MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

e#(,defua,~fO~
PROMOTORIA DE JUSTiÇA DE ARIQUEMES
NAE-NÚCLEO DE APOIO EXTRAJUDICIAL

Ofício n' 0195/2017.3'

PJAJ2' Til.
Ariquemes, 30 de agosto de 2017

Assunto: Sentença de Açáo Civil Pública

À Sua Excelência, O Senhor
JEAN WYLLYS DE MATOS SANTOS
Deputado Federal do Rio de Janeiro
Praça dos Três Poderes - Câmara dos Deputados
Gabinete 646 - Anexo IV
CEP: 70160-900 - Brasilia - DF
dep. jeanwyllys@camara.leg.br

Excelentíssimo Senhor Deputado Federal,

Sirvo-me do presente para, em resposta à representaçáo feita por
Vossa Excelência no caso dos "livros didáticos de Ariquemes", que foram censurados
pelo Prefeno Municipal Thiago Flores, informar que foi instaurado
investigatório nO2017001010003394,
justiça,

pela Administraçáo

do

o procedimento

em virtude do cometimento de atos atentatórios à

Município

de Ariquemes

com

a colaboração

e

participação de vereadores locais, consistente na supressão, destruição e recolhimento
de material

didático

fornecido

pelo Ministério

da Educaçào

e Cultura

-

MEC,

selecionado como suporte pedagógico nas escolas municipais de ensino fundamental,
em razão da suposta existência de conteúdo sobre "ideologia de gênero" e diversidade
sexual, em manifesta violação a princípios que regem a administração pública e risco
de dano ao erário.
Decorrida

