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ENSINO  PARA  JOVENS  E  ADULTOS  NA  REDE
ESTADUAL.  ACESSO  À  EDUCAÇÃO.  DIREITO  SOCIAL
GARANTIDO PELA CONSTITUIÇÃO CIDADÃ. DEVER DO
ESTADO.  NECESSIDADE  DE  OBSERVÂNCIA  À
DIGNIDADE  DA  PESSOA  HUMANA.  OFENSA  AO
PRINCÍPIO  DA  SEPARAÇÃO  DOS  PODERES.
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POSSÍVEL AFASTADO. DESPROVIMENTO DA SÚPLICA
APELATÓRIA E DA REMESSA EX-OFFÍCIO.  

- 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. 

-  Inescusável  é  o  dever  do  Ente  Estatal  de  propiciar  a
educação, tendo em vista ser direito fundamental que não
pode ser condicionado à conveniência ou oportunidade, sob
o risco de dano ao processo de aprendizagem dos jovens e
adultos que pretendem concluir os estudos na rede estadual
de ensino, através de programa voltado para pessoas que
não têm a possibilidade de frequentar a escola no período
noturno.

-  Não  há  no  que  se  falar  em  afronta  ao  princípio  da
separação  dos  poderes  quando  o  Judiciário  se  limita  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
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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).

-  No presente caso,  não há que se falar em ausência de
dotação  orçamentária  ou  que  o  deferimento  do  pedido
exordial  poderia  resultar  na  inviabilização  dos  serviços
públicos,  porquanto  se  trata  apenas  de  compelir  o  Ente
Fazendário  a  cumprir  um  mister  que  a  Carta  Magna  lhe
impõe  e  assegura  ao  cidadão  como  direito  fundamental,
devendo a Administração realocar recursos suficientes a fim
de  assegurar  acesso  digno  à  educação,  bem  como
engendrar  políticas  públicas  de  modo  a  suprir  seu  dever
constitucional.

“(...)  “A  cláusula  da  reserva  do  possível  não  pode  ser
invocada pelo Estado com a finalidade de exonerar-se do
cumprimento  de  suas  obrigações  constitucionais,
notadamente  quando,  dessa  conduta  governamental
negativa,  puder  resultar  nulificação  ou  até  mesmo,
aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um
sentido de essencial fundamentalidade. " (STF. Arguição de
Preceito  Fundamental  45.  Informativo  345)”  (TJDF;  Rec
2009.01.1.157964-0;  Ac.  658.101;  Terceira  Turma  Cível;  Rel.  Des.
Getúlio de Moraes Oliveira; DJDFTE 05/03/2013; Pág. 170)

-  Prevalece o  entendimento  de que é  possível  o  controle
judicial  de políticas  públicas,  quando estiverem em perigo
direitos fundamentais.

- Na hipótese em comento, verificamos que a dignidade das
pessoas hipossuficientes  encontra-se  em xeque diante  da
impossibilidade de frequentar  a  escola  com a redução do
número de vagas disponibilizadas no período diurno. 

- “ (...)Não há como acatar a alegação de que o Estado não
tem como atender a demandas desta ordem em virtude de
ausência  de  dotação  orçamentária  própria  ou  que  seu
deferimento poderia resultar na inviabilização dos serviços
públicos,  porquanto  se  trata  apenas  de  compelir  o  ente
público  a  cumprir  dever  que a Carta  Magna lhe  impõe e
assegura ao cidadão como direito fundamental, devendo a
Administração Pública realocar recursos suficientes a fim de
assegurar acesso digno à educação, bem como engendrar
políticas públicas de modo a suprir seu dever constitucional;
- Recurso conhecido e desprovido.”  (TJ-SE - AC: 2011209189 SE
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,  Relator:  DESA.  SUZANA MARIA CARVALHO  OLIVEIRA,  Data  de
Julgamento: 08/05/2012, 1ª.CÂMARA CÍVEL) (negritei)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Remessa  Necessária  e  de  Apelação  Cível  interposta  pelo

Estado da Paraíba contra sentença de fls.  150/158,  proferida na  Ação Civil  Pública

proposta pelo Ministério Público do Estado da Paraíba. 

A demanda foi ajuizada objetivando a criação de novas turmas da Educação

de Jovens e Adultos no turno diurno, na modalidade presencial, visando o atendimento ao

princípio constitucional do padrão de qualidade no direito à educação. 

Narra  a  exordial  que  a  demanda  suprimida  é  superior  aos  números

apresentados com relação às matrículas, posto que não há turmas suficientes para suprir

a necessidade dos alunos que querem continuar ou voltar aos estudos. (fls. 18).

