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RESUMO 
 

A Constituição Federal de 1988, seguindo a tendência de inovações legislativas 

anteriores, conferiu ao Ministério Público um importante papel na defesa dos interesses 

sociais, entre eles o direito à educação. Este trabalho, que identifica e analisa ações do 

Ministério Público do Estado de São Paulo no exercício dessa função, foi norteado pelas 

seguintes hipóteses: (i) a atuação do Ministério Público na área do direito à educação 

ocorre no sentido de garantir a expressão de interesses de grupos desfavorecidos 

economicamente; (ii) essa atuação é guiada por uma política institucional específica do 

Ministério Público do Estado de São Paulo para a área do direito à educação. Os dados 

levantados permitem concluir que a atuação dos Promotores de Justiça do Ministério 

Público do Estado de São Paulo na defesa do direito à educação (i) não é guiada por um 

projeto institucional especificamente delineado para a área; (ii) varia principalmente de 

acordo com suas motivações pessoais; e (iii) embora não seja guiada por um projeto 

institucional específico para a área do direito à educação, vem pautando as discussões no 

Supremo Tribunal Federal na defesa desse direito.  

Palavras-chave: Promotores de Justiça. Direito à educação. Atuação. 



 

  

ABSTRACT 
 

The Brazilian Federal Constitution of 1988, following the tendency of former 

legislative innovations, conferred to the Brazilian Public Prosecution Service an 

important role on the defense of public interests, among them the right to education. 

This masters thesis, which identifies and analyzes efforts of the Public Prosecution 

Service of the state of São Paulo to handle this function, was guided by the hypotheses 

that the actions of the Public Prosecution Service of the state of São Paulo in questions 

related to the right to education (i) guarantee the expression of the less empowered 

population’s interests; and (ii) are guided by a specific institutional strategy of the 

Public Prosecution Service in this area. The collected data lead to the conclusion that the 

actions of the Public Prosecutors of the state of São Paulo for the guarantee of the right 

to education (i) are not guided by an institutional project specifically designed for this 

area; (ii) vary mostly according to their personal motivations; and (iii) even if they are 

not guided by an institutional project specifically designed for this area, they have given 

rise to discussions about the defense of the right to education at the Supreme Court. 

Keywords: Public Prosecutors. Right to education. Actions. 
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INTRODUÇÃO 
 

Tema a ser desenvolvido 

O presente trabalho é resultado de pesquisa empírica realizada no Ministério 

Público do Estado de São Paulo com o objetivo de identificar e compreender como a 

instituição está organizada e como atua na defesa do direito à educação. A pesquisa foi 

norteada pelas seguintes hipóteses: (i) a atuação do Ministério Público na área do direito 

à educação ocorre no sentido de garantir a expressão de interesses de grupos 

desfavorecidos economicamente; (ii) essa atuação é guiada por uma política 

institucional específica do Ministério Público do Estado de São Paulo para a área do 

direito à educação. 

A pesquisa empírica consistiu em entrevistas com seis Promotores de Justiça 

que atuam ou tenham atuado na Promotoria de Justiça de Defesa dos Interesses Difusos 

e Coletivos da Infância e da Juventude da Capital (PJDIDCIJ), com os atuais Promotores 

de Justiça da Infância e Juventude de Santo André e de São Caetano do Sul, com o 

Promotor de Justiça que atua na Promotoria da Infância e da Juventude localizada no 

Fórum Regional da Lapa, e com um Procurador de Justiça que participou da criação da 

PJDIDCIJ. As entrevistas foram orientadas por uma série de perguntas sobre: (i) 

trajetória profissional; (ii) criação da PJDIDCIJ; e (iii) atuação específica na defesa do 

direito à educação. De forma complementar e acessória, foram consultados alguns 

procedimentos administrativos que tiveram curso na PJDIDCIJ.  

Os dados levantados permitem concluir que: (i) a atuação dos Promotores de 

Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo na defesa do direito à educação 

não é guiada por um projeto institucional especificamente delineado para a área; (ii) a 

atuação dos Promotores de Justiça nessa área varia principalmente de acordo com suas 

motivações pessoais; e (iii) a atuação dos Promotores de Justiça do Ministério Público 

de São Paulo, embora não seja guiada por uma política institucional específica para a 

área do direito à educação, vem pautando as discussões no Supremo Tribunal Federal 

(STF) na defesa desse direito.  
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O trabalho está organizado em quatro capítulos. No primeiro capítulo, será 

apresentada a evolução institucional1 do Ministério Público brasileiro. O objetivo desse 

capítulo é entender como o Ministério Público assumiu um papel de destaque na defesa 

dos direitos sociais. 

No segundo capítulo será apresentado o quadro de integrantes do Ministério 

Público do Estado de São Paulo e sua distribuição entre as Procuradorias de Justiça, 

Promotorias de Justiça da Capital, Grupos de Atuação Especial e Centros de Apoio 

Operacional existentes, além da estrutura física, orgânica, e funcional do Ministério 

Público do Estado de São Paulo, especificamente da Promotoria de Justiça de Defesa 

dos Interesses Difusos e Coletivos da Infância e da Juventude da Capital (PJDIDCIJ), 

das Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude de Santo André, São Bernardo do 

Campo e São Caetano do Sul, e da Coordenação da Área da Educação do Centro de 

Apoio Operacional (CAO) Cível e de Tutela Coletiva. A apresentação desse quadro é 

necessária para a compreensão da representatividade dos Promotores de Justiça 

entrevistados e das questões enfrentadas diante do quadro geral da instituição, 

contribuindo para a análise da atuação do Ministério Público na área da educação, foco 

desta pesquisa.  

No terceiro capítulo, será apresentado o perfil dos entrevistados e será analisado 

o ambiente institucional no qual eles atuam para a defesa do direito à educação. Além 

disso, será realizado um exame aprofundado da efetiva atuação dos entrevistados, sendo 

mencionadas algumas situações específicas nas quais eles atuaram no sentido de garantir 

o direito à educação, com destaque para um determinado caso envolvendo o Promotor de 

Justiça da Promotoria da Infância e Juventude de Santo André. Quando se tratar de casos 

que tenham sido levados à apreciação judicial, o exame buscará identificar e 

compreender como eles foram conduzidos no Poder Judiciário e quais foram os 

resultados de tais demandas. Ainda nesse capítulo, será apresentada a visão que os 

entrevistados têm do Poder Executivo e do Poder Judiciário, sendo problematizada a 

relação que se estabelece entre esses Poderes e o Ministério Público em questões 

atinentes a direitos sociais. 

 
                                                 
1  Embora se tenha optado pela utilização do termo “evolução”, sabe-se que, conforme destaca Ronaldo 

Porto Macedo Jr. (1999, p. 87), não se trata de um “caminho natural necessário e evolucionista”. 
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Por fim, no quarto capítulo, serão expostas as conclusões do trabalho, bem 

como novas hipóteses que poderão nortear pesquisas futuras. 

Compreender como atuam os integrantes da instituição que ocupa um papel de 

destaque no sistema de justiça2 contribui para o desenvolvimento do País na medida em 

que permite identificar incentivos e barreiras institucionais que os Promotores de Justiça 

encontram no exercício de uma das suas atribuições, que é a defesa dos direitos sociais, 

ampliando o debate sobre as possibilidades de conferir maior efetividade a tais direitos 

e, sobretudo, de multiplicar os efeitos das práticas bem-sucedidas dos Promotores de 

Justiça. 

Por que pesquisar o Ministério Público? Por que pesquisar a atuação do Ministério 

Público na defesa do direito à educação? Por que pesquisar um Ministério Público 

Estadual? 

O preâmbulo da Constituição Federal de 1988 estabelece que o Estado 

Democrático instituído a partir da nova ordem constitucional destina-se, entre outras 

coisas, a “assegurar o exercício dos direitos sociais”.3 A sociedade pode exigir a 

implementação desses direitos por meio de diversos órgãos e instituições, que dispõem 

de instrumentos para interferir no modo de conduzir os assuntos do Estado e dos 

cidadãos (FRISCHEISEN, 2000, p. 110-111). Nesse contexto, revela-se importante 

compreender como atuam tais instituições, seja participando da formulação das políticas 

públicas, seja exigindo que seus objetivos sejam alcançados. O que se verificou foi que 

“o Ministério Público rompeu o isolamento do sistema judicial para se constituir em ator 

relevante no processo político, interferindo muitas vezes de modo decisivo na dinâmica 

entre os poderes” (ARANTES, 1999, p. 98). 

O Ministério Público é apontado como um novo ator político brasileiro4 

(MACEDO JR., 1999b, p. 103). Dado o seu novo perfil institucional, forjado 

 
                                                 
2  Segundo Ronaldo Porto Macedo Jr. (1999a, p. 36), o Ministério Público pode ser apontado como 

“uma das peças mais importantes do aparelho judicial brasileiro”. 

3  Sobre as transformações do Estado Contemporâneo, ver Fábio Konder COMPARATO, 1989. 

4  Hugo Britto Mazzilli (1995, p. 288) fala em “agente político”. 
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principalmente pela Constituição Federal de 1988, o Ministério Público é uma 

instituição independente e autônoma “que pode negociar em patamar de igualdade com a 

administração e os entes privados [...] e agir em Juízo, ultrapassando os obstáculos 

existentes (como custas, honorários advocatícios, preparo técnico para deduzir e 

defender o direito desrespeitado)” (FRISCHEISEN, 2000, p. 113). Por essa razão, há quem 

sustente que, no Brasil, o Ministério Público representa um instrumento por meio do 

qual muitos cidadãos exercem seu direito ao acesso à Justiça (FRISCHEISEN, 2000, p. 

113; MAZZILLI, 2001, p. 128). 

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 127, atribuiu ao Ministério Público 

um papel de destaque na defesa dos interesses sociais. Para o cumprimento dessa 

função, o Ministério Público deve não somente corrigir atos comissivos da 

administração que desrespeitem direitos constitucionais do cidadão, mas também atos 

omissivos da administração, visando a efetiva implementação de políticas públicas e a 

efetividade da ordem social constitucionalmente estabelecida (FRISCHEISEN, 2000, p. 

126).  

Num país no qual grande parcela da população deixa de ser alcançada por 

políticas públicas do governo criadas com o intuito de atender tais interesses,5 é de 

fundamental importância compreender como atuam os integrantes dessa instituição na 

defesa de um dos direitos sociais essenciais ao exercício da cidadania e ao 

desenvolvimento do País como um todo. 

A escolha do direito à educação como tema para aproximação do objeto de 

estudo se deve ao fato de ser a educação um direito social considerado historicamente 

como fundamento indispensável para o desenvolvimento da cidadania no sentido da 

 
                                                 
5  Um exemplo disso é o caso do ensino infantil (creche e pré-escola) no Município de São Paulo, onde 

a demanda oficial em setembro de 2009 era de 131.573 crianças, segundo dados coletados de acordo 
com as exigências da Lei 14.127/2006. Disponível em: <http://portalsme. 
prefeitura.sp.gov.br/Documentos/demanda/ALUNOS_DEMANDA_DISTRITO_DOM_SET09.pdf>. 
Acesso em: 30 jan. 2009. 

 Para maiores informações sobre a diferença entre demanda legal, oficial e social, ler: 
<http://www.acaoeducativa.org.br/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=1264&Ite
mid=2>. 
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expansão de outros direitos.6 Sustenta-se que a ausência de uma população educada tem 

sido sempre um dos principais obstáculos à construção da cidadania civil e política no 

Brasil (CARVALHO, 2004, p. 11), representando, também, um entrave ao 

desenvolvimento econômico.7  

Embora o conceito de “interesses sociais” seja objeto de debate na doutrina,8 

diversos autores apontam a educação como um interesse social.9 O art. 6.º da 

Constituição Federal de 1988, por sua vez, estabelece que “[s]ão direitos sociais a 

educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a 

proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 

Constituição”. Além da Constituição Federal de 1988,10 o direito à educação é garantido 

por diversos tratados internacionais ratificados pelo Brasil, a exemplo do Pacto de São 

José da Costa Rica,11 por várias declarações internacionais assinadas, como a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos,12 e por legislações infraconstitucionais, como o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA),13 a Lei de Diretrizes e Bases do Ensino 

 
                                                 
6  Embora T. H. Marshall (1967, p. 63-65 e 73) tenha defendido a existência de uma sequência lógica 

para o desenvolvimento da cidadania a partir da análise do caso da Inglaterra, onde primeiro 
surgiram os direitos civis, seguidos pelos políticos, e finalmente pelos sociais, o autor via na 
educação popular uma exceção a essa sequência, sustentando que se trata de um pré-requisito 
necessário da liberdade civil. 

7  Segundo Amartya Sen (2000, p. 178, 182, 184, 2005, p. 20, 24, 28), o desenvolvimento da educação 
teve um papel decisivo na expansão econômica na Ásia, especialmente no Japão, onde as prioridades 
educacionais e a luta dos cidadãos e residentes perante as autoridades locais para que estas 
promovessem a educação assumiu um papel de liderança na iniciação da rápida expansão econômica. 
Esse desenvolvimento foi a um só tempo social e econômico, tanto quanto legal. O autor menciona a 
importância da educação em diversos outros contextos. Robert A. Dahl (2001, p. 72) também aponta 
a educação como um dos pilares do processo de desenvolvimento.   

8  Para um mapeamento da doutrina sobre o tema, ler “Considerações sobre interesse social e interesse 
difuso” (FERRAZ, 2005, p. 59-71). 

9  Como é o caso de Paulo Afonso Garrido de Paula. In: MILARÉ, 2005, p. 453. 

10  Arts. 205 a 214 da Constituição Federal de 1988. 

11  Assim como o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC) e 
Convenção relativa à luta contra as discriminações na esfera do ensino. 

12  Assim como a Declaração Mundial sobre Educação para Todos: Satisfação das necessidades Básicas 
de Aprendizagem, a Declaração e Programa de Ação de Viena, e a Declaração de Hamburgo sobre 
educação de adultos. 

13  Lei 8.069, de 13.07.1990. 



 

 

15

 

(LDB),14 e o Plano Nacional de Educação (PNE).15 Até mesmo os Municípios têm 

normas específicas relativas ao direito à educação, tais como Leis Orgânicas Municipais, 

Deliberações, Indicações e Pareceres dos Conselhos Municipais de Educação. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), seguindo os moldes da 

Constituição Federal de 1988, estabelece que “[a] criança e o adolescente têm direito à 

educação”.16 Como cabe ao Ministério Público a promoção de inquérito civil e ação civil 

pública para a proteção dos interesses individuais, difusos ou coletivos relativos à 

infância e à adolescência, resta clara a importância da sua atuação na defesa do direito à 

educação, em especial desse grupo de pessoas, sendo o direito das crianças e 

adolescentes à educação apresentado como um interesse juridicamente subordinante.17  

A escolha de um Ministério Público Estadual, por sua vez, deve-se ao fato de 

possuírem os Ministérios Públicos Estaduais uma maior área de atuação na defesa do 

direito à educação, porque, de acordo com a organização do Estado brasileiro e a 

distribuição do direito à educação no território nacional entre os entes federativos, a 

implementação da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio cabe aos 

Municípios, Estados, e Distrito Federal.18 Assim, no que se refere ao direito à educação, 

a atuação do Ministério Público Federal está circunscrita às situações em que há 

prejuízo real ou potencial a bens, interesses, ou serviços da União, e ao campo do ensino 

superior (CASTILHO, 2009, p. 12 e 14). 

 
                                                 
14  Lei 9.394, de 20.12.1996. 

15  Lei 10.172/2001. 

16  Art. 53 do ECA (Lei 8.069/1990). 

17  Paulo Afonso Garrido de Paula, que trata especificamente dos direitos da criança e do adolescente 
em seu artigo Direitos e interesses e sua proteção jurisdicional, define tais direitos como interesses 
juridicamente subordinantes, citando expressamente, entre eles, o direito à educação. In: MILARÉ, 
2005, p. 453. 

18  Art. 221 da Constituição Federal de 1988: “A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino”. § 2.º: “Os Municípios atuarão 
prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil”. § 3.º “Os Estados e o Distrito 
Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio”. A atual redação desses parágrafos 
foi dada pela Emenda Constitucional 14/1996, que instituiu Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, substituído pelo Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(FUNDEB), instituído pela Emenda Constitucional 53/2006. 
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Por que pesquisar o Ministério Público do Estado de São Paulo? Por que pesquisar a 

atuação dos Promotores de Justiça da Promotoria de Justiça de Defesa dos Interesses 

Difusos e Coletivos da Infância e Juventude da Capital, e das Promotorias da Infância e 

Juventude de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul? 

Em pesquisa de jurisprudência feita na página eletrônica do Supremo Tribunal 

Federal (STF), verificou-se que a maioria das ações encaminhadas à sua apreciação na 

área da educação por iniciativa do Ministério Público havia sido proposta pelo 

Ministério Público do Estado de São Paulo,19 o que levou à decisão de pesquisá-lo.  

A escolha do Ministério Público do Estado de São Paulo foi reforçada por 

razões de conveniência, dado que a pesquisa que deu origem ao presente trabalho foi 

desenvolvida em vinculação a um curso de mestrado ministrado na cidade de São Paulo, 

cuja duração foi de 18 meses, pelo que seria inviável realizar pesquisas em outro Estado. 

Além disso, tal escolha permite estabelecer comparações com resultados de outras 

pesquisas empíricas, que também se concentraram no Ministério Público do Estado de 

São Paulo, como é o caso de trabalhos de José Reinaldo Lima Lopes, Carolina Martins 

Marinho, Cátia Aida Pereira da Silva e Daniel Wei Liang Wang. 

A decisão de concentrar a pesquisa empírica na Promotoria de Justiça de Defesa 

dos Interesses Difusos e Coletivos da Infância e Juventude da Capital (PJDIDCIJ), por 

sua vez, deve-se ao fato de ser o direito à educação um direito que, embora possa ser 

pleiteado individualmente perante o Judiciário (como no caso de pedido de vaga em 

creche), tem expressão coletiva, visto que a educação é um bem coletivo com “fruição e 

provisão indivisíveis e universais” (LOPES, José Reinaldo, 2006, p. 227). 

 
                                                 
19  Disponível em: <www.stf.jus.br> na seção “Jurisprudência → pesquisa” de “acórdãos” a partir dos 

termos “educação Ministério Público”. Foram encontrados 37 acórdãos, dos quais 12 tinham como 
parte Ministérios Públicos Estaduais. Desses 12, 6 tinham como parte o Ministério Público do Estado 
de São Paulo (6 – RE 384201 AgR/SP; RE 463210 AgR/SP; RE 410715 AgR/SP; RE 164634 
AgR/SP; RE 190976/SP; RE 163231/SP) e os demais tinham como parte os Ministérios Públicos dos 
Estados de Santa Catarina (2 – RE 592937 AgR/SC; RE 595595 AgR/SC), Rio de Janeiro (1 – RE 
594018 AgR/RJ), Minas Gerais (1 – AI 722896 AgR/MG), Rio Grande do Sul (1 – RE 170782/RS) e 
Distrito Federal (1 – RE 196707/DF). 
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Ainda com base nos resultados da mencionada pesquisa de jurisprudência, 

verificou-se que a maioria das ações propostas pelo Ministério Público do Estado de São 

Paulo era oriunda da Comarca de Santo André,20 o que despertou o interesse por ela. Já a 

decisão de pesquisar, também, a atuação dos Promotores de Justiça de São Bernardo do 

Campo e de São Caetano do Sul se deve à intenção de analisar a atuação dos integrantes 

do Ministério Público em outras comarcas que, assim como a de Santo André, se situam 

em grandes centros urbanos (esses três municípios fazem parte da Região Metropolitana 

de São Paulo e estão entre os sete municípios que compõem a subárea chamada de 

Grande ABC) e que não contam com uma Promotoria de Justiça especializada para tratar 

dos interesses difusos e coletivos da infância e juventude como ocorre na capital. Tal 

fato poderia levar a elementos que permitissem analisar com maior profundidade 

diferentes formas de atuação dos Promotores de Justiça. 

Qual a metodologia adotada? 

O problema que levou à realização do presente trabalho foi a intenção de saber 

o que guia a atuação dos Promotores de Justiça na defesa do direito à educação. Por se 

tratar de um problema de ordem prática, demandava uma pesquisa empírica. Nesse 

contexto, as entrevistas apresentaram-se como método indispensável, uma vez que no 

mero levantamento de dados estatísticos não estariam presentes muitas informações 

importantes que apenas em conversas com os Promotores de Justiça poderiam ser 

identificadas. 

Ademais, a PJDIDCIJ não dispõe de um banco de dados atualizado com 

informações anuais sobre o número de ações civis públicas propostas, de inquéritos civis 

instaurados, etc., e também não cataloga seus documentos de acordo com a matéria.  

A única informação estatística disponível na PJDIDCIJ sobre o ano de 2009, por 

exemplo, é o número de procedimentos autuados, qual seja, 362. Para saber quantos 

deles são representações, inquéritos civis ou procedimentos administrativos de 

 
                                                 
20  Dos seis acórdãos que apresentavam o Ministério Público do Estado de São Paulo como parte (RE 

384201 AgR/SP; RE 463210 AgR/SP; RE 410715 AgR/SP; RE 164634 AgR/SP; RE 190976/SP; RE 
163231/SP), três eram da Comarca de Santo André (384201 AgR/SP; RE 463210 AgR/SP; RE 
410715 AgR/SP). 
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fiscalização e, dentre eles, quantos se relacionam ao direito à educação, seria necessária 

a consulta física de cada um deles individualmente,21 o que, em razão do tempo 

destinado à pesquisa e ao volume de tais documentos, se mostrou inviável. 

Desse modo, a dificuldade de acesso a dados estatísticos detalhados sobre a 

atuação da PJDIDCIJ,22 a falta de tempo hábil para fazer o levantamento desses dados e 

a intenção de identificar questões relativas às políticas institucionais levaram à escolha 

das entrevistas como método prioritário para o desenvolvimento da pesquisa empírica 

que resultou no presente trabalho.  

Para a realização das entrevistas, elaborou-se um questionário (APÊNDICE) que 

funcionou como um guia permitindo que os entrevistados ficassem livres para fazer as 

colocações e associações que julgassem pertinentes. Trata-se de pesquisa qualitativa, 

técnica que ganha especial relevo se a independência funcional dos Promotores de 

Justiça for tomada em conta, uma vez que a forma de atuação cada promotor pode variar 

muito (SILVA, 1999, p. 20). 

Buscou-se, inicialmente, entrevistar os Promotores de Justiça que atuam e que 

tenham efetivamente atuado na PJDIDCIJ da capital desde o momento da sua criação, 

em 1996 (dado que alguns dos titulares não chegaram a atuar nessa promotoria, tendo 

sido designados para dar pareceres junto ao Tribunal). Nessa etapa, foram levantados os 

nomes de oito Promotores de Justiça e agendadas entrevistas com seis deles. Ainda 

nessa fase inicial da pesquisa, entrevistou-se, também, um Promotor de Justiça que atua 

em uma das Promotorias da Infância e da Juventude localizadas nos Fóruns Regionais da 

Capital. Embora se tenha optado por concentrar a pesquisa nos Promotores de Justiça 

vinculados à PJDIDCIJ da capital, os resultados da entrevista com o Promotor de Justiça 

 
                                                 
21  Em 05.12.2009, foi instalado um programa chamado SisMPDifusos na PJDIDCIJ com o objetivo de 

organizar o banco de dados a fim de facilitar o acesso às informações de forma detalhada. 

22  A dificuldade na obtenção de dados sobre a atuação do Ministério Público foi observada por Fábio 
Kerche que, em sua tese de doutorado, relatou que sua experiência nesse sentido merecia um capítulo 
à parte. “Recebi recusas ao meu pedido de obter os relatórios de atividade produzidos pelas 
corregedorias pelos mais diversos motivos: desde a alegação que eram documentos secretos até a não 
realização da exigência legal, como o Ministério Público de São Paulo que simplesmente não produz 
o relatório” (2002, p. 123). Mesmo os relatórios que vêm sendo produzidos pelo Conselho Nacional 
do Ministério Público ainda não alcançaram um nível de detalhamento satisfatório para a realização 
de pesquisas.  
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que atua em uma das Promotorias da Infância e da Juventude localizadas nos Fóruns 

Regionais da capital também foram considerados no trabalho. Após algumas entrevistas 

preliminares, revelou-se importante entrevistar o Procurador de Justiça que coordenava 

o CAO da Infância e Juventude (hoje uma das áreas do CAO Cível e de Tutela Coletiva) 

na época da criação da PJDIDCIJ, em 1996. Paralelamente, buscou-se entrevistar os 

Promotores de Justiça que atuam nas Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude 

de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, por se tratar de grandes 

comarcas onde não há uma promotoria específica para interesses difusos e coletivos da 

infância e da juventude, tendo sido marcadas entrevistas com dois deles (os Promotores 

de Justiça da Infância e da Juventude de Santo André e de São Caetano do Sul) . Por 

fim, em dezembro de 2009, tomou-se conhecimento da recém-criada Coordenação da 

Área da Educação no CAO Cível e de Tutela Coletiva, pelo que se decidiu entrevistar 

seu coordenador. 

Assim, para os fins da presente pesquisa, foram entrevistados dez Promotores de 

Justiça e um Procurador de Justiça.23 

Como fontes documentais, foram utilizados, principalmente, arquivos 

eletrônicos disponíveis na página eletrônica do Ministério Público do Estado de São 

Paulo e arquivos físicos da PJDIDCIJ da capital, a exemplo de procedimentos 

administrativos (inquéritos civis, representações e procedimentos administrativos de 

fiscalização) e espelhos de processos judiciais.  