a instruçáo

Estado de Rondónia em atuação
Rondónia
~1

ajuizaram

a

Açào

procedimental,

o Ministério

conjunta com o Ministério

Civil

de

Improbidade

Público do

Público Federal em

Administrativa

nO 1513-

:~I~>~;::":::[:
~~~,,º~~"~.::=,:::~w:~:::~

o jUíZO~a la Vara Federal, por entender que
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os réus praticaram improbidade administrativa, ato de censura ilegal e estimularam a
homofobia, afrontando os princípios constitucionais de construção de uma sociedade
livre, justa e solidária, sem preconceito e discriminação.
Na ação, o Ministério Público pede que a justiça determine a
distribuição imediata dos livros didáticos com todas as suas páginas originais, ou seja,
na sua integralidade e a consequente entrega aos alunos, como ocorre em todos os
anos, bem como o Município de Ariquemes retire imediatamente publicações sobre o
tema de suas páginas de redes sociais.

Na primeira decisão, os pleitos ministeriais foram indeferidos,
razão pela qual foi interposto recurso e apresentado pedido de urgência ao Tribunal
Regional Federal da 1" Região (TRF1), que emitiu decisão liminar determinando a
imediata distribuição do material ao alunado do ensino infantil, conforme cópia que
segue anexa (processo nO1004817-32.2017.01.0000).
Doravante,

MPE

e

MPF, em

atuação

conjunta,

prosseguimento à discussão da causa em juízo.

Atenciosamente,
"

JOICE GUS Y MO A AZEVEDO
Prom tora de Justiça

Av, Tancredo Neves. n,O 2700-

Setor Inslitucional-

CEI' 76.K72-854 -AriqucmcslRO

.(69) 3535-3519

darão

Tribunal Regional Ffileral da I" Rt'J:iio
Gab. 09 - DF.SnIBARGAOOR

FEDF.RAL

.'\E:Y BELLO

PROCESSO: 1004817-32.2017.4.01.0000
PROCESSO REFERÉNCIA: OOOIS1)-61.2017.4.01
CLASSE: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (1213S)
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - MPF
REQUERIDO: MUNICIPIO DE ARIQUEMES. THIAGO LEITE FLORES PEREIRA

,4100

DF.CISÃO

Cuida-se de medida cautelar proposta pclo Ministério Público Federal objetivando "a concessão. em carriter liminar
de ji'l7Il"

im••di"I". pd"

indit"

Relal()r. de Tulel" Prol'i<úri" de Urgência,

inlnpo,ltu

"'; o jul1f,u"'ento Je ",irito,

determinando-,se

ao Prefeiro e

0(>

"Irit>uin<i<>-seefâro

t'

.H4spen,<iWJ ut;w' ti upt'luçio

S<'Cretarit. dto Educ<l('w.>do MlInicipü> de Ariqlleme.ç/RO:

a) que se abstenham de violar, destacar, suprimir. rasgar ou destruir os livros didáticos que serão
distribuidos aO'l alunos. ou parte deles. a fim de evitat qualquer dano de cunho jurídico, patrimonial e
social.
b) a imediata distribuição dos livros às csrolas municipais de Ariqucmes, para repasse ao alunado nos
mesmos moldes realizados nos anos anteriores.

c) a determinaçao para Que Mo oponham resistência, oficial ou Mo, ostensiva. sub-repticia ou
de QualQuer espécie, à utiliza~
do material didatico legItima e regularmente ofertado pelo MEC
aos estudantes de todo o país." (ns. 35136).

Alega o Par,!u •.t, em síntese, qlle no mês de fevereiro do ano em curso, ajuizou ação civil pública por ato de
improbidade administrativa cominada com obrigação de fazer e pedido de indenização por dano moral coletivo cm face do
município de AriquemesiRO e Outros, a fim de obtcr dccisão judicial consistente na dislribuiçilo de todos os livros didáticos
fornecidos pelo Mmistério da Educação aos estudantcs daquela municipalidade.
Adu7.que os

IÍ\nls

fUfam le¥ilimamenlC eoof«cionad(>S, dentro dos parãmctros peda¥ó¥icos aplicávcis às crianças das

faillas etárias as quais se destinam, e sel«iooados pelos órgãos têcnicos e profissionais compctentes do referido ministério, assim
como relacionados pela comunidade escolar - professores da rede munieipal de cnsino -, para aquisição pela União, alTavés do
Programa Nacional do Livro Didático, ellccutado pclo FNDE.