No decreto sentencial combatido, a Magistrada de base julgou procedente o

pedido inicial,  para determinar que o Estado da Paraíba realize a instituição de novas

turmas da educação de jovens e adultos, no turno diurno, na modalidade presencial, na

cidade de João Pessoa/PB, nos termos dos arts. 5º, 205 e 208, da Constituição Federal, e

269, I, do Código de Ritos. 

Sem custas ou honorários. 

Irresignado,  apelou  o  Ente  Público  às  fls.  150/158,  sustentando  que  a

impossibilidade da  realização  de  despesas  que  exceda o  crédito  orçamentário  anual,

quando  a  administração  não  pode  realizar  qualquer  despesa  extra,  após  início  do

exercício financeiro do ano em curso, sem que haja a competente receita para o gasto.
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Outrossim, assevera que “o fato de que a administração é livre do âmbito do

mérito do ato administrativo que envolva decisões técnicas, norteando-se sempre pelo

interesse público e pelo princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Dessa feita,

cabe ao Judiciário é o controle da legalidade do procedimento” (fls. 155), afirmando ser

inerente  e  exclusivo  do  Executivo  a  avaliação  da  necessidade  de  manutenção  de

estabelecimento educacional, não podendo o Judiciário pretender substituí-lo. 

Aduz, ainda, que há que se observar a cláusula da reserva do possível,

requerendo, por fim, o provimento do apelo para que seja reformada a decisão refutada. 

Contrarrazões  acostadas  às  fls.  162/170,  refutando  os  argumentos  do

recorrente. 

Parecer  Ministerial,  opinando  pelo  desprovimento  das  irresignações.

(fls.178/190).

É o breve relatório. 

VOTO.

Trata-se de Remessa Oficial e de Apelação Cível interposta pelo Estado da

Paraíba, irresignado com a sentença de fls.  144/147,  que julgou procedente o pedido

formulado pelo Ministério Público na presente Ação Civil Pública e impôs ao ora apelante

a obrigação de proceder a criação de novas vagas da educação de jovens e adultos, no

turno diurno, modalidade presencial, na cidade de João Pessoa.

Em  análise  detida  dos  autos,  verifica-se  que  o  Parquet,  ao  tomar

conhecimento  da  diminuição  do  número  de  matrículas  expediu  a  Recomendação  nº

12/2010, ao Secretário de Educação e Cultura do Estado da Paraíba, no sentido de tomar

as  medidas  necessárias  para  a  abertura  de  mais  turmas  de  Educação  de  Jovens  e

Adultos (EJA) no período matinal para atender à demanda da população impossibilitada

de frequentar o horário noturno.
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Apesar  da referida notificação,  foi  verificado que não houve aumento no

número de vagas, apesar do aumento populacional, caindo a quantidade de matrículas no

ensino médio no ano de 2012 (dois mil e doze), não sendo cumprido a Recomendação nº

12/2010, bem como sendo contatados os mesmos problemas quanto à falta de turmas

presenciais no período diurno.

Na peça recursal, o Estado suscita a teoria da reserva do possível,  bem

como alega que cabem aos Poderes Executivo e Legislativo a elaboração, aprovação e

execução das políticas orçamentárias, não sendo permitido ao Judiciário invadir o mérito

do ato administrativo discricionário, sob pena de violação do princípio constitucional da

separação dos poderes, insculpido no art. 2º da Constituição Federal.

De início, vale registrar o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal

Federal que excepciona a possibilidade da ingerência do Poder Judiciário nos casos em

que a omissão administrativa importa em clara inobservância de comando legal cogente,

gerando desrespeito aos direitos fundamentais. Veja-se:

RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.
ABRIGOS PARA MORADORES DE RUA. REEXAME DE FATOS
E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
SEPARAÇÃO  DOS  PODERES.  INEXISTÊNCIA.  AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. Incabível o recurso extraordinário
quando as  alegações de violação a  dispositivos  constitucionais
exigem o  reexame de  fatos  e  provas  (Súmula  279/STF).  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.  1   

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO SUBJETIVO.
PRIORIDADE.  CONTROLE  JUDICIAL  DE  POLÍTICAS
PÚBLICAS. ESCASSEZ DE RECURSOS. DECISÃO POLÍTICA.
RESERVA DO  POSSÍVEL.  MÍNIMO  EXISTENCIAL.  1.  A vida,
saúde  e  integridade  físico-psíquica  das  pessoas  é  valor  ético-
jurídico  supremo no  ordenamento  brasileiro,  que  sobressai  em
relação a todos os outros, tanto na ordem econômica, como na
política e social. 2. O direito à saúde, expressamente previsto na

