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REPRESENTAÇÃO com pedido de DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO 

 

Referência: Inquérito Civil Nº. 249/2009 - 2° PJ, que resultou na propositura da Ação de 

Improbidade Administrativa n° 053.09.018196-7.   

 

 

A Ação Educativa, associação civil sem fins lucrativos que há 16 (dezesseis) anos atua na 

promoção e defesa dos direitos à educação, à cultura e da juventude, inscrita no CNPJ sob o n° 

00.134.362/0001-75, com sede à Rua General Jardim, n° 660, Vila Buarque, CEP 01223-010, 

São Paulo/SP, onde espera receber todas as comunicações referentes ao presente feito, por seus 

representantes abaixo assinados, vem apresentar novas informações e documentos referentes ao 

processo de contratação de assinaturas sem licitação dos diários Folha de São Paulo e o Estado 

de São Paulo e das revistas semanais Veja, IstoÉ e Época, por parte da Fundação para o 

Desenvolvimento da Educação (FDE), requerendo, ao final, a tomada de providências judiciais 

cabíveis, com a consequente propositura de Ação de Improbidade Administrativa. 

 

FATOS 

Em 1/10/2008, a Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), vinculada à Secretaria 

de Educação do Estado de São Paulo1, firmou contrato com a Fundação Victor Civita, vinculada 

à Editora Abril, no valor de R$ 3,74 milhões para a aquisição de 220 mil assinaturas da revista 

                                                           
1 Estatuto da Fundação para o Desenvolvimento da Educação - Artigo 2º - A Fundação, pessoa jurídica de direito 
privado, sem fins lucrativos, dotada de autonomia técnica, administrativa e financeira, é vinculada à Secretaria da 
Educação. 



Nova Escola pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo (SEE). Não foi realizada 

licitação para tal contratação. A ilegalidade de tal contratação levou o MP a propor Ação de 

Improbidade Administrativa (n° 053.09.018196-7), que obteve liminar favorável e que se 

encontra pronta para ser sentenciada.  

 

Recentemente, no entanto, a referida FDE, voltou a assinar contratos com as editoras de jornais 

diários e revistas semanais, com dispensa de licitação e desconsiderando as reais necessidades 

das escolas, que poderiam ser supridas com outros materiais informativos ou mesmo a prioridade 

da política educacional, que deveria estar voltada a assegurar condições de funcionamento 

adequado das escolas públicas (veja-se as inúmeras reclamações recebidas por esta instituição 

que dão conta da cobrança de taxas nas escolas públicas para suprir a ausência de recursos 

estatais) e de valorização do magistério. 

 

Os recentes contratos estão listados abaixo:  

• 27/julho/2011 – Época 
- Contrato: 15/00628/11/04 
- Empresa: Editora Globo S/A 
- Objeto: Aquisição pela FDE de 5.200 (cinco mil e duzentas) assinaturas da "Revista 
Época" - 52 Edições, destinados às escolas da Rede Estadual de Ensino do Estado de São 
Paulo - Projeto Sala de Leitura. 
- Prazo: 365 dias 
- Valor: R$ 1.203.280,00 
- Data de Assinatura: 26/07/2011 
(*Primeiro comunicado no DO em 12/julho/2011) 

• 29/julho/2011 – Isto É 
- Contrato: 15/00627/11/04 
- Empresa: Editora Brasil 21 LTDA 
- Objeto: Aquisição pela FDE, de 5.200 (cinco mil duzentas) assinaturas da "Revista Isto 
É", 52 Edições, destinados às escolas da Rede Estadual de Ensino do Estado de São 
Paulo - Projeto Sala de Leitura. 
- Prazo: 365 dias 
- Valor: 1.338.480,00 
- Data de Assinatura: 25/07/2011. 
(*Primeiro comunicado no DO em 12/julho/2011) 

• 3/agosto/2011 – Veja 
- Contrato: 15/00626/11/04 
- Empresa: Editora Abril S/A 
- Objeto: Aquisição pela FDE de 5.200 (cinco mil e duzentas) assinaturas da “Revista 
Veja”, 52 Edições, destinados às escolas da Rede Estadual de Ensino do Estado de São 
Paulo - Projeto Sala de Leitura 



- Prazo: 365 dias 
- Valor: R$ 1.203.280,00 
- Data de Assinatura: 01/08/2011. 
(*Primeiro comunicado no DO em 12/julho/2011) 