Dadas as dificuldades acima apontadas, os arquivos físicos foram utilizados a 

título meramente exemplificativo, o que não impediu que contribuíssem para a análise 

do trabalho realizado pela promotoria. A consulta aos procedimentos administrativos 

teve por objetivo identificar algumas questões que levaram a sociedade civil a provocar 

a atuação do Ministério Público em matéria de direito à educação. Considerando-se a 

dificuldade de analisar procedimentos em curso, optou-se por examinar procedimentos 

 
                                                 
23  As entrevistas foram realizadas no período compreendido entre 23.10.2009 a 02.02.2010 e todos os 

entrevistados consentiram a gravação destas, que foram sendo transcritas na medida em que iam 
sendo realizadas. Tentou-se, sem sucesso, agendar entrevistas com outros quatro Promotores de 
Justiça (dois que atuaram na PJDIDCIJ, o Promotor de Justiça de São Bernardo do Campo e o atual 
Coordenador da Área da Infância e Juventude do CAO Cível e de Tutela Coletiva). Buscando-se 
preservar a identidade dos entrevistados, as referências a todos eles serão feitas sempre no gênero 
masculino.    
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arquivados, elaborando-se uma planilha a partir daqueles que foram arquivados mais 

recentemente (novembro e dezembro de 2009). Conforme já antecipado, a PJDIDCIJ não 

arquiva separadamente os procedimentos relacionados à temática da educação, pelo que 

só seria possível saber o percentual de incidência do tema em relação ao total dos 

procedimentos existentes a partir da contagem do número total de procedimentos e dos 

procedimentos relacionados à área. Tal levantamento, todavia, ultrapassaria os 

propósitos do presente trabalho pela mencionada restrição de tempo. 
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Capítulo 1  

MINISTÉRIO PÚBLICO 
 

 

No presente capítulo, será apresentada a evolução institucional do Ministério 

Público brasileiro com o objetivo de compreender como a instituição assumiu um papel 

de destaque na defesa dos direitos sociais. 

1.1 Evolução institucional do Ministério Público brasileiro 

O Ministério Público é uma das instituições brasileiras que mais sofreram 

mudanças desde o seu surgimento, especialmente se comparada a instituições como o 

Judiciário e a Polícia (MACEDO JR., 1999c, p. 73). Embora sua origem no País remonte 

ao período colonial, a instituição só nasceu na República (MAZZILLI, 1999, p. 88). Para 

os fins do presente trabalho, entretanto, é suficiente analisar sua evolução institucional a 

partir das modificações introduzidas pela Constituição Federal de 1946.24 Isso porque foi 

nessa constituição que a instituição foi tratada pela primeira vez em título especial, sem 

vinculação aos poderes da República,25 com estrutura e atribuições definidas e com uma 

série de garantias como estabilidade na função, admissão mediante concurso de provas e 

títulos e promoção e remoção somente por representação motivada da Procuradoria 

Geral (MACEDO JR., 1999c, p. 75 e 80), garantias essas fundamentais para a atuação 

independente dos seus integrantes.  

 
                                                 
24  Para informações detalhadas sobre a história da instituição desde o Brasil Colônia, ler Evolução 

institucional do Ministério Público Brasileiro e O Ministério Público 500 anos depois do 
descobrimento (MACEDO JR., 1999) e O novo Ministério Público Brasileiro (LOPES, 2000). 

25  Para Julio Aurélio Vianna Lopes (2000, p. 71), os aspectos institucionais diretivo, estrutural e 
funcional consistem em critérios mais adequados à análise das relações do Parquet com os Poderes 
do Estado, “indicando que o Ministério Público sempre foi órgão do Poder Executivo até a 
Constituição de 1988, pela qual passou a ser órgão independente dos vários Poderes estatais”. 
Segundo ele, “a pouca relevância dada a este aspecto institucional, tão marcante da história do nosso 
Parquet, tem levado excelentes comentaristas da instituição a lamentáveis equívocos, baseados em 
considerações de pura técnica legislativo-constitucional e que nublam a profundidade da ruptura 
operada em 1988. 
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Com a Constituição Federal de 1967, o Ministério Público passou a integrar o 

Poder Judiciário,26 o que foi interpretado como um “importante passo na conquista de 

sua autonomia e independência” (MACEDO JR., 1999c, p. 80-81). A equiparação dos seus 

integrantes aos magistrados, todavia, com as garantias de vitaliciedade, inamovibilidade 

e irredutibilidade de vencimentos, somente foi consagrada constitucionalmente na 

Constituição Federal de 1988. 

A Emenda Constitucional 01, de 1969 (ou Constituição Federal de 1969), por 

outro lado, representou um retrocesso na medida em que subordinou a instituição ao 

Poder Executivo,27 situação que veio a ser alterada somente com a Constituição Federal 

de 1988. 

Além das mudanças promovidas pelas constituições acima indicadas, diversas 

leis infraconstitucionais também fizeram parte do processo evolutivo da instituição, 

tendo ampliado suas atribuições, tal como o Código Civil de 1916 (que, por exemplo, 

atribuiu ao Ministério Público o dever de velar pelas fundações, pelos menores cujos 

pais abusassem de seu poder e a legitimidade para promoção de interdição),28 do Código 

de Processo Civil de 1939 (por meio do qual o Ministério Público assumiu o papel de 

fiscal da lei emitindo pareceres) e do Código de Processo Penal de 1941 (que conferiu 

ao Ministério Público o poder de requisitar a abertura de inquérito policial nos crimes de 

ação pública).29 

Entretanto, embora o Ministério Público tenha passado pelas mencionadas 

mudanças institucionais e funcionais até a década de 70, continuava atuando como 

titular da ação penal e fiscal da lei (apresentando pareceres após a manifestação das 

partes em algumas causas cíveis), tendo sido apenas nesse período que começou “a se 
 
                                                 
26  Na Constituição Federal de 1967, a Seção IX “Do Ministério Público” fazia parte do Capítulo VIII 

“Do Poder Judiciário”. Os incisos I, II e III do art. 108 da CF/1967 elencavam como garantias dos 
Juízes a vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos. Interessante observar que 
já na Constituição Federal de 1891 os juízes gozavam das garantias de vitaliciedade e 
irredutibilidade de vencimentos (art. 57, § 1.º, da CF/1891), e até mesmo a Constituição do Império 
de 1824 estabelecia, em seu art. 153, que os Juízes de Direito eram perpétuos. 

27  Na Emenda Constitucional 1, de 1969 (ou Constituição Federal de 1969), a seção VII “Do Ministério 
Público” fazia parte do Capítulo VII “Do Poder Executivo”. 

28  Arts. 26, 394 e 447, III, do CC/1916. 

29  Inciso III do art. 5.º do CPP/1941.  
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forjar um novo espírito e perfil institucional do Ministério Público voltado para a defesa 

dos direitos sociais” (MACEDO JR., 1999c, p. 81). 

Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 1973 representou uma importante 

ampliação do papel do Ministério Público na medida em que estabeleceu, em seu art. 82, 

que 

[...] [c]ompete ao Ministério Público intervir: I – nas causas em que há 
interesse de incapazes; II – nas causas concernentes ao estado da pessoa, 
pátrio poder, tutela, curatela, interdição, casamento, declaração de ausência 
e disposição de última vontade; III – em todas as demais causas em que há 
interesse público, evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte.     

 

A alteração promovida pela Emenda 7/1977 no art. 96 da Constituição de 1969 

representou também um importante passo para o fortalecimento da instituição na medida 

em que permitiu que os Ministérios Públicos se organizassem em carreiras, o que se deu 

por meio da primeira Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei Complementar 

40/1981) (LOPES, Julio Aurélio, 2000, p. 50; MACEDO JR., 1999c, p. 81-82).  

A Lei Complementar 40/1981 estabeleceu, em seu art. 1.º, que “[o] Ministério 

Público, instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, é 

responsável, perante o Judiciário, pela defesa da ordem jurídica e dos interesses 

indisponíveis da sociedade, pela fiel observância da Constituição e das leis” e no inciso 

III do seu art. 3.º apresentou a promoção da ação civil pública como uma de suas 

funções institucionais.  

No início da década de 80, como resultado de uma grande mobilização das 

associações do Ministério Público e ampla consulta aos seus integrantes, elaborou-se a 

“Carta de Curitiba”, documento que apresentava as principais reivindicações da 

instituição. 

Em 1985, a Lei da Ação Civil Pública (Lei 7.347/1985) disciplinou a defesa 

judicial de determinados interesses difusos e coletivos (danos ao meio ambiente, ao 

consumidor e a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 

paisagístico), representando um importante avanço do direito brasileiro. O Ministério 

Público experimentou um expressivo aumento do seu potencial de atuação na área cível 

a partir dessa lei, dado que é um dos legitimados à propositura da ação civil pública, 
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tendo intervenção obrigatória como fiscal da lei nos casos em que a propositura seja 

feita por um dos demais legitimados.  

Sustenta-se que a grande novidade representada pela Lei da Ação Civil Pública 

reside “na legitimação processual de atores públicos e sociais para defenderem perante a 

Justiça direitos que anteriormente só podiam ser reparados pela iniciativa individual das 

pessoas lesadas” (ARANTES, 2002, p. 327), ocupando o Ministério Público posição 

privilegiada em relação aos demais legitimados (ARANTES, 2007, p. 329; KERCHE, 2007, 

p. 275), especialmente em razão da possibilidade de instauração de inquérito civil30 

exclusiva dessa instituição, assim como requisição de certidões, informações, exames ou 

perícias que julgar necessários.31  

Entretanto, é importante destacar que a Lei de Ação Civil Pública referia-se, 

inicialmente, somente aos casos de responsabilização por danos ao meio ambiente, ao 

consumidor e a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 

paisagístico. Assim, a partir da Constituição Federal de 1988, esse instrumento ganhou 

especial destaque, na medida em que passou a ser função institucional do Ministério 

Público a promoção de ação civil pública para a proteção de quaisquer direitos difusos e 

coletivos32 (ARANTES, 2007, p. 327; LOPES, Julio Aurélio, 2000, p. 176-177; PROENÇA, 

2001, p. 09). 

A “Carta de Curitiba”, apresentada à Assembleia Nacional Constituinte de 1987 

pela Confederação Nacional do Ministério Público (Conamp), foi fundamental para que 

o pensamento dominante entre os Promotores de Justiça fosse acolhido pela Constituição 

 
                                                 
30  Figura jurídica criada pelo § 1.º do art. 8.º da Lei da Ação Civil Pública (Lei 7.347/1985) e 

constitucionalizada por meio do art. 129, inciso III, da Constituição Federal de 1988, que se destina 
“à coleta de elementos de convicção para o ajuizamento de ações civis públicas, em defesa de 
interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos” (PROENÇA, 2001, p. 27, 41). 

31  Art. 8.º da Lei 7.347/1985: “Para instruir a inicial, o interessado poderá requerer às autoridades 
competentes as certidões e informações que julgar necessárias, a serem fornecidas no prazo de 15 
(quinze) dias. § 1.º O Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, inquérito civil, ou 
requisitar, de qualquer organismo público ou particular, certidões, informações, exames ou perícias, 
no prazo que assinalar, o qual não poderá ser inferior a 10 (dez) dias úteis”. 

32  Art. 129 da Constituição Federal de 1988. São funções institucionais do Ministério Público: [...] III – 
promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do 
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.  
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Federal de 198833 (ARANTES, 2002, p. 77; MACEDO JR., 1999c, p. 83; MAZZILLI, 1999, p. 

93-94; SILVA, 1999, p. 65). 

1.1.1 Ministério Público como defensor dos interesses sociais 

A Constituição Federal de 1988 representou um marco importante na história do 

Ministério Público brasileiro na medida em que o definiu como “instituição permanente, 

essencial à função jurisdicional do Estado,34 incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, 

do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”,35 

estabeleceu a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional como seus 

princípios institucionais,36 assegurou a autonomia funcional e administrativa da 

instituição37 e garantiu a vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios38 a 

seus integrantes.  

O Promotor de Justiça, portanto, passou a “definir-se fundamentalmente por 

suas atribuições como órgão agente em favor dos interesses sociais” (MACEDO JR., 

1999a, p. 52), como “vocalizador das demandas sociais” (LOPES, Julio Aurélio, 2000, p. 

215). Considerando-se que o cumprimento de tais atribuições envolve o dever de 

monitorar políticas públicas, as garantias conquistadas pela instituição revelam-se 

fundamentais para uma atuação política independente dos seus integrantes relativamente 

aos outros poderes. A inexistência de vínculo funcional com qualquer dos Poderes do 

Estado (Legislativo, Executivo e Judiciário) é um aspecto essencial para se delimitar 

 
                                                 
33  Nesse particular, é preciso destacar que esse processo de “acolhimento” contou com a intensa 

participação de parlamentares e juristas não vinculados ao Ministério Público, e que “nem todas as 
demandas foram atendidas e muitas foram aceitas com modificações; de mais a mais, elas eram 
múltiplas e, muitas vezes, conflitantes” (KERCHE, 2002, p. 15). Para informações mais detalhadas 
sobre esse processo decisório na Assembleia Constituinte de 1987, consultar O novo Ministério 
Público Brasileiro (LOPES, 2000, p. 122-154) e O Ministério Público no Brasil: autonomia, 
organização e atribuições (KERCHE, 2002, p. 11-52). 

34  Na Constituição Federal de 1988, constam do Capítulo VI “Das funções essenciais à Justiça” o 
Ministério Público (Seção I), a Advocacia Pública (Seção II) e a Advocacia e a Defensoria Pública 
(Seção III).  

35  Art. 127, caput, da Constituição Federal de 1988.  

36  § 1.º do art. 127 da Constituição Federal de 1988. 

37  § 2.º do art. 127 da Constituição Federal de 1988. 

38  Alíneas “a”, “b” e “c” do inciso I do § 5.º do art. 128 da Constituição Federal de 1988. 
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uma posição institucional de independência em relação a estes poderes (LOPES, Julio 

Aurélio, 2000, p. 40). Além disso, a previsão de elaboração da sua própria proposta 

orçamentária39 revela-se uma novidade da Constituição Federal de 1988 (LOPES, Julio 

Aurélio, 2000, p. 59). 

Outra mudança experimentada especialmente a partir da nova ordem 

constitucional foi a ampliação do âmbito de atuação funcional dos integrantes do 

Ministério Público  

[...] para além dos limites de sua atividade perante o Poder Judiciário. Ao 
ampliar os limites e extensão do inquérito civil, de sua atuação de 
fiscalização e promoção dos interesses sociais, o Promotor de Justiça passou 
a ter importante papel como instituição mediadora dos conflitos e interesses 
sociais. A sua tarefa institucional ampliou-se no plano da realização de 
acordos, promoção da efetiva implementação da justiça social através do 
seu envolvimento direto (e não apenas através do processo) com os 
problemas sociais (MACEDO JR., 1999c, p. 86). 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, Lei 8.069/1990) também 

conferiu um papel de destaque aos Promotores de Justiça na defesa dos interesses sociais 

na medida em que estabeleceu que compete ao Ministério Público a promoção do 

inquérito civil e da ação civil pública para a proteção dos interesses individuais, difusos 

ou coletivos relativos à infância e à adolescência40 (ARANTES, 2002, p. 99; MACEDO JR., 

1999c, p. 85). É importante mencionar que esse mesmo diploma legal introduziu, ainda, 

no ordenamento jurídico, a figura do termo de ajustamento de conduta,41 que tem 

eficácia de título executivo extrajudicial42 (PROENÇA, 2001, 121).  

Sustenta-se que 

[...] [n]o ECA o Promotor de Justiça age como um guardião dos interesses 
do hipossuficiente, o incapaz,  em particular a criança e o adolescente 

 
                                                 
39  § 3.º do art. 127 da Constituição Federal de 1988. 

40  Inciso V do art. 201 do ECA (Lei 8.069/1990). 

41  O autor prefere utilizar a expressão “compromisso de ajustamento”.  

42  Art. 211 do ECA (Lei 8.069/1990): “Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados 
compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, o qual terá eficácia de título 
executivo extrajudicial”. Questões relacionadas aos termos de ajustamento de conduta serão 
abordadas no Capítulo 3. 



 

 

27

 

carentes – a quem se destina de maneira mais direta o estatuto – que por sua 
própria condição concreta e jurídica não está em condições de fazer valer 
seus direitos (MACEDO JR., 1999c, p. 85).  

 

Segundo um dos entrevistados, integrante do Ministério Público desde 1980 e 

que atuou no Centro de Apoio da Infância e da Juventude durante dez anos, esse 

diploma legal representou um importante passo na “construção de um arcabouço 

legislativo capaz de alicerçar a cobrança do direito à educação”, tendo sido somente a 

partir desse momento que os Promotores de Justiça passaram a ingressar com ações civis 

públicas exigindo o direito à educação, motivados por um grande trabalho de 

convencimento para que atuassem na defesa dos direitos sociais. Outra importante 

inovação promovida pelo ECA foi a criação dos Conselhos Tutelares,43 apontados como 

uma forma encontrada pelo legislador para a promoção da participação popular nos 

assuntos da infância e da juventude. Os Conselhos Tutelares são órgãos permanentes, 

autônomos e não jurisdicionais, que têm o dever de zelar pelo cumprimento dos direitos 

da criança e do adolescente. De acordo com o ECA, em cada Município deverá haver, no 

mínimo, um Conselho Tutelar composto de cinco membros escolhidos pela comunidade 

local entre pessoas com idade superior a 21 anos, que residam no município e que 

tenham reconhecida idoneidade moral.44 A relação que se estabelece entre esses 

conselhos e o Ministério Público em matéria de direito à educação será abordada no 

Capítulo 3 do presente trabalho.  

A atual Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei 8.625/1993), por sua 

vez, confere ao Ministério Público o poder de “fiscalizar e cobrar políticas públicas dos 

órgãos governamentais nas áreas de saúde, educação, transporte, segurança etc., por 

meio de procedimentos administrativos e recorrendo ao Judiciário, se preciso for” 

(ARANTES, 2002, p. 104). 

Assim, pode-se dizer que o processo de mudança que fez do Ministério Público 

brasileiro uma instituição com perfil bastante diferente dos ministérios públicos de 

outros países, na medida em que se apresenta como defensor dos interesses sociais 

(MACEDO JR., 1999c, p. 84-85; MAZZILLI, 2001, p. 128), foi a vontade política de seus 

 
                                                 
43  Arts. 131 a 140 da Lei 8.069/1990. 

44  Arts. 131 a 133 da Lei 8.069/1990. 
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integrantes, coordenada por suas lideranças, somada a um contexto de novas demandas 

sociais (ARANTES, 1999, p. 94; MACEDO JR., 1999c, p. 87; SILVA, 1999, p. 75).  
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Capítulo 2  

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO  

E A DEFESA DO DIREITO À EDUCAÇÃO  
 

 

O presente capítulo tem por objetivo apresentar o quadro de integrantes do 

Ministério Público do Estado de São Paulo e sua distribuição entre as Procuradorias de 

Justiça, Promotorias de Justiça da Capital, Grupos de Atuação Especial e Centros de 

Apoio Operacional existentes, além da estrutura física, orgânica, e funcional do 

Ministério Público do Estado de São Paulo na capital, em Santo André, São Bernardo do 

Campo e São Caetano do Sul, especificamente da Promotoria de Justiça de Defesa dos 

Interesses Difusos e Coletivos da Infância e Juventude da Capital (PJDIDCIJ), das 

Promotorias de Justiça da Infância e Juventude de Santo André, São Bernardo do Campo 

e São Caetano do Sul, e da Coordenação da Área da Educação do Centro de Apoio 

Operacional (CAO) Cível e de Tutela Coletiva.  

A apresentação desse quadro é necessária para a compreensão da 

representatividade dos Promotores de Justiça entrevistados e das questões enfrentadas 

diante do quadro geral da instituição, contribuindo para a análise da atuação do 

Ministério Público na área da educação, foco desta pesquisa.  

2.1  Dados gerais sobre quadro de Procuradores e Promotores de Justiça, 

Procuradorias de Justiça, Promotorias de Justiça da Capital, servidores, 

estagiários, Centros de Apoio e Grupos de Atuação Especial45  

O Ministério Público do Estado de São Paulo está organizado em órgãos de 

administração, de execução, e órgãos auxiliares.46 Os Procuradores e Promotores de 

 
                                                 
45  Dados do ano de 2008 obtidos no Relatório Diagnóstico do Ministério Público do Estado de São 

Paulo 2002-2008. Disponível em: <http://www.mp.sp.gov.br/portal/page/portal/ home/banco_ 
imagens/flash/bco_imagem_dg/p_diagnostico.html>. Dados internos, Plano Geral de Pessoal, 
Procuradores de Justiça. Acesso em: 20 jan. 2010. 

46  Arts. 5.º a 8.º da Lei 8.625/1993.  
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Justiça são órgãos de execução e os Centros de Apoio Operacional47 são órgãos 

auxiliares.  

Cabe aos Procuradores de Justiça exercer as atribuições do Ministério Público 

junto aos Tribunais,48 enquanto os Promotores de Justiça atuam normalmente junto à 

primeira instância.49 Competem aos Centros de Apoio estimular a integração e o 

intercâmbio entre órgãos de execução que atuem na mesma área de atividade e que 

tenham atribuições comuns; remeter informações técnico-jurídicas, sem caráter 

vinculativo, aos órgãos ligados à sua atividade; estabelecer intercâmbio permanente com 

entidades ou órgãos públicos ou privados que atuem em áreas afins, para obtenção de 

elementos técnicos especializados necessários ao desempenho de suas funções; remeter, 

anualmente, ao Procurador-Geral de Justiça relatório das atividades do Ministério 

Público relativas às suas áreas de atribuições; e exercer outras funções compatíveis com 

suas finalidades, vedado o exercício de qualquer atividade de órgão de execução, bem 

como a expedição de atos normativos a estes dirigidos.50 Assim, os centros de apoio têm 

um importante papel de articuladores e estimuladores da atuação dos integrantes do 

Ministério Público. 

Nas palavras de um entrevistado que atuou durante um ano na PJDIDCIJ, cuidar 

dos direitos difusos e coletivos é um “trabalho custoso ao Promotor, que exige muita 

dedicação, e que, às vezes, numa promotoria em que há vários processos em cima da 

mesa, se torna difícil”. 

O Estado de São Paulo conta com 300 Procuradores de Justiça51 e 1.581 

Promotores de Justiça.52 

 
                                                 
47  O Ato (I) 001/90-PGJ criou os Centros de Apoio Operacional definindo sua estrutura e âmbito de 

atuação. 

48  Art. 31 da Lei 8.625/1993. 

49  Art. 32 da Lei 8.625/1993. 

50  Art. 33 da Lei 8.625/1993. 

51  A Lei Complementar 1.081/2008 representou um grande incremento no quadro de Procuradores de 
Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo na medida em que criou 98 cargos novos. Com 
o advento dessa lei, o quadro passou de 202 (número estabelecido por meio da alínea “b” do art. 303 
da Lei Complementar 734/1993 – LOEMP/SP) para 300. 



 

 

31

 

Os 300 Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo 

estão distribuídos nas quatro procuradorias existentes conforme tabela abaixo. 

Tabela 1: Procuradores de Justiça por Procuradoria de Justiça 

Procuradorias de Justiça Número de  

Procuradores de Justiça 

Criminal 156 

Cível 60 

Interesses Difusos e Coletivos 33 

Habeas Corpus e Mandados de Segurança 51 

Total 300 

 Fonte: CRH/DG e Diretoria de 2.ª Instância.53 

Como se vê, o número de Procuradores de Justiça vinculados à área criminal 

corresponde a mais da metade destes.  O gráfico abaixo apresenta essa divisão de forma 

bastante ilustrativa. 

Gráfico 1: Procuradores de Justiça por Procuradoria de Justiça 

 
Fonte: CRH/DG e Diretoria de 2.ª Instância. 

 

 
                                                 
52  Informações relativas ao ano de 2008. Disponível em: <http://www.mp.sp.gov.br/portal/ 

page/portal/home/banco_imagens/flash/bco_imagem_dg/rdmp19.pdf>. Quadro Geral dos Promotores 
de Justiça. Acesso em: 20 jan. 2010. 

53  Informações relativas ao ano de 2008. Disponível em: <http://www.mp.sp.gov.br/portal/page/portal/ 
home/banco_imagens/flash/bco_imagem_dg/p_diagnostico.html>. Relatório Diagnóstico do 
Ministério Público do Estado de São Paulo -2002-2008. Dados internos, Plano Geral de Pessoal, 
Quadro Geral de Procuradores de Justiça. Acesso em: 20 jan. 2010. 
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Do total de 1.58154 Promotores de Justiça do Ministério Público do Estado de 

São Paulo, 46855 cargos são da capital, estando distribuídos nas Promotorias de Justiça 

existentes conforme tabela que segue. 

Tabela 2: Promotores de Justiça por Promotoria de Justiça da capital 

Promotorias de Justiça Número de cargos de  
Promotor de Justiça 

Capital – Cargos numerados 75 
Criminais da Capital (I a VI)  124 
Tribunais do Júri56 (I a V) 44 
Cíveis57 (11)  55 
Criminais58 (10) 32 
Jecrim 3 
Parelheiros 1 
Nossa Senhora do Ó 2 
Falências  17 
Execuções criminais 16 
Família 12 
Cível e Fundações  6 
Militar 5 
Repressão à Sonegação Fiscal 5 
Mandados de Segurança  5 
Consumidor 6 
Registros Públicos 3 
Patrimônio Público e Social  10 
Infância e Juventude  19 
Direitos Humanos 8 
Meio Ambiente 6 
Habitação e Urbanismo 6 
Acidentes do Trabalho 8 

Total 468 
Fonte: Centro de Recursos Humanos – Área de Cadastro e Contagem de Tempo – 
Lista de Antiguidade 

 

 
                                                 
54  Informações relativas ao ano de 2008. Disponível em: <http://www.mp.sp.gov.br/portal/page/portal/ 

home/banco_imagens/flash/bco_imagem_dg/p_diagnostico.html>. Relatório Diagnóstico do 
Ministério Público do Estado de São Paulo-2002-2008. Dados internos, Plano Geral de Pessoal, 
Promotores de Justiça. Acesso em: 20 jan. 2010. 

55  Segundo dados atualizados até 11.03.2010, fornecidos pelo Centro de Recursos Humanos – Área de 
Cadastro e Contagem de Tempo – Lista de Antiguidade. 

56  Barra Funda, Santana, Santo Amaro, Penha e Pinheiros. 

57  Pinheiros, Tatuapé, São Miguel Paulista, Jabaquara, Penha de França, Santo Amaro, Itaquera, Lapa, 
Santana, Vila Prudente e Ipiranga. 

58  Tatuapé, Santo Amaro, Penha de França, Lapa, São Miguel Paulista, Itaquera, Pinheiros, Santana, 
Jabaquara e Ipiranga. 
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É importante mencionar que os Promotores de Justiça nem sempre exercem suas 

funções nos cargos para os quais foram nomeados, havendo possibilidade de 

designações para que eles atuem em outras Promotorias de Justiça, nos Centros de 

Apoio Operacional (CAOs), ou nos Grupos de Atuação Especial. Geralmente essas 

designações se dão com prejuízo do exercício das funções dos cargos dos quais são 

titulares. Como não há cargos específicos para os CAOs e Grupos de Atuação Especial, 

os 72 Promotores de Justiça que hoje atuam nesses locais estão computados na tabela 

acima de acordo com os cargos para os quais foram nomeados. 

O Ministério Público do Estado de São Paulo conta com três Centros de Apoio 

Operacional e com cinco Grupos de Atuação Especial.  

Os três Centros de Apoio Operacional, todos criados em 2008,59 são: o CAO 

Cível e de Tutela Coletiva,60 o CAO Criminal,61 e o Centro de Apoio Operacional à 

Execução – CAEx.62 Como mencionado acima, os Centros de Apoio Operacional não são 

órgãos de execução, ou seja, não podem, por exemplo, instaurar inquérito civil, propor 

ação civil pública, etc.63 

Os cinco Grupos de Atuação Especial são: o Grupo de Atuação Especial de 

Combate ao Crime Organizado – GAECO, criado em 1995; o Grupo de Atuação Especial 

de Defesa do Meio Ambiente – GAEMA, criado em 2008; o Grupo de Atuação Especial 

de Controle Externo da Atividade Policial – GECEP, criado em 2003; o Grupo de 

Atuação Especial de Repressão à Formação de Cartel e à Lavagem de Dinheiro e de 

 
                                                 
59  Criados como resultado da reorganização de Centros de Apoio anteriores. 

60  A criação do CAO Cível e de Tutela Coletiva teve por objetivo modificar a organização dos Centros 
de Apoio Operacional anteriores. A maioria dessas áreas contava com um CAO específico, por 
exemplo, o CAO das Promotorias da Infância e da Juventude criado em 1990 por meio do Ato (I) 
001/90-PGJ/1990. 

61  Criado com o objetivo de exercer atividades indutoras da política institucional, no âmbito da atuação 
criminal, auxiliando Promotores e Procuradores de Justiça no desempenho de suas funções. 

62  Extinguindo-se o Centro de Apoio Operacional à Execução e das Promotorias de Justiça Criminais 
(CAEx-Crim). 

63  O CAO Cível e de Tutela Coletiva conta, hoje, com 10 Promotores de Justiça: um Coordenador Geral 
e um Coordenador para cada uma das suas áreas de atuação (Consumidor, Patrimônio Público, Meio 
Ambiente, Direitos Humanos, Cível, Habitação e Urbanismo, Infância e Juventude, Educação e 
Saúde Pública); o CAO Criminal com 4; e o CAEx com 2. 
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Recuperação de Ativos – GEDEC, criado em 1995; e o Grupo de Atuação Especial de 

Repressão e Prevenção dos Crimes Previstos na Lei Antitóxicos – GAERPA, criado em 

1999.64  

Além dos Procuradores e Promotores de Justiça, o quadro de pessoal do 

Ministério Público do Estado de São Paulo conta com 1.391 servidores ativos (347 deles 

na capital, o que corresponde ao percentual de 24,94%) e 1.377 estagiários (321 da 

capital, o que corresponde ao percentual de 23,31%).65 

A Constituição Federal de 1988, além de ter ampliado as atribuições do Ministério 

Público na defesa dos interesses sociais, estabeleceu que a acusação criminal pública passasse 

a ser exclusiva do Ministério Público (LOPES, Julio Aurélio, 2000, p. 65). Embora toda a 

literatura estudada tenha dado grande destaque às novas atribuições da instituição, a partir das 

tabelas acima é possível verificar que a maioria dos seus integrantes, tanto de primeira quanto 

de segunda instância, está vinculada a atividades na área criminal. 

Nesse particular, é importante mencionar o depoimento de um dos entrevistados 

no sentido de que, embora exista uma 

[...] corrente dentro do Ministério Público que defende que a linha de frente 
da atuação dos Promotores de Justiça tem que ser a área dos difusos, uma 
das tarefas primordiais do Ministério Público continua sendo a de mover a 
ação penal, por ser o titular [exclusivo] da ação penal, então essa função não 
pode ser deixada de lado, tem que haver um equilíbrio entre essas duas 
frentes de atuação, não pode ser priorizada uma em detrimento da outra, as 
duas tem que avançar juntas. 

2.2 Organização do Ministério Público para defesa do direito à educação 

Logo que ingressam na instituição, os Promotores de Justiça atuam como 

Promotores Substitutos, passando, posteriormente, a titulares de cargos de entrância 

 
                                                 
64  O GAECO conta, hoje, com 41 Promotores de Justiça, o GAEMA com 12, o GECEP com 1, o GEDEC 

com 2 e o GAERPA não conta atualmente com nenhum Promotor de Justiça designado.  

65  Dados do ano de 2008 obtidos no Relatório Diagnóstico do Ministério Público do Estado de São 
Paulo-2002-2008. Disponível em: <http://www.mp.sp.gov.br/portal/page/portal/home/banco_ 
imagens/flash/bco_imagem_dg/p_diagnostico.html>. Dados internos, Plano Geral de Pessoal, 
Procuradores de Justiça. Acesso em: 20 jan. 2010. 



 

 

35

 

inicial, em seguida, de entrância intermediária e, por fim, de entrância final, que 

corresponde ao último passo da carreira com atuação na primeira instância judicial.66 

Além da possibilidade de promoção, é permitido aos integrantes do Ministério Público 

pedir remoções para outras Promotorias eventualmente vagas da mesma entrância, o que 

se dá mediante aplicação de critérios de antiguidade e merecimento.67 Após a entrância 

final, a única promoção possível é para Procurador de Justiça, que atua junto à segunda 

instância judicial. 

Assim, os Promotores de Justiça começam suas carreiras como Promotores 

substitutos cumprindo designações feitas pelo Procurador Geral de Justiça, por vezes 

acumulando todas as atribuições do Ministério Público, e, outras circunstâncias, atuando 

em promotorias especializadas na entrância final. Após o estágio probatório,68 que tem 

duração de dois anos, aqueles que apresentarem atuação profissional satisfatória, de 

acordo com avaliação do Conselho Superior do Ministério Público, tornam-se vitalícios 

e inamovíveis, passando a ser Promotores de Justiça de entrância inicial, ocupando 

cargos como titulares em promotorias não especializadas, nas quais acumulam todas as 

atribuições do Ministério Público. Os Promotores de Justiça promovidos para a entrância 

intermediária geralmente continuam atuando em promotorias não especializadas. Na 

entrância intermediária, o mais comum é que exista uma divisão entre promotores da 

área cível e promotores da área criminal. As promotorias da entrância final, por sua vez, 

são sempre especializadas.69 

 
                                                 
66  A organização em entrância inicial, intermediária e final substituiu a organização anterior em 

primeira entrância, segunda entrância, terceira entrância e entrância especial, que era na capital.  

67  O art. 64 da Lei 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) estabelece que será 
permitida a remoção por permuta entre membros do Ministério Público da mesma entrância ou 
categoria observadas as exigências daquela lei, além do disposto na Lei Orgânica dos Ministérios 
Públicos dos Estados. Na Lei Complementar 734/1993 (LOEMP/SP) o assunto é tratado nos arts. 136 
e 139.  

68  Art. 128, § 5.º, I, “a”, da Constituição Federal de 1988. O estágio probatório dos integrantes do 
Ministério Público de São Paulo é regulamentado pelo Ato Normativo 510-PGJ-CGMP, de 
12.07.2007. 

69  No Ministério Público de São Paulo há a área criminal (Promotores de Justiça Criminais, do Júri, de 
Execuções, Criminais com atuação nos JECRIMs, de Repressão à Sonegação Fiscal, GAERPA, 
GECEP, GEDEC e GAECO) e área cível (Direitos Humanos e Saúde Pública), Meio Ambiente e 
Urbanismo, Infância e Juventude, Consumidor, Defesa do Patrimônio Público e Social. 
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É importante esclarecer que os Promotores de Justiça Substitutos, de entrância 

inicial, e de entrância intermediária nem sempre atuam no interior do Estado, podendo 

exercer suas funções também na capital. De acordo com a organização atual, há 

Promotores de Justiça da entrância final atuando tanto na capital quanto no interior. 

No Ministério Público do Estado de São Paulo, não há Promotores de Justiça 

especialmente vinculados à defesa do direito à educação nem Grupo de Atuação 

Especial relacionado a essa área. Todavia, em novembro de 2009, foi anunciada, na 

página eletrônica da instituição, uma nova coordenação do CAO Cível e de Tutela 

Coletiva, a Coordenação de Educação, que iniciou seu funcionamento em janeiro de 

2010. 

Na capital, portanto, a proteção do direito à educação poderá ser promovida, 

dependendo do caso, pelos Promotores de Justiça vinculados à Promotoria de Justiça dos 

Interesses Difusos e Coletivos da Infância e Juventude (PJDIDCIJ), às Promotorias de 

Justiça da Infância e da Juventude situadas nos Fóruns Regionais, à Promotoria de 

Justiça de Direitos Humanos e Saúde Pública70 – área da Pessoa com Deficiência,71 à 

Promotoria de Justiça do Consumidor ou à Promotoria de Justiça do Patrimônio Público 

e Social.   

A Promotoria de Justiça de Direitos Humanos e Saúde Pública – área de Pessoas 

com Deficiência, por exemplo, atuará na defesa do direito à educação de pessoas 

portadoras de deficiência física quando se fizerem necessárias modificações estruturais 

em escolas para permitir o acesso de pessoas em cadeira de rodas.    

 
                                                 
70  A Promotoria de Justiça de Direitos Humanos e Saúde Pública tem quatro áreas: Direitos Humanos 

(pessoa com deficiência, idoso e inclusão social) e Saúde Pública. 

71  A atribuição da Promotoria de Direitos Humanos – área de Pessoas com Deficiência restringe-se aos 
casos coletivos, metaindividuais e individuais homogêneos de todas as pessoas com deficiência da 
capital, bem como aos casos individuais de menores de idade residentes do centro da Cidade de São 
Paulo. Os casos individuais de crianças com deficiência residentes na capital, mas fora da região 
central, devem ser atendidos pelas Promotorias da Infância e Juventude localizadas nos Fóruns 
Regionais. 



 

 

37

 

Caberá à Promotoria de Justiça do Consumidor atuar em casos nos quais uma 

relação de consumo esteja envolvida, por exemplo, as ações propostas pelo Ministério 

Público do Estado de São Paulo para discutir reajuste de mensalidade escolar.72  

A Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social também pode tratar de 

questões relacionadas ao direito à educação, mas somente nos casos em que houver 

indícios de improbidade administrativa na aplicação dos recursos públicos. Isso significa 

que os integrantes dessa Promotoria só atuam em casos relacionados ao direito à 

educação desde que existam sinais, por exemplo, de irregularidades na realização de 

obras públicas (construção de unidades escolares, reformas de escolas, etc.) ou em 

concursos públicos para a contratação de professores. 

Assim, excetuados os casos específicos de atribuição da Promotoria de Justiça 

de Direitos Humanos e Saúde Pública – área de Pessoas com Deficiência, da Promotoria 

de Justiça do Consumidor, e da Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social, a 

defesa do direito à educação é promovida pela Promotoria de Justiça da Infância e da 

Juventude (nos casos de interesses difusos e coletivos pela PJDIDCIJ e nos casos 

individuais homogêneos pelas Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude 

localizadas nos Fóruns Regionais). Essa atribuição é bastante abrangente, alcançando, 

inclusive, questões relacionadas à violência nas escolas, a exemplo de casos envolvendo 

suspeita de maus-tratos de professores em relação a alunos,73 e questões concernentes a 

instituições privadas, como averiguação de irregularidades em unidades de ensino 

particulares.74 A partir das entrevistas realizadas, foi possível constatar que, quando as 

 
                                                 
72  Em levantamento realizado na página do Supremo Tribunal Federal – STF (www.stf.jus.br) na seção 

“Jurisprudência → pesquisa”, a partir dos termos “educação Ministério Público São Paulo”, 
pesquisados somente acórdãos, foram encontrados as seguintes decisões relacionadas a valor de 
mensalidade escolar: RE 332.545, RE 331.571 e RE 136.199 – acórdãos que tratam legitimidade do 
MP, e RE/AgR 164.634, RE 190.976 e RE 163.231 – acórdãos que versam sobre a adequação de 
escolas particulares às normas de reajuste de mensalidade fixadas pelo Conselho Estadual de 
Educação. Um dos recursos (RE/AgR 164.634), interposto por uma escola, não foi conhecido por 
intempestividade, e nas decisões relativas aos outros dois recursos (RE 190.976 e RE 163.231), 
interpostos pelo Ministério Público, reconheceu-se a legitimidade ativa da instituição para promover 
ação civil pública para a defesa dos direitos dos pais dos alunos, classificados como direitos 
coletivos. 

73  Procedimento Administrativo 64.522.837/2009, Representação 223/2009. 

74  A exemplo dos Inquéritos Civis 455/2005, 422/2007, 509/2007 e 511/2007, por meio dos quais se 
buscava exigir que as unidades de ensino providenciassem a Licença de Funcionamento junto aos 
órgãos competentes. 
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Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude contam com a atuação de dois 

promotores, um deles atua com infratores e o outro com carentes, ficando a cargo do 

Promotor de Justiça que lida com infratores cuidar dos casos de prática de atos 

infracionais por parte de crianças e adolescentes (furto, roubo, tráfico de drogas), 

inclusive quando praticados dentro de escolas. 

A atribuição para atuar na defesa do direito à educação no interior ou no litoral 

do Estado variará muito de acordo com as promotorias existentes em cada uma das 

comarcas. Nas comarcas em que só há um Promotor de Justiça, cabe a ele essa 

atribuição cumulativamente com todas as outras atribuições do Ministério Público. 

2.2.1 Capital 

Na capital de São Paulo, além das Promotorias de Justiça da Infância e da 

Juventude localizadas nos diversos Fóruns Regionais da cidade75 e com atribuição para 

atuar nos casos individuais homogêneos, existe, também, a Promotoria de Justiça de 

Defesa dos Interesses Difusos e Coletivos da Infância e Juventude da Capital 

(PJDIDCIJ). 

2.2.1.1 Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude dos Fóruns Regionais da 

Capital 

Conforme esclarecido na introdução, a pesquisa desenvolvida para os fins do 

presente trabalho não teve como objeto de estudo os Promotores de Justiça da Infância e 

da Juventude que atuam ou tenham atuado nos Fóruns Regionais da capital. Somente um 

desses Promotores foi entrevistado por mera liberalidade. Assim, sempre que se fizer 

referência ao trabalho de Promotores de Justiça da Infância e da Juventude de Fóruns 

Regionais, essa alusão será à atuação desse Promotor de Justiça específico e à 
 
                                                 
75  Foro Central da Capital: Brás – Fórum das Varas Especiais da Infância e Juventude; e Fórum João 

Mendes Junior (1). Foros Regionais: I – Santana (Santana, Casa Verde, Vila Maria e Tucuruvi) (1); 
II – Santo Amaro (Santo Amaro, Ibirapuera, e Indianópolis) (1); III – Jabaquara (Jabaquara e Saúde) 
(1); IV – Lapa (1); V – São Miguel Paulista (1); VI – Penha da França (1); VII – Itaquera (1); VIII – 
Tatuapé (1); IX – Vila Prudente (0), X – Ipiranga (1); e XI – Pinheiros (1). Indicadores de atuação, 
período de Janeiro a Dezembro de 2008. Disponível em: <http://www.mp.sp.gov.br/portal/ 
page/portal/assessoria_gestao_institucional/rel_gestao_transparencia/rel_transp_indicadores/indicad
ores_atuacao_civel.htm>. Acesso em: 20 jan. 2010. 
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experiência que outro Promotor que atua na PJDIDCIJ adquiriu numa dessas 

promotorias. 

As Promotorias de Justiça da Infância e Juventude tiveram sua origem nas 

Curadorias de Menores, que precederam a Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da 

Criança e do Adolescente. Todavia, é importante esclarecer que as Curadorias de 

Menores se ocupavam de questões que tinham conotação muito diferente das atuais 

atribuições das Promotorias de Justiça da Infância e Juventude, dado que eram ligadas à 

tutela dos menores abandonados, como adoção, guarda, etc. De qualquer modo, quando 

a Constituição Federal de 1988 foi promulgada e quando o Estatuto da Criança e do 

Adolescente foi criado, já existia uma estrutura montada com a qual os membros do 

Centro de Apoio da Infância e Juventude puderam contar no sentido de convencer os 

Promotores de Justiça sobre a relevância de atuar na cobrança dos direitos sociais 

segundo objetivos institucionais comuns. 

2.2.1.2 Promotoria de Justiça de Defesa dos Interesses Difusos e Coletivos da Infância 

e da Juventude da Capital (PJDIDCIJ)76 

Até 1996, a atribuição de promover a defesa dos direitos das crianças e dos 

adolescentes, tanto os direitos individuais homogêneos quanto os difusos e coletivos, era 

dos Promotores de Justiça que atuavam nas Promotorias da Infância e da Juventude da 

capital e do interior. Na capital, essas Promotorias estão localizadas nos Fóruns 

Regionais. 

De acordo com dois entrevistados que atuaram na PJDIDCIJ no início de seu 

funcionamento, o Procurador-Geral de Justiça da época, Dr. Luiz Antônio Guimarães 

 
                                                 
76  Desde 1996, ano em que a PJDIDCIJ foi criada, nela atuaram oito Promotores de Justiça – incluídos 

os três integrantes atuais –, tendo sido entrevistados seis deles para os fins da presente pesquisa. 
Importante esclarecer que nem sempre os titulares dos cargos exerceram as atividades nessa 
Promotoria e que o número de oito promotores apontado representa o número de Promotores que 
efetivamente atuaram. Um dos fatores que dificultou a realização de entrevistas com todos os 
Promotores de Justiça que atuaram na PJDIDCIJ foi o fato de alguns deles terem sido designados 
para darem parecer na Procuradoria de Justiça. Tais Promotores de Justiça geralmente trabalham em 
casa, indo raramente ao prédio sede do Ministério Público. As perguntas que orientaram a pesquisa 
constam do Apêndice. É importante observar que as perguntas serviram apenas para guiar a 
entrevista, mas os entrevistados ficaram livres para fazer as associações e tecer os comentários que 
julgassem pertinentes.  
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Marrey, e o então Coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e da 

Juventude, Dr. Paulo Afonso Garrido de Paula decidiram criar uma área específica dos 

direitos difusos e coletivos da infância e da juventude da capital. Esse projeto tinha por 

objetivo centralizar as ações difusas e coletivas que abrangessem toda a cidade de São 

Paulo e fazer com que a atuação do Ministério Público crescesse ainda mais na área da 

infância e juventude, dando maior visibilidade a esse trabalho.77 

No processo de criação da PJDIDCIJ, foram realizadas reuniões para as quais 

eram convocados todos os Promotores de Justiça que estivessem atuando nas 

Promotorias da Infância e da Juventude dos Fóruns Regionais. Um dos entrevistados, 

que atuava como Promotor Substituto junto à Promotoria da Infância e da Juventude do 

Fórum Regional de Pinheiros à época, participou de uma dessas reuniões, tendo relatado 

que os Promotores de Justiça da Infância e da Juventude dos Fóruns Regionais tinham 

muitas dúvidas quanto à sua atribuição para atuar nos casos envolvendo interesses 

difusos e coletivos. Segundo o entrevistado, esses Promotores enfrentavam as seguintes 

questões: “Eu vou fazer só para as crianças da minha região? [...] Será que eu posso 

ajuizar uma ação pra beneficiar todas as crianças de São Paulo?”, o que muitas vezes 

resultava na situação de que “quando todo mundo tem [atribuição para tratar de 

determinado assunto], é como se ninguém tivesse”. 

Assim, em decorrência de problemas como esses, e dados os propósitos do 

Procurador Geral de Justiça e do Coordenador do Centro de Apoio Operacional da 

Infância e da Juventude, no ano de 1996 foi criada a PJDIDCIJ por meio do Ato 97, de 

12.09.1996 da Procuradoria Geral de Justiça e Conselho Superior do Ministério Público 

de São Paulo (PGJ-CSMP-SP). 

O fato de existir uma promotoria específica para tratar dos interesses difusos e 

coletivos da infância e juventude parece representar uma grande oportunidade de 

 
                                                 
77  Cátia Aida Pereira da Silva apontou que a criação dessa promotoria tinha o intuito de dar conta dos 

casos relativos a interesses difusos e coletivos na área da infância e juventude na capital e “também 
visava uniformizar e potencializar a atuação do Ministério Público” nessa área, “superando possíveis 
divergências entre promotores encarregados das promotorias regionais da infância”. A partir de 
então, as Promotorias da Infância e da Juventude distribuídas nos Fóruns Regionais passaram a atuar 
somente nas demandas que envolviam direitos individuais e individuais homogêneos de crianças e 
adolescentes que moram sob a sua jurisdição (SILVA, 1999: 138, 140, 141), enquanto a PJDIDCIJ 
ficou responsável por demandas de natureza difusa e coletiva. 
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programação da atuação dos Promotores de Justiça a ela vinculados, mas segundo 

depoimento de um dos entrevistados que hoje atua nessa promotoria, o que acontece na 

prática é que “a gente vai driblando conforme a gente vai tendo perna”. 

A PJDIDCIJ é composta, hoje, por dois cargos de Promotor de Justiça, um 

Promotor de Justiça auxiliar, cinco Oficiais de Promotoria (um desses cargos encontra-

se provisoriamente vago), um auxiliar, seis estagiários, dois assistentes sociais, e 

funciona em cinco salas no prédio sede do Ministério Público no centro da cidade. 

2.2.2  Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude de Santo André, São Bernardo do 

Campo e São Caetano do Sul 

A Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Santo André conta com 

dois Promotores de Justiça que dividem suas atribuições, um deles tratando de crianças e 

adolescentes carentes e o outro, de crianças e adolescentes infratores. O Promotor de 

Justiça que se dedica aos carentes atua nessa Promotoria desde o ano de 1997 e trabalha 

numa sala no Fórum da cidade, contando com o auxílio de duas Oficiais de Promotoria, 

sem estagiário.78  

Em São Bernardo do Campo, a Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude 

conta com dois Promotores de Justiça que dividem suas atribuições, um deles cuidando 

de crianças e adolescentes carentes e o outro, de crianças e adolescentes infratores. 

A Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de São Caetano do Sul conta 

com um Promotor de Justiça, um Oficial de Promotoria, um estagiário, e funciona em 

uma sala no Fórum da cidade. Competem a essa promotoria, também, os crimes 

praticados contra crianças e adolescentes.  

As Promotorias da Infância e Juventude de Santo André, São Bernardo do 

Campo e São Caetano têm atribuição para atuar nos casos de interesses difusos e 

coletivos da infância e juventude, visto que estão fora da área de atuação da PJDIDCIJ, 

que se restringe à capital.  

 
                                                 
78  O Promotor que cuida dos infratores conta com o apoio de um estagiário. 
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2.2.3  Órgão auxiliar: Centro de Apoio Operacional (CAO) Cível e de Tutela Coletiva79  

Considerando-se que até o final de 2009 não existia uma área especifica para 

cuidar da defesa do direito à educação no CAO Cível e de Tutela Coletiva, o presente 

tópico tratará, também, da Área da Infância e Juventude, que era a área na qual haviam 

sido desenvolvidas, até então, algumas iniciativas relacionadas à defesa desse direito. 

2.2.3.1 Área da infância e juventude 

De acordo com um dos entrevistados, integrante do Ministério Público desde 

1980, que atuou durante dez anos no Centro de Apoio Operacional da Infância e da 

Juventude, esse CAO que, como visto, passou a ser uma área do CAO Cível e de Tutela 

Coletiva em 2008, nasceu da Coordenação das curadorias de menores, criada antes da 

Constituição Federal de 1988. Foi por meio dessa Coordenação que alguns integrantes 

do Ministério Público participaram da Assembleia Constituinte de 1987 e da elaboração 

do Estatuto da Criança e do Adolescente. Foi, ainda, essa Coordenação que elaborou as 

primeiras minutas de petição inicial de ações civis públicas na área de educação como 

uma forma de apoiar o trabalho dos Promotores de Justiça.  

Conforme mencionado no item 2.1, uma das atribuições dos Centros de Apoio é 

justamente realizar pesquisas e sugerir diretrizes de atuação para os Promotores de 

Justiça, que gozam de independência funcional. O maior êxito dos centros de apoio, 

portanto, parece depender muito da capacidade de convencimento dos seus integrantes e 

da especificidade das suas diretrizes.  

2.2.3.2 Área da Educação 

Em novembro de 2009, foi criada a Área da Educação do CAO Cível e de 

Tutela Coletiva. O coordenador dessa área nunca atuou na capital e hoje acumula o 

cargo de coordenador com o de Promotor de Justiça da Infância e da Juventude de 

 
                                                 
79  Segundo Luis Roberto Proença, “[O]s órgãos de apoio, via de regra, alcançam baixa efetividade, 

dada a dispersão de tarefas a cumprir e os poucos recursos que lhes são destinados” (2001, p. 168), 
pelo que o autor apresenta diversas sugestões para o seu melhor funcionamento (2001, p. 170). 
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Presidente Prudente. Como a Promotoria de Presidente Prudente também é de entrância 

final, não há óbice para essa acumulação. 

Segundo o coordenador da Área da Educação, sua criação teve por objetivo 

articular a ação dos Promotores de Justiça de todos os municípios do Estado de São 

Paulo na área, formulando Planos de Ação institucional. Foram citados como exemplos a 

necessidade de adaptação das escolas para facilitar o acesso de pessoas com deficiência 

e a regularização da situação do cuidador (pessoa que fica nas dependências da escola 

acompanhando a criança ou o adolescente que não tem condições de permanecer 

sozinho).  

Ainda de acordo com o coordenador, pretende-se que, no futuro, existam 

promotores específicos para o tema da educação na capital. Nesse particular, um dos 

entrevistados, que hoje atua na PJDIDCIJ, manifestou-se contrário à criação de uma 

promotoria específica para tratar do tema da educação na capital, pois entende que  

[...] a solução hoje não é a criação de nova promotoria, ela está aí, é você 
aumentar o quadro pra que você consiga atender. E essa promotoria só de 
educação é impossível, você perde muito tempo pra fazer uma ação e a 
demanda é muito grande, então nós somos três pra todas as questões de 
interesses difusos e coletivos da cidade de São Paulo. 

 

Segundo o coordenador, que tem Mestrado em Educação com foco na formação 

de professores e políticas públicas, a Área da Educação do CAO Cível e de Tutela 

Coletiva foi criada por iniciativa do Procurador Geral de Justiça e sua designação para 

coordená-la se deve à sua atuação na Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude 

de Presidente Prudente, onde é Promotor desde 1990, tendo recebido Menção Honrosa 

do Prêmio Innovare80 no ano de 2009 por um trabalho lá desenvolvido intitulado “O 

cidadão e a lei”.  

