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Consulta realizada com sucesso.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
Consulta realizada em: 30/06/2017 00:44:03
Processo de 1° Grau

Juiz: MAZURKIÉVICZ SARAIVA DE SOUSA CRUZ

Numeração Única: 1460-61.2016.8.10.0081

Número: 14662016 ( TRAMITANDO )

Competência: Cível - Competência Genérica

Classe CNJ:
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Processo de Conhecimento | Procedimento de
Conhecimento | Procedimentos Especiais | Procedimentos Regidos por Outros
Códigos, Leis Esparsas e Regimentos | Ação Civil Pública

Assunto(s): Obrigação de Fazer / Não Fazer ; Antecipação de Tutela / Tutela Específica

Data de Abertura: 25/11/2016 15:20:34

Comarca: CAROLINA

Volumes: 0                Qtd de Documentos:  0                Valor da Ação:  R$ 1000000

Plantão: Não

Assistência
Jurídica: Não

Parte Isenta
Custas: Sim

Partes

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
 
REU: ESTADO DO MARANHÃO

 
AUTOR: ESCOLA ESTADUAL SERTÃO MARANHENSE

 

Distribuíção

Data: 25/11/2016

Vara: VARA ÚNICA

Cartório: SECRETARIA JUDICIAL DE VARA ÚNICA

Oficial de Justiça: RONNY VON PAULO

Tipo: Competência Exclusiva
 

Todas as Movimentações

Segunda-feira, 08 de Maio de 2017

ÀS 13:50:06 - CONCLUSOS PARA DECISãO. (PENDENTE)

DECISÃO Resp: 1504240

ÀS 13:13:37 - JUNTADA DE PETIçãO DE JUNTADA AOS AUTOS

Petição intermediária: 288014745 O REQUERIDO VEM OFERECER A PRESENTE CONTESTAÇÃO Resp:
117192 Resp: 1504240

10 dia(s) após a movimentação anterior

Sexta-feira, 28 de Abril de 2017

ÀS 09:12:05 - PROTOCOLIZADA PETIçãO DE JUNTADA

O REQUERIDO VEM OFERECER A PRESENTE CONTESTAÇÃO Resp: 117192

4 dia(s) após a movimentação anterior
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Segunda-feira, 24 de Abril de 2017

ÀS 17:32:01 - RECEBIDOS OS AUTOS DE PROCURADORIA.

recebido os autos da procuradoria Resp: 163113

49 dia(s) após a movimentação anterior

Segunda-feira, 06 de Março de 2017

ÀS 14:56:26 - AUTOS ENTREGUES EM CARGA AO PROCURADORIA.

Encaminhado para tomar conhecimeto da decisão judicial e contestar. Resp: 117044

ÀS 14:52:18 - EXPEDIçãO DE OFÍCIO

Ofício n.º 176/2017 - SJ. Carolina, 06 de março de 2017. __________________________________
Ilustríssimo (a) Senhor (a) PROCURADOR GERAL DO ESTATO DO MARANHÃO Procuradoria Geral em São
Luis/MA. Senhor (a) Procurador (a), Atendendo a determinação do Excelentíssimo Senhor Doutor
Mazurkiévicz Saraiva de Sousa Cruz, Juiz de Direito desta Comarca de Carolina/MA, encaminho a Vossa
Senhoria os autos abaixo relacionados, para os fins de tomar conhecimento da decisão judicial, bem como
adotar os procedimentos necessários. 1 - 693-23.2016.8.10.0081 - Centro de Ensino Médio Luzia Aires. 2 -
1460-61.2016.8.10.0081 - Escola Estadual Sertão Maranhense. 3 - 166-37.2017.8.10.0081 - Município de
Carolina/MA. 4 - 42-54.2017.8.10.0081 - Município de Carolina/MA. 5 - 29-55.2017.8.10.0081 - Município de
Carolina/MA. Atenciosamente, Renata Costa de Oliveira Cerveira Secretária Judicial Usuario: 117044 Id:970
Resp: 117044