1 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. 
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Constituição Federal de 1988 e em legislação especial, é garantia
subjetiva  do  cidadão,  exigível  de  imediato,  em  oposição  a
omissões do Poder Público. O legislador ordinário, ao disciplinar a
matéria, impôs obrigações positivas ao Estado, de maneira que
está compelido a cumprir o dever legal. 3. A falta de vagas em
Unidades de Tratamento Intensivo - UTIs no único hospital local
viola  o direito  à saúde e afeta o mínimo existencial  de toda a
população  local,  tratando-se,  pois,  de  direito  difuso  a  ser
protegido. 4. Em regra geral, descabe ao Judiciário imiscuir-se
na  formulação  ou  execução  de  programas  sociais  ou
econômicos. Entretanto, como tudo no Estado de Direito, as
políticas  públicas  se  submetem  a  controle  de
constitucionalidade e legalidade, mormente quando o que se
tem não é  exatamente  o exercício  de  uma política  pública
qualquer,  mas  a  sua  completa  ausência  ou  cumprimento
meramente  perfunctório  ou  insuficiente. 5.  A  reserva  do
possível  não  configura  carta  de  alforria  para  o  administrador
incompetente, relapso ou insensível à degradação da dignidade
da pessoa humana, já que é impensável que possa legitimar ou
justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão de fome ou
por negação de apoio médico-hospitalar. A escusa da "limitação
de recursos orçamentários" frequentemente não passa de biombo
para esconder a opção do administrador pelas suas prioridades
particulares em vez daquelas  estatuídas na Constituição e nas
Leis,  sobrepondo  o  interesse  pessoal  às  necessidades  mais
urgentes da coletividade. O absurdo e a aberração orçamentários,
por  ultrapassarem  e  vilipendiarem  os  limites  do  razoável,  as
fronteiras do bom-senso e até políticas públicas legisladas, são
plenamente  sindicáveis  pelo  Judiciário,  não  compondo,  em
absoluto,  a  esfera  da discricionariedade do Administrador,  nem
indicando rompimento do princípio da separação dos Poderes. 6.
"A  realização  dos  Direitos  Fundamentais  não  é  opção  do
governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode
ser encarada como tema que depende unicamente da vontade
política.  Aqueles  direitos  que  estão  intimamente  ligados  à
dignidade  humana  não  podem  ser  limitados  em  razão  da
escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador".2 

“É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação
pelo  Estado,  quando  inadimplente,  de  políticas  públicas
constitucionalmente previstas,  sem que haja ingerência em
questão  que  envolve  o  poder  discricionário  do  Poder
Executivo.”3 (grifei)

[...] Admite-se a possibilidade de atuação do Poder Judiciário
para  proteger  direito  fundamental  não  observado  pela
administração pública.4 . (negritei)

2 RESP. 1.185.474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29.4.2010). 7. Recurso 
Especial provido. (STJ; REsp 1.068.731; Proc. 2008/0137930-3; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Herman 
Benjamin; Julg. 17/02/2011; DJE 08/03/2012.
3RE 464143 AgR, re. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 15-12-2009, DJe 030, pub. 19-2-2010.
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No  Superior  Tribunal  de  Justiça  encontramos  precedente  que  merece

destaque:

"ADMINISTRATIVO  -  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  -  CONTROLE
JUDICIAL  DE  POLÍTICAS  PÚBLICAS  -  POSSIBILIDADE  EM
CASOS  EXCEPCIONAIS  -  DIREITO  À  SAÚDE  -
FORNECIMENTO  DE  EQUIPAMENTOS  A  HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO - MANIFESTA NECESSIDADE - OBRIGAÇÃO
DO ESTADO -  AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
SEPARAÇÃO  DOS  PODERES  -  NÃO-OPONIBILIDADE  DA
RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO EXISTENCIAL.
"1.  Não  comporta  conhecimento  a  discussão  a  respeito  da
legitimidade do Ministério  Público para figurar no pólo ativo da
presente ação civil pública, em vista de que o Tribunal de origem
decidiu a questão unicamente sob o prisma constitucional.
"2.  Não  há  como  conhecer  de  recurso  especial  fundado  em
dissídio  jurisprudencial  ante  a  não-realização  do  devido  cotejo
analítico.
"3. A partir da consolidação constitucional dos direitos sociais, a
função  estatal  foi  profundamente  modificada,  deixando  de  ser
eminentemente legisladora em pró das liberdades públicas, para
se tornar  mais  ativa  com a missão de transformar  a  realidade
social. Em decorrência, não só a administração pública recebeu a
incumbência de criar e implementar políticas públicas necessárias
à  satisfação  dos  fins  constitucionalmente  delineados,  como
também,  o  Poder  Judiciário  teve  sua  margem  de  atuação
ampliada, como forma de fiscalizar e velar pelo fiel cumprimento
dos objