
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete da Desa. Maria das Graças Morais Guedes

D E C I S Ã O  M O N O C R Á T I C A
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Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes
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REMESSA  OFICIAL.  MANDADO  DE  SEGURANÇA. 
INEXISTÊNCIA DE VAGA EM CRECHE. DEVER DO ENTE 
ESTATAL ASSEGURAR A REALIZAÇÃO DA MÁTRICULA 
E A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXEGESE DOS ARTIGOS 
208  E  227  DA  MAGNA  CARTA.  54,  INCISO  IV  DO 
ESTATUTO  DA CRIANÇA E  DO  ADOLESCENTE  E  11, 
INCISO V. 22 E 29 DA LEI N. 9.394/96 (LEI DE DIRETRIZES 
E  BASES  DA  EDUCAÇÃO  NACIONAL). 
DESPROVIMENTO.

É  dever  do  ente  estatal  inserir  criança  em  creche,  não 
podendo deixar  de  realizar  sua matrícula  sob alegação da 
inexistência  de  vaga,  por  ter  obrigação  de  traçar  políticas 
públicas  para  atender  as  demandas  da  sociedade, 
considerando que a educação está inserida no rol dos direitos 
fundamentais.
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Vistos, etc.

O Ministério  Público  do  Estado  da  Paraíba impetra 
mandado  de  segurança  por  omissão  do  Secretário  de  Educação  e  Cultura  do 
Município de João Pessoa, consubstanciada na negativa da realização da matrícula 
em creche.

Assevera o impetrante que recebeu reclamação apresentada 
pela Sra.  Maria Lúcia de Freitas Neves, avó da criança Marya Ysabell Freitas da 
Silva, com idade de dois anos, no sentido de que precisava trabalhar, e inexistiam 
vagas  nas  creches  intituladas  de  “CREI  JOÃO  TOTA  e CREI  ODUVALDO  
BATISTA”.

Pontua que a lesão se configurou pela omissão do impetrante 
exteriorizada por meio da ausência de resposta ao Ofício n° 449/2013 – P.E., razão 
por que pediu a concessão da liminar para impor a realização da matrícula da 
criança em alguma daquelas creches, ou, na situação de inexistência de vaga na 
rede pública, adotar providências no sentido de incluí-la em estabelecimento da 
rede privada, e, no mérito, pugna pela concessão da ordem para ratificar os termos 
do comando concedido em cognição sumária.

A liminar requerida foi deferida, conforme decisão contida às 
f. 25/27.

A  autoridade  coatora  presta  as  informações,  f.  34/38,  e 
assevera que já disponibilizou a vaga na creche CREI Oduvaldo Batista, para ser 
ocupada pela substituída, além de pontuar que o Município de João Pessoa adota 
providências para ampliar o atendimento dos cidadãos por meio da creche.

O  Juízo  a  quo concedeu  a  ordem  para  determinar  ao 
impetrado que procedesse a realização da matrícula de Marya Ysabell Freitas da 
Silva em creche próxima a sua residência, no prazo de quinze dias, sob pena de 
multa  diária  e  pessoal  no  importe  de  R$  5.000,00,  até  o  valor  máximo  de  R$ 
50.000,00, a ser revertida ao Fundo Municipal da Infância e da Juventude de João 
Pessoa, por entender que é dever do Estado assegurar o atendimento gratuito em 
creche de crianças de zero a seis anos. Por fim, submeteu o comando judicial ao 
duplo grau de jurisdição.
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O ministério público deixou de opinar no caso concreto, por 
entender que não é situação de sua intervenção, aduzindo que já é parte na relação 
processual, f. 83/85.

É o relatório.

D E C I D O .

Os fatos devolvidos por meio da remessa necessária a este 
Órgão  recursal  dizem  respeito  à  omissão  consubstanciada  na  ausência  de 
prestação de serviço de creche.

Os  instrumentos  probatórios  constantes  nestes  autos 
retratam  que  a  lesão  pontuada  na  exordial  está  configurada,  uma  vez  que  a 
omissão  fez  com  que  a  avó  (quem  cuida  da  menor,  conforme 
“ENCAMINHAMENTO” do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente da 
Região Norte de João Pessoa, fl. 18) da criança procurasse o parquet estadual, que 
impetrou o presente  writ com a finalidade de solucionar o problema, diante da 
omissão do ente estatal.

A ordem jurídica inaugurada pela  Constituição Federal  de 
1988 assegura a prestação do serviço de creche para as crianças de zero a seis anos.

A  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  traça  norma 
semelhante,  e  este  é  comando  de  observância  obrigatória  pelos  entes  estatais 
responsáveis.

Outro  não  é  o  entendimento  deste  Tribunal  de  Justiça, 
conforme julgado que colaciono:

PROCESSUAL  CIVIL.  Agravo  Interno  interposto  em  face  de  decisão 
monocrática  que  negou  seguimento  ao  Agravo  de  Instrumento.  Direito  à 
educação.  Município  de  João  Pessoa.  Garantia  constitucional  de  acesso  à 
educação  infantil.  Vaga  em  creche  ou  pré-escola.  Art.  557,  caput,  do  CPC. 
Jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios e Superiores. Desprovimento do 
Agravo  Interno.  Queda-se  claro  o  dever  jurídico  do  Poder  Público, 
consubstanciado  na  CF,  no  ECA e  na  LDB (Lei  nº  9.394/96),  de  garantir  o 
atendimento em creche ou pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade, 
com absoluta  prioridade,  por  ser  a  educação  infantil  um direito  fundamental 
social,  portanto,  não há que se fazer  qualquer reparo na decisão ora atacada. 
Consoante art. 557, caput do CPC, é dado ao relator negar seguimento ao recurso 
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manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com 
jurisprudência  dominante  de  Tribunal  Superior.  Ausente  infringência  ao 
mencionado dispositivo legal,  impõe-se  o  desprovimento  do presente  Agravo 
Interno.  (TJPB;  AGInt-AI  200.2012.063.517-8/001;  Terceira  Câmara 
Especializada Cível; Rel. Des. Genésio Gomes Pereira Filho; DJPB 06/09/2012; 
Pág. 11) 

Outrossim,  as  normas  insertas  no  art.  557,  do  CPC,  que 
permitem  ao  relator  analisar  monocraticamente  os  recursos  ou  decisões  que 
estiverem  em  confronto  com  jurisprudência  dos  tribunais  superiores,  são 
aplicáveis à remessa oficial.

Nesse sentido é a Súmula n° 253, do Superior Tribunal de 
Justiça: 

O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o 
reexame necessário.

Como  a  remessa  oficial  está  em  confronto  com 
jurisprudência dominante deste Tribunal, a situação se enquadra na hipótese de 
julgamento monocrático.

Com essas considerações, NEGO SEGUIMENTO à remessa 
necessária, na forma do art. 557, do Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 25 de agosto de 2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                     Relatora
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