Sustenta que, sob a alegação de quc algumas páginas apresentam conteúdo alusivo à diversidade familiar e de gênero. o
gestor municipal. agindo com fundamenlos inverídicos e homofóbicos, suspendeu

li

distribuição do material didático,

detenninando o recolhimento dos livros.

Ass,nado

•••••tronlCa"""'lII,

A C.r1,I~

D'llltal por1encoo"

flllp;lIpI"2g.1rI1 .jus.b</pjeIPrOC&S5OlConsulIaO<x:umentolhsIV",,,,
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Frisa que o conteúdo
sc>;ualidade

precoce,

dos livros censurados

homosse>;ualismo

ou mesmo

páginas revela que eles apresenta diven;idade
sua importância

em nenhum

faz apologia

momento

à homoafetividade,

familiar, demonstrando

as diferentes

sociedade

matéria

tendenciosa

ao contrário,

ou incitadora

de

uma rápida análise de suas

formas de c(IIlstilUiçilo das familias, res...-.altando

para a fonnação dos individuos.

Assevera que os livros didáticos passaram por rigoroso e tknico
e I"rolhsi(lllais

apresenta

pedagógicos

competentes,

livre e solidária,

proces..w de escolha e aprovação

e atende aos objetivos fundamentais

vollada para a promoção

pelos órgãos técnicos

da República. em sua busca pela construção

do bem de todos. sem preconceitos

de origem,

de uma

raça. se>;o. cor. idade e

quaisquer outras formas de discriminação.

Consigna
recomendação
diretamente

que, para orientar os gestores municipais

pelo Ministério
ao prefeito

Público e apreso:ntados,

e vereadores,

parcçeres

improbo que se estaria a cometer. caracteril.ada

acerea da ilegalidade

pelo SINTERO

consignando

- Sindicato

as consequências

no recolhimento

da restrição do material didático,
dos Profissionais
prejudiciais

e não distribuição

em Educação

educacionais

foi e>;pedida
e pelo MEC,

e até mesmo

dos livros, que foram adquiridos

do ato

com rcçur'>OS

doFNDE.

Adita que apresentou

pedido de liminar visando garantir direito liquido e certo dos alunos ao acesso ao material didático

em sala de aula, mas que o Juizo de origem, sem se manifestar acerca da antecipação
do FNDE,

sendo

improbidade.

que. após meses de tramitação.

prejudicando

o desenrolar

det~'flllinando a e>;tinção do feito, r:vão pela qual apresentou

de tutela, determinou
do ano letivo,

a intimação da União e

rejeitou

a inicial da ação de

recun;o de apelação. para evitar que essa ilegalidade

se

perpetuasse.

Nesse ponto, enfatiu

que seu apelo, por não ter o condão de resguardar

antC(:lpação de tutela vindicada,

a fim de se evitar que todas a, crianças

investidos

pelo Estado na aquisição

destinação

para a qual foram adquindos,

noneador

das obras censuradas

da atuação da Administração

configurando

o direito lesado, que se mostra necessária

aguardem

terão sido definitivamente
grave dano econômico

a

pelos livros, sobretudo,

porque os valores

de.canados

sem alcançarem

e perdidos,

ao erário e frustrando

o principio

a

da eficiência,

Pública.

É o Ilreve relatório, lkcldu.

r"kitlIJnf!"'f!.
fumaça,jo

anoto que, Pnm" .• e/IX"II;, vi~lumbro a oo;omncia

da

liminar requestado.

Analisando

detidamente

a questão sob exame, verifico que assiste razão à ora requerente.

Do examc da documentação
qualquer

confonne

apologia

os fundamentos

distribuição

ou mesmo

çarreada

aos autos - rcprodução

incentivo

à homoafetis.idade.

utilizados pelo prcfeito municipal.

do conteúdo
tampouco

dos livros didáticos

há indevida

secretário de ensino e wreadores,jo

incitação

(ns. 252/278)

ã se>;ualidade

municipio,

-. não
precoce,

para ju,tificar

a não

dos livros didáticos.

Corroborando.
aprovação

de quaisquer

profissionais

AssInado eletronlCllmente.

ainda. a existência
materiais didáticos

reçonhecidamcnte

da rumaça do bom direito,
envolvem

qualificados,

A Cerr,ticaçAo O'lI<tal perlenee."

htt;l:/lPI.211,1rf1.i~s.brlpj.lProcessolCons
NUm&I"odo doI;umenlo:

da alegação, além da pre.cnça

