e oportunidade. 

 Apoiando-se, pois, em números e estatísticas, a defesa apresentada pelo Município 

se preocupou em demonstrar ao Judiciário, única e tão somente, a ausência de omissão 

frente às questões estruturais necessárias ao atendimento da política pública educacional, 

como forma de afastar a efetiva intervenção judicial fundamentada na busca pela 

execução do direito fundamental, ao passo que poderia ter trazido à baila dados mais 

específicos com relação, por exemplo, ao percentual de crianças negras, pardas, pobres e 

deficientes efetivamente atendidas pela rede, dados acerca das melhorias salariais dos 

profissionais da educação, bem como fornecer maiores detalhes acerca dos projetos 

voltados para melhora do programa de merenda escolar e do atendimento odontológico 

oferecido em um dos centros de atendimento infantil às crianças de baixa renda. 

Deixando, por fim, a ênfase na impossibilidade de se esgotar a demanda por vagas e 

alcançar o total atendimento, única dificuldade em específico, comum a países 

desenvolvidos que tem investido em Educação Infantil, tal como a Finlândia.  

 Em nenhum momento se procurou demonstrar nos autos que a participação do 

Ministério Público é considerada bem-vinda e necessária à etapa de elaboração e 

planejamento das políticas públicas educacionais e do orçamento, e o que deveria ser 

encarado como imperativo constitucional com relação à participação no processo de 

elaboração das políticas públicas vem sendo considerado pelas próprias instituições 

democráticas mera liberalidade, prerrogativa ou faculdade.  

 Sob essa óptica, percebe-se que o ente municipal deixou passar in albis uma ótima 

oportunidade de promover ao julgador no incurso do processo uma visão panorâmica da 

problemática aventada de modo que, ao final, pudesse exigir pela via inversa a 

participação efetiva do Ministério Público nos processos administrativos ligados à 

política social – que, diga-se de passagem, por precederem a implementação das 

políticas públicas que estão sob sua responsabilidade, devem ser democráticos. 

 Supostamente, devem existir muitos outros interesses por detrás dessa inércia, 

tanto por parte da Administração Pública – que prefere manter distância dos canais de 

participação popular e deliberação democrática das políticas públicas, em nome de uma 

“pseudo-melhor atuação” por parte do gestor – quanto por parte do próprio Ministério 

Público e do Judiciário – instituições democráticas que não se interessam, no mais das 

vezes, em entender como funciona a máquina pública e em se inteirar dos meandros que 

permeiam o planejamento e o orçamento público. Por entendê-los como complexos ou 
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técnicos demais, estas instituições preferem focar suas atuações na fiscalização e 

imposição de medidas com base no puro “legalismo”, ao passo que deveriam ser 

proativos quando da elaboração das políticas públicas, convocando ou se fazendo 

presentes em audiências públicas ou em conselhos de direitos, sem a necessidade de 

serem “convidados” para isso. 

 Desta feita, ao mesmo tempo em que o alto significado social e o irrecusável valor 

constitucional de que se reveste o direito à Educação Infantil, que é garantia de proteção 

à criança, não podem ser menosprezados pelo Estado ante a omissão seja na elaboração, 

seja na implementação e efetivação das políticas públicas, sob pena de se incorrer em 

grave e injusta frustração de um compromisso constitucional que visa à preservação dos 

direitos da população, não pode o Judiciário fechar os olhos para a omissão que recai sob 

os atores sociais, especialmente o Ministério Público, que tem por dever funcional 

participar ativamente do procedimento de definição dessas políticas públicas, justamente 

porque é nesta fase que se deve descortinar os prognósticos necessários à satisfação 

adequada do interesse público, que ele próprio Ministério Público fiscaliza.  

 Sabe-se que a sociedade possui pouca cultura política e que a gestão democrática é 

um dos desafios mais duros que o país deverá enfrentar para reverter sua condição 

sociopolítica. Porém, é institucional o papel do Ministério Público de atuar pró-

ativamente nos diálogos a serem travados entre a sociedade e o Poder Público, 

principalmente para balizar as condutas e evitar que a participação administrativa 

necessária à gestão democrática continue a ser encarada pelos gestores públicos como 

sendo uma “ciranda de interesses”. Contudo, esse tipo de atuação não pode ser concebida 

a título de prerrogativa, como insiste em afirmar o próprio Ministério Público do Estado 

do Paraná. É, a bem da verdade, um importante dever que se torna ainda mais claro, 

quando se passa a conceber que as demandas sociais, muito embora devam ser 

interpretadas por aqueles que ocupam espaços de poder, são influenciadas por uma 

“agenda” criada pela própria sociedade através da pressão política e da mobilização dos 

diferentes segmentos sociais (ALVES, 2013). Cabe, portanto, ao Parquet, auxiliar a 

sociedade na formação dessa Agenda e impedir que a política pública continue sendo 

confundida com programa de governo.  