 
                                                 
80  O Prêmio Innovare, que se encontra em sua sexta edição, tem por objetivo “identificar, premiar e 

disseminar práticas inovadoras realizadas por magistrados, membros do Ministério Público estadual 
e federal, defensores públicos e advogados públicos e privados de todo Brasil, que estejam 
aumentando a qualidade da prestação jurisdicional e contribuindo com a modernização da Justiça 
brasileira”. Para maiores informações sobre o Prêmio Innovare, consultar:  
<http://www.premioinnovare.com.br/institucional/>. 
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Essa prática consiste na utilização de uma emissora de rádio uma vez por 

semana para a transmissão de um programa no qual os dois Promotores de Justiça da 

Infância e da Juventude de Presidente Prudente se revezam no trabalho de informar a 

população sobre os seus direitos. Não se trata, portanto, de uma forma de atendimento 

ao público, nem de um programa de consulta sobre casos pontuais ou sobre andamento 

de processos perante a Justiça. O objetivo do programa é informar a população sobre os 

seus direitos e sobre aspectos legais da sua vida cotidiana.  

Esse mesmo Promotor de Justiça concorreu ao Prêmio Innovare em 2008 com a 

prática “A Justiça na Educação”. Trata-se de um trabalho realizado nas escolas estaduais 

da cidade de Presidente Prudente, interior do Estado, envolvendo Ministério Público, 

Poder Judiciário, Conselho Tutelar, Polícia Civil, Polícia Militar e Diretoria Regional de 

Ensino. Inicialmente, foi apresentado um questionário aos diretores das escolas a fim de 

elaborar uma lista das escolas organizadas de acordo com o índice de violência ou 

problemas envolvendo adolescentes. As escolas com maior índice de violência ou 

problemas foram as primeiras a ser visitadas. As visitas eram agendadas previamente 

com os diretores e contavam com a participação de representantes de todos os órgãos 

envolvidos no projeto, assim como dos funcionários das escolas e dos pais dos alunos. 

As reuniões tinham por objetivo identificar os problemas existentes em cada escola com 

a busca de solução para estes. Às vezes o problema era proveniente de questões 

administrativas que podiam ser sanadas com iniciativas simples. Um dos problemas de 

uma das escolas, por exemplo, era que muitos alunos faltavam às aulas e saíam da escola 

pulando muros. Identificou-se, na oportunidade, que havia um grande número de 

cadeiras e outros móveis danificados empilhados junto ao muro da escola, o que 

facilitava a saída dos alunos por aquele local. Uma visita da polícia à escola foi 

suficiente para sugerir as mudanças necessárias, o que se mostrou eficaz e contribuiu 

para minimizar o problema. 

O que se pode concluir, nesse ponto, é que a mera criação da Área da Educação 

no CAO Cível e de Tutela Coletiva diz muito pouco sobre como esse potencial 

instrumento de articulação poderá ser utilizado. Por enquanto, o que se pode conhecer 

são as informações prestadas pelo seu coordenador, mas a elaboração de uma política 

institucional específica deve envolver outros atores e o debate sobre quais devem ser as 

metas da instituição a curto, médio, e longo prazo, sobre procedimentos de ação, 
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mecanismos de controle, e sobre a forma de aferir se os resultados pretendidos estão ou 

não sendo alcançados.  

Nesse sentido, Luis Roberto Proença (2001, p. 154) sustenta que 

Tão importante quanto a definição de objetivos fundamentais gerais é o 
estabelecimento de metas concretas de atuação, criando-se parâmetros de 
aferição do sucesso obtido pelo Ministério Público após o desenvolvimento 
dos seus trabalhos. Ressalte-se, mais uma vez, que tais metas devem ser 
referenciadas a dados internos da Instituição, mas a avaliação dos resultados 
obtidos deve utilizar-se também de dados da realidade social, para que se 
possa averiguar a relevância concreta dos trabalhos desenvolvidos. 
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Capítulo 3  

COMO ATUAM OS PROMOTORES DE JUSTIÇA  

NA DEFESA DO DIREITO À EDUCAÇÃO? 
 

O presente capítulo será dedicado à compreensão daquilo que guia a atuação dos 

Promotores de Justiça na defesa do direito à educação. Para tanto, será realizado um 

exame aprofundado da efetiva atuação dos entrevistados, sendo abordada a questão dos 

Planos Gerais de Atuação, dos Programas de Atuação, além de serem mencionadas 

algumas situações específicas nas quais eles atuaram no sentido de garantir o direito à 

educação, com destaque para um determinado caso envolvendo o Promotor de Justiça da 

Promotoria da Infância e da Juventude de Santo André. Quando se tratar de casos que 

tenham sido levados à apreciação judicial, o exame buscará identificar e compreender 

como eles foram conduzidos no Poder Judiciário e quais foram os resultados de tais 

demandas. Ademais, será apresentada a visão que os entrevistados têm do Poder 

Executivo e do Poder Judiciário, sendo problematizada a relação que se estabelece entre 

esses poderes e o Ministério Público em questões atinentes a direitos sociais. Entretanto, 

antes de começar a explorar os resultados da pesquisa empírica realizada para os fins do 

presente trabalho, duas considerações se fazem necessárias. 

A primeira delas diz respeito à organização dos Promotores de Justiça do 

Ministério Público do Estado de São Paulo nas diversas promotorias existentes em cada 

uma das comarcas e suas atribuições. Como já indicado no Capítulo 2, todos os 

Promotores de Justiça que atuam em comarcas nas quais não há Promotorias de Justiça 

especializadas têm o dever de promover a defesa do direito à educação, visto que a 

instituição está constitucionalmente incumbida da defesa dos interesses sociais. 

Ademais, mesmo na cidade de São Paulo, em que há diversas Promotorias de Justiça 

especializadas, a defesa do direito à educação pode ser promovida por integrantes do 

Ministério Público que atuam em diferentes Promotorias de Justiça: Consumidor, 

Patrimônio Público e Social, Defesa da Pessoa com Deficiência e Idosos, Defesa da 

Infância e da Juventude localizadas nos Fóruns Regionais da cidade e Promotoria de 

Justiça de Defesa dos Interesses Difusos e Coletivos da Infância e Juventude 

(PJDIDCIJ).  



 

 

47

 

A segunda consideração refere-se à independência funcional de que gozam os 

Promotores de Justiça, identificada por Hugo Nigro Mazzilli (2010) como uma “barreira 

ao poder centralizador do Procurador-Geral”, o que permite a existência de formas de 

atuação bastante distintas entre eles. Segundo esse autor, “[p]or força da independência 

funcional, os órgãos do Ministério Público decidem livremente o que fazer, dentro dos 

limites da lei, sem se subordinarem a determinações de outros órgãos da instituição”.81 

Em sentido contrário, Ronaldo Porto Macedo Jr. (1999e, p. 136) sustenta que o princípio 

do livre convencimento do Promotor de Justiça não é afetado pela vinculatividade dos 

Planos e Programas de Atuação institucional, na medida em que caberia a ele decidir, 

diante de um problema que tenha sido eleito como prioritário, que medida judicial ou 

extrajudicial deve ser tomada. Essa questão será mais bem desenvolvida no item 3.2.2 

concernente aos Planos Gerais e Programas de Atuação.  

Feitas as necessárias considerações, passa-se à análise dos resultados da 

pesquisa empírica atinentes ao presente capítulo. 

Conforme aludido na introdução, a pesquisa empírica que serviu de base para 

este trabalho teve como objeto dez Promotores de Justiça e um Procurador de Justiça. O 

foco central da pesquisa foram os Promotores de Justiça que atuam ou tenham atuado na 

PJDIDCIJ, porém, além dos seis entrevistados que se encaixam nesse grupo, foram 

entrevistados, ainda, o Promotor de Justiça que atua na Promotoria de Justiça da 

Infância e da Juventude do Fórum Regional da Lapa, os Promotores de Justiça da 

Infância e Juventude de Santo André e de São Caetano do Sul, o Procurador de Justiça 

que era coordenador do então CAO da Infância e Juventude (hoje uma área do CAO 

Cível e de Tutela Coletiva) no momento da criação da PJDIDCIJ e o Coordenador da 

área da educação do CAO Cível e de Tutela Coletiva. As entrevistas realizadas foram 

utilizadas como material principal, que foi complementado por outras informações 

coletadas junto à PJDIDCIJ.  

Se por um lado o recorte metodológico da pesquisa foi indispensável para tornar 

possível a realização desta, por outro lado sabe-se que seus resultados referem-se a um 

grupo de Promotores de Justiça que representam apenas uma parcela daqueles que têm 

 
                                                 
81  Disponível em <http://www.mazzilli.com.br/>. Clicar em “artigos” e em Planos de atuação 

funcional do MP. Acesso em: 20 jan. 2010. 



 

 

48

 

atribuição para atuar na defesa do direito à educação, grupo este formado por um 

pequeno número de Promotores de Justiça em comparação com o número total de 

integrantes da instituição. E mais, é preciso observar que a PJDIDCIJ funciona na 

capital, apresentando questões diferentes daquelas encontradas nos locais em que não há 

promotorias especializadas ou em que há especializações mais genéricas (como a divisão 

em promotorias cíveis e criminais).82 Tais observações implicam a necessidade de 

esclarecer que, quando se fala desse grupo de Promotores de Justiça, não se está 

referindo ao Ministério Público do Estado de São Paulo como um todo.  

No mesmo sentido, Cátia Aida Pereira da Silva (1999, p. 11-12, 19-20 e 32) 

apresentou, em sua tese de doutorado, os resultados de pesquisa empírica qualitativa por 

ela realizada, na qual foram entrevistados 21 Promotores de Justiça do Ministério 

Público de São Paulo que haviam atuado na área da infância e da juventude em 

comarcas do interior e da capital. A autora esclareceu que tinha consciência de que o 

pequeno grupo de promotores pesquisado não poderia ser confundido com a instituição 

Ministério Público de São Paulo, razão pela qual foram apontadas “as particularidades 

que cercam os entrevistados nas descrições e análises”. Por outro lado, observou que, se 

a independência funcional dos promotores de justiça for levada em conta, essa técnica 

qualitativa ganha especial relevo, visto que a forma de atuação de cada promotor pode 

variar muito, o que é ainda mais correto caso não haja Planos Gerais e Programas de 

Atuação bem delineados.  

Apesar de todas essas ressalvas, é importante observar que, conforme restará 

demonstrado nas conclusões do presente trabalho, é possível fazer importantes análises a 

respeito da instituição como um todo por meio da identificação e compreensão de como 

atua essa pequena parte dos integrantes do Ministério Público do Estado de São Paulo. 

3.1 Perfil dos entrevistados  

Dos onze entrevistados, dez são Promotores de Justiça e um é Procurador de 

Justiça, cinco são mulheres e seis são homens. Do total, sete ingressaram na instituição 

 
                                                 
82  O Procurador de Justiça entrevistado para os fins do presente trabalho aponta para uma grande 

diferença existente entre a atuação dos Promotores de Justiça da capital e do interior. 
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após a promulgação da Constituição Federal de 1988, sendo importante mencionar que a 

maioria deles tomou posse logo após sua promulgação (três em 1988, um em 1991 e os 

outros dois em 1995).  

Entre os entrevistados, quatro informaram haver estudado na Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo (USP). Outros dois entrevistados cursaram 

faculdade em cidades do interior do Estado de São Paulo (Bauru e São Bernardo do 

Campo) e um na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Os outros quatro 

entrevistados não informaram onde se graduaram. 

Um dos Promotores de Justiça, que estudou na Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo, mencionou haver trabalhado no Departamento Jurídico do 

Centro Acadêmico XI de Agosto da faculdade antes de ingressar no quadro do 

Ministério Público. Essa experiência, segundo ele, foi uma grande escola:  

[...] no meu entendimento, eu só poderia entender o Direito e como atender 
as necessidades do outro se eu conhecesse quem é o outro, [...] [eu] atendia 
pessoas, atendia a comunidade sobre todas as áreas, todos os aspectos. 

 

Outros três entrevistados atuaram na Procuradoria do Estado antes de ingressar 

na carreira de Promotor de Justiça, e um deles graduou-se em Educação Artística antes 

de estudar direito, tendo trabalhado como professor.  

Houve, ainda, um Promotor de Justiça que trabalhou como escrevente do 

Tribunal de Alçada Criminal e como delegado da polícia civil e dois que advogaram 

durante um ano antes de serem aprovados no concurso do Ministério Público. 

Entre os cinco Promotores de Justiça restantes, dois foram aprovados no 

primeiro concurso que fizeram após o término da faculdade – o do Ministério Público –, 

e três não mencionaram experiências profissionais anteriores ao ingresso na instituição. 

Além das diferentes experiências anteriores ao ingresso no Ministério Público, 

cada um dos 11 entrevistados teve, obviamente, sua própria trajetória profissional dentro 

da instituição. 
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Como o foco central da pesquisa empírica realizada para fins do presente trabalho foi 

a PJDIDCIJ da capital, a maioria dos entrevistados atua ou atuou nessa promotoria. Os 

entrevistados que não atuam ou atuaram na PJDIDCIJ atuam nas Promotorias de Justiça da 

Infância e da Juventude de Santo André, São Caetano do Sul, do Fórum Regional da Lapa, 

atuaram no então CAO da Infância e da Juventude no momento da criação da PJDIDCIJ, ou 

atuam na área da Educação do CAO Cível e de Tutela Coletiva.83  

A tabela que segue foi elaborada com o objetivo de facilitar a visualização de tais 

informações. Dada a grande diversidade da trajetória profissional de cada um dos 

entrevistados (característica decorrente especialmente da organização da carreira dos 

integrantes do Ministério Público descrita anteriormente), será apontada somente a ocorrência 

de experiência na PJDIDCIJ, nas Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude situadas 

nos Fóruns Regionais da capital, nas Áreas da Infância e da Juventude e da Educação do 

Centro de Apoio Operacional (CAO) Cível e de Tutela Coletiva, e nas Promotorias de Justiça 

da Infância e da Juventude das Comarcas de Santo André, São Bernardo do Campo e São 

Caetano do Sul. É importante observar que o número resultante da soma de Promotores de 

Justiça indicados na tabela abaixo – 15 – é superior ao número de entrevistados. Isso se deve 

ao fato de que um mesmo Promotor de Justiça poderá ter sido computado duas vezes nessa 

contagem caso tenha tido experiência em mais de um dos locais indicados. 

Tabela 3: Experiência dos Promotores de Justiça entrevistados na PJDIDCIJ, 
Promotorias de Justiça da Infância e Juventude dos Fóruns Regionais,  
e no Centro de Apoio Operacional Cível e de Tutela Coletiva nas áreas  

da Infância e Juventude e da Educação  

Promotorias de Justiça e Centros de Apoio Número de Promotores de Justiça  
PJDIDCIJ 6 
Promotorias de Justiça da Infância e Juventude 
situadas nos Fóruns Regionais 

3 

Centro de Apoio Operacional (CAO) Cível e de 
Tutela Coletiva – Área da Infância e Juventude 

2 

Centro de Apoio Operacional (CAO) Cível e de 
Tutela Coletiva – Área da Educação  

1 

Promotorias de Justiça da Infância e Juventude das 
Comarcas de Santo Andre, São Bernardo do 
Campo e São Caetano do Sul. 

3 

 Fonte: Entrevistas realizadas para os fins do presente trabalho. 

 
                                                 
83  Ou no CAO da Infância e Juventude, que existia antes da sua junção a outros CAOs para a formação 

do CAO Cível e de Tutela Coletiva. 
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No tocante à afinidade com a carreira, dois dos Promotores de Justiça 

entrevistados, que estão vinculados à PJDIDCIJ atualmente, dizem-se especialmente 

vocacionados para a carreira: 

[...] eu percebi que a única carreira que se adaptava ao [meu] perfil era o 
Ministério Público; 

[...] eu sempre quis ser Promotor de Justiça [...] depois que eu já estava na 
Procuradoria do Estado, eu comecei a estudar novamente pra fazer concurso 
pro Ministério Público porque essa era a minha vocação, era o meu desejo. 

 Da mesma maneira, dizem-se vocacionados para o cargo que ocupam: 

[...] assim que eu li o ECA por conta do concurso, eu me apaixonei e falei 
“não, eu quero trabalhar nessa área”; “olha, esse colega me convidou [para 
atuar como substituto na PJDIDCIJ] porque ele sabia da minha atuação na 
[área da] infância, o colega que veio em seguida trabalhar [como substituto] 
comigo na PJDIDCIJ também foi convidado porque é, como ele diz, 
militante na área da infância e juventude, e, quando nós estávamos aqui, nós 
sugerimos o nome do hoje Promotor de Justiça Auxiliar da PJDIDCIJ 
porque nós sabíamos também da militância, do interesse, da afinidade dele 
com a matéria;   

[...] foi um convite pela minha trajetória de trabalho e eu gosto muito desse 
trabalho que eu realizo aqui na capital. 

Outros seis entrevistados mencionaram ter afinidade com a área da infância e da 

juventude. O primeiro Promotor de Justiça a atuar na PJDIDCIJ afirmou que sua 

experiência nessa promotoria “foi talvez o momento de maior realização na [sua] 

carreira”. 

Dos três Promotores de Justiça que atuam na PJDIDCIJ (que, como todos os 

outros, iniciaram sua experiência profissional no Ministério Público trabalhando como 

Promotores Substitutos em promotorias cumulativas ou não segundo designações do 

Procurador Geral de Justiça): um trabalhou no CAO da Infância e Juventude como 

assessor do coordenador e depois como coordenador; outro exerceu suas funções na 

Promotoria da Infância e Juventude de São Bernardo do Campo durante quase sete anos, 

alguns meses na Justiça Militar, alguns meses numa das Promotorias da Infância e da 

Juventude da capital na área de infratores, depois um ano na Promotoria da Infância e da 

Juventude do Fórum Regional de Tatuapé na área de carentes, e quase seis anos na então 

Promotoria da Cidadania (hoje Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social) 
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cuidando de improbidade administrativa, promotoria especializada na área de interesses 

difusos e coletivos; e outro atuou na Promotoria da Infância e da Juventude do Fórum 

Regional de Santana. 

Dos três entrevistados que atuaram na PJDIDCIJ, um deles foi designado para 

dar pareceres junto ao Tribunal na Procuradoria de Justiça de Interesses Difusos e 

Coletivos, especialmente na área de improbidade administrativa, outro trabalha no 

Tribunal do Júri, e outro atua como custos legis na área de família. Antes de atuarem na 

PJDIDCIJ, somente um dos entrevistados teve experiência numa promotoria 

especializada na área de interesses difusos e coletivos, qual seja, na Promotoria de 

Justiça do Meio Ambiente. Esse mesmo Promotor de Justiça atuou, também, na 

Corregedoria do Ministério Público e na Escola Superior do Ministério Público antes de 

ir para a PJDIDCIJ. Os outros dois entrevistados tiveram experiência anterior no 

Tribunal do Júri e na área cível (especialização entendida como não criminal).  

Dois dos Promotores de Justiça entrevistados fazem parte da Associação 

Brasileira de Magistrados, Promotores de Justiça e Defensores Públicos da Infância e da 

Juventude (ABMP), o que também pode ser um indicativo do seu engajamento nessa 

área. 

Sobre o perfil dos entrevistados, pode-se afirmar que a maioria deles se vê 

conectada à temática do direito da infância e da juventude, e a maior parte dos 

Promotores de Justiça que ocupa ou ocupou cargos na PJDIDCIJ teve experiência 

anterior na área da infância e da juventude e/ou em promotorias que cuidavam de outros 

interesses difusos e coletivos.  

Portanto, dadas as informações prestadas pelos entrevistados, é possível 

concluir que, pelo menos no que se refere às Promotorias de Justiça aqui estudadas, a 

forma de organização da carreira do Ministério Público não representou um entrave a 

que os Promotores de Justiça ocupassem cargos com os quais se identificavam. 

Entretanto, nesse particular, é importante observar que a maior parte dos entrevistados 

também não precisou contar com a forma de promoção por merecimento e antiguidade 

para atuar nos cargos que pretendiam, visto que a maioria deles ocupou os cargos 

elencados na Tabela 3 por designação.   
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3.1.1  Algumas questões relacionadas à carreira 

No depoimento de dois Promotores de Justiça entrevistados, que ingressaram no 

Ministério Público em 1988 e em 1991, percebeu-se certa insatisfação quanto à 

possibilidade de crescimento dentro da carreira. Ambos mencionaram que “a carreira 

deu uma estacionada”, e um deles aponta como uma das possíveis causas para o 

problema o grande número de Promotores de Justiça designados para dar pareceres junto 

ao Tribunal de Justiça. Nesses casos, a ocupação de seus cargos não se dá por concurso 

interno, mas por designação, o que 

[...] é uma situação anômala, mas que já vem persistindo há algum tempo. O 
ideal seria que todos os cargos fossem ocupados por seus titulares, mas 
existem as pessoas que ficam designadas para a segunda instância e também 
as pessoas que são designadas para compor a assessoria do Procurador 
Geral. Apesar de terem sido feitos alguns progressos nos últimos anos, 
ainda não se conseguiu acabar totalmente com isso, não é o ideal.  

Os próprios critérios de promoção dentro da instituição84 também são alvo de 

críticas, ainda que feitas de forma indireta, como se pode perceber na fala de um terceiro 

entrevistado que atuou na PJDIDCIJ e que ingressou no Ministério Público em 1987: 

[...] eu não tenho assim uma crítica a fazer em relação a isso, são as regras 
do jogo [...] existe uma situação que é a promoção por merecimento, que 
você vai colecionando indicações, então você disputa um cargo que você 
não quer só pra ser indicado, porque vão três numa lista tríplice. Quando 
você figura cinco vezes na lista tríplice de forma alternada, você tem a 
promoção automática. Eu não fui fazendo isso, não fiquei colecionando 
indicação. 

Para Luis Roberto Proença (2001, p. 172), mostra-se necessária a  

[...] instituição de critérios de avaliação de desempenho, quanto às 
atividades funcionais propriamente ditas [...] que tenham por base os 
resultados práticos obtidos, ou seja, critérios que sejam substanciais, e 
não meramente formais, como aqueles usualmente aplicados na prática 
atual (referentes à obediência de prazos, à apresentação formal das peças 
processuais etc.). Com fundamento em tais critérios, é imprescindível a 
efetivação de um sistema de progressão nas carreiras do Ministério 
Público que leve em consideração o mérito do desempenho em seu 

 
                                                 
84  O art. 61 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei 8.625/1993) estabelece os princípios 

que devem nortear o regime de remoção e promoção, e o art. 134 da LOEMP/SP (Lei Complementar 
734/1993) estabelece os critérios para a aferição do merecimento para fins de promoção. 
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quadro funcional, que deverá ser aferido a partir dos resultados 
concretos obtidos. 

 

A partir da pesquisa realizada para os fins do presente trabalho, não é possível 

afirmar que essa sensação de “carreira estacionada” mencionada por alguns dos 

entrevistados leve os Promotores de Justiça a não atuar com o mesmo empenho com que 

o fariam se existissem outras possibilidades de ascensão profissional ou caso os critérios 

de promoção estivessem concentrados prioritariamente em questões de mérito,85 embora 

exista uma grande probabilidade de que isso aconteça.  

Entretanto, embora a pesquisa não tenha tido a pretensão de investigar quais são as 

possibilidades de ascensão profissional, quais são os critérios de promoção e como estes são 

aplicados na prática, o fato de alguns dos entrevistados terem, espontaneamente, manifestado 

seu descontentamento chama atenção para a ideia de que esses são pontos importantes quando 

se pensa em estímulos institucionais para a atuação dos Promotores de Justiça, sendo 

identificados como questões que poderão nortear pesquisas futuras. 

Além do mais, convém observar, ainda, que o fato de a maior parte dos 

entrevistados entender ter afinidade com os cargos que ocupam ou ocuparam não 

significa, necessariamente, que eles sejam as pessoas mais qualificadas ou vocacionadas 

dentro da instituição para tanto, o que pode reforçar o problema. 

3.2 Institucionalização da defesa do direito à educação 

Conforme esclarecido na introdução do presente trabalho, o direito à educação 

foi o interesse social escolhido como tema para aproximação do objeto de estudo, qual 

seja, os Promotores de Justiça. O objetivo deste item é discutir se e como a defesa do 

direito à educação é institucionalizada no Ministério Público do Estado de São Paulo. 

Essa discussão será retomada mais adiante, quando se buscará analisar em que medida a 

forma de institucionalização da defesa do direito à educação adotada pelo Ministério 

Público do Estado de São Paulo influencia a atuação dos seus integrantes. 

 
                                                 
85  O art. 61 da Lei 8.625/1993 estabelece que a Lei Orgânica regulamentará o regime de remoção e 

promoção dos membros do Ministério Público e indica os princípios a serem observados. 
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É importante elucidar que as questões aqui levantadas não se restringem apenas 

ao direito à educação especificamente, ajudando a compreender de maneira geral a 

relação que pode se estabelecer entre determinados arranjos institucionais do Ministério 

Público e a atuação dos Promotores de Justiça. Por institucionalização entende-se a 

existência de planos de atuação e políticas institucionais específicas, assim como de 

instrumentos de controle das atividades dos integrantes da instituição e o efetivo 

funcionamento de tais instrumentos. 

3.2.1 Promotores de Justiça, Promotorias de Justiça, e Centros de Apoio Operacional 

A defesa do direito à educação, assim como a defesa dos demais interesses 

sociais, é função institucional do Ministério Público. Cada Ministério Público Estadual 

pode se organizar de maneira distinta no sentido de cumprir suas funções. Assim, no 

Ministério Público do Estado do Ceará, por exemplo, a defesa do direito à educação na 

capital está, desde 2006, explicitamente atribuída a quatro Promotores de Justiça 

Cíveis,86 que contam com o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de 

Acidentes do Trabalho, Defesa da Cidadania, Defesa da Educação, Defesa do Idoso e do 

Portador de Deficiência,87 criado em 2007. O Ministério Público do Estado da Bahia, por 

sua vez, tem o Grupo de Atuação Especial de Defesa da Educação (GEDUC) ligado ao 

Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça da Cidadania (CAOCI). No 

Ministério Público do Estado da Paraíba, existe a Curadoria da Educação,88 que se dedica 

a combater o mau uso dos recursos públicos destinados à educação e a garantir os 

direitos difusos e coletivos dessa área.  

Não se pretende, aqui, fazer um levantamento de como cada um dos Ministérios 

Públicos Estaduais se organiza para promover a defesa do direito à educação, mas tão 

somente deixar claro que há diversas maneiras de institucionalizar a defesa desse direito. 

Conclusão de pesquisa anterior realizada por Ela Wiecko Volkmer Castilho (2009, p. 12 

e 14) salienta “a falta de prioridade na tutela da educação e o déficit de atuação 

institucional integrada entre os diversos Ministérios Públicos”. 
 
                                                 
86  Lei Complementar Estadual 59/2006. 

87  Provimento 47/2007. 

88  Disponível em: <http://www.mp.pb.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id= 
107&Itemid=68>. 
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No Ministério Público do Estado de São Paulo, não há, como se viu, Promotores 

de Justiça especificamente vinculados à defesa do direito à educação, tampouco nunca 

houve um grupo de atuação especial com esse propósito. No segundo capítulo do 

presente trabalho, foram indicadas as Promotorias de Justiça da capital e o Centro de 

Apoio Operacional que podem atuar na defesa do direito à educação, destacando-se a 

Promotoria de Justiça de Defesa dos Interesses Difusos e Coletivos da Infância e 

Juventude da capital (PJDIDCIJ) e o Centro de Apoio Operacional Cível e de Tutela 

Coletiva, que, a partir de novembro de 2009, conta com uma Coordenação da Área da 

Educação.89  

É importante mencionar, contudo, que muito antes da criação dessa coordenação 

já existiam Promotores de Justiça preocupados com a questão da educação no Ministério 

Público do Estado de São Paulo, sendo possível identificar algumas iniciativas 

institucionais no sentido promover a defesa desse direito, com a ressalva de que se 

tratava de iniciativas que não tinham um fio condutor centrado numa política 

institucional específica para a defesa do direito à educação, mas faziam parte de um 

projeto cujo objetivo era estimular a atuação dos Promotores de Justiça na defesa dos 

direitos sociais em geral, conforme se verá adiante. 

Nesse sentido, um dos entrevistados relatou uma experiência que vivenciou na 

época em que era Promotor de Justiça da Infância e da Juventude de Campos do Jordão. 

Lendo um jornal interno da instituição, ele tomou conhecimento da iniciativa de um 

colega para combater a evasão escolar numa determinada comarca e resolveu 

implementá-la na comarca em que atuava. O entrevistado se disse especialmente 

motivado a desenvolver tal experiência em sua comarca, pois havia percebido que a 

grande maioria dos adolescentes que eram encaminhados à Promotoria da Infância e da 

Juventude pela prática de atos infracionais não frequentava a escola.  

A experiência teve início com o levantamento, junto às escolas da cidade, dos 

nomes dos alunos que haviam deixado de frequentar aulas e dos nomes e endereços dos 

pais desses alunos. A partir desse levantamento, o Promotor de Justiça enviou cartas aos 

pais convidando-os para uma reunião na sala do Tribunal do Júri no Fórum da cidade. 

Para o desenvolvimento dessa prática, o Promotor de Justiça contou com o apoio da 
 
                                                 
89  Até então esse tema era tratado pela Coordenação da área da Infância e Juventude. 
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assistente social e de outro funcionário do Fórum, que conseguiram autorização do 

Tribunal de Justiça para despenderem parte do seu tempo de trabalho executando a 

tarefa de levar as cartas-convite nas casas dos pais das crianças e adolescentes 

identificados no levantamento realizado. Na reunião ocorrida na sala do Tribunal do 

Júri, o Promotor de Justiça falou sobre os direitos da criança e do adolescente previstos 

no Estatuto da Criança e do Adolescente, enfatizando a necessidade de crianças e 

adolescentes frequentarem a escola. Essa prática teve grande êxito, tendo diminuído 

sensivelmente o problema da evasão escolar na cidade. 

Com o objetivo de expandir essa experiência para todo o Estado de São Paulo, o 

então Coordenador do CAO da Infância e Juventude criou um grupo de trabalho e 

realizou diversas reuniões com Promotores de Justiça para saber de que modo poderia 

sistematizá-la. O entrevistado que relatou essa experiência participou desse grupo de 

trabalho e destacou que sua criação se deu no final de uma determinada gestão, não 

tendo prosseguido na gestão seguinte.90 Essa informação reforça a fragilidade da 

iniciativa em termos institucionais, uma vez que a troca de gestão representou o seu não 

prosseguimento. 

Esse caso levanta algumas outras questões relevantes. A primeira delas diz 

respeito à iniciativa dos Promotores de Justiça tanto para a implementação de uma 

experiência nova quanto para a transposição de uma experiência positiva de um colega 

para a comarca onde atua. A segunda relaciona-se à existência de outras pessoas 

igualmente motivadas que, voluntariamente, se engajam na iniciativa do Promotor de 

Justiça (ou, por vezes, provocam a sua atuação), colaborando para que uma determinada 

experiência obtenha êxito. Por fim, existe a questão da possibilidade de expansão de 

certas práticas por meio de uma política institucional de longo alcance. Embora não se 

tenha levantado a informação de quantas comarcas repetiram essa experiência, resta 

claro o grande alcance que uma política institucional pode ter em relação aos integrantes 

da instituição, por meio da realização de reuniões, de levantamento de dificuldades 

comuns e de ideias para solucioná-las. 

 
                                                 
90  Nesse caso específico, segundo o entrevistado, os Conselhos Tutelares acabaram assumindo a função 

de combater a evasão escolar. 
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Por outro lado, esse mesmo entrevistado tem a percepção de que, na maioria das 

vezes, essas experiências positivas resultam de “iniciativas personalistas”, visto por ele 

como “uma falha, uma deficiência” da instituição.  

Outro entrevistado, falando sobre os estímulos institucionais para a atuação dos 

Promotores de Justiça na área da educação, mencionou que é preciso 

[...] dar instrumentos de trabalho ao Promotor de Justiça, porque ele só vai 
buscar uma atualização, uma reciclagem, uma adaptação multidisciplinar, se 
for um promotor preocupado e responsável, caso em que ele vai buscar por 
conta própria, mas às vezes ele não vai buscar por contra própria porque a 
demanda é muito grande em lugares onde há poucas promotorias 
especializadas [...] no Brasil todo, a maior parte dos promotores faz tudo 
[...] então não tem tempo nem as suas cidades não dão acesso a isso, não 
têm nem livraria [...]. 

Nesse contexto, os Centros de Apoio Operacional se apresentam como 

importantes espaços para a criação de políticas institucionais, podendo estabelecer 

contato com os Promotores de Justiça, realizar pesquisas, fornecer material de apoio, 

inclusive peças processuais, etc.  

3.2.2 Planos Gerais de Atuação e Programas de Atuação 

No capítulo anterior, foram explicitadas as atribuições dos Centros de Apoio 

Operacional em geral e sinalizados os projetos para a área da educação por parte da 

coordenação especialmente criada para tratar do tema no CAO Cível e de Tutela 

Coletiva. Nesse momento, devem ser enfrentadas algumas questões concernentes aos 

Planos Gerais e Programas de Atuação institucional.91 

A Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de São Paulo (LOEMP/SP92) 

estabelece que “[a] atuação do Ministério Público deve levar em conta os objetivos e as 

diretrizes institucionais estabelecidos anualmente no Plano Geral de Atuação, destinados 

a viabilizar a consecução de metas prioritárias nas diversas áreas de suas atribuições 

legais”,93 que “[o] Plano Geral de Atuação será estabelecido pelo Procurador-Geral de 
 
                                                 
91  Arts. 97 a 102 da Lei Complementar Estadual 734/1993.  

92  Lei Complementar Estadual 734/1993. 

93  Art. 97 da Lei Complementar Estadual 734/1993. 
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Justiça, com a participação dos Centros de Apoio Operacional, das Procuradorias e 

Promotorias de Justiça, ouvidos o Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça 

e o Conselho Superior do Ministério Público”, e que “[p]ara execução do Plano Geral de 

Atuação serão estabelecidos:” “Programas de Atuação das Promotorias de Justiça”, 

“Programas de Atuação Integrada de Promotorias de Justiça” e “Projetos Especiais”.94 

Ronaldo Porto Macedo Jr. (1999e, p. 133) sustenta que a execução do plano de atuação 

tem um caráter de dever funcional.95 

Hugo Nigro Mazzilli (2010) é um forte crítico desse dispositivo legal que, 

segundo ele, permitiu que o Procurador Geral de Justiça “estabelecesse a vontade 

institucional por meio de um plano geral de atuação”. O autor entende que “as primazias 

são só as da lei. Se esta diz que são prioridades as crianças, os idosos, os réus presos, ou 

que o interesse social sobrepuja o individual – inútil o plano de atuação que o repetisse; 

írrito se o contrariasse”.96  

Entretanto, para que se possa analisar esse ponto de vista, é preciso voltar ao 

tema da evolução institucional do Ministério Público apresentado no primeiro capítulo 

do presente trabalho. Como se viu, especialmente a partir da Constituição Federal de 

1988, o rol de atribuições do Ministério Público foi ampliado de forma expressiva. Não 

por acaso, segundo um dos entrevistados, somente no ano de 1988, houve três concursos 

para provimento de cargos do Ministério Público do Estado de São Paulo. 

Conforme observa Ronaldo Porto Macedo Jr. (1999e, p. 131), “[é] hoje difícil 

imaginar uma esfera da vida social na qual não se possa vislumbrar uma hipótese de 

intervenção do Ministério Público”.97 Da mesma maneira, é também difícil considerar os 

 
                                                 
94  Art. 98 da Lei Complementar Estadual 734/1993. 

95  É o que se pode deduzir do teor dos arts. 44, § 4.º, IV, 46, 47, V, a, b e d, da Lei Complementar 
Estadual 734/1993; do art. 2.º do Ato (I) 001/90-PGJ/1990; dos arts. 1.º e 5.º do Ato 016/91-PGJ; 
dos arts. 1.º e 2.º do Ato 079/92-PGJ-CSMP-CGMP; e do art. 8.º do Ato 30/94-PGJ. 

96  Disponível em: <http://www.mazzilli.com.br/>. Clicar em “artigos” e em Planos de atuação 
funcional do MP. Acesso em: 20 jan. 2010. 

97  Ronaldo Porto Macedo Jr. defende a necessidade de “pensar em critérios para uma atuação funcional 
mais próxima do novo perfil institucional e constitucional do Ministério Público. Como não é 
possível fazer tudo, é necessário que se priorize o que é essencial à natureza e à função da 
instituição. Evidentemente, a radicalização desta idéia implica reavaliar as hipóteses tradicionais de 
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critérios legais de prioridade e urgência como critérios únicos e suficientes para nortear 

a atuação dos integrantes da instituição. Diante desse cenário, o autor sustenta ser um 

contrassenso patente entender que a mera representação de um interessado torne 

obrigatória a atuação do Promotor e que  

[...] a própria instituição, a partir de estudos prévios e consultas com os 
próprios membros do Parquet e por meio de suas mais elevadas esferas 
administrativas (Colégio de Procuradores, Centros de Apoio, Conselho 
Superior, Procuradoria Geral, Corregedoria) não possa elaborar um plano de 
atuação que seja tão vinculante quanto uma representação de um particular98 
(1999e, p. 136).  

 

Nesse contexto, a questão que se coloca é saber se os Planos Gerais e Programas 

de Atuação existentes determinam a atuação concreta dos integrantes do Ministério 

Público na defesa do direito à educação. Em caso positivo, faz-se necessário 

compreender de que maneira e em que medida isso acontece e, em caso negativo, buscar 

identificar o que, então, guia a atuação dos Promotores de Justiça nessa área.  

Diante da questão acima proposta, importa consultar um dos Planos Gerais de 

Atuação do Ministério Público do Estado de São Paulo e um dos Programas de Atuação 

da PIDIDCIJ da capital a fim de compreender do que se está falando quando se faz 

referência a eles. 

3.2.2.1 O Plano Geral de Atuação para o ano de 2010, o Programa de Atuação da 

PJDIDCIJ e o direito à educação 

No Plano Geral de Atuação do Ministério Público do Estado de São Paulo para 

o ano de 2010,99 a palavra “educação” foi mencionada seis vezes.  

 
                                                 

intervenção, especialmente no cível, o papel da segunda instância, a abertura de novos concursos, os 
critérios de indisponibilidade da ação penal e da ação civil, etc.” (1999e, p. 131). 

98  Para o autor, a vinculatividade dos planos de programas de atuação institucional não estaria em 
desconformidade com o princípio do livre convencimento do Promotor de Justiça, na medida em que 
caberia a ele decidir, diante de um problema que tenha sido eleito como prioritário, que medida 
judicial ou extrajudicial deve ser tomada (1999e, p. 136). 

99  O Plano Geral de Atuação do Ministério Público do Estado de São Paulo para o ano de 2010 foi 
estabelecido por meio do Ato Normativo n. 620-PGJ, de 17 de dezembro de 2009. Disponível em: 
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Direitos Humanos e Saúde Pública 

Direitos Humanos (Pessoas com deficiência, Idoso, Inclusão Social) 

1 Serviços de relevância pública 

1.1 Organização do sistema de garantia de direitos: fortalecimento e 
estruturação dos conselhos municipais, estadual, e das regiões 
metropolitanas: assistência, saúde, educação, direitos humanos, idoso, 
mulher, pessoa com deficiência e étnicos.   

3 Pessoa com deficiência: 

3.1 Educação inclusiva 

4 Inclusão social  

4.2 Combate a todas as formas de preconceito, discriminação; fomentar a 
Educação e ampliação da inserção da temática dos direitos humanos na 
sociedade, observando as minorias vulneráveis, respeitando a diversidade 
de idade, sexo, etnia, raça, deficiência, orientação sexual, religião, limitação 
funcional e área de atuação. 

4.3.  Desenvolvimento do sistema de proteção social introduzido pela Lei 
11.340 de 07 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), em especial: centros 
de atendimento integral e multidisciplinar para mulheres e respectivos 
dependentes em situação de violência doméstica e familiar; casas-abrigos 
para mulheres e respectivos dependentes menores em situação de violência 
doméstica e familiar; delegacias, núcleos de defensoria pública, serviços de 
saúde e centros de perícia médico-legal especializados no atendimento à 
mulher em situação de violência doméstica e familiar; programas e 
campanhas de enfrentamento da violência doméstica e familiar; centros de 
educação e de reabilitação para os agressores. 

INFÂNCIA E JUVENTUDE 

Na avaliação do acolhimento institucional (abrigamento) e do direito à 
convivência familiar e comunitária, sugere:   

8. Cobrar a elaboração e execução do plano individual de atendimento que 
deve ter como meta principal o desacolhimento no prazo de seis meses, 
realizado pela equipe técnica do serviço de acolhimento com a participação 
dos serviços públicos de apoio, especialmente: saúde, educação, assistência 
social, habitação, cultura, esportes. 

Na avaliação da situação de crianças e adolescentes envolvidos com 
drogadição e alcoolismo sugere: 

6. Cobrar a estruturação de trabalho de suporte com redes familiares e 
comunitárias de apoio da criança ou adolescente envolvido com alcoolismo 
e drogadição, a partir de informações dos serviços de saúde, educação, 
assistência social, fundamentados em relatórios propositivos (grifo nosso). 

 

 
                                                 

<http://www.mp.sp.gov.br/portal/pls/portal/PORTAL.wwsbr_imt_services.GenericView?p_docname
=2109234.DOC&p_type=DOC&p_viewservice=VAH&p_searchstring=>. Acesso em: 20 jan. 2010. 
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Da leitura das passagens acima é possível concluir que o Plano Geral de 

Atuação diz muito pouco sobre o que deve ser feito concretamente no sentido de dar 

cumprimento ao dever constitucional de zelar pela defesa do direito à educação, 

restringindo-se a dar direcionamentos genéricos nesse sentido e, em alguns casos, meras 

sugestões. Nas palavras de Roberto Proença (2001, p. 155), 

[...] não há concentração ou concisão nos objetivos propostos. Ao contrário: 
são definidos vários objetivos em conjunto, de forma a tornar o Plano Geral 
uma espécie de “carta de intenções”, ou de mero documento programático 
sem qualquer objetividade.  

Caberia às Promotorias de Justiça, portanto, em seus Programas de Atuação, dar 

maior concretude às diretrizes abstratas do Plano Geral.100 Contudo, essa não parece ser a 

realidade que orienta a PJDIDCIJ da capital. As entrevistas realizadas para os fins do 

presente trabalho revelaram que o alto nível de abstração verificado no Plano Geral 

também se faz presente quando se está falando dos Programas de Atuação: 

[...] A gente manda anualmente (para a Procuradoria-Geral de Justiça) quais 
são as nossas metas de atuação. Nessa promotoria aqui, a meta é educação, 
abrigos e convivência familiar. São os três assuntos. Dentro da educação aí 
vai ver transporte, a situação dos prédios públicos, estrutura, a questão dos 
professores, remuneração, o número de professores de São Paulo 
substitutos, agora vão fazer concurso. Teria um número maior de assuntos? 
Teria. A gente faz ano a ano, a gente escolhe os temas e foca naqueles 
temas, com base nas demandas que a gente sente. 

[...] Nós temos plano de atuação anual, nós temos um plano de atuação que nós 
damos prioridade no que? Naquilo que a gente vai provocar. Então no que é 
que nós vamos mexer? Na educação sempre a iniciativa é nossa de estar indo 
atrás, de levantar, de verificar, de estar observando [...] isso pra gente é 
prioridade no sentido de que a gente vai tomar iniciativa, a gente vai atrás. 
Agora, os demais assuntos são provocados [...] Nesse nosso próximo ano, nós 
daremos prioridade pra educação e pra família no sentido de a gente ir atrás, 
levantar, cobrar programas do estado, do governo, do município, verificar se 
eles estão se adaptando à nova legislação que obriga programas pra fortalecer a 
família porque isso sim é a base de tudo, e a questão da educação. As demais 
coisas, uma denúncia, ah, e aí as pessoas encaminham. 

[...] Nesse ano o que a gente mais atuou foi nessa área da educação, porque 
a educação é um problema sério, a gente vê que falta uma política pública 
efetiva nessa área, fala-se muito, mas age-se pouco.  

 
                                                 
100  A LOEMP/SP, em seu art. 47, inciso V, estabelece que “as Promotorias de Justiça realizarão reuniões 

mensais para tratar de assunto de seu peculiar interesse, e especialmente para: [...] b) definir, de 
acordo com o Plano Geral de Atuação, os respectivos Programas de Atuação da Promotoria e os 
Programas de Atuação Integrada”. 
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Embora se tenha afirmado que “a meta é educação” e que “dentro da educação 

aí vai ver transporte, a situação dos prédios públicos, estrutura, a questão dos 

professores, remuneração, o número de professores de São Paulo substitutos”, não são 

estabelecidas metas específicas de trabalho em face desses assuntos: “a gente escolhe os 

temas e foca naqueles temas”, “nesse nosso próximo ano, nós daremos prioridade pra 

educação e pra família no sentido de a gente ir atrás, levantar, cobrar programas do 

estado, do governo, do município”.  

Luis Roberto Proença (2001, p. 155) observa que, “via de regra, os Programas 

de Atuação das Promotorias repetem as deficiências apresentadas pelos Planos Gerais, 

quando não se constituem, tão-somente, em repetições literais destes”. 

Desse modo, resta clara a dificuldade de identificar, a partir dos Planos Gerais e 

Programas de Atuação, a que o Ministério Público do Estado de São Paulo está se 

propondo concretamente no sentido de promover a defesa do direito à educação, o que 

implica a dificuldade de avaliar a atuação dos seus integrantes com base em critérios 

objetivos.101 Nesse sentido, Luis Roberto Proença (2001, p. 155) sustenta que “a 

inexistência de metas precisas, quantificadas”, implica na inexistência de “parâmetro de 

aferição do sucesso do planejado a posteriori” 102.  

Sustenta-se que, para o Ministério Público, “não atuar como fiscal da 

administração e advogado da sociedade implicaria em não exercer suas atribuições, 

acarretando a responsabilização dos seus membros” (FRISCHEINSEN, 2000). Entretanto, 

no cenário acima exposto, nota-se que a possibilidade de aferir se um determinado 

integrante do Ministério Público está ou não exercendo adequadamente suas atribuições 

fica gravemente comprometida diante da inexistência de critérios objetivos para tanto.  

Em resposta à questão inicialmente proposta, conclui-se que não é possível 

afirmar que os Planos Gerais e Programas de Atuação existentes determinam a atuação 

 
                                                 
101  A LOEMP/SP estabelece em seu art. 42: “São atribuições do Corregedor-Geral do Ministério Público: 

[...] IV – acompanhar o cumprimento das metas estabelecidas pelas Promotorias de Justiça em seus 
programas de atuação”.  

102  Luis Roberto Proença sustenta que “não ocorreu, até este momento, qualquer esforço sistemático de 
avaliação dos resultados obtidos por cada Plano, de modo a acumular a experiência para o 
aperfeiçoamento da atividade de planejamento futuro” (2001, p. 155).   
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concreta dos entrevistados na defesa do direito à educação, não sendo possível 

identificar uma política institucional específica que estabeleça planos de ação com metas 

de curto, médio e longo prazo, com procedimentos de ação passíveis de controle, e com 

a possibilidade de aferir resultados. Não se pretende, com isso, fazer uma simplificação 

do assunto, mas tão somente destacar a importância de identificar e compreender o que, 

então, guia a atuação dos Promotores de Justiça. 

3.3  Atuação efetiva 

Nesse item, buscar-se-ão identificar e compreender diferentes aspectos 

relacionados à atuação dos Promotores de Justiça da PJDIDCIJ, quais sejam: (i) 

atendimento ao público e relação com a comunidade; (ii) condução de representações, 

inquéritos civis, termos de ajustamento de conduta e processos judiciais; e (iii) relação 

com o Executivo e com o Judiciário. 

Antes de abordar tais aspectos, entretanto, é preciso mencionar que muitos dos 

entrevistados destacaram haver percebido uma grande mudança na atuação do Ministério 

Público na área de interesses difusos e coletivos desde o início da década de 1990 

(muito embora as primeiras mudanças legislativas nesse sentido sejam anteriores à 

Constituição Federal de 1988, como já mencionado no Capítulo 1). Um deles, que atuou 

durante nove anos na Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Campos do 

Jordão, passou dez anos afastado da área, e está há um ano na Promotoria da Infância e 

da Juventude de São Caetano do Sul, afirma haver percebido o fortalecimento da 

instituição na defesa dos direitos sociais. 

Conforme já aludido na seção 2.2, um dos entrevistados, que era Coordenador 

do CAO da Infância e Juventude (hoje uma área do CAO Cível e de Tutela Coletiva) no 

momento da criação da PJDIDCIJ, sustenta que, embora a Constituição Federal de 1988 

tenha forjado um novo perfil para o Ministério Público, foi a partir do ECA que a 

atuação dos seus integrantes na área dos direitos difusos e coletivos da infância e da 

juventude ganhou força, especialmente em razão de um movimento da cúpula da 

instituição no sentido de convencer os Promotores de Justiça da importância da atuação 

na área de direitos sociais em geral. Esse entrevistado destaca que o direito à educação 

foi o único dos direitos sociais apresentado pela Constituição Federal de 1988 como 
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direito subjetivo,103 tendo sido, por essa razão, o primeiro a ser trabalhado no sentido de 

convencer os Promotores de Justiça a atuar nessa área. Ainda segundo o mesmo 

entrevistado, esse trabalho de convencimento se deu especialmente por meio do CAO da 

Infância e Juventude, que realizava pesquisas e elaborava peças processuais dotando os 

Promotores de Justiça de material adequado para discutir, inclusive judicialmente, 

questões relacionadas ao direito à educação, sendo que a atenção da instituição, naquele 

momento, concentrava-se no problema da falta de vagas. 

Esse entrevistado afirma ter “absoluta convicção de que sem decisões de cúpula 

institucional essas instituições dificilmente avançam”. 

3.3.1 Atendimento ao público e relação com a comunidade. Quem “pauta a pauta” do 

Promotor de Justiça? 

A sociedade civil pode provocar a atuação da PJDIDCIJ de diversas maneiras: 

(i) indo pessoalmente ao prédio do Ministério Público localizado no centro da cidade; 

(ii) entrando em contato por meio de mensagem eletrônica; ou (iii) por meio de carta. O 

atendimento telefônico existente na Promotoria restringe-se a contatos para esclarecer 

dúvidas quanto à sua atribuição para tratar de determinado assunto e para marcar horário 

de atendimento, não sendo possível dar início à atuação dos Promotores de Justiça por 

esse meio.   

Quando uma questão levada ao conhecimento da PJDIDCIJ é de sua atribuição, 

essa questão é autuada (passando a fazer parte do levantamento dos procedimentos 

autuados) e encaminhada para um dos Promotores de Justiça que atuam na PJDIDCIJ. 

Esse trabalho de autuar e distribuir as novas questões é realizado por um dos Oficiais de 

Promotoria da PJDIDCIJ que, em caso de dúvida, consulta um dos Promotores de 

Justiça. 

Segundo levantamento apresentado por esse mesmo Oficial de Promotoria da 

PJDIDCIJ, em 2008, 408 procedimentos administrativos foram autuados. No ano de 

2009, esse número foi de 362. Entretanto, a PJDIDCIJ não elabora planilhas que 

 
                                                 
103  § 1.º do art. 208 da Constituição Federal de 1988: “O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito 

público subjetivo”. 
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indiquem quem encaminhou essas questões ao Ministério Público, como elas foram 

apresentadas, nem quantos dos procedimentos autuados são representações, inquéritos 

civis, ou procedimentos administrativos de fiscalização. Não há, aliás, sequer 

levantamento do número de ações judiciais propostas por ano ou do número de ações 

judiciais em curso.   

A partir dos dados levantados nas entrevistas, pode-se afirmar que a provocação 

da atuação da PJDIDCIJ raramente se dá por meio da ida pessoal da população até a 

Promotoria. Segundo um dos entrevistados, “as pessoas fazem por escrito [...] a não ser 

nos casos urgentes em que as pessoas vêm em comitiva porque estão desesperadas por 

uma situação em relação à qual querem uma solução quase que imediata”.  

Nos casos em que há atendimento pessoal por provocação da população, ele é 

geralmente agendado por telefone. Os próprios Promotores costumam realizar 

atendimento prévio por telefone a fim de verificar se o assunto que motivou o contato é, 

de fato, de atribuição daquela Promotoria. Caso não o seja, a pessoa é direcionada à 

Promotoria responsável pelo caso em questão. 

