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ASSUNTO: Educação Infantil no Paraná  

 

Atuação da Promotoria de Justiça de Curitiba  

Projeto Estratégico – Atuação do Ministério Público para a 
Criação de Vagas na Educação Infantil 

 

 

A Educação Infantil é, atualmente, 

parte da Educação Básica, etapa inicial e essencial da 

escolarização nacional, atendendo crianças de 0(zero) a 

5(cinco) anos nas creches(0 a 3 anos) e Pré-Escolas (4 e 5 

anos). Com o advento da Constituição Federal de 1988, e 

posteriores legislações, houve um reforço da importância da 

Educação Infantil e um aumento na oferta da mesma. Essa 

etapa da Educação passou a, formalmente, fazer parte da 

Educação Básica, assumindo, assim, definitivamente, 

contornos Educacionais. Vários estudos já comprovaram que 

ensinar, de forma adequada, nesta etapa, poderá garantir o 

sucesso nas demais etapas da educação, além de fornecer a 

formação básica às crianças até mesmo para a aquisição de 

habilidades sociais. Portanto, hoje não existem mais 
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dúvidas quanto à importância desta etapa na formação básica 

das crianças dessa faixa etária. Assim sendo, a Educação 

Infantil não pode ser mais tratada como parte da 

Assistência Social, muito menos como um depósito para as 

mães deixarem seus filhos para serem cuidados, mas como um 

direito social garantido às crianças e parte de uma base 

educacional séria e necessária a todas as crianças.   

 

A Constituição Federal, através de seu 

artigo 208, descreve a Educação Infantil como um dever de 

garantia pelo Estado. Assim sendo, o Estado, através dos 

municípios, possui a obrigação de garantir vagas na 

Educação Infantil. Ou seja, deve-se atender, minimamente, a 

demanda manifesta - aquela em que os pais ou responsáveis 

procuram a vaga.  

 

Recentemente, a Emenda Constitucional 

n.º 59/2009 tornou também a pré-escola uma etapa de 

freqüência obrigatória. Portanto, a partir de 2016, todas 

as crianças de 4 e 5 anos passarão a ser obrigadas a 

freqüentar as escolas. Assim, diante da recente alteração 

constitucional, o que se questiona, desde já, é se os 

municípios estão preparados para atender integralmente 

todas as crianças de 4 e 5 anos e, ainda, garantir o 

atendimento constitucional da demanda manifesta das 

crianças de 0 a 3 anos.  

 

O Ministério Público, em atendimento à 

sua obrigação funcional, constitucionalmente fixada, atua 

largamente na área da Educação através de suas Promotorias 

de Justiça em todo o Estado do Paraná, de forma a garantir 

acesso e qualidade na Educação em todas as suas etapas.  
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Visando sistematizar e aprofundar a 

atuação das Promotorias de Justiça com atribuições na área 

da Educação em todo o Paraná, foi lançado, no ano de 2011, 

o Projeto Estratégico Institucional denominado Atuação do 

Ministério Público para criação de vagas na Educação 

Infantil através do qual os Membros do Ministério Público 

têm adotado providências perante o Poder Executivo para que 

este cumpra seu dever constitucional de fornecer educação a 

todos, tendo como objetivo central a implementação do 

exigido através da Emenda Constitucional nº 59 de 2009 que 

alterou o inciso I do artigo 208 da Constituição Federal, 

tornando obrigatória a freqüência escolar a partir dos 

quatro anos de idade, o que deverá ser concretizado, 

progressivamente, até o ano de 2016, pelos respectivos 

sistemas de ensino, passando, assim, também, a se 

constituir em um dever aos pais e responsáveis legais a 

referida matrícula. Assim sendo, o projeto constitui-se na 

exigência de implementação gradativa do número absoluto de 

vagas para as crianças de quatro (04) e cinco (05) anos até 

o início do ano letivo de 2016. 

  

Justifica-se tal propósito no fato de 

que no Paraná, aproximadamente, 42% das crianças de 4 e 5 

anos excluídas da rede escolar.  A situação retratada 

requer resposta imediata, uma vez que, além de 

flagrantemente inconstitucional, em face do princípio da 

prioridade absoluta e da doutrina da proteção integral, 

qualquer delonga nesta seara pode significar irreparável 

prejuízo ao progresso intelectual da criança para o 

restante de sua vida escolar, além de comprometer o pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 



Rua Marechal Deodoro, 1028 - Centro – Curitiba/PR 
CEP 80.060-010 – Fone/Fax: (41) 3250-4934 

caopeduc@mp.pr.gov.br 

4

cidadania e sua qualificação para o trabalho, objetivos da 

Educação constitucionalmente previstos. 