25 dia(s) após a movimentação anterior

Quinta-feira, 09 de Fevereiro de 2017

ÀS 13:45:42 - CONCEDIDA A ANTECIPAçãO DE TUTELA

DECISÃO Vistos, etc. Defiro a AJG. Trata-se AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
TUTELA DE URGÊNCIA, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em desfavor do ESTADO DO
MARANHÃO, nos moldes da exordial de fls. 02/24. Vieram os autos conclusos. Decido. A República
Federativa do Brasil possui, entre seus fundamentos, a dignidade da pessoa humana, que consiste no
núcleo axiológico do constitucionalismo contemporâneo. Representa, pois, o valor supremo que
fundamenta a interpretação e a aplicação de toda a ordem normativa, sobretudo, dos direitos e das
garantias fundamentais. Com efeito, a consagração da dignidade da pessoa humana em nível constitucional
representa o reconhecimento de que o ser humano não pode ser considerado reflexo da ordem, mas seu
objeto supremo, de modo que o indivíduo deve servir de - nas palavras de Canotilho - "limite e fundamento
do domínio político da República". Em outras palavras, os poderes públicos devem não somente observar e
proteger esse valor, mas também promover, mediante prestações materiais de índole positiva, os meios
necessários ao alcance das condições mínimas indispensáveis a uma vida digna. E, dentro desse contexto,
o artigo 227 da Constituição da República, por sua vez, assinala que é dever da família, da sociedade e do
Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão. Não bastasse isso, o Estatuto da Criança e do Adolescente
prevê, em seu artigo 53, inciso I, que a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno
desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação pra o trabalho,
assegurando-se-lhes igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Mostra-se como
dever do Estado prover os recursos necessários à efetiva garantia do acesso à educação, com o escopo de
promover verdadeira inclusão social do estudante. Atestando a tese aqui suscitada: APELAÇÃO CÍVEL.
Apelação cível. Ação civil pública. Inconformismo do estado da Paraíba. Reforma de escola estadual.
Precariedade verificada em relação à segurança e estrutura do imóvel. Vistoria realizada pela promotoria de
defesa dos direitos da educação do ministério público. Risco à incolumidade física dos alunos e
professores que frequentam a instituição de ensino. Ausência de violação ao princípio da separação dos
poderes. Princípio da reserva do possível afastado. Conhecimento do reexame necessário e da apelação.
Desprovimento. A educação, por ser um direito de todos e dever do estado (art. 205 da CF), deve ser
prestada de forma eficiente. Não há falar em afronta ao princípio da separação dos poderes quando o
judiciário limita-se a determinar o cumprimento de mandamento constitucional que obriga o estado a
garantir condições físicas básicas ao adequado funcionamento das suas escolas. O princípio da reserva do
possível, eminentemente de caráter financeiro, não pode se sobrepor aos direitos fundamentais à vida e à
saúde. Recurso conhecido e desprovido. Desprovimento. (TJPB; Ap-RN 0095740-76.2012.815.2004; Primeira
Câmara Especializada Cível; Relª Juíza Conv. Vanda Elizabeth Marinho Barbosa; DJPB 14/05/2014; Pág. 15).
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DE QUADRA DE
ESPORTES DE ESCOLA ESTADUAL EM SITUAÇÃO PRECÁRIA. RISCO À SAÚDE E À INCOLUMIDADE
FÍSICA DO CORPO DOCENTE E DISCENTE. EDUCAÇÃO DE QUALIDADE. DIREITO SOCIAL GARANTIDO
PELA CONSTITUIÇÃO CIDADÃ. DEVER DO ESTADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À DIGNIDADE DA
PESSOA HUMANA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA.
POSTULADO DA RESERVA DO POSSÍVEL AFASTADO. DESPROVIMENTO DE AMBAS AS IRRESIGNAÇÕES.
Assim como a saúde e a segurança pública (arts. 196 e 144, da CF), a educação é direito de todos e dever
do estado (art. 205 da CF), devendo, pela essencialidade do seu objeto, ser prestada, acima de tudo, de
forma eficiente. Se o poder público não proporciona as condições físicas básicas ao adequado
funcionamento das suas escolas, está em falta com seu dever constitucional. "art. 206. O ensino será
ministrado com base nos seguintes princípios:[... ]vii. Garantia de padrão de qualidade;" (Constituição
Federal). Não há falar em afronta ao princípio da separação dos poderes quando o judiciário limita-se a
determinar ao estado o cumprimento de mandamento constitucional, impregnado de autônoma força
normativa. - "esta corte já firmou entendimento no sentido de que não ofende o princípio da separação de
poderes a determinação, pelo poder judiciário, em situações excepcionais, de realização de políticas
públicas indispensáveis para a garantia de relevantes direitos constitucionais. Precedentes. Agravo
regimental desprovido" (STF, re 634643 AGR, relator (a): Min. Joaquim barbosa, segunda turma, julgado em
26/06/2012, acórdão eletrônico dje-158 divulg 10-08-2012 public 13-08-2012). Tratando-se de pleito que visa
propiciar condições minimamente decentes aos usuários de estabelecimento de ensino, estando a
pretensão dentro do limite do razoável, prevalece o entendimento de que é possível o controle judicial de
políticas públicas, quando estiverem em perigo direitos fundamentais. A escola sem estrutura apropriada
para acolher as crianças e realizar as atividades escolares adequadamente, reduz a qualidade do ensino e
do aprendizado, além de contribuir para o desinteresse do aluno e fomentar a evasão escolar. Posto isso,
com fulcro no art. 53, I do Estatuto da Criança e do Adolescente c/c o art. 227, da Constituição Federal, c/c o
artigo 300 do CPC/2015, DEFIRO TUTELA DE URGÊNCIA, determinando que: o Estado do Maranhão, através
de seu Governador e das Secretarias de Educação e Infraestrutura providenciem, no prazo de 48h (quarenta
e oito horas), a contar da intimação, o reinício da reforma da Escola Estadual Sertão Maranhense, e a
conclua no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, incluindo nessas obras a cobertura da quadra esportiva,
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Sobre o Sistema JurisConsult Versão 1.2 Saiba mais