bom direito e do perigo da d",mora, n",s..a fase di.' cognição sumária, rll7..àopela qual. tenho por bem deferir o pedido,je

provimento

verifico

da verossimilhança

que o processo

para seleção,

elaboração

e

técnicas e exigem toda uma gama de anáhse~ a serem feitas por

os quais possucm expertiscs

nas sensí~ei. áreas da educação infantil e,j", base.

MARIA LUCtA GOMES DE SOUZA
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Importante
distribuidos

salientar que às s~"Cretarias de edueação municipais é facultada a escolha dos linos

aos seus alunos, dentre um ClltenSO rol de titulos existentes

franqueado aos profissionais da educação acompanhar.
confeccionados

e disponibilizados

didáticos

a serem

no sitio do FNDE. Também é

sugerir, opinar e participar da escolha dos temas e dos livros que serão

e adquiridos pelo Ministério da Educação.

Há que ~ ter em linha de visão, ainda, que a Constituição o.IaRepública tcm por escopo a tolerância entre os cidadãos,
independentemente.

de raça, credo, religião e opção sexual. A privação aos meios de conhecimento

discernimento acerca dessas qucstro

atenta fronlalmente princípios constitucionais

Por oportuno, corroborando

o entendimento

hábeis ao entcndimento

e

fundamentais,

suprn, colaciono excertos da decisão promanada pelo Ministro Roberto

Barroso, na ADPF n. 461, publkada no Dle de 16/0612017, in verhi.<:
W\'edar a IIdoçilio de politicn
1.ls npressõlrl
diferenças

slRnlflu

e que orlenlcm

que

de gênero. de orlentaçio

111t'lcolas

.bordl'm

rscllreçarn

tall

de Identidadrs

r.l"\ual seja UIIIfato da vida. um dado presentc na sodedade

purtanto,

que integram

e

de lidar.

aquela voltada a promover 'o pleno desenvolvimento
como

que

ainda que a dis'crsldade

Como já m",ncionado, a educação assegurada pela Constituição
o 'de"C'lVolvimento

emancipatlora,

r.CJlual ou que utilizem

IrIU lemállu.

IeUS .Iunos li respeito do assunto.

de gênero e dI."orlenll.çlo
com o quallHlo,

de ensino que tn.lem

Implrdir

humanístico

de 19l1K segundo seu texto expresso, é

da pessoa', a sua 'capacitação para a cidadania', bem

do pais' (CF/88.

fundada, por dispositivo constitucional

arts.

205 e 214).

Trata-se

de educação

expresso. no 'pluralismo de ideias', na 'lrberdade de

aprender' e de ensinar, cujo propósito é o de 'habilitar a pessoa para os mais divel"SO!lãmbitos da vida',
como ser humano, como cidadão e como profissional (CF/III1,art. 206, 11,III e V).
Tais disposições constitucionais

eslào alinhadas, ainda. com nonnas int~'1"nacionaisratificadas pelo Brasil.

Nes"C sentido, o Pacto Internacional

sobre os Direitos Econômicos,

Sociais e Culturais e o Protocolo

Atlicional de São Salvador à Convenção Americana sobre Direitos Humanos nxonhecem
deve visar ao pleno desenvolvimcnto

que a educação

da pcTl;Onalidade humana. à 'capacitação para a vida em sociedade' e á

'lolerãncia' e, portanto, fortalecer o pluralismo ideológico e as liberdades fundamentais.
A proibiçio

de tratar

encontra-se

em conflilo com tal. valores, Em prim •.•lro lu~ar, nio se deve reco •••r aos alunos an'no

de conleúdo,

lenulS cum os quais

em uh.

Inevita\'flmente

de aul. sem uma ju~tificativa

tra"ario

contalo

na vida em sociedade.

propósilo

de prepan~-Ios

exposiçio

dos alunos lOS mais diversos conteúdos e a aptidiu

desen\'ol,.tmenl

••. Quanto

t •.•nde li ser o unil'eno
confortánl

para da. Alem di"n,
mai.or k n contato
de Idelas a pllrtir

t('ndt, a ser o trioslto

ideolóRil'o e a promoçlo
normas internacionais

h' uma evidente

relaçio

da educaçio

li toda ,"vidência,
A educaçio

a

tl'm o

d(' causa c efeilo entre a
para promo"er

o scu plen ••

do aluno com visões de mundo dif •.•r•.•ntes. mais antplo
do qual pode df!i.cnvol\'fr

cm ambienles

dos nlores

anlu

plaud\'fl,

dift'renln

da liberdade

do

do, scus.