• 6/agosto/2011 – Folha de São Paulo 
- Contrato: 15/00625/11/04 
- Empresa: Empresa Folha da Manhã S.A. 
- Objeto: Aquisição pela FDE de 5.200 (cinco mil e duzentas) assinaturas anuais do 
jornal “Folha de São Paulo”, destinados às escolas da Rede Estadual de Ensino do Estado 
de São Paulo - Projeto Sala de Leitura 
- Prazo: 365 dias 
- Valor: R$ 2.581.280,00 
- Data de Assinatura: 01/08/2011. 
(*Primeiro comunicado no DO em 23/julho/2011) 

• 17/agosto/2011 – O Estado de São Paulo 
- Contrato: 15/00624/11/04 
- Empresa: S/A. O Estado de São Paulo 
- Objeto: Aquisição pela FDE de 5.200 assinaturas anuais do jornal “O Estado de São 
Paulo”, destinados às escolas da Rede Estadual de Ensino do Estado de São Paulo - 
Projeto Salas de Leitura. 
- Prazo: 365 dias 
- Valor: R$ 2.748.616,00 
- Data de Assinatura: 01-08-2011. 
(*Primeiro comunicado no DO em 23/julho/2011) 

           Total: R$ 9.074.936,00 
 

Está previsto no artigo 25 da lei federal 8.666/93 a inexigibilidade de licitação, nos casos em que 

houver inviabilidade de competição em razão de exclusividade na oferta, atestada por entidades 

como sindicatos ou confederações patronais. No caso da Revista Nova Escola, acima referido, o 

atestado foi emitido do pela Associação Nacional de Editores de Revistas – ANER (fl. 27 do 

processo FDE n. 15/1165/08/04). No entanto, o atestado da ANER tem como único objetivo 

comprovar que somente a Editora Abril poderia comercializar a revista Nova Escola, não se 

referindo às demais revistas cujos direitos pertencem a outras editoras. O mesmo parece estar 

acontecendo na contratação dos veículos diários e semanais acima referidos. Também o artigo 25 

da lei federal 8.666/93 veda a preferência de marca.  

 

A contratação também poderia ser questionada do ponto de vista do princípio da finalidade, 

afinal a compra não está relacionada aos desafios atualmente postos para a educação pública no 

Estado de São Paulo. 

 



Sabe-se, pelo contrário, que a Lei n° 9.394/1996, determina que cabe aos estabelecimentos de 

ensino “elaborar e executar sua proposta pedagógica” (art.12, I) com a participação direta dos 

docentes (art.13, I), razão pela qual, nesta matéria, a consulta aos mesmos é imperativa. Feita 

esta consulta, caberia à administração central prover os recursos informativos, didáticos e 

pedagógicos necessários para o desenvolvimento do processo educacional e não efetuar uma 

compra de tal magnitude, sem qualquer referência ao cumprimento da finalidade das escolas 

públicas, no aparentemente se trata de mais um caso de favorecimento a grandes grupos de mídia 

e desperdício de recursos públicos vinculados ao ensino por força constitucional. 

 

PEDIDOS 

 

Diante do exposto, vimos por meio deste requerer: 

 

1. Que imediatamente sejam tomadas medidas judiciais e extrajudiciais, pertinentes às suas 

atribuições, capazes de interromper as conseqüências nefastas dos irregulares contratos  

FDE 15/00628/11/04, 15/00627/11/04, 15/00626/11/04, 15/00625/11/04 e 

15/00624/11/04, bem como garantir a reparação e a responsabilização pelas ilegalidades 

identificadas. 

2. Que seja a Ação Educativa informada das medidas tomadas no âmbito deste inquérito 

civil, e que as informações requeridas sejam encaminhadas aos cuidados de Salomão 

Ximenes, com endereço profissional na Rua General Jardim, 660, Vila Buarque, São 

Paulo/SP, Fone (11) 3151.2333, Ramal 146. 

   

Aguardamos pronto atendimento e reiteramos votos de estima e respeito. 

 

São Paulo, 13 de setembro de 2011. 

 

 

Salomão Ximenes 
OAB/SP n° 270.496 

salomao.ximenes@acaoeducativa.org 
 

Ester Gammardella Rizzi 
OAB/SP n.º 276.545 

ester.rizzi@acaoeducativa.org 
 

 
 

Paulo Ricardo Barbosa de Lima 
Estagiário de Direito 

paulo.lima@acaoeducativa.org 
 