Outra forma de atendimento ao público é aquela na qual os próprios Promotores 

chamam pessoas até a Promotoria para colher seus depoimentos no curso de inquéritos 

civis, representações, etc. 

Segundo os entrevistados, para os fins do presente trabalho, o atendimento da 

PJDIDCIJ, na área da educação, se dá predominantemente por meio dos Conselhos 

Tutelares, e o contato entre esses Conselhos e o Ministério Público ocorre, geralmente, 

por meio de representações escritas. Nesse sentido, os Conselhos Tutelares foram 

apontados como grandes porta-vozes da população, muitas vezes intermediando o 

contato entre a população e o Ministério Público: “então a população leva muita coisa 

para o Conselho e o Conselho vem até nós” porque “eles estão em todas as regiões da 

cidade”, “eles ficam na ponta”.  

A partir do levantamento dos procedimentos administrativos arquivados junto à 

PJDIDCIJ (19), verificou-se que a maior parte deles teve início em razão de 

representações dos Conselhos Tutelares (5), seguidos dos pais de alunos (4). Convém 
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repetir que esses elementos são aqui usados a título meramente exemplificativo, pelas 

razões já apontadas. 

Os Conselhos Tutelares, conforme mencionado na seção 1.1.1, são órgãos 

permanentes, autônomos e não jurisdicionais, que têm o dever de zelar pelo 

cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Em cada Município haverá, no 

mínimo, um Conselho Tutelar composto de cinco membros escolhidos pela comunidade 

local entre pessoas com idade superior a 21 anos, que residam no município e que 

tenham reconhecida idoneidade moral.104 Entre as atribuições do Conselho Tutelar está a 

de encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração 

administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente.105 

Ainda segundo os entrevistados, além dos Conselhos Tutelares, a atuação da 

PJDIDCIJ é provocada por associações de moradores, associações de bairro, 

movimentos sociais, organizações não governamentais e pelos cidadãos (especialmente 

diretores de escolas e pais de alunos). E mais, a própria Secretaria da Educação informa 

a PJDIDCIJ a respeito de quais escolas estão irregulares para que o Ministério Público 

acompanhe a regularização destas, sejam escolas particulares ou conveniadas. Um dos 

entrevistados, um dos primeiros a atuar na PJDIDCIJ, mencionou que políticos ligados à 

área social também provocavam muito a atuação do Ministério Público: “a gente recebia 

muita demanda de políticos, até grupos que faziam oposição ao grupo que tava (sic) 

exercendo a prefeitura na época, procuravam muito a gente pra denunciar por falta de 

creche, falta de questão de saúde, questão de orçamento da educação”. 

De acordo com os entrevistados, a imprensa é um importante veículo por meio 

do qual as demandas da sociedade civil chegam ao conhecimento dos integrantes da 

instituição. Nesse sentido, Ronaldo Porto Macedo Jr. (1999b, p. 110) sustenta que o 

interesse da mídia por um determinado assunto é um termômetro para avaliar o interesse 

da sociedade pelo mesmo. Nesses casos, e em outros em que os Promotores de Justiça 

tomam conhecimento de alguma irregularidade, independentemente de sua provocação 

direta, sua atuação se dá de ofício. Assim como nos casos de denúncias e representações 

 
                                                 
104  Arts. 131 a 133 da Lei 8.069/1990. 

105  Incisos IV e XI do art. 136 da Lei 8.069/1990. 
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escritas, os Promotores de Justiça buscam verificar se determinada notícia veiculada 

pela imprensa tem ou não fundamento antes de encaminhá-la. 

Em Santo André e em São Caetano do Sul, as demandas chegam à Promotoria 

da Infância e da Juventude por intermédio: (i) dos Conselhos Tutelares, (ii) de pessoas 

que vão diretamente à Promotoria; e (iii) do Setor Técnico do Fórum, formado por 

assistentes sociais e psicólogas, que encaminham para a Promotoria, quando é o caso, as 

demandas lá recebidas. Os Promotores de Justiça dessas Promotorias que foram 

entrevistados informaram que eles não são procurados por associações ou organizações 

não governamentais. Esse resultado da pesquisa chama atenção, embora não seja 

possível tirar maiores conclusões a respeito da questão somente com base nos dados 

levantados.  

O Promotor de Justiça que atua na Promotoria de Justiça da Infância e da 

Juventude do Fórum Regional da Lapa mencionou que, em sua promotoria, os assuntos 

relacionados à educação são apresentados pelas mães de forma individualizada. 

Cátia Aida Pereira da Silva (1999, p. 88 e 93) verificou uma grande diferença 

entre a realidade dos Promotores de Justiça das comarcas da capital e do interior. 

Enquanto nas comarcas da capital o contingente populacional e a existência de cargos 

especializados foram apontados como fatores que dificultam a comunicação com o 

Promotor de Justiça, no interior eles estariam muito mais próximos da população. 

Embora também exista atendimento ao público na capital, no Município de São Paulo as 

denúncias e os fatos geralmente chegariam ao gabinete do Promotor de Justiça “via 

imprensa, partidos políticos, vereadores, deputados e organizações não 

governamentais”.106  

Embora os dados da pesquisa realizada para os fins do presente trabalho 

também permitam verificar essa diferença, mesmo considerando-se o fato de que a 

PJDIDCIJ da capital foi comparada com Promotorias de Justiça da Infância e da 

Juventude de comarcas do interior localizadas em grandes centros urbanos como Santo 

 
                                                 
106  Para os Promotores de Justiça que decidiram permanecer no interior, o trabalho especializado da 

capital “corre o risco de tornar-se também mais burocrático”. Uma queixa desse grupo de promotores 
era o excesso de trabalho em razão do acúmulo de promotorias e a grande parte do tempo dedicada 
ao atendimento ao público (SILVA, 1999, p. 96-97). 
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André e São Caetano do Sul, os dados relativos ao atendimento ao público levantados 

junto à Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude do Fórum Regional da Lapa 

indicam que talvez esse achado da pesquisa de Cátia Aida Pereira da Silva seja mais 

adequado para tratar das Promotorias de Justiça Especializadas localizadas no prédio 

principal do Ministério Público no centro da cidade de São Paulo, não se podendo dizer 

o mesmo das Promotorias de Justiça Especializadas situadas nos Fóruns Regionais da 

Capital.     

3.3.1.1 O Ministério Público e a ampliação do acesso à justiça 

Um importante aspecto concernente ao atendimento ao público e à relação com 

a comunidade refere-se ao potencial que tem o Ministério Público de ampliar o acesso à 

justiça.  

A Constituição Federal de 1988, ao colocar como função institucional do 

Ministério Público a defesa dos direitos fundamentais, entre os quais está o direito à 

educação, constituiu “uma nova arena judicial de solução de conflitos”, incorporando 

personagens que até então não tinham acesso ao sistema de justiça (ARANTES, 1999, p. 

84; FRISCHEISEN: 2000, p. 113; MAZZILLI, 2001, p. 128). Para Marcos Paulo Veríssimo, 

“a figura institucional do Ministério Público brasileiro vem responder a uma demanda 

social intensamente sentida no contexto nacional presente, a qual, sem ela, teria um 

canal de expressão a menos” (VERÍSSIMO, 2006, p. 191). 

Um trabalho recente de José Reinaldo de Lima Lopes (2006, p. 222) indica uma 

nova abordagem do Ministério Público de São Paulo para os direitos sociais, com o 

aumento do número de ações propostas contra o setor público na área da educação, 

enquanto um estudo anterior havia mostrado  

[...] que as ações civis públicas eram propostas fundamentalmente contra os 
prestadores privados de serviços educacionais, [pelo que era] possível 
concluir que o Ministério Público [...] era especialmente sensível às 
reivindicações da classe média e dava voz aos seus interesses, muito mais 
do que aos grupos desfavorecidos e economicamente mais vulneráveis da 
sociedade brasileira. 

Daniel Liang Wang, em sua dissertação de mestrado intitulada Poder Judiciário 

e participação democrática nas políticas públicas de saúde, apresentou os resultados de 
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uma pesquisa empírica por meio da qual buscou testar se as demandas dos menos 

favorecidos conseguiam chegar ao Judiciário por meio do Ministério Público. Um dos 

principais resultados de Daniel Liang Wang (2009b, p. 85-86) é que o Ministério 

Público tem patrocinado causas relacionadas à saúde pública, inclusive para beneficiar 

os menos favorecidos que vivem nas periferias. Entretanto, ele observou que as 

demandas das regiões de menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

concentravam-se na zona leste da cidade, o que, segundo ele, pode indicar a importância 

de movimentos sociais organizados no sentido de fazer com que as reivindicações da 

população chegem até o Ministério Público. Uma das interpretações possíveis dadas 

pelo autor para os resultados que encontrou é que  

[...] o contato do MP com as necessidades das populações em pior condição 
sócio-econômica depende de alguma forma de mediação [...] Se essa 
participação depende de apoio de alguma outra instituição, e se minha 
hipótese para explicar a presença de casos envolvendo a zona leste estiver 
correta, apenas os mais organizados entre os menos favorecidos conseguem, 
por meio do MP, acessar o Poder Judiciário para reclamar direitos (2009b, 
p. 85-86). 

 

Considerando-se os dados levantados a partir das entrevistas realizadas para os 

fins do presente trabalho, pelo menos no que concerne aos interesses difusos e coletivos 

da área da educação, os Conselhos Tutelares apresentam-se como importantes 

intermediários entre a população e o Ministério Público. Assim, é possível afirmar que o 

direito de acesso à justiça dessas pessoas “que ficam na ponta”, a ser promovido pelo 

Ministério Público, dependerá, em grande medida, da atuação dos Conselhos Tutelares 

no encaminhamento de suas demandas. 

Nas entrevistas com os dois primeiros Promotores de Justiça que atuaram na 

PJDIDCIJ, foi possível detectar uma situação na qual o Ministério Público incorporou 

ao sistema de justiça personagens que dificilmente teriam condições de enfrentar a 

administração pública na resolução de seu problema. Um desses entrevistados relata: 

[...] um caso de sucesso, que inclusive constou de diversas publicações do 
Ministério Público, foi o caso em que nós conseguimos garantir a matrícula 
de 20.000 crianças que não tinham sete anos de idade completos na rede 
estadual num prazo de 15 dias com base numa liminar numa ação civil 
pública. Isso foi uma coisa que me emocionou profundamente, foi uma 
coisa muito importante pra cidade, muito importante pro Ministério Público.  
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O outro entrevistado que também vivenciou essa experiência afirmou que uma  

[...] grande questão da educação [daquele ano] foi a mudança de idade pra 
ingresso na escola. Até então, as escolas recebiam crianças com seis anos e 
meio [...] e [naquele ano] as escolas públicas começaram a dizer que só iam 
aceitar quem estivesse com sete anos completos, o que gerou uma lacuna de 
crianças que estavam acabando a educação infantil e não podiam entrar no 
primeiro ano. Nós ingressamos com uma ação na época e ganhamos liminar 
pra que as crianças que completassem sete anos até o final do ano 
conseguissem fazer matrícula. Foi uma briga boa [...] conseguimos a 
liminar, e, assim, foram feitas muitas matrículas com base na liminar, o 
pessoal ia buscar a decisão judicial de liminar pra tentar fazer a matrícula. 

 

Portanto, além de incorporar personagens que até então não tinham acesso ao 

sistema de justiça, o fato de o Ministério Público ter figurado no polo ativo dessa ação 

civil pública pode ser interpretado como uma forma de contribuir “para a obtenção de 

um equilíbrio processual efetivo das partes envolvidas e a democratização da litigância 

judicial, propiciada pelas ações civis públicas e coletivas” (LOPES, Julio Aurélio, 2000, 

p. 185). 

Entretanto, embora esses resultados tenham sido levantados para a área da 

educação, Luis Roberto Proença (2001, p. 143) destaca como um dos principais 

problemas da Instituição constatados na atualidade é a frágil articulação do Ministério 

Público “com os setores da sociedade que se propõe representar”. 

3.3.1.2 A questão das prioridades 

Uma vez identificadas as formas pelas quais as demandas da população chegam 

ao conhecimento dos Promotores de Justiça, importa agora analisar como essas 

demandas são encaradas em termos de prioridade no seu encaminhamento. 

Para um dos Promotores de Justiça que atualmente trabalham na PJDIDCIJ da 

capital:  

[...] [na área da] infância e juventude, tudo é prioridade. Não tem como 
você dar prioridade pra uma coisa e deixar outra porque todo assunto que 
envolve criança e adolescente sempre está no mesmo nível de prioridade. O 
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que pode acontecer, talvez, é você agilizar mais o andamento de um 
inquérito civil de coisas mais urgentes, quando é relacionado à saúde, por 
exemplo, ou vaga em escola, ou uma situação de risco de uma criança, um 
jovem, crianças numa escola, aí você dá um movimento maior no 
andamento do processo.  

 

Por outro lado, esse mesmo entrevistado, ao falar sobre a elaboração do 

Programa de Atuação para o ano de 2010, afirmou que:  

[...] Dentro da educação aí vai ver transporte, a situação dos prédios 
públicos, estrutura, a questão dos professores, remuneração, o número 
de professores de São Paulo substitutos, agora vão fazer concurso. 
Teria um número maior de assuntos? Teria. A gente faz ano a ano, a 
gente escolhe os temas e foca naqueles temas, com base nas 
demandas que a gente sente. 

Outro Promotor de Justiça, que também atua na PJDIDCIJ da capital 

atualmente, diz: “é muita coisa, você acaba elegendo prioridades [...], a gente vai 

driblando conforme a gente vai tendo perna, isso é verdade, porque a situação social é 

bastante complicada”.  

O Promotor de Justiça que atua na Promotoria da Infância e Juventude do 

Fórum Regional da Lapa relata: “em relação ao que deve ser tratado como prioridade ou 

não, eu vejo muito a questão da necessidade efetiva [...] então, quando eu recebo algum 

caso, a primeira prioridade é vida e saúde”.  

Um dos entrevistados, que atuou na PJDIDCIJ logo após a sua criação, diz que 

“a gente tem que verificar o que é prioridade na sociedade em que a gente está, então 

tem que se dar prioridade ao atendimento da população carente, às grandes demandas, 

mas nunca se deixou de dar atenção a nenhuma delas”. 

Tais depoimentos tornam clara a dificuldade que os Promotores de Justiça 

encontram para lidar com a questão da eleição de prioridades. Na medida em que não há 

critérios específicos ou metas institucionais claras de curto, médio e longo prazo, a 

eleição de prioridades acaba sendo feita de acordo com a sensibilidade e a noção pessoal 

de prioridade de cada Promotor de Justiça em face das questões que lhe são colocadas, o 

que gera incerteza quanto à atuação do Ministério Público. Isso porque, embora se 

discuta sobre que princípio deveria prevalecer, se o da obrigatoriedade ou se o da 

oportunidade (PROENÇA, 2001, p. 156-163), a verdade é que, na prática, é impossível 



 

 

73

 

supor que os Promotores de Justiça tenham condições de dar conta de todos os 

problemas atinentes à sua esfera de atribuição. 

Desse modo, quem pauta a pauta dos Promotores de Justiça não é a cúpula da 

instituição, nem a sociedade civil, mas talvez eles próprios. 

3.3.2 Condução de representações, inquéritos civis, termos de ajustamento de conduta,107 e 

processos judiciais 

Os Promotores de Justiça dispõem de diversos instrumentos para promoverem a 

defesa dos direitos sociais, a exemplo do inquérito civil, do termo de ajustamento de 

conduta e da ação civil pública.  

Pesquisas indicam que a maior parte da atuação dos integrantes do Ministério 

Público é extrajudicial (SADEK, 2000, p. 28). Nesse sentido, todos os entrevistados 

mencionam a importância de tentar uma composição administrativa para os problemas 

com os quais se defrontam antes de cogitar uma ação judicial, exceto no caso de 

improbidade administrativa. Segundo a pesquisa de Cátia Aida Pereira da Silva (1999), 

as ações judiciais se apresentam como último recurso utilizado pelos Promotores de 

Justiça. 

Nesse contexto, o inquérito civil, que só pode ser instaurado pelo Ministério 

Público, é utilizado tanto com o objetivo de coletar dados e provas para a propositura de 

uma eventual ação judicial quanto com o propósito de demonstrar ao Poder Público a 

importância dada pelos Promotores de Justiça a um determinado problema e como uma 

tentativa de solucioná-lo: “nós instauramos um inquérito civil [...] para pressionar o 

Executivo a ter esse olhar”.  

Os Termos de Ajustamento de Conduta podem ser firmados entre qualquer um 

dos órgãos públicos legitimados para a propositura de ação civil pública em casos que se 

relacionem ao objeto do termo de ajustamento e uma pessoa física ou jurídica no sentido 

de prevenir ou reparar danos a interesses e direitos difusos, coletivos, e individuais 

 
                                                 
107  Para informações mais detalhadas sobre inquérito civil e termo de ajustamento de conduta, consultar 

Luis Roberto Proença (2001, p. 29-55, 121-140). 
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homogêneos108 (PROENÇA, 2001, p. 125). Os termos de ajustamento de conduta podem 

ser celebrados tanto no curso de um processo judicial como independentemente do 

ajuizamento de uma ação, sendo títulos executivos extrajudiciais, o que significa que, 

em caso de descumprimento, podem ser executados independentemente de prévia ação 

de conhecimento.109  

Entretanto, não obstante representem um importante instrumento de que 

dispõem os integrantes da instituição para o cumprimento de suas funções, os termos de 

ajustamento de conduta parecem ser uma solução difícil quando se está diante de 

problemas crônicos, como é o caso da falta de vagas no ensino infantil. No ano de 2009, 

por exemplo, nenhum termo de ajustamento de conduta relativo ao direito à educação foi 

celebrado. Segundo um dos entrevistados que atua na PJDIDCIJ da capital, a tentativa 

de celebração de um termo de ajustamento de conduta durante o ano de 2009 para 

criação de novas vagas de ensino infantil falhou em razão da dificuldade de obter, do 

Poder Público, informações mais detalhadas sobre como pretendia cumprir o 

compromisso a ser assumido, como a indicação de quantas escolas seriam construídas, 

quantas salas essas novas escolas teriam, em que bairros essas novas escolas seriam 

construídas. Nesse caso, na visão do entrevistado, a celebração de um termo de 

ajustamento de conduta não seria eficaz, uma vez que o Poder Público poderia criar 

novas vagas simplesmente alterando o número máximo de alunos permitidos por sala de 

aula: 

[...] é muito fácil falar que vai criar não sei quantas mil vagas e abarrotar as 
crianças dentro de uma sala de aula, criar vagas dizendo que uma [sala] de 
20 [crianças] agora é de 35. Assim você cria 15 vagas em cada sala de aula, 
em prejuízo de qualidade e tudo mais, então a gente não concordou em 
fazer isso.  

 

A dificuldade para a celebração de termos de ajustamento de conduta em 

relação a problemas crônicos também foi reportada pelo Promotor de Justiça da Infância 

e da Juventude de Santo André. 

 
                                                 
108  Sobre as divergências doutrinárias acerca da natureza jurídica do termo de ajustamento, ver Luis 

Roberto Proença (2001, p. 124-125). 

109  Inciso II do art. 585 do Código de Processo Civil (Lei 5.869/1973). 
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Para um dos entrevistados, que atuou por mais tempo na PJDIDCIJ da capital 

como titular do cargo, “o Judiciário é a última via a ser procurada”. Ele diz que costuma 

falar (em tom de brincadeira) que: 

[...] quando um promotor da área de difusos vai ao Judiciário, ele está 
reconhecendo o seu próprio fracasso, exceto nos casos de improbidade 
administrativa, nos quais não cabe acordo110. Quando você vai ao Judiciário, 
esse é o reconhecimento do fracasso, cada ação proposta é o 
reconhecimento do fracasso da sua capacidade de negociar na esfera 
administrativa, então a solução do problema tem que estar na esfera 
administrativa [...] Dizer: “entro no Judiciário e o Judiciário que se vire”, é 
uma postura cômoda, uma postura de quem não quer trabalhar, com todo o 
respeito. 

 

Tratando especificamente da ação civil pública, um dos entrevistados, que hoje 

atua na PJDIDCIJ, ressalta que a ação civil pública não é de titularidade exclusiva do 

Ministério Público,  

[...] então, se você tiver um fortalecimento da sociedade civil e se as 
sociedades ajuizarem as ações, vai ser melhor, porque, primeiro, você não 
fica nas mãos de um ente só, porque todo ajuizamento de ação depende de 
convicção política e ideológica, aquilo que é importante pra você não é pra 
mim, a sua visão de justiça é diferentes da minha, por isso mesmo que o 
titular da ação civil pública não é um só.  

 

Outro entrevistado, o segundo Promotor de Justiça a atuar na PJDIDCIJ, 

entende que “[q]uem trabalha com ação civil pública precisa ter um pouco de 

sensibilidade, porque ingressar com a ação é fácil, o difícil é ganhar e executar, e às 

vezes demora 15 anos”.  

No entanto, embora tais dificuldades tenham sido apontadas, convém destacar 

que o Poder Judiciário representa um importante espaço utilizado pelo Ministério 

 
                                                 
110  Hugo Nigro Mazzilli e José Marcelo Menezes Vigliar sustentam a impossibilidade de existência de 

termo de ajustamento de conduta quando ocorrer ato de improbidade administrativa, enquanto Luis 
Roberto Proença (2001, p. 126) defende que, “se algumas das conseqüências previstas em lei para os 
atos de improbidade só podem ser importas por decisão judicial (como a perda dos direitos 
políticos), nada impede que outras sejam implementadas através da avença entre o Ministério 
Público e o agente ímprobo, como ocorreria no caso de acordo para a devolução ao Erário de verbas 
apropriadas indevidamente por aquele”. 
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Público para a defesa do direito à educação, especialmente nos casos em que, pelas 

razões apontadas, a celebração de acordos mostra-se inviável.  

O mesmo entrevistado que costuma dizer que quando um Promotor de Justiça da 

área de difusos vai ao Judiciário está reconhecendo o seu próprio fracasso afirma haver 

recorrido muitas vezes ao Poder Judiciário como forma de alcançar os objetivos por ele 

pretendidos no sentido de ampliar o número de vagas diante da negativa do Poder 

Público de fazer acordo para enfrentar o problema: 

[...] eu pegava os Conselhos Tutelares e entrava com ações, era uma 
enxurrada de ações até eu atingir 16.000 (novas vagas por ano)111, quando eu 
atingia, em ações, as 16.000, eu parava e falava: “esse era o número que 
tinha que crescer, nesse ano cresceu por ação”. 

 

Outro exemplo recente da utilização do Poder Judiciário como forma de fazer 

valer direitos à educação foi a propositura, em 2009, de uma ação civil pública por parte 

da PJDIDCIJ contra Município de São Paulo em razão da política de matricular crianças 

de três anos em Escolas Municipais de Educação Infantil (Emeis) de pré-escola, em 

lugar de matriculá-las em creches.112 A PJDIDCIJ argumenta, amparada por parecer 

elaborado por professores da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo 

(USP), que as Emeis são inadequadas para as crianças dessa faixa etária e que a intenção 

dessa política é reduzir, de forma não apropriada, o número de crianças que aguardam 

por uma vaga em creche. Esse caso pode ser tido como um exemplo emblemático de 

uma situação na qual as mães das crianças dificilmente teriam como enfrentar o Poder 

Público em condições de igualdade, o que reforça a importância da atuação do 

Ministério Público como um canal de ampliação do acesso à Justiça. 

A opinião dos entrevistados acerca do Poder Judiciário variou de acordo com as 

instâncias às quais eles faziam referência.  

 
                                                 
111  No entendimento desse entrevistado, diante da demanda e do número de vagas existentes, o Poder 

Público teria o dever de criar 16.000 novas vagas por ano. 

112  Enquanto na pré-escola as salas podem ter até 35 alunos, o número máximo de alunos por sala nas 
creches é de 18, e enquanto as Emeis cumprem jornada de 4 horas diárias, as creches funcionam por 
dez horas diárias. 
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Todos os entrevistados veem os juízes da primeira instância como pessoas que  

[...] têm uma sensibilidade maior, porque são juízes que estão atuando em 
contato diário com o problema, com os casos individuais, eles fazem 
audiências, eles são procurados também pelos pais, os pais são atendidos 
pelos psicólogos e assistentes sociais o setor técnico do Fórum que 
trabalham pra o juiz, então eles são mais sensíveis, eles tem consciência do 
problema, e eu acho que muitos, por já estarem há muito tempo, percebem a 
falta de vontade política da prefeitura.  

[...] os juízes da primeira instância são ótimos, são aqueles que atendem a 
população, que conhecem a comunidade, sabem da aflição da família.  

[...] eu acho que a primeira instância aqui em São Paulo, no geral, ela 
cumpre o seu papel. 

Um dos entrevistados, o primeiro Promotor de Justiça a atuar na PJDIDCIJ, 

observou que  

[...] sempre que nós temos envolvidos a criança ou o adolescente num polo 
da discussão, nós vamos pra uma justiça especial, que é a justiça da infância 
e da juventude, então eu tenho assim consciência de que muitas das ações 
que nós ganhamos, nós ganhamos porque era proposta na Vara da Infância, 
porque se fosse proposta na Vara da Fazenda Pública, não tinha levado o 
resultado.   

Já a visão dos entrevistados a respeito do Tribunal de Justiça de São Paulo não é 

tão favorável:  

[...] eu acho que, apesar de existirem assim excelentes juízes e 
desembargadores, para muitos deles a realidade dos problemas sociais é 
uma realidade que não lhes pertence, então é muito fácil você falar que você 
quer, por exemplo, transporte pra adolescente que estuda a mais de 5 km de 
casa e o juiz falar que não é impossível ele ir a pé pra escola, ainda que ele 
tenha que passar pela rodovia, que ele tenha que afundar o pé dele no barro 
quando chove, é difícil, mas não é impossível. 

 

Tratando-se de interesses difusos e coletivos, um dos entrevistados, que atuou 

durante mais tempo na PJDIDCIJ da capital, como titular do cargo, observa:  

[...] você tem uma questão processual: o juiz vai te dar na sentença 
exatamente o que você pediu na sua inicial, entre o conteúdo da sentença e 
o conteúdo do pedido tem que haver uma correlação absoluta, então se eu 
peço na inicial “olha, condene o estado no dever de criar tantas vagas” a 
sentença vai me dizer “condeno o estado nesse dever ou não condeno”. A 
sentença não pode falar “olha, o pedido foi esse, então é o seguinte, eu 
concedo ao estado que crie tantas vagas nesse ano, naquele ano, naquele 
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ano, naquele ano, porque a sentença tem que estar estritamente presa ao 
pedido e eu não posso formular um pedido dessa natureza”. 