 Há de se compreender que o Ministério Público deve rever sua atuação e promover 

ações no campo preventivo, ainda que fora dos gabinetes ou para além do expediente 

regular de trabalho, promovendo audiências públicas, reuniões com conselhos de direito 

diversos, ações conjuntas, entre outras formas de parceria (NUNES, 2012). Servindo não 
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somente como órgão fiscalizador, mas como articulador junto à Administração Pública 

para garantir ao cidadão, especialmente às crianças, o acesso à educação de qualidade.  

 Neste vértice, fica difícil falar em eficiência nas ações de fiscalização promovidas 

pelo Ministério Público, se este não mantém contatos periódicos com os demais atores 

sociais ligados à educação no Município, não realiza reuniões junto aos conselhos 

ligados à política de educação, não ouve os professores ou não promove parcerias com 

outros órgãos de controle, inclusive Tribunais de Contas nesse sentido.  

 O Ministério Público, dada sua autonomia, possui condições de atuar 

preventivamente e repressivamente para uma boa aplicação das verbas públicas, e 

poderia incentivar iniciativas de controle popular em apoio à uma melhor atuação dos 

conselhos ligados à educação, exigindo os orçamentos detalhados da Educação Básica 

(porque os orçamentos genéricos dificultam a compreensão da informação, o ideal 

acompanhamento do procedimento, servindo de subterfúgio para a realização de desvios 

e fraudes); poderia utilizar-se de suas prerrogativas para exigir mais fiscalização e 

transparência da folha de pagamentos da Secretaria Municipal de Educação; poderia 

acompanhar mais proximamente os trabalhos dos conselhos educacionais e auxiliá-los 

na fiscalização de bens e prestação de serviços ligados à Educação e à movimentação 

dos recursos do FUNDEB e do FNDE para a Educação Infantil.  

 A par disso, poderia também utilizar-se de meios mais eficazes para obstar o 

direcionamento de verbas públicas para a criação de novos cargos em lugar do total 

adimplemento das obrigações para com a Educação Básica. Mesmo porque, atualmente, 

além das informações que podem ser obtidas junto às prefeituras, é possível ter acesso 

sobre muitos dados referentes à Educação Infantil junto a banco de dados 

disponibilizados em sites especializados em pesquisas, análises e estatísticas, tais como: 

MEC, INEP, IBGE, sites de ONGS, observatórios sociais ou nas próprias Secretarias de 

Educação. 

 Neste ponto, por fim, repousa também a importância dos Conselhos de Direito, 

também chamados de Conselhos de Políticas Públicas, que diante do insucesso de alguns 

dos meios de controle do poder público podem servir como nova alternativa a esta 

função. À medida que algumas decisões do Poder Executivo vão sendo submetidas 

prioritariamente ao crivo desses órgãos colegiados, promovendo-se uma espécie de 

prestação continuada de gestão de serviços públicos, o principal interessado (o povo) 

passa a ter participação permanente na gestão democrática da política pública. (ALVES; 

PEDROZO, 2015) 
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 Esses conselhos, sobretudo os de Educação, constituem-se como verdadeiros 

órgãos públicos de composição prioritariamente paritária entre poder público e 

sociedade, o que lhes dá condições de funcionalidade em prol de uma abertura 

democrática na gestão dos projetos, programas e políticas financiados com recursos 

públicos (ALVES, 2013).  

 Um dos grandes problemas com relação à funcionalidade dos conselhos nos 

Municípios, sem dúvida, tem sido justamente assegurar que a escolha dos membros seja 

feita de forma democrática, sob a perspectiva da sociedade civil, não do Poder Público. 

(ALVES e PEDROZO, 2015). Na maioria dos Conselhos existentes, os membros não 

são eleitos por voto universal, e os representantes populares são praticamente indicados 

pelos gestores públicos sem qualquer tipo de delegação explícita. Por conta disso, ao 

menos do ponto de vista governamental, não é incomum que a representação em 

conselhos de direitos se faça por quem não tenha capacidade de decidir e sem efeito 

vinculante à Administração Pública, o que esvazia substantivamente as deliberações e 

discussões no âmbito dos próprios conselhos, tornando-os inócuos e ou meramente 

ilustrativos (ALVES, 2013). 

