
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ANTONINA-PR

REC  O  MENDAÇÃO ADMINISTRATIVA N  º   10  /2021  

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO  PARANÁ,  pela  Promotora  de

Justiça que subscreve a presente, no uso de suas atribuiço� es, com fulcro no artigo 127, caput, artigo

129, incisos II, III e V, todos da Constituiça�o Federal; no artigo 5º, caput, da Lei n.º 7.347/1985; nos

artigos 25, inciso IV, alí-nea  a, art. 27, para- grafo u- nico, inciso IV e art. 80, todos da Lei Federal n.

8.625/1993; no artigo 201, incisos V, VI e VIII, da Lei n.º 8.069/1990; nos artigos 107 e seguintes do

Ato Conjunto  PGJ/CGMP-MPPR n.º  001/2019 e Resoluça�o  n.  164/2017 do CNMP; na tutela  dos

interesses dos direitos difusos e coletivos e individuais indisponí-veis;

CONSIDERANDO  ser  atribuiça�o  do  Ministe- rio  Pu- blico  zelar  pelo  efetivo

respeito dos  Poderes  Pu- blicos  e  dos serviços  de  releva8ncia  pu- blica  aos  direitos assegurados  na

Constituiça�o  Federal,  podendo  promover  as  medidas  necessa- rias  para  tanto  (art.  129,  inciso  II,

CF/88);

CONSIDERANDO o  disposto  no  art.  127,  da  Constituiça�o  Federal  da

Repu- blica,  que  estabelece  que “o  Ministério  Público  é  instituição permanente,  essencial  à  função

jurisdicional  do  Estado,  incumbindo-lhe  a defesa da ordem jurídica,  do  regime democrático  e  dos

interesses sociais e individuais indisponíveis”, dentre os quais a proteça�o da infa8ncia e educaça�o (ECA,

art. 200 e seguintes);

CONSIDERANDO que o Direito a?  Educaça�o e-  um direito social fundamental

e que gera relevantes deveres positivos pelo Estado (CF/88, art. 205 e art. 208, §§1º-3º);

CONSIDERANDO os  elementos  colhidos  no  bojo  do  Procedimento

Administrativo nº MPPR-0006.21.000203-3, cujo objeto consiste em “Acompanhar a prestaça�o do

serviço  de  transporte  escolar  pelo  Municí-pio  de  GUARAQUEÇABA  aos  educandos  das  redes

municipal e estadual de ensino”;

CONSIDERANDO que, para a instruça�o da rotina finalí-stica citada, ale-m da

expediça�o de ofí-cios aos envolvidos, foram realizadas reunio� es nos dias 21 de junho e 25 de junho

do corrente ano,  com a finalidade de alinhar e  ajustar as  dissona8ncias  e  controve-rsias  entre  as

alegaço� es do Municí-pio de Guaraqueçaba – que apontava que o Estado do Parana-  na�o arcava com as

despesas que envolviam o transporte escolar dos alunos da rede estadual de ensino – e do Estado do

Parana-  –  que,  pela FUNDEPAR, aduzia que o Municí-pio possuí-a  pende8ncia documental  e que os
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valores eram repassados com base nas informaço� es de me-dia de gastos por aluno apresentadas no

exercí-cio anterior, tambe-m pelo Municí-pio;

CONSIDERANDO que, durante a reunia�o do dia 25 de junho, o FUNDEPAR

propo8 s  ao  Municí-pio  o  adiantamento  de  repasses  para  efetuar  reparos  necessa- rios  nos

veí-culos/embarcaço� es, para o atendimento dos estudantes no retorno a? s aulas presenciais;

CONSIDERANDO que,  por seu turno, a gesta�o municipal de Guaraqueçaba

apontara, nas solenidades realizadas, que nem mesmo o adiantamento ou o repasse na integralidade

resolveriam a pende8ncia financeira que paira sobre a oferta do transporte escolar aos alunos da rede

estadual com a frota municipal;

CONSIDERANDO  que,  no  perí-odo  de  suspensa� o  das  aulas,  medidas

poderiam ter sido adotadas para sanar as deficie8ncias estruturais e documentais inerentes a esse

serviço pu- blico ta�o precioso, que realiza a conduça�o de alunos a instituiço� es de ensino, locais de

formaça�o do indiví-duo e construça�o do presente e futuro da sociedade;

CONSIDERANDO que  o  Estado  do  Parana-  questiona  a  regularidade  da

destinaça�o dos recursos nos anos anteriores e a gestora do Municí-pio de Guaraqueçaba limita-se a

alegar que, em tal e-poca, na�o era a Administradora Municipal;

CONSIDERANDO que a discussa�o  dos entes mencionados tem contornos

financeiros,  mas perde de vista  a garantia  do acesso a?  educaça�o  pelos alunos da rede estadual,

muní-cipes guaraqueçabanos;