Por outro lado, um dos entrevistados, que atualmente trabalha na PJDIDCIJ da 

capital, defende que o Judiciário deve exercer um papel de transformador social:  

[...] eu fico muito preocupada com algumas decisões dos tribunais 
superiores que estão muito distantes da realidade quando colocam a questão 
da discricionariedade, a questão do erário público, mas veja bem, criança é 
prioridade. Eu não posso decidir uma ação pensando no erário público, [...] 
se os tribunais reafirmarem a prioridade da criança e do adolescente eu 
tenho certeza que os orçamentos irão acabar sendo corrigidos e adaptados 
pras (sic) necessidades, mas quando tem um Judiciário que dá prioridade ao 
erário público, aos gastos públicos, não à criança e o adolescente, isso é um 
fator que desestimula o Executivo a planejar sua política, seu orçamento 
dando prioridade à criança e adolescente. Então o Judiciário tem que ter 
essa visão de como ele é fundamental pra atender os interesses e essa visão 
de afirmar o que está na Constituição, criança é prioridade absoluta e 
acabou. Se tem dinheiro no erário público ou não, azar do erário público 
que não se planejou nesse sentido, o problema não é esse porque dinheiro 
sempre tem, dinheiro é o que não falta [...]. Então meu sonho é ainda ver o 
Judiciário brasileiro afirmando o que está na Constituição, que criança é 
prioridade absoluta, inclusive no orçamento, e não colocar o erário público, 
o orçamento, o eventual prejuízo ao Poder Público à frente da necessidade 
de uma criança, de um adolescente. Isso a gente não pode aceitar, porque se 
ele faz isso ele está desestimulando o fortalecimento ou uma direção do 
Executivo pra dar prioridade no seu orçamento à criança e ao adolescente.  

Rogério Bastos Arantes (1999, p. 96-97), no trabalho já referido, apontou que 

“86% dos integrantes do Ministério Público concordam que o Ministério Público deve 

ser o canal de demandas sociais com vistas ao alargamento de acesso à Justiça, 

transformando o Judiciário em um lugar privilegiado para a solução de conflitos 

coletivos”. Segundo os dados obtidos por Rogério Bastos Arantes, para os membros do 

Ministério Público, caberia ao Judiciário, nesse contexto, o importante papel de sanar os 

problemas decorrentes da incapacidade dos poderes políticos de resolver os problemas 

da sociedade porque, segundo eles, os poderes políticos não seriam “capazes de 

deslanchar qualquer processo consistente de efetivação de direitos constitucionais”. 

Nas entrevistas que embasaram essa dissertação, foram identificadas 

divergências quanto aos Tribunais Superiores. Enquanto para alguns dos entrevistados 

“os tribunais superiores hoje estão encampando tranquilamente as teses relacionadas à 

universalidade da educação”, há quem entenda que “os Tribunais Superiores não têm 

cumprido seu papel”. Interessante observar que o entrevistado que tem essa visão 
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desfavorável dos Tribunais Superiores entende que isso se dá “porque não (se) tem 

controle político de suas decisões. Se a sociedade civil estivesse controlando essas 

decisões, a gente teria um resultado mais profícuo”.  

3.3.2.1 Os Promotores de Justiça como atores políticos 

Uma característica comum aos entrevistados que atuam ou atuaram na 

PJDIDCIJ na capital é a visão que eles têm de si mesmos como atores políticos.  

Os Promotores de Justiça da PJDIDCIJ da capital se veem como importantes 

atores políticos que têm o dever de contribuir na formulação de políticas públicas: 

[...] Nós instauramos um inquérito civil visando o quê? Para que fosse um 
instrumento por meio do qual a gente pudesse pressionar o Executivo a ter 
esse olhar [...] como um instrumento pra dar um norte [...] Nosso inquérito 
civil é pra ajudar o Poder Público a pensar (grifo nosso). 

Entretanto, para alguns deles, assumir essa posição parece um tanto 

desconfortável: 

[...] Aqui a gente sempre tenta esgotar todos os meios de composição 
administrativa, porque se a gente não fizer isso fica parecendo uma questão 
política e não jurídica, a gente acaba politizando, e a gente tem que tentar 
fazer com que nossa atuação seja jurídica. 

Em contrapartida, o único Promotor de Justiça entrevistado que não atua na 

defesa de direitos difusos e coletivos, qual seja, o que atua na Promotoria de Justiça da 

Infância e Juventude do Fórum Regional da Lapa, preocupa-se em enfrentar os 

problemas que se lhe apresentam caso a caso: 

[...] Em relação a vagas em creches, nós fazemos a seguinte esquematização 
de trabalho [...] como a gente sabe que a demanda é muito forte por vagas 
em creches, que a gente tem uma fila de espera muito grande, então se eu 
quero que uma determinada mãe seja atendida com prioridade em relação às 
outras, ela tem que ter um motivo muito forte pra isso, porque aquela 
argumentação de “eu preciso trabalhar” todas elas têm, “ah, eu preciso que 
minha criança freqüente creche” todas as mães têm, então eu preciso de 
algo que me traga a certeza de que essa mãe precisa ser tratada com 
prioridade sobre as demais, então qual o critério que eu adotei? O critério 
do trabalho. Então eu preciso que a mãe venha me comprovar que ela está 
trabalhando e que merece ser tratada com prioridade. Quando nós fazemos a 
triagem e vemos que uma determinada mãe tem que ser tratada com 
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prioridade, nós fazemos um ofício pra a delegacia de ensino, a delegacia 
municipal ou a delegacia regional de educação do estado, dizendo que 
aquela criança precisa ser inserida na creche, aquele adolescente precisa ser 
colocado na escola com prioridade. A escola, a delegacia de ensino, a 
direção de ensino vai atender de acordo com a disponibilidade. Agora, se 
não houver disponibilidade nós temos por regra impetrar o mandado de 
segurança, acionar a justiça contra o município ou o próprio estado pra 
conseguir essa inclusão na área de educação. O contato acaba sendo caso a 
caso. 

No que se refere aos Promotores de Justiça da Infância e Juventude de Santo 

André e São Caetano do Sul, embora ambos afirmem se utilizar dos inquéritos civis 

como instrumentos de pressão e negociação, não se apresentam como atores políticos na 

mesma medida em que os integrantes do Ministério Público que atuam ou atuaram na 

PJDIDCIJ da capital. 

Cátia Aida Pereira da Silva (1999, p. 102), a partir da análise das formas de 

atuação dos Promotores de Justiça por ela entrevistados para a sua tese de doutorado, e 

considerando suas características mais marcantes, os classificou em dois tipos ideais de 

integrantes do Ministério Público: os promotores de fatos e promotores de gabinete.  

Nesse modelo, os promotores de fatos seriam aqueles que “costumam definir 

prioridades e estabelecer estratégias, dedicando-se à execução de projetos” (SILVA, 

1999, p. 104). Esse tipo de promotor entende que sua atividade “transcende o sistema de 

justiça” e, por essa razão, “exige legitimação na comunidade”, podendo “ir até mesmo 

além dos procedimentos extrajudiciais” e participar “da execução de campanhas e da 

fundação de organizações não governamentais votadas à solução de problemas nas áreas 

em que atuam”, assumindo um papel de “articulador político” (SILVA, 1999, p. 106 e 

111-112). Tais promotores influenciam o conteúdo de legislações, políticas e programas 

municipais de atendimento por meio de negociações e acordos (SILVA, 1999, p. 108). 

Alguns dos Promotores de Justiça desse grupo apontaram o inquérito civil como 

“o grande instrumento do Ministério Público”. A instauração de inquéritos civis, 

atribuição exclusiva dos Promotores de Justiça, é, segundo eles, utilizada como forma de 

pressionar os administradores públicos, sinalizando que “estão dispostos a entrar com 

medidas judiciais” caso as negociações não cheguem a um bom termo (SILVA, 1999, p. 

109). 
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Os promotores desse grupo asseveram que “os réus privados, ou seja, 

organizações não governamentais, empresas e pessoas físicas, são menos resistentes ao 

fechamento de acordos do que o poder público” (SILVA, 1999, p. 110). Essa dificuldade 

de celebração de acordo com o Poder Público em face de problemas crônicos foi 

apontada pelos Promotores de Justiça entrevistados para os fins do presente trabalho e 

mencionada em passagem anterior. 

Os promotores de gabinete, por outro lado, consideram “que sua principal 

responsabilidade é dar conta dos processos legais e do trabalho burocrático ligado à sua 

área”, fazendo um uso mais restrito de procedimentos extrajudiciais, visto que têm uma 

“[n]oção mais formal do papel do promotor, muito mais próxima da fiscalização”. Esses 

promotores se veem “[c]omo autoridade que deve zelar pelo cumprimento da lei”, não 

como agentes que devem influenciar em programas e políticas públicas (SILVA, 1999, p. 

113 e 116).  

O que caracteriza esses promotores como um grupo é que seu trabalho é 

especialmente voltado para processos e casos particulares, raramente adquirindo 

dimensão coletiva. Nem mesmo a defesa de interesses difusos e coletivos implicaria 

atuação ao lado de atores da sociedade. Eles também não “consideram prioridade 

acionar continuamente autoridades e poderes públicos para a correção de irregularidades 

ou implantação de programas inexistentes”, mostrando-se “mais tolerantes em relação à 

ausência de programas e serviços” (SILVA, 1999, p. 115 e 117). 

Em lugar de estabelecer prioridades, os promotores de gabinete agem mais em 

função das demandas que lhes são apresentadas. 

O inquérito civil, para eles, é instaurado quando percebem que enfrentarão 

dificuldades “na coleta de documentos e provas necessárias à propositura de ações civis 

públicas” (SILVA, 1999, p. 117), em lugar de ser usado como um instrumento de pressão. 

Diante da classificação acima e fundamentado na pesquisa que embasou essa 

dissertação, é possível afirmar que todos os entrevistados que atuam ou tenham atuado 

na defesa de direitos difusos e coletivos podem ser classificados como promotores de 

fatos, tanto os que atuaram na PJDIDCIJ da capital como os que atuam nas Promotorias 



 

 

82

 

de Justiça da Infância e da Juventude de Santo André e São Caetano do Sul, ainda que 

esses dois últimos o sejam em menor medida.113  

A relação com o Poder Executivo, segundo os entrevistados, é boa, no sentido 

de que existe muito diálogo: “a gente se fala até por e-mail com a assessoria jurídica”. 

Entretanto, a imagem do Poder Público é bastante negativa:  

[...] a gente até procura resolver os problemas administrativamente num 
primeiro momento, mas o Poder Público é muito lento [...] eles não 
conseguem dar uma resposta, ainda que negativa, dentro de um prazo de 30 
dias que a gente dá. É muito difícil eles conseguirem falar sim ou não 
dentro de 30 dias, é impressionante”.   

A máquina engole, existe a questão burocrática, existe a questão do 
orçamento, não existe diálogo entre os setores do Poder Público, e isso 
dificulta, então muitas vezes é o Ministério Público que tem que realizar o 
diálogo com o CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e 
Urbano do Estado de São Paulo) e a Secretaria da Educação, e trazer aqui 
pra sentar à mesa, porque o diálogo (entre eles) é feito através de papel, e o 
papel demora muito, as pessoas mudam, não é uma coisa rápida e prática, 
eles não são rápidos e não são práticos. 

 

Há, inclusive, situações em que o Poder Público é visto como oportunista:  

[...] criar 16.000 vagas sem mostrar pra gente como isso vai ser feito não 
tem diferença nenhuma. Aí o que eles fazem? Eles anunciam que eles são 
lindos e maravilhosos, que eles celebraram um TAC, que eles vão criar 
tantas mil vagas, e aí baixam uma portaria dizendo que agora cada sala de 
creche tem 35 crianças em vez de 20. 

Segundo o entrevistado, tal medida, em que pese realmente aumentar o número 

de vagas, o faz comprometendo a qualidade da educação. 

A partir de dados levantados em pesquisa realizada pelo Instituto de Estudos 

Econômicos, Sociais e Políticos de São Paulo (IDESP),114 Rogério Bastos Arantes (1999, 

 
                                                 
113  Cátia Aida Pereira da Silva destaca, em seu trabalho, que a classificação se faz por aproximação dos 

tipos ideais (1999, p. 102, 120). 

114  Em 1994, o Instituto de Estudos Econômicos, Sociais e Políticos de São Paulo (IDESP) começou a 
desenvolver um programa de pesquisa sobre as instituições judiciais brasileiras. Uma das pesquisas 
realizadas nesse programa foi o survey “O Ministério Público e a Justiça no Brasil”, no qual foram 
entrevistados 763 membros do Ministério Público, que correspondiam a cerca de 20% dos 
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p. 94) indicou que os integrantes do Ministério Público se consideram os principais 

responsáveis pelo alargamento e consolidação dos direitos difusos e coletivos, enquanto 

os agentes políticos ocupariam, segundo eles, a última posição nesse quesito.  

3.4  Estudo de caso. Promotoria da Infância e Juventude de Santo André: ações 

requerendo vagas em creches e o STF  

Com o objetivo de aprofundar a reflexão sobre os pontos anteriores, buscou-se 

analisar um caso específico, que é o da Promotoria da Infância e da Juventude de Santo 

André.  

A partir de pesquisa de jurisprudência feita na página eletrônica do Supremo 

Tribunal Federal, verificou-se que a maioria das ações levadas à sua apreciação na área 

da educação por iniciativa do Ministério Público havia sido proposta pelo Ministério 

Público do Estado de São Paulo. Na seção “Jurisprudência → pesquisa”, foi selecionada 

a opção “acórdãos” e, a partir dos termos “educação Ministério Público”, foram 

encontrados 37 acórdãos, dos quais 12 tinham como parte Ministérios Públicos 

Estaduais. Desses 12, 6 tinham como parte o Ministério Público do Estado de São Paulo 

(6 – RE 384201 AgR/SP; RE 463210 AgR/SP; RE 410715 AgR/SP; RE 164634 

AgR/SP; RE 190976/SP; RE 163231/SP) e os demais tinham como parte os Ministérios 

Públicos dos Estados de Santa Catarina (2 – RE 592937 AgR/SC; RE 595595 AgR/SC), 

Rio de Janeiro (1 – RE 594018 AgR/RJ), Minas Gerais (1 – AI 722896 AgR/MG), Rio 

Grande do Sul (1 – RE 170782/RS) e Distrito Federal (1 – RE 196707/DF). Dos 6 

acórdãos que tinham o Ministério Público do Estado de São Paulo como parte, 3 deles 

referem-se a ações propostas pela Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de 

Santo André (RE 384201 AgR/SP; RE 463210 AgR/SP; RE 410715 AgR/SP), o que 

levou à decisão de pesquisá-la.    

 
                                                 

Promotores e Procuradores de Justiça do Ministério Público estadual de Goiás, Sergipe, Bahia, São 
Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul, além de 51 integrantes do Ministério Público 
Federal distribuídos proporcionalmente por estes mesmos Estados. Dado o grande volume de dados e 
informações coletados mediante a aplicação desse questionário, diversos trabalhos puderam explorar 
respostas dadas a determinados grupos de questões com o objetivo de identificar diferentes aspectos 
da instituição e da atuação dos seus membros. 
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Dois dos entrevistados destacaram a importância da atuação do Ministério 

Público, especialmente do Ministério Público do Estado de São Paulo, para a garantia de 

direitos, afirmando que  

[...] graças ao Ministério Público de São Paulo, que foi um dos primeiros 
que ingressou com ações exigindo o direito de acesso universal ao ensino 
fundamental, lá no passado o Ministério Público ingressou com várias ações 
e acabou com a questão e, graças às nossas ações, hoje o Supremo entende 
que educação infantil também é um direito da criança, então o Ministério 
Público tem um papel fundamental na consolidação dos direitos 
fundamentais da criança e do adolescente.  

[...] eu acho que o Ministério Público do Estado de São Paulo é muito 
atuante, sempre foi um Ministério Público que tentou se manter à frente, 
tentou encabeçar várias batalhas na área de ação civil pública. 

Conforme aludido, a Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Santo 

André conta com dois Promotores de Justiça que dividem suas atribuições, um deles 

responsável pelos casos envolvendo carentes e o outro pelos casos envolvendo 

infratores. O Promotor de Justiça que se dedica aos carentes atua nessa promotoria desde 

o ano de 1997 e trabalha numa sala no Fórum da cidade, contando com o auxílio de duas 

Oficiais de Promotoria, que ingressaram naquela Promotoria na mesma época do 

referido Promotor.  

A Promotoria faz atendimento ao público todos os dias no horário de expediente 

do Fórum. Tanto as Oficiais de Promotoria como o próprio Promotor de Justiça recebem 

a população. Na área da educação, o contato tem ocorrido tanto por meio dos Conselhos 

Tutelares quanto diretamente por pessoas que vão à Promotoria, seja por identificarem o 

Ministério Público como um vocalizador para suas demandas, seja pelo fato de terem 

sido encaminhadas até lá pelo Setor Técnico do Fórum, onde são atendidos por 

assistentes sociais e psicólogas. 

Ao assumir o cargo de Promotor de Justiça da Infância e da Juventude de Santo 

André em 1997, o Promotor de Justiça com atribuição para atuar na defesa dos carentes, 

verificou que havia uma grande demanda por vagas em creche em razão do volume de 

mães que iam até a Promotoria apresentando esse pedido. Já naquela época a assistência 

judiciária da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), por meio de uma Comissão da 

Infância, também se apresentava como um meio de acesso à justiça para essas pessoas.  
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Considerando o grande número de mães que demandavam solução para o 

mesmo problema, qual seja, falta de vagas em creches para seus filhos, o Promotor de 

Justiça de Santo André buscou informações junto à Prefeitura da cidade, tendo 

constatado um déficit de aproximadamente 7.000 crianças fora da creche.  

Em razão desse problema, o entrevistado instaurou um inquérito civil como uma 

forma de tentar pressionar a administração a resolver o problema, uma vez que o volume 

da demanda havia sido indicado pela própria Prefeitura. Em meados de 2000, não tendo 

logrado a celebração de um acordo, o Promotor de Justiça propôs uma ação civil pública 

pedindo que o município fosse condenado a criar 7.000 vagas.  

Segundo o entrevistado e as Oficiais de Promotoria, a busca das mães por vagas 

em creches já existia antes de 1997, mas não havia um inquérito civil para tratar do 

tema, tampouco havia sido proposta qualquer ação civil pública. Desse modo, é possível 

concluir que a sociedade civil, mais especificamente as mães das crianças sem vagas em 

creche, encontrou nesse Promotor de Justiça a motivação pessoal necessária para dar 

encaminhamento à sua provocação, de modo a beneficiar todas as mães que se 

encontrassem na mesma situação.  

Embora a decisão de primeiro grau tenha sido favorável ao Ministério Público, 

o Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao recurso interposto pela 

Procuradoria Municipal de Santo André acolhendo o argumento de que o município não 

tinha obrigação de criar as 7.000 vagas de uma só vez, em razão de restrição 

orçamentária.  

O Promotor de Justiça da Infância e da Juventude de Santo André afirma ter 

conhecimento de que o Promotor de Justiça da Infância e da Juventude de São Bernardo 

do Campo também entrou com uma ação civil pública pedindo a criação de um grande 

número de vagas em creches, que foi julgada procedente, mas que não foi executada por 

falta de recursos do município. Nos dois casos, o que se verifica é que a política pública 

de educação dos municípios115 deixava de alcançar grande parte da população.  

 
                                                 
115  O § 2.º do art. 211 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 53/2006, 

que criou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (FUNDEB), estabelece que “[o]s Municípios atuarão prioritariamente no 
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O entrevistado entende que a criação de 7.000 vagas de uma só vez “é difícil 

mesmo”. Sua intenção ao propor a ação civil pública era fazer um acordo com a 

Prefeitura para minimizar o problema gradativamente, mas “em relação aos problemas 

mais crônicos (como a falta de vagas em creches para 7.000 crianças) não tem acordo”.  

Os TACs seriam, segundo o entrevistado, mais viáveis para a resolução de casos 

mais simples como, por exemplo, um problema específico em um determinado abrigo.  

Diante da negativa da Prefeitura em celebrar acordo, o Promotor de Justiça da 

Infância e Juventude de Santo André entrou em contato com os membros da OAB e, 

juntos, entenderam que a melhor estratégia (porque as mães continuavam procurando o 

Ministério Público, a OAB e o Conselho Tutelar) seria ingressar com ações individuais. 

O Ministério Público não fazia seleção de casos, ingressando com ações 

requerendo vagas para todas as crianças cujas mães fossem à promotoria. Entretanto, a 

Oficial de Promotoria salientou que todas essas mães eram pessoas de poucos recursos. 

Antes de apreciar o pedido de liminar dessas ações, o juiz requeria um estudo social ao 

Setor Técnico do Fórum, que avaliava a renda da família da criança para verificar se esta 

necessitava da vaga ou não. 

Segundo o entrevistado, no caso das ações individuais, normalmente é deferido 

o pedido de liminar e a criança consegue uma vaga na creche. A Prefeitura sempre 

interpõe recurso de agravo contra a decisão concessiva de liminar e contesta a ação. O 

Tribunal de Justiça de São Paulo, que antigamente cassava as liminares, atualmente as 

tem confirmado. Todas as sentenças são favoráveis e, por isso, são alvo de recurso de 

apelação. Nesse caso específico das ações requerendo vagas em creches, a Procuradoria 

do Município de Santo André, verificando que existiam várias ações sobre o mesmo 

assunto, começou a recorrer chegando ao Supremo Tribunal Federal, onde a maioria das 

ações foi julgada procedente. 

 
                                                 

ensino fundamental e na educação infantil”. Art. 208. “O dever do Estado com a educação será 
efetivado mediante a garantia de: [...] IV – educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 
5 (cinco) anos de idade”. 

  



 

 

87

 

Embora a questão da falta de vagas em creche, quando tratada como um 

interesse individual homogêneo, tenha encontrado respostas favoráveis no Judiciário, o 

Promotor de Justiça da Infância e da Juventude de Santo André sustenta que o governo 

de então “não demonstrou nenhuma boa vontade em resolver o problema”.  

Essas ações individuais, que inicialmente eram propostas tanto pela Promotoria 

da Infância e da Juventude de Santo André quanto pela Assistência Judiciária da OAB, 

hoje vêm sendo apresentadas somente pela Ordem dos Advogados do Brasil, onde há, 

inclusive, uma Comissão da Infância.  

Nesse particular, interessante observar que a Promotoria da Infância e da 

Juventude de São Caetano do Sul atua apenas nos casos de interesses difusos e coletivos 

da infância e juventude na área da educação, encaminhando os casos individuais para o 

serviço de assistência judiciária da OAB que, segundo o Promotor de Justiça que 

trabalha nessa promotoria, é bem atuante e célere. Além disso, o entrevistado sustenta 

que a Promotoria não teria condições de atender todos os casos individuais. De acordo 

com o entrevistado, não há Defensoria Pública em São Caetano do Sul nem previsão de 

que ela seja criada em breve, por se tratar de um município considerado privilegiado em 

relação aos vizinhos. Nesses casos encaminhados para a OAB, o promotor acompanha os 

processos como custos legis. O Promotor de Justiça dessa promotoria assevera que os 

problemas de vaga são resolvidos individualmente por não existir uma demanda que 

justifique uma ação coletiva, mas, na época da mudança para nove anos, foi instaurado 

um inquérito civil e celebrado um TAC com a Prefeitura, não havendo, hoje, nenhuma 

ação civil pública relacionada ao direito à educação em andamento. 

Em tais situações, portanto, o Ministério Público foi sendo gradativamente 

substituído pela Assistência Judiciária da OAB. 

3.4.1 Problema coletivo, solução individual 

Os direitos sociais não têm a mesma natureza dos direitos individuais, pois, 

ainda que possam ser pleiteados individualmente, como é o caso de um mandado de 

segurança requerendo uma vaga na escola para uma determinada criança, seus objetos 

são bens públicos e coletivos e seus conflitos são distributivos e plurilaterais. Daí por 

que, quando o Judiciário decide questões relacionadas a direitos sociais, ainda que o 
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faça como se fossem conflitos bilaterais, interfere na distribuição de recursos públicos e 

na universalidade de acesso à política pública.  

Os casos acima analisados revelam que, para o Promotor de Justiça da Infância 

e Juventude de Santo André, o problema da falta de vagas em creche para um grande 

número de crianças é coletivo, demandando uma solução também coletiva. Entretanto, 

diante da dificuldade enfrentada pela resposta do Judiciário à ação civil proposta 

requerendo a matrícula de 7.000 crianças, ele mudou de estratégia e passou a enfrentar o 

problema individualmente. 

Pesquisa empírica de José Reinado Lima Lopes (2006, p. 255-256), cujos 

resultados foram apresentados em 2006 no livro Direitos sociais: teoria e prática, já 

havia indicado que: 

[...] as ações civis públicas funcionaram melhor quando usadas fora de seu 
propósito do que quando utilizadas para os fins que alimentaram o ideário 
de sua criação, pelo menos quando analisamos os casos de saúde e educação 
tratados como direitos sociais. Em geral as ações funcionaram melhor 
quando se converteu seu pedido em defesa de um direito fundamental 
individual, ou da fruição individual de um direito social. 

Nesse contexto, a classificação do direito à educação como coletivo ou 

individual homogêneo parece muito mais vinculada a uma estratégia processual para 

propor ações que “funcionem melhor” no Judiciário. Ao analisar os casos levantados, o 

autor não encontrou em nenhum deles menção à diferença claramente estabelecida entre 

interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos (LOPES, José Reinaldo, 2006, p. 

260). 

Carolina Martins Marinho (2009, p. 9 e 16) apresentou resultados de pesquisa 

empírica na qual analisou decisões de primeira e segunda instâncias de 75 ações civis 

públicas arquivadas após o trânsito em julgado de suas decisões, ações essas que haviam 

sido propostas pela Promotoria de Justiça de Defesa dos Interesses Difusos e Coletivos 

da Infância e da Juventude da Capital do Ministério Público de São Paulo, entre os anos 

de 1996 a 2005 na área da educação. 