 Na tentativa de mudar essa situação, representantes do Ministério Público dos 

Estados e o CONANDA – Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 

– uniram forças para promover, pela primeira vez em todo o Brasil, a escolha dos 

membros dos Conselhos Tutelares através da eleição municipal por voto popular não 

obrigatório. Em 04 de outubro de 2015, superando as expectativas, a população em peso 

compareceu às urnas para eleger, dentre os candidatos, cinco membros e dois suplentes. 

Logo, com base em tal participação voluntariosa ressalta-se que não há necessidade de se 

impor o voto, mas sim de prestar os devidos esclarecimentos à população. 

 Outra medida que vem sendo estudada há algum tempo e que potencialmente pode 

surtir bons efeitos à gestão das políticas públicas junto aos conselhos de direito, 

especialmente nos municípios menores, é o aproveitamento da capacidade postulatória 

das procuradorias municipais frente à defesa das prerrogativas dos Conselhos de Direito. 

De acordo com Alves (2013), essa medida não implicaria em qualquer tipo de impasse 

jurídico e garantiria a inclusão dos Conselhos de Direito, no rol de legitimados para a 

propositura de ação civil pública, constante no art. 5º da Lei 7347/1985 em nome da boa 

gestão e da garantia aos direitos fundamentais sociais, especialmente o direito à 

educação. 
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 No próprio Município de Ibiporã houve uma experiência nesse sentido que deu 

certo: o Ministério Público e Procuradoria Geral desse município uniram esforços para 

auxiliar a Secretaria Municipal da Assistência Social e o Conselho Municipal da Criança 

e do Adolescente antes, durante e depois da eleição para a escolha dos cinco 

representantes do Conselho Tutelar Municipal, oferecendo suporte técnico e 

treinamentos tanto daqueles que ajudaram no processo eleitoral tanto quanto dos que, em 

data do último dia 04 de outubro, venceram o pleito e tomarão posse no próximo dia 10 

de janeiro de 2016. Ademais, foi graças a todo um trabalho conjunto de conscientização 

social que, de um total de aproximadamente 35.955 eleitores cadastrados, mais de 2.500 

pessoas compareceram voluntariamente ao local de votação. 

 

CONCLUSÃO 

 

 Entende-se por mínimo existencial (legado constitucional) a teoria que norteia o 

estabelecimento das metas prioritárias dentro do orçamento público na formulação e 

execução das políticas públicas, de forma que só depois de serem disponibilizados os 

recursos necessários é que serão discutidas as demandas que merecem atendimento. 

 Todavia, a limitação fática e jurídica invocada como justificativa para a não 

efetivação dos direitos fundamentais prestacionais é que tem recebido a denominação de 

reserva do possível, segundo a qual deve sempre existir uma reserva orçamentária para 

garantir as necessidades públicas básicas da coletividade que não podem ser afetadas 

para o custeio de despesas específicas de um ou mais cidadãos individualmente. 

 No caso envolvendo o Município de Ibiporã, o juiz da causa, seguindo essa linha 

de raciocínio, entendeu que a cláusula de reserva do possível não se reveste de caráter 

absoluto, ainda mais quando esbarra em direitos fundamentais inseridos no mínimo 

existencial. Porém, compreendeu a necessidade de se analisar a proporcionalidade da 

prestação e a razoabilidade de sua exigência para tornar efetivas as prestações positivas 

reclamadas do Município.  

 Assim, desconsiderou o magistrado o argumento de possível falta de previsão 

orçamentária especifica para suportar as despesas em relação à criação de novas vagas 

nas creches e pré-escolas municipais, visto que no decorrer do processo demonstrou 

ainda o Ministério Público que o Prefeito do Município de Ibiporã havia criado por meio 

das Leis Municipais nº 2.594/2013 e 2.601/2013 duas novas Secretarias Municipais e 

promovido a inclusão de dois novos cargos comissionados. 
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 De igual maneira, rechaçou a tese defensiva de que a discricionariedade do Poder 

Executivo mostrava-se ameaçada. Assim, além de o Poder Judiciário não ter acolhido a 

alegação do Município para o não atendimento total da demanda por creches e pré-

escolas, este reafirmou entendimento jurisprudencial no sentido de que a existência de 

uma lista de espera serve como prova documental da inobservância do dever legal de 

disponibilizar nos centros municipais de Educação Infantil vagas para todas as crianças 

de zero a cinco anos. Da mesma forma, ainda que não tenha feito o juiz da causa 

qualquer ponderação em relação à necessidade de um Ministério Público mais proativo, 

necessário à prevenção contra o “mau gasto” público, pode-se dizer que a condenação 

sofrida pelo ente Municipal foi razoável. 