assegurados

umll vido

t

crllil'a.

e mais

por Isso que o pluralismo

na Conuituiçio

e em todas IS

mencionadas.

A norma impugnada caminha na contram1lo de tais valores ao impedir que as escolas tratem da sexualidade
em sala de aula ou quI' instruam seus alunos sobre gênero e sobre orienlação snual,

Não Iratar de gênero e

de orientação

sexual da experiência

sexual no âmhilo do ensino não suprime o gênero c a orientação

humana, apenas contribui para a desinformação

das crianças e dos jovens a respeito de tais temas, para a

perpetuação de cstigmas e do r.ofrimento que deles decorre.
Trala.se.
sobre

portanlo.

de uma proibição

uma dimensão

fundaml'olal

impedir que a educação desempenhe

Msrnado e+etronlC8rr-.le,
hltp:lipje2g,trlt

A Cert,IOC3çAoDigital penence"
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humana

seu papd fundamental
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o desconhecimento

e que tem, ainda,
de trandormaçio
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da Igualdade

e da própria

protl'çio

intel:T111uSl'gur.da

pçla Constitulçio

.~ tri.nç.~

I' ao~ juven!i,

turno ~I' dl'nllln~tra a seguir.

A tr.n~snualldade
negaçio

I' a humussexualld.de

e que IndeJX'nde do querer

du

um fato da vida quI' niu dehar'

das JX'.~oas. Prh'ar

um Indi.'iduo

generu uu dc estahclo:ccr relaç/les a(etl"'!ii e !iil'Iual!iiconforme
dlmen!iiio fundamt"ntal
negar-lhe

A educaçio
Intolerância
superar
promo\er

da ~ua ulstencla;

igual re'JX'iloe

tunslderaçiu

é o principal

e a ncludo

o rnpcllo.

diferença.

in\'isihilidllde

significa

purtanto.

para

igualdade

e " dignidade

dt" superaçio

welal

da Ineonlpreen_Jio,

t

de

de uma

11.aluslu

a discriminaçio.

par.
Anlm,

humana - esti demonstrada

a compr«nsllo

aos lermos J':enero e urientaçio

a lal~ quest/le!ii. Prulhir
"tatal

du preconeeito

tambtm

a superaçio
por ute

a plau.ibilidadt

so(ial

e

st"Iual na escola

qut" o •• ~unto seja tutadu
Impedir

e da

o meio pelo qual st" lograri

de que sio al\'Os, trao!ii(ormar

lmp.-dir

.alcr ••e do aparato

pcrpcltiar

privi-Io

urn sentidu essencial da autonomia,

tai~ gruP0!ii ao loogo das suas \'Idas.

a \'iolencla

.-ducaçio

~eu de'>t"jusignificaria

r«usar-lhe

por ~UII.

com base em um critério Injustififlldo.

instrumento

que acompanham

!iilgnlflca eonferlr

Implicaria

de exl.tir

dI' .ivt"r a sua idt"ntidadc

no ilmhlto d •

da ucludo

fundamento

soelal t",

- ,'iolaçio

do direit.., postnlado"

à

(destaques

nossos).

Afigura-se presente. ainda. nu caso vertente. " perigo da demora e a possibilidade
prejuiro causado ao corpo de estudantes da municipalidade,

eoncreta de irre.'ersibilida<k

haja vista ter se iniciado recentemente

do

o segundo r.cmestn: do ano

IctÍ\'o, havendo a possibilidade de minorar a ausência desde" começu do periodo escolar dos livros didáticos retidos.

Ante o exposto, defiro, o pedido de antecipação de tutela de mérito, até o julgamento definitivu da presente açilo, para
determinar

às autoridades competcntes du municipiu de Ariquemes/RO,

que distribuam os livros didáticos porventura ainda não

entregue~ ôlO'Ialunos da rede munieipal de ensino, sem qualquer alteração em seu conteúdo, ou seja. no estado em que remetidos
ao municípiu pelo FNDE, imediatamente, sob pena da aplicação. em caso de descumprimento.

da multa diária de RS 1.000,00 (mil

reai~) por dia,

Comunique-se o teor dessa dC(;isão, com U[~êDda, à parte requerida, envianoo-se-Ihe cópia do deâ.um.

Encaminhem-se os autus à Procuradoria Regional da República da I". Região.

Após, voltem.me eonclu,;Qs.

rublique.sc,

lntime~se. Cumpra-se.

Brasilia-DF, 23 de agosto de 2017.

Juiza Fcderal.\IARIA

tiJOA

(;O\IES

DF. SOUZA

Relatora Convocada

A$s"'''do

••lel'onica •.•.•••.•
t ••. A C ••r1,f~

N~..-o
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