CONSIDERANDO que, ale-m da disposiça�o constitucional, a Lei nº 9.394/96

– que estabelece as diretrizes e bases da educaça�o nacional – preve8  o direito do aluno ao transporte

escolar, mediante a obrigaça�o de estado e municí-pios;

CONSIDERANDO que,  de  acordo  com  a  legislaça�o  vigente,  o  transporte

escolar dos alunos da rede estadual de ensino do Parana-  e-  regulamentado pela Lei nº 11.721/1997,

alterada pela Lei nº 17.568/2013, normatizado pela Resoluça�o nº 777/2013 – GS/SEED e acontece

em colaboraça�o com os municí-pios;

CONSIDERANDO que, no Estado do Parana- , tal articulaça�o esta-  consolidada

desde a Lei n.º 14.584/2004, que institui o Programa Estadual de Transporte Escolar – PETE, sendo

287
47

Assinatura Qualificada Externa realizada por: Dalva Marin Medeiros em 06/09/2021 09:48. Inserido ao protocolo 17.673.571-6 por: Simone Pinto Cordeiro em:
09/09/2021 10:00. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.



2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ANTONINA-PR
que o municí-pio outrora realizava o serviço de transporte escolar dos estudantes da rede estadual

mediante conve8nio com o Estado para o repasse de recursos;

CONSIDERANDO que a referida lei foi alterada – pela Lei nº 17.568/2013 –,

e os recursos passaram a ser transferidos automaticamente aos municí-pios, sem a necessidade de

conve8nio;

CONSIDERANDO que os Municí-pios recebem, ainda,  repasse do Governo

Federal para o transporte dos alunos  da educaça�o ba- sica pu- blica residente em a- reas rurais que

utilizem o transporte escolar, via Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE, que

complementa o recurso estadual (Resoluça�o 777/2013 GS/SEED);

CONSIDERANDO que, nos termos da Lei Estadual nº 17.568/2013 (Lei do

PETE),  cabe  ao  Municí-pio  a  execuça�o  do  recurso  transferido  e  o  planejamento  da  oferta  do

transporte dos alunos, de acordo com a realidade municipal e as necessidades do Sistema Estadual

de Ensino;

CONSIDERANDO que  o  Ministe-rio  Pu- blico  na�o  desconhece  o  cena- rio

absolutamente  atí-pico  do  transporte  de  alunos,  em  Guaraqueçaba,  eis  que  envolve,  inclusive,  o

transporte marí-timo (entre as ilhas e para o continente), o que aumenta sobremaneira as despesas

que, segundo colhido nos autos, vem sendo suportada muito mais pelos cofres pu- blicos municipais

do que estaduais, em que pese a maioria dos alunos transportados pertençam a?  rede estadual de

ensino;

CONSIDERANDO que, apo- s as dilige8ncias realizadas, promovidas tentativas

de  fomento ao  consenso entre  as  partes,  o  Ministe-rio  Pu- blico  advertiu  que Municí-pio  e  Estado

deveriam  solver  tal  problema- tica,  sob  pena  da  adoça�o  das  medidas  pertinentes  visando  a

regularizaça�o do serviço;

CONSIDERANDO que, por u- ltimo, expediu-se o ofí-cio nº 608/21 ao Diretor-

Presidente do FUNDEPAR (em 02.08.2021), com o seguinte teor:
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CONSIDERANDO que no dia 23 de agosto de 2021, por volta das 18h00min,

o  Gabinete  da  Preside8ncia  do  FUNDEPAR  encaminhara  resposta  ao  expediente  mencionado,

alegando:

i. “que,  no  corrente  ano,  o  Instituto  FUNDEPAR iniciou  o  repasse  de
recursos em fevereiro, com base na nos valores estabelecidos em 2020, de
acordo com a Resoluça�o 777/2013 e com a expectativa de retorno a? s aulas
presencias  e  possí-veis  ofertas  do  transporte  escolar  pu- blico  pelos
municí-pios aos alunos da rede estadual de educaça�o”;
ii. que  o  “municí-pio  de  Guaraqueçaba,  mante-m  suspensa  a  oferta  de
transporte escolar para a rede estadual, o que impossibilitou ate-  a presente
data a continuidade dos repasses”;
iii. que “amparada na legislaça�o vigente, o Instituto FUNDEPAR propo� e o
repasse integral de acordo com os valores apurados no SIGET, registrados
pelo pro- prio municí-pio no ano de 2020, condicionados a?  oferta integral do
serviço de transporte escolar aos alunos da rede estadual”.