 Primeiro, tem-se que diversamente de tantos outros casos Brasil afora, o juiz da 

causa compreendeu a impossibilidade de o Município de Ibiporã esgotar a lista de espera 

alocando de forma imediata toda e qualquer criança que necessitar de vaga nos centros 

educacionais sem desrespeitar as regras impostas pela Lei em nome da aprendizagem e 

do estímulo pedagógico. Para tanto, condenou a Administração Pública Municipal a 

suprir a demanda reprimida bem como aquela que vier a surgir em todo o seu território, 

concedendo-lhe, contudo, o prazo de 4 (quatro) anos a contar de 2014 para obedecer um 

cronograma de implantação protocolizado em juízo em data do dia 31 de março de 2015, 

cronograma este que teve de ser contemplado no Plano Orçamentário Plurianual 

subsequente, sob pena de multa cominatória diária, por cada criança que deixar de ser 

atendida, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). 

 Condenou ainda o Município a realizar uma previsão de recursos necessários à 

criação e ao aumento do número de vagas nos CMEIs nas propostas de leis 

orçamentárias dos anos de 2015 e seguintes (Plano Plurianual, LDO e LOA), devendo 

ainda, quanto as já definidas, promover a alocação e/ou remanejamento dos recursos 

necessários na proposta e/ou Lei Orçamentária para 2015, com posterior execução 

prioritária do orçamento no setor, de acordo com o disposto nos artigos 4º, caput e 

parágrafo único, alíneas “b”, “c” e “d” e 259, parágrafo único, do ECA e Lei 

Complementar nº 101/2000, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) 

(conforme artigo 461, § 5º, do Código de Processo Civil combinado com artigo 213, § 2º, 

do ECA), ordenando a destinação desse valor ao fundo gerido pelo Conselho dos 

Direitos da Criança e do Adolescente do Município, nos moldes do artigo 214 do ECA 

combinado com os artigos 11 e 13 da Lei nº 7.347/1985. 
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 Por fim, em hipótese de descumprimento do Município, condenou o ente público a 

ter de celebrar convênio com creches e escolas particulares até que todas as crianças que 

procurem o serviço sejam devidamente matriculadas, com base no artigo 461 e 

parágrafos, aplicados subsidiariamente, em consonância com os artigos 152 do ECA e 19 

da Lei nº 7.347/85. 

 É curioso que os eventos citados ocorridos em Ibiporã, mesmo condenáveis em 

todas as suas interpretações, não foram suficientes para que o Poder Público, 

compreendido em suas três esferas, o Ministério Público e a sociedade civil organizada 

revisassem a forma de sua participação na elaboração e gestão da política pública, visto 

que quando da apresentação e discussão do projeto do plano decenal de educação, esse 

foi tratado com certa desconfiança e descrédito por todos esses segmentos. Continuou-se 

a engendrar ações pouco articuladas entre si, com mínima adesão da comunidade 

envolvida, sem a participação efetiva do Ministério Público e das Secretarias 

Municipais, escancarando a falta de diálogo entre as esferas do poder. Por consequência, 

os mesmos segmentos sociopolíticos que se mantiveram inertes durante todo o processo 

de discussão e elaboração do projeto do plano hoje colocam em dúvida a funcionalidade 

e a eficácia do próprio plano, e questionam se as atitudes adotadas pelo gestor de fato 

vão de encontro ao que deseja a coletividade, apontando a pouca similaridade e 

entrosamento dos planos decenais com as reais necessidades locais. Essa falta de diálogo 

entre as esferas, como observado em Ibiporã, estagna potencialmente todo o sistema 

educacional e compromete a qualidade final da educação, exemplificando um quadro 

político administrativo que supostamente se repete em todo território nacional. 

 Essa realidade tristemente evidencia que os problemas da Educação Infantil, em 

especial, não se esgotam simplesmente sanando a falta de recursos, erigindo estruturas 

adequadas, provendo melhor formação e valorização dos professores, melhores 

indicações dos gestores escolares e melhor aproveitamento do tempo das crianças em 

sala de aula. Demonstra a complexidade da política pública ante a importância em se 

valorizar as experiências e as opiniões de professores e pedagogos na reconstrução da 

educação de qualidade, e a premente necessidade de se trabalhar a participação popular 

na melhoria da gestão dos recursos públicos. 

 Por isso, a participação popular, sem sombra de dúvidas, é considerada por muitos 

a medida que no momento mais se faz necessária, motivando inclusive uma mudança no 

pensamento coletivo de que a boa educação não se faz somente com obras e discursos 

populistas, mas na riqueza do diálogo promovido pelos atores sociais – uma mudança 
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que, apesar de lenta, deve ser gradual e continuamente aplicada pelos gestores, pois sua 

solidificação se dá não no curto período de um mandato, mas no conjunto do exercício 

da democracia. 
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