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Na qualidade de Promotora de Justiça de Cristalina-GO, notei a existência de duas 

obras de construção de escolas infantis com verbas do governo federal, pelo programa proinfância. 

Em visita a uma escola municipal, do ensino fundamental, constatei que no mesmo 

terreno havia uma obra do proinfância, aparentemente concluída, porém abandonada e incompleta. 

Em outra inspeção, constatei que a obra da escola infantil estava em execução. O convênio tinha 

previsão de término em 2011, porém já estávamos em 2014, e a obra não havia sido concluída. 

Ressalto a importância das inspeções diretas às obras. Não houve notícia, 

representação ou atendimento com esta finalidade. A primeira lição que tive, portanto, foi que, no que 

se refere aos direitos sociais fundamentais, como educação e saúde, a atuação resolutiva-coletiva e 

não demandista-individual, a solução de questões complexas, como a falta de vagas na educação 

infantil, somente é possível com uma atuação mais ativa, com saída a campo, por parte da/o 

Promotora de Justiça.   

A segunda lição aprendida foi a de envolver outros coletivos com atuação no tema. 

Realizei as visitas na companhia de conselheiras/os da educação. 

A terceira lição é que a atuação ativa da/o Promotor/a de Justiça impacta de forma 

positiva na sociedade local, pois as pessoas voltam a confiar que o Ministério Público impulsionará 

a resolução de questões de direitos sociais fundamentais. 

Às visitas seguiram-se reuniões com e ofícios aos Secretários Municipais de 

Educação e de Obras. Propus TAC ao Município de Cristalina, que firmou o acordo e o cumpriu 

parcialmente. Ressalto que é necessário o constante acompanhamento do cumprimento das cláusulas, 

não apenas formalmente, mas também e principalmente por meio de inspeções diretas periódicas, 

além de novas reuniões com e ofícios aos responsáveis. 

O TAC previa a inauguração das escolas infantis e a disponibilização de 

determinado número de vagas. Porém, não foi suficiente. De fato, o Município de Cristalina-GO 

inaugurou três das quatro escolas infantis previstas no TAC. Contudo, uma das escolas foi inaugurada 

sem que estivesse completamente finalizada a obra. Faltavam itens essenciais e de segurança. A outra 

escola infantil foi concluída, porém apresentou problemas após a construção. Desse modo, após a 

inauguração das escolas infantis, foi necessário o ajuizamento de ações civis públicas para compelir 

o Município de Cristalina-GO às obrigações de fazer cabíveis. 

Em ambas as ações civis públicas foram concedidas as liminares. A decisão judicial 

é um título importante, contudo, não é suficiente. O Ministério Público deve tomar a direção, afinal 

é o autor da ação, no sentido de permanecer constantemente fiscalizando os serviços públicos. É 

importante verificar se as decisões judiciais estão sendo cumpridas devidamente e se os serviços 

públicos, no caso de educação infantil, estão funcionando adequadamente. 

Ressalto que, após todas estas ações, o problema de falta de vaga em creches foi 

sendo gradativamente resolvido, de forma coletiva, com foco na política pública de educação e não 

somente em demandas individuais. 
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