CONSIDERANDO que,  da  justificativa  apresentada,  extrai-se  que,  por um

lado, o Municí-pio de Guaraqueçaba manteve suspensa a oferta do transporte para a rede estadual e,

por outro, o Estado do Parana-  condiciona o repasse a?  oferta do serviço;

CONSIDERANDO que,  enquanto  isso,  educandos  te8m  seus  direitos

frustrados no que concerne ao acesso ao transporte escolar, o que e-  ainda mais preocupante com a

situaça�o alarmante das evaso� es e abandonos escolares  observadas  durante e apo- s a pandemia (e

suspensa�o das aulas presenciais);

CONSIDERANDO o que estipula o Estatuto da Criança e do Adolescente:

Art. 54. EL  dever do Estado assegurar a?  criança e ao adolescente: 
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VII  –  atendimento  no  ensino  fundamental,  atrave-s  de  programas
suplementares  de  material  dida- tico-escolar, transporte,  alimentaça�o  e
assiste8ncia a?  sau- de. 

CONSIDERANDO que, existindo legislaça�o especí-fica sobre a mate-ria, cabe

ao administrador dar cumprimento, nos termos do artigo 24, I, da Lei nº 9.503/1997, eis que em um

regime democra- tico de direito, ao Gestor Pu- blico na�o e-  dada a prerrogativa de administrar recursos

pu- blicos ao seu bel prazer, pelo contra- rio, deve envidar esforços para uma administraça�o pu- blica

eficiente (artigo 37 da Constituiça�o Federal);

 CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 37 da Constituiça�o Federal de

1988, a Administraça�o Pu- blica direta e indireta de qualquer dos Poderes da Unia�o, dos Estados, do

Distrito  Federal  e  dos  Municí-pios  obedecera-  aos  princí-pios  de  legalidade,  impessoalidade,

moralidade, publicidade e eficiência;

CONSIDERANDO que  a  Recomendaça�o  e-  instrumento  de  atuaça�o

extrajudicial do Ministe-rio Pu- blico, sem cara- ter coercitivo, por interme-dio do qual se expo� e, em ato

formal,  razo� es  fa- ticas  e  jurí-dicas  sobre  determinada  questa�o,  com  o  objetivo  de  propor  ao

destinata- rio  a  adoça�o  de  provide8ncias,  omissivas  ou  comissivas,  tendentes  a  cessar  a  lesa�o  ou

ameaça  de  lesa�o  a  direitos  objeto  de  tutela  pelo  Ministe-rio  Pu- blico,  atuando,  tambe-m,  como

instrumento de prevença�o de responsabilidades ou correça�o de condutas (Ato Conjunto PGJ/CGMP

n.º 001/2019, art. 107, caput);

Este  o- rga�o  ministerial,  no  exercí-cio  das  funço� es  institucionais,  expede  a

presente

RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA

Ao Município  De  Guaraqueçaba –  por  sua  Prefeita  LILIAN  RAMOS

NARLOCH ou a quem venha a sucede8 -la no cargo –, ao Estado do Paraná – por seu Governador

CARLOS MASSA RATINHO JUL NIOR ou a quem venha a sucede8-lo no cargo – e ao Instituto Paranaense

de Desenvolvimento Educacional (FUNDEPAR) – por seu  Diretor-Presidente MARCELO PIMENTEL

BUENO  ou a quem venha a sucede8 -lo no cargo –, para que, em cumprimento a? s disposiço� es legais

mencionadas, adotem as providências administrativas  necessárias, em comunhão de esforços,

a fim de  regularizar,  no prazo de até 10 (dez) dias,  a  prestação do serviço de transporte

escolar aos alunos da rede estadual do Município de Guaraqueçaba, sob pena da apuraça�o de
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eventual  responsabilidade,  ex  vi  das  disposiço� es  da  Lei  n.  8.429/92  -  Lei  de  Improbidade

Administrativa.

Assinala-se  o  prazo  de    10   (  cinco  )  dias  1   para  que  cada  autoridade:  a)

comunique  ao  Ministe-rio  Pu- blico  quanto  a?  adoça�o  de provide8ncias  acerca  da  Recomendaça�o

Administrativa expedida; b)  encaminhe  relato- rio sobre  a regularizaça�o da situaça�o do transporte

escolar prestado aos alunos da rede estadual de ensino em Guaraqueçaba; c) publique a presente

Recomendaça�o Administrativa no Portal da Transpare8ncia, para conhecimento da populaça�o.

Remeta-se  co- pia da presente Recomendaça�o Administrativa aos Conselhos

Municipais  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente  e  da  Educaça�o  de  Guaraqueçaba  e  aos

Conselhos Estaduais dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Educaça�o do Parana- , para cie8ncia.

Adverte-se, desde logo, que, se necessa- rio, o Ministe-rio Pu- blico tomara-  as

medidas judiciais para assegurar o fiel cumprimento da presente recomendaça�o.

Antonina, datado e assinado eletronicamente.

DALVA MARIN MEDEIROS

Promotora de Justiça

1Excepcionalmente fixado, diante da urge8ncia do caso.
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