Poder Judiciário do Estado do Maranhão 
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão 
Praça D. Pedro II s/n - Centro - São Luís - MA
Cep: 65.010-905 - CNPJ nº.05.288.790/0001-76

(98) 3194-6600
©2010 Tribunal de Justiça do Estado do Maranhao

O Sistema JurisConsult é responsável pelo processamento de todas as consultas
processuais públicas, e algumas privadas, disponíveis na Internet do Poder Judiciário do
Maranhão, acessando de forma transparentes e distribuída os diversos servidores
instalados nas comarcas do Estado. Todo o sistema foi elaborado no intuito de permitir o

acesso a informação processual de forma fácil e prática, sem a necessidade de intervenção direta da
Diretoria de Informática e Automação do TJMA. Em caso de dúvidas ou sugestões, favor utilizar a caixa
de mensagens a esquerda, abaixo do menu principal, para se comunicar com a nossa equipe de
desenvolvimento.

sob pena de multa diária e pessoal, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a 60 (sessenta) dias.
Intime-se o Estado do Maranhão na pessoa de seu Procurador- Geral, para que cumpra a presente decisão
no prazo assinalado, sob pena de bloqueio das contas públicas no valor necessário para o término da obra,
sem prejuízo da aplicação da multa acima epigrafada. PARA VIABILIZAR O RESULTADO PRÁTICO
EQUIVALENTE AO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM EPÍGRAFE, FICA, DE LOGO,
AUTORIZADO O BLOQUEIO JUDICIAL DAS CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO, de valor correspondente
ao necessário para o fiel cumprimento da medida (a ser informado pelo autor), mediante diligência a ser
cumprida, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, pelo Gerente do Banco do Brasil de Carolina/MA ou via
BacenJud; autorizo, ainda, que o Banco do Brasil proceda à transferência dos numerários bloqueados a
conta bancária a ser indicada pelo autor, comunicando a este juízo, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
quanto ao cumprimento da presente deliberação. Não cabe audiência de conciliação, nos termos do art.
334, § 4º, II do NCPC. No mesmo ato, cite (m)-se o (s) réu (s) acerca do teor da inicial, advertindo-o (s) que o
prazo para oferecer (em) contestação será de 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 183 do NCPC, devendo
ser observada a contagem de prazo prevista no art. 231 c/c 219 do NCPC, sob pena de revelia. Advirtam-se
as partes sobre o dever de comunicar imediatamente a esse Juízo o cumprimento (ou não) da decisão
interlocutória, para adoção das providências cabíveis, conforme o caso. Após, intime-se a parte autora para
réplica. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos para, se for o caso,
designação de audiência, saneamento ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Carolina/MA, 09 de fevereiro de 2017. Juiz MAZURKIÉVICZ SARAIVA
DE SOUSA CRUZ -Titular da Vara Única da Comarca de Carolina- Resp: 060682

ÀS 13:45:38 - CONCLUSOS PARA DECISãO.

... Resp: 060682

13 dia(s) após a movimentação anterior

Sexta-feira, 27 de Janeiro de 2017

ÀS 12:32:31 - PROFERIDO DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE

CORREIÇÃO ORDINÁRIA 2017 DADOS VISTORIADOS - VARA ÚNICA PROCESSO Nº
____________________________________ 40- [ x ] Conclusos para ( X ) despacho ( ) decisão ( ) sentença;
Carolina/MA, 26 de janeiro de 2017. Juiz MAZURKIÉVICZ SARAIVA DE SOUSA CRUZ -Titular da Vara Única
da Comarca de Carolina- Resp: 060682

63 dia(s) após a movimentação anterior

Sexta-feira, 25 de Novembro de 2016

ÀS 18:10:28 - CONCLUSOS PARA DESPACHO.

PARA DESPACHO Resp: 163113

ÀS 15:20:34 - DISTRIBUíDO POR COMPETêNCIA EXCLUSIVA

Distribuição. Usuário: 117192 Id: 975

Petições Intermediárias

Data: 28/04/2017 09:12:05

Descrição: JUNTADA

Observação: O REQUERIDO VEM OFERECER A PRESENTE CONTESTAÇÃO Resp: 117192

Parte Autora: ESTADO DO MARANHÃO
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