 

Visando acompanhar a questão da 

Educação Infantil em Curitiba, a Promotoria de Justiça de 

Proteção à Educação instaurou, em 2008, Inquérito Civil 

Público através do qual passou a verificar a demanda 

manifesta existente, bem como a implementação de vagas pelo 

poder público municipal. Durante o trâmite do Inquérito foi 

sendo sistematizado, com o auxílio do Conselho Tutelar, 

levantamento da demanda manifesta, ou seja, todos os casos 

em que os pais procuraram o Conselho Tutelar ou diretamente 

a Promotoria de Justiça foram, registrados e, em relação a 

eles, solicitadas providências à municipalidade. De agosto 

de 2009 a dezembro de 2011 foram recepcionadas na 

Promotoria de Justiça de Proteção è Educação de Curitiba 

4.972 solicitações de vagas e todas foram devidamente 

requisitadas à Secretaria Municipal de Educação de 

Curitiba.  

 

Durante o Inquérito, em março de 2009 

foi assinado pelo Senhor Prefeito Municipal de Curitiba à 

época compromisso de que seriam criadas, até dezembro de 

2011, 9.283 vagas (nove mil duzentas e oitenta e três 

vagas), número que, segundo dados da própria 

municipalidade, atenderiam a demanda manifesta reprimida, 

ou seja, as crianças em que os pais procuraram os próprios 

Centros Municipais de Educação Infantil. Expirado o prazo 

final para cumprimento do compromisso – 31 de dezembro de 

2011, na fase de prestação final de contas, a Prefeitura 

Municipal de Curitiba informou, através do Ofício n.º 

086/2012 - EM, datado de 10 de maio de 2012, que cumprirá a 
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meta com atraso, neste ano, afirmando que foram criadas 

6.378 (seis mil trezentas e setenta e oito vaga)  vagas até 

maio de 2012 e que criaria mais 2.990 (duas mil novecentas 

e noventa) vagas no primeiro semestre de 2012. Assim, 

prestação de contas complementar foi requisitada pela 

Promotoria de Justiça ao Município de Curitiba.  

 

Após o início da atuação da Promotoria 

de Justiça de Proteção à Educação de Curitiba, foram 

criadas, aproximadamente, 10 mil vagas na Educação Infantil 

(Escolas Públicas e Privadas) de 2008 a 2011 em Curitiba, 

segundo dados do INEP/MEC.  

 

Porém, segundo dados apresentados pelo 

MEC e taxa populacional fornecida pela própria prefeitura 

municipal, aproximadamente, ainda, 40% das crianças de 4 

(quatro) e 5(cinco) anos estavam fora da pré-escola no ano 

de 2011, e, conforme exposto anteriormente, essa etapa 

passará a ser obrigatória em menos de 4 anos, no início de 

2016, ou seja, a criação de vagas deverá aumentar muito nos 

próximos anos. 

 

Visando acompanhar a criação de vagas, 

especificamente na pré-escola, a Promotoria de Justiça de 

Proteção à Educação de Curitiba instaurou, também, 

Inquérito Civil Público para investigar a criação 

progressiva dessas vagas. Durante o trâmite desse 

procedimento, a Prefeitura Municipal de Curitiba demonstrou 

a realização de alguns estudos preliminares para 

identificação das localidades com maior demanda e que, 

portanto, necessitam de maior criação de vagas, bem como 

informou que possui projetos para a implementação integral 
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do contido na Emenda Constitucional n.º 59/2009, ou seja, 

relatando que até o ano de 2016 todas as crianças de 4 e 5 

anos estarão matriculadas (Ofícios n.º 478/2011 – SME.E e 

04/2012 – PGM-ACE).  

 

A Promotoria de Justiça de Curitiba 

continuará acompanhando a criação de vagas na Educação 

Infantil visando o cumprimento integral do disposto pela 

Emenda Constitucional n.º 59/2009, bem como o atendimento 

imediato de todas as crianças que manifestarem interesse 

pela matrícula na Educação Infantil.  

 

As famílias que desejam obter vagas na 

Educação Infantil no município de Curitiba deverão, 

primeiramente, fazer seus cadastros nos Centros Municipais 

de Educação Infantil próximos às suas residências. No caso 

de negativa de vaga, sugerimos que estas busquem o Conselho 

Tutelar da região onde moram, pois esse, por sua vez, irá 

requisitar a vaga à municipalidade e, havendo nova 

negativa, encaminhará diretamente à Promotoria de Justiça.  

 

Em relação aos outros municípios do 

Estado do Paraná as Promotorias de Justiça com atribuições 

na área da Educação, também, continuarão acompanhando a 

falta de atendimento da demanda atual, bem como a criação, 

progressiva, de vagas na pré-escola para que em 2016 todas 

as crianças de 04 (quatro) e 05 (cinco) anos do Paraná 

estejam matriculadas.  

 

   Curitiba, 09 de agosto de 2012.  
 
   Hirmínia Dorigan de Matos Diniz 
   Promotora de Justiça  