Não obstante o objetivo da pesquisa tenha sido “testar as críticas da capacidade 

institucional por meio da análise de decisões judiciais” averiguando “como o Poder 
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Judiciário responde aos conflitos coletivos [...] decorrentes dos direitos sociais e quão 

satisfatórias são essas decisões em termos de adequação institucional e jurídica” 

(MARINHO, 2009, p. 9), interessa, para o presente trabalho, anotar alguns de seus dados, 

visto que eles contribuem para a identificação de quais estratégias processuais têm sido 

adotadas pela Promotoria dos Interesses Difusos e Coletivos da Capital do Ministério 

Público de São Paulo na área do direito à educação. 

A pesquisa de Carolina Martins Marinho (2009, p. 106) verificou que “o 

Judiciário mostrou-se mais favorável a garantir o direito pleiteado”, quando “os 

conflitos foram tratados como bilaterais”.  

[N]as situações em que os interesses protegidos estavam mais dispersos, 
abordados como efetivos interesses coletivos, o Judiciário teve mais 
dificuldades para atuar no conflito, pois estes solicitavam reformas 
estruturais mais complexas que exigiam não só informação técnica e 
especializada, mas também um conhecimento mais amplo, da política 
educacional como um todo, e não apenas do conflito fragmentado que foi 
apresentado ao Judiciário.  

Bastante ilustrativo nesse sentido foi o caso das ações propostas pelo Ministério 

Público requerendo uma providência futura a fim de que o problema da falta de vagas no 

ensino infantil não perdurasse no ano posterior ao da propositura da ação, uma vez que 

se tratava de uma situação que vinha ocorrendo de forma reiterada nos últimos anos. 

Entre os fundamentos legais para um pedido nesses termos, o Ministério Público citou o 

art. 290 do Código de Processo Civil que cuida das obrigações de trato sucessivo. Além 

de se tratar de um pedido futuro, ele foi formulado sem a indicação do número de vagas 

que deveria ser criado. Diante das 14 ações propostas, somente três juízes de primeira 

instância consideraram que o número de vagas necessárias poderia ser definido durante a 

execução da sentença.  

Nas 21 ações em que o pedido foi apresentado na forma de interesses 

individuais homogêneos, houve antecipação de tutela em quase todas, com exceção de 

uma na qual foi celebrado um TAC. Embora o Tribunal de Justiça de São Paulo tenha 

suspendido os efeitos da antecipação da tutela em três casos, em todas as ações nas quais 

a tutela antecipada foi deferida as crianças tiveram a sua vaga mantida em razão da 

“teoria do fato consumado”, segundo a qual, uma vez matriculada e cursando o ano 

letivo, a criança não poderia mais perder sua vaga e ser afastada da escola. Seis dessas 

ações foram julgadas extintas sem julgamento de mérito (o Ministério Público de São 
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Paulo desistiu de três, e o município comprovou a matrícula das crianças nas outras três) 

e catorze foram julgadas procedentes, tendo o Tribunal de Justiça de São Paulo 

reformado duas decisões e mantido três decisões, e os outros nove recursos foram 

suspensos em razão da celebração de Termos de Ajustamento de Conduta, tendo o 

Município matriculado as crianças, o que levou à extinção sem julgamento do mérito. 

De acordo com esses dados, Carolina Martins Marinho (2009, p. 111 e 113) 

concluiu que “as decisões judiciais confirmam que o tratamento fragmentado dos 

conflitos plurilaterais traz muita dificuldade na interpretação da regra jurídica”, 

resultando em tratamento não isonômico a pessoas que experimentam situações 

análogas. Contudo,  

[...] [q]uando a falta de ação do Estado deixa os cidadãos sujeitos à 
discricionariedade do próprio Estado para a realização das políticas que 
garantem os direitos sociais, o Judiciário mostra-se como um meio 
adequado para tirar os demais Poderes da inércia na efetivação de políticas 
sociais. 

Consciente desses problemas, um dos entrevistados que atua numa das 

Promotorias da Infância e da Juventude localizadas nos Fóruns Regionais da capital 

estabeleceu um critério de seleção das mães de criança sem vaga em creche que terão 

seus interesses patrocinados pelo Ministério Público, qual seja, a exigência de 

comprovante de trabalho. Essa é uma questão que apresenta grande complexidade, pois 

o Ministério Público, considerando o efeito individual da sua atuação para uma questão 

que é coletiva, acaba fazendo uma exigência que não encontra amparo legal. Nessas 

circunstâncias, um mero ofício do Ministério Público dirigido à delegacia municipal ou 

à Delegacia Regional de Educação do Estado informando que uma determinada criança 

precisa ser inserida na creche, que um determinado adolescente precisa ser colocado na 

escola com prioridade, pode resolver o problema. Na prática, portanto, a mãe da criança 

sem vaga vai ao Ministério Público que, exigindo o requisito de que ela esteja 

trabalhando, a coloca à frente de outras mães que possivelmente também trabalham, mas 

que muitas vezes não recorrem à instituição por sequer a conhecerem. Esses pedidos do 

Ministério Público são atendidos pelo Município ou Estado de acordo com a 

disponibilidade e, nos casos em que não há disponibilidade, o Promotor de Justiça 

impetra mandado de segurança contra o município ou o Estado para conseguir a 

matrícula da criança cuja mãe o procurou, tendo sempre decisões favoráveis. 
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Capítulo 4 

CONCLUSÃO  
 

O Ministério Público é uma instituição que passou por diversas transformações 

ao longo das últimas décadas, tendo se tornado independente dos Poderes do Estado, 

conquistado importantes garantias para seus integrantes, e ampliado seu rol de 

atribuições de maneira progressiva e ampla, especialmente com o advento da 

Constituição Federal de 1988. 

A atribuição de promover a defesa dos interesses sociais representou uma 

grande inovação e trouxe consigo diversos desafios para a instituição, colocando-a numa 

situação peculiar em relação ao Ministério Público ou instituições a ele equivalentes 

existentes em outros países (MACEDO JR., 1999c, p. 84).  

O que fazer diante do novo perfil institucional traçado pela Constituição Federal 

de 1988? Como corresponder às expectativas daqueles que contribuíram para sua atual 

conformação institucional? Como estimular a atuação dos seus integrantes no sentido de 

exercer suas funções de forma satisfatória? Que contribuição os Centros de Apoio 

Operacional podem dar nesse processo? Os Planos de Atuação guiam a atuação dos 

integrantes do Ministério Público? Como funciona o atendimento ao público? Essas e 

outras questões apresentaram-se no decorrer da pesquisa empírica realizada e foram 

conduzindo as análises dos resultados encontrados.  

Os dados levantados pela pesquisa levaram a algumas conclusões: 

(i) a atuação dos Promotores de Justiça do Ministério Público do Estado de São 

Paulo na defesa do direito à educação não é guiada por um projeto institucional 

especificamente delineado para a área;  

(ii) a atuação dos Promotores de Justiça nessa área varia principalmente de 

acordo com suas motivações pessoais; e  

(iii) a atuação dos Promotores de Justiça do Ministério Público de São Paulo, 

embora não seja guiada por uma política institucional específica para a área do direito à 
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educação, vem pautando as discussões no Supremo Tribunal Federal na defesa desse 

direito.  

A Constituição Federal de 1998 estabelece, no título dos direitos e garantias 

fundamentais, que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça 

a direito”.116 Nesse contexto, o Poder Judiciário vem sendo crescentemente provocado a 

arbitrar conflitos sobre as mais diversas matérias, inclusive sobre direitos sociais, 

cabendo a última palavra ao Supremo Tribunal Federal. Conscientes da importância 

desse espaço para a efetivação de direitos, os integrantes do Ministério Público do 

Estado de São Paulo, quando não conseguem resolver questões mais complexas 

relacionadas ao direito à educação por meio da utilização de outros recursos de que 

dispõem, batem às portas do Poder Judiciário em busca de uma resposta para os 

problemas enfrentados.  

A partir dessas conclusões, é possível afirmar que a atuação mais ativa de 

alguns integrantes do Ministério Público na área do direito à educação se deve muito 

mais à sua motivação pessoal do que a incentivos institucionais. Até mesmo a 

provocação da sociedade civil por meio do atendimento ao público parece depender de 

alguma predisposição (ou disposição) dos Promotores de Justiça no enfrentamento de 

determinado problema. 

A falta de uma política institucional clara, específica e bem delineada, além de 

seguramente dificultar o controle das atividades da instituição – seja por parte da 

sociedade civil, seja por parte de instituições como o Conselho Nacional do Ministério 

Público –, pode comprometer o grau de efetividade da sua atuação na área. 

Se, por um lado, não se pode afirmar que a ação coordenada dos Promotores de 

Justiça em torno de Planos Gerais e Programas de Atuação com metas claras de curto, 

médio e longo prazo, com procedimentos de ação, com mecanismos de controle, e com 

procedimentos para aferir se os resultados pretendidos estão ou não sendo alcançados 

teria o condão de multiplicar as boas práticas identificadas, por outro lado, não se pode 

conceber que grande parcela da sociedade civil, que tem no Ministério Público um 

importante canal de expressão das suas demandas, se veja na dependência da motivação 

 
                                                 
116  Inciso XXXV do art. 5.º da Constituição Federal de 1988. 
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pessoal de um determinado Promotor de Justiça para ter o seu direito à educação 

adequadamente protegido. 

A recente criação da Coordenação de Educação no Centro de Apoio 

Operacional (CAO) Cível e de Tutela Coletiva117 pode representar um movimento da 

instituição no sentido de promover tais incentivos, porém fazer uma afirmação nesses 

termos demandaria a realização de pesquisa empírica futura sobre o efetivo 

funcionamento dessa coordenação. 

Um ponto que merece destaque é a dificuldade de controle social sobre uma 

instituição que tem legitimidade para representar toda a coletividade em juízo, na 

medida em que seus dados não são organizados de forma sistemática, nem muito menos 

disponibilizados com transparência. Esse é, também, um ponto a ser explorado em 

pesquisas futuras. 

Outra questão que merece ser aprofundada são as possibilidades de ascensão 

profissional e o estudo dos critérios de promoção da instituição. 

 
                                                 
117  A coordenação da área de Educação do CAO Cível e de Tutela Coletiva foi criada no mês de 

novembro de 2009. 



 

 

94

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

Doutrina: 

ARANTES, Rogério Bastos. Ministério Público e Política no Brasil. São Paulo: Educ, 
2002. 

 
––––––. Ministério Público na Fronteira entre a Justiça e a Política. Justitia, Ministério 

Público de São Paulo, São Paulo: Procuradoria-Geral de Justiça em convênio com a 
Associação Paulista do Ministério Público, v. 197, p. 325-335, 2007. 

 
––––––. Direito e política: o Ministério Público e a defesa dos direitos coletivos. Revista 

Brasileira de Ciências Sociais, v. 14, n. 39, p. 83-102, fev. 1999. 
 
CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 6. ed. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2004. 
 
CASTILHO, Ela Wiecko Volkmer. Direito à educação e o Ministério Público. Disponível 

em:  
<http://www.dhnet.org.br/dados/textos/a_pdf/wiecko_direito_ed_mp.pdf, p. 01>. Acesso em: 

3.2.2009. 
 
COMPARATO, Fabio Konder. Novas funções judiciais do Estado Moderno. In: –––––. Para 

viver a democracia. São Paulo: Brasiliense, 1989. p. 147-162. 
 
DAHL, Robert A. Sobre a democracia. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2001. 
 
FERRAZ, Antonio Augusto Mello de Camargo. Considerações sobre interesse social e 

interesse difuso. In: MILARÉ, Édis (Coord.). A ação civil pública após 20 anos: 
efetividade e desafios. São Paulo: RT, 2005. p. 59-71. 

 
FRISCHEISEN, Luiza Cristina Fonseca. Políticas públicas: a responsabilidade do 

administrador e o Ministério Público. São Paulo: Max Limonad, 2000. 
 
KERCHE, Fábio. O Ministério Público no Brasil: autonomia, organização, atribuições. 

2002. Tese (Doutorado) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 
Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 
––––––. Autonomia e discricionariedade do Ministério Público no Brasil. Revista de 

Ciências Sociais, Rio de Janeiro, v. 50, n. 2, p. 259-279, 2007. 
 
LOPES, José Reinaldo de Lima. Direitos sociais: teoria e prática. São Paulo: Método, 2006. 
 



 

 

95

 

LOPES, Julio Aurélio Vianna. Democracia e cidadania: o novo Ministério Público 
Brasileiro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000. 

 
MACEDO JR., Ronaldo Porto. Evolução institucional do Ministério Público Brasileiro. In: 

FERRAZ, Antônio Augusto Mello de Camargo (Coord.). Ministério Público. 
Instituição e processo. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1999a. p. 36-65. 

 
––––––. Ministério Público brasileiro: um novo ator político. In: ––––––; VIGLIAR, José 

Marcelo Menezes (Coord.). Ministério Público II: democracia. São Paulo: Atlas, 
1999b. p. 103-114. 

 
––––––. O Ministério Público 500 anos depois do descobrimento. 500 anos e o direito no 

Brasil. São Paulo: Cadernos de Direito e Cidadania II, IEDC, 1999c. p. 73-88. 
 
––––––. O Quarto Poder e o Terceiro Setor. O Ministério Público e as Organizações Não 

Governamentais sem fins lucrativos – estratégias para o futuro. In: ––––––; VIGLIAR, 
José Marcelo Menezes (Coord.). Ministério Público II: democracia. São Paulo: Atlas, 
1999d. p. 248-263. 

 
––––––. Vinculatividade dos planos de atuação do Ministério Público. In: ––––––; VIGLIAR, 

José Marcelo Menezes (Coord.). Ministério Público II: democracia. São Paulo: Atlas, 
1999e. p. 130-138. 

 
––––––. Proposta de racionalização da intervenção do Ministério Público no cível a partir do 

conceito de interesse social. Revista APMP, ano IV, n. 36, p. 70-73, dez.-jan.-fev. 
2001. 

 
––––––. Ação civil pública, o direito social e os princípios. In: MORAES, Maurício Zanoide 

de (Coord.). Estudos em homenagem à professora Ada Pellegrini Grinover. São 
Paulo: DPJ, 2005. p. 290-299. 

 
MARINHO, Carolina Martins. Justiciabilidade dos direitos sociais: análise de julgados do 

direito à educação sob o enfoque da capacidade institucional. Dissertação de Mestrado 
apresentada ao Departamento de Teoria Geral e Filosofia do Direito da Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. 

 
MARSHALL, T. H, Cidadania, classe social e status. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1967. 
 
MAZZILLI, Hugo Nigro. O Ministério Público na Constituição de 1988. São Paulo: 

Saraiva, 1989. 
 
––––––. Interesses coletivos e difusos. Justitia, Ministério Público de São Paulo, n. 157, p. 

41-42, 1992.  
 
––––––. Regime Jurídico do Ministério Público. São Paulo: Saraiva, 1995.  
 



 

 

96

 

––––––. O acesso à Justiça e o Ministério Público. São Paulo: Saraiva, 1998. 
 
––––––. Ministério Público e a defesa do regime democrático. In: VIGLIAR, José Marcelo 

Menezes; MACEDO JR., Ronaldo Porto (Coord.). Ministério Público II: Democracia. 
São Paulo: Atlas, 1999. p. 88-102. 

 
––––––. Ministério Público e cidadania. Justitia, São Paulo: Procuradoria Geral de Justiça em 

convênio com a Associação Paulista do Ministério Público, n. 194, p. 127-129, 2001.    
 
––––––. Ministério Público. São Paulo: Damásio de Jesus, 2004.  
 
MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Limites e controle dos atos do Poder Público em matéria 

ambiental. In: MILARÉ, Édis (Coord.). Ação civil pública: Lei 7.347/85. 
Reminiscências e reflexões após dez anos de aplicação. São Paulo: RT, 1995. p. 28-61. 

 
PAULA, Paulo Afonso Garrido de. Direitos e interesses e sua proteção jurisdicional. In: 

MILARÉ, Édis (Coord.). A ação civil pública após 20 anos: efetividade e desafios. 
São Paulo: RT, 2005. p. 453. 

 
PROENÇA, Luis Roberto. Inquérito civil: atuação investigativa do Ministério Público a 

serviço da ampliação do acesso à Justiça. São Paulo: RT, 2001. 
 
SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 
 
––––––. Reforma jurídica e reforma judicial no processo de desenvolvimento (prefácio). In: 

BARRAL, Welber (Org.). Direito e desenvolvimento: análise da ordem jurídica 
brasileira sob a ótica do desenvolvimento. São Paulo: Singular, 2005. p. 13-30. 

 
––––––. The concept of development. In: POGGE, Thomas; HORTON, Kaith. Global 

Ethics: Seminal Essays. St. Paul: Paragon House Publishers, 2008. p. 157-180. 
 
SADEK, Maria Tereza. O Ministério Público e a Justiça no Brasil. São Paulo: Sumaré, 

1997. 
 
––––––. Cidadania e Ministério Público. In: –––––– (Org.). Justiça e cidadania no Brasil. 

São Paulo: Sumaré, 2000. 
 
SILVA, Cátia Aida Pereira da. Novas facetas da atuação dos Promotores de Justiça. Um 

estudo sobre o Ministério Público e a defesa dos direitos sociais. Tese de Doutoramento 
apresentada ao Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1999.  

 
VERÍSSIMO, Marcos Paulo. A judicialicação dos conflitos de justiça distributiva no 

Brasil: o processo judicial no pós-1988. Tese de Doutoramento apresentada ao 
Departamento de Direito Processual da Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2006. 



 

 

97

 

 
VIANNA, Luiz Werneck et al. A judicialização da política e das relações sociais no Brasil. 

Rio de Janeiro: Revan, 1999. 
 
WANG, Daniel Wei Liang. Escassez de recursos, custos dos direitos e reserva do possível na 

jurisprudência do STF. In: COUTINHO, Diogo R.; VOJVODIC, Adriana M. (Coord.). 
Jurisprudência constitucional: como decide o STF? São Paulo: Malheiros, 2009a. 

 
––––––. Poder Judiciário e participação democrática nas políticas públicas de saúde. 

Dissertação de Mestrado apresentada ao Departamento de Direito do Estado da 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009b.  

 

Legislação: 

BRASIL. Lei n° 3.071, de 1 de janeiro de 1916. Código Civil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/leis/L3071.htm> Acesso em: 22 dez. 2009. 

 
BRASIL. Decreto-lei n° 1.608, de 18 de setembro de 1939. Código de Processo Civil. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/Decreto-Lei/1937-
1946/Del1608.htm> Acesso em: 22 dez. 2009. 

 
BRASIL. Decreto-lei n° 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/Decreto-Lei/Del3689.htm> 
Acesso em: 22 dez. 2009. 

 
BRASIL. Constituição (1967). Emenda constitucional n° 1, de 17 de outubro de 1969. 

Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc01-

69.htm> Acesso em: 22 dez. 2009. 
 
BRASIL. Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Código de Processo Civil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/Leis/L5869.htm> Acesso em: 22 dez. 2009. 
 
BRASIL. Lei Complementar n° 40, de dezembro de 1981. Lei Orgânica Nacional do 

Ministério Público. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp40.htm> Acesso em: 22 dez. 2009. 
 
BRASIL. Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985. Lei da Ação Civil Pública. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L7347orig.htm> Acesso em: 22 dez. 2009. 
 
BRASIL. Constituição (1988), de 5 de outubro de 1988. Disponível em:  
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm> Acesso em: 20 

dez. 2009. 
 



 

 

98

 

BRASIL. Lei n° 8.069, de13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8069.htm> Acesso em: 20 
dez. 2009. 

 
BRASIL. Lei n° 8.625, de 12 de fevereiro de 1993. Lei Orgânica Nacional do Ministério 

Público. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8625.htm> 
Acesso em: 20 dez. 2009. 

 
SÃO PAULO (Estado). Lei Complementar Estadual n° 734, de 26 de novembro de 1993. 

Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de São Paulo. Disponível em: 
<http://www.esmp.sp.gov.br/estagiarios/material_apoio/leiorganicamp_estadual.doc> 
Acesso em: 20 dez. 2009.  

 
 

Jurisprudência:  

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental do Recurso Extraordinário n. 
384201/SP. Primeira Turma. Relator: Ministro Marco Aurélio. Brasília. J. em 
26/04/2007. Disponível em:  

<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=(384201.NUME.%20
OU%20384201.ACMS.)&base=baseAcordaos> Acesso em 13.09.2009. 

 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental do Recurso Extraordinário n. 

463210/SP. Segunda Turma. Relator: Ministro Carlos Velloso. Brasília. J. em 
06/12/2005. Disponível em:  

<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=(463210.NUME.%20
OU%20463210.ACMS.)&base=baseAcordaos> Acesso em 13.09.2009. 

 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental do Recurso Extraordinário n. 

410715/SP. Segunda Turma. Relator: Ministro Celso de Mello. Brasília. J. em 
22/11/2005. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=(410715.NUME.%20
OU%20410715.ACMS.)&base=baseAcordaos> Acesso em 13.09.2009. 

 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental do Recurso Extraordinário n. 

164634/SP. Segunda Turma. Relator: Ministro Néri da Silveira. Brasília. J. em 
16/11/1999. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=(164634.NUME.%20
OU%20164634.ACMS.)&base=baseAcordaos> Acesso em 13.09.2009. 

 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 190976/SP. Primeira Turma. 

Relator: Ministro Ilmar Galvão. Brasília. J. em 31/10/1997. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=(190976.NUME.%20

OU%20190976.ACMS.)&base=baseAcordaos> Acesso em 13.09.2009. 



 

 

99

 

 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 163231/SP. Tribunal Pleno. 

Relator: Ministro Maurício Corrêa. Brasília. J. em 26/02/1997. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=(163231.NUME.%20

OU%20163231.ACMS.)&base=baseAcordaos> Acesso em 13.09.2009. 
 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 

592937/SC. Segunda Turma. Relator: Ministro Cezar Peluso. Brasília. J. em 
12/05/2009. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=(592937.NUME.%20
OU%20592937.ACMS.)&base=baseAcordaos> Acesso em 13.09.2009. 

 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 

595595/SC. Segunda Turma. Relator: Ministro Eros Grau. Brasília. J. em 28/04/2009. 
Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=(592937.NUME.%20
OU%20592937.ACMS.)&base=baseAcordaos> Acesso em 13.09.2009. 

 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 

594018/RJ. Segunda Turma. Relator: Ministro Eros Grau. Brasília. J. em 23/06/2009. 
Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=(594018.NUME.%20
OU%20594018.ACMS.)&base=baseAcordaos> Acesso em 13.09.2009. 

 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n. 

722896/MG. Primeira Turma. Relator: Ministro Carmen Lúcia. Brasília. J. em 
23/06/2009. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=(722896.NUM
E.%20OU%20722896.ACMS.)&base=baseAcordaos> Acesso em 13.09.2009. 

 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 170782/RS. Primeira Turma. 

Relator: Ministro Moreira Alves. Brasília. J. em 04/04/2000. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=(170782.NUM
E.%20OU%20170782.ACMS.)&base=baseAcordaos> Acesso em 13.09.2009. 

 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 196707/DF. Segunda Turma. 

Relator: Ministro Marco Aurélio. Brasília. J. em 09/05/2000. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=(196707.NUM
E.%20OU%20196707.ACMS.)&base=baseAcordaos> Acesso em 13.09.2009. 

 



 

 

100

 

APÊNDICE – QUESTIONÁRIO UTILIZADO NAS ENTREVISTAS 
 

Perguntas sobre o(a) Promotor(a):  

1.  Graduou-se há quantos anos?  

2.  Tem alguma outra formação? Qual? 

3.  Exerceu outra atividade profissional antes de entrar no MP? Qual/Quais (advogou?)? Por 

quanto tempo?  

4.  Exerce outra atividade profissional além do MP (ensino)? 

5.  Há quanto tempo está no MP?  

6.  Tinha prestado algum outro concurso para outra carreira e/ou em outro Estado, antes de 

ser aprovado(a) para o MP/SP? 

7.  Trabalhou em que Comarcas antes de vir para a capital? Assumia todas as atribuições do 

MP? Quando começou a se especializar? 

8.  Trabalhou em alguma regional ou em outra(s) Promotoria(s) antes de vir para essa 

Promotoria? 

9.  Há quanto tempo está vinculado(a) ou por quanto tempo esteve vinculado(a) à 

Promotoria da Infância e Juventude? 

10.  Por que veio para essa Promotoria da Infância e Juventude?  

11.  Existem promotores especialmente vinculados ao tema da educação? Se a resposta for 

sim, esse é o seu caso? Por quê?  

Perguntas sobre a estrutura do MP: 

12.  Existe algum critério para a criação de promotorias? Quais são esses critérios? Quem 

decide pela criação da promotoria? 

13.  No momento da criação dessa Promotoria, alguma outra Promotoria foi criada? 

Qual/Quais? 

14.  Existe ou existiu algum Grupo de Atuação Especial (art. 47 da LOEMP) ligado ao tema 

da educação? 

15.  Qual o critério para vinculação a essa Promotoria? 

16.  Quantos promotores estão vinculados a essa Promotoria? 

17.  Essa Promotoria (com essas competências) existe em outros Estados? Você conhece 

outros modelos para a atuação do MP nessa área? 
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Perguntas sobre a atividade profissional: 

18.  O Ministério Público de São Paulo tem uma agenda na área do direito à educação? (Plano 

Geral de Atuação e Programas de Atuação) 

19.  Em caso positivo, como é definida essa agenda? Por provocação de indivíduos? 

Organizações?  

20.  Como as demandas são encaminhadas para a Promotoria? Demandas dispersas têm 

espaço?  

21.  Como são definidas as prioridades? Seleção de casos, urgências? 

22.  O Ministério Público se sente mais confortável em lidar com questões de acesso do que 

de qualidade? Por quê? 

23.  Você percebe alguma mudança na atuação do MP na defesa do direito à educação nos 

últimos anos? 

24.  Em caso positivo, a que você atribui essa mudança? Está associado(a) a algum 

evento/fenômeno? 

25.  Que impacto teve o surgimento da Defensoria Pública? 

26.  Existe diálogo com a Defensoria?  

27.  Nas ações de natureza coletiva, só grupos com contato têm acesso ao MP? Como é o 

processo? Existe algum filtro? Quais são os incentivos, interesses e estratégias de 

inclusão do MP? O MP representa uma forma de conseguir chegar ao Judiciário? 

28.  Que casos dessa Promotoria em matéria de defesa do direito à educação você apontaria 

como casos que fizeram a diferença (levado ao Judiciário ou não)? Por quê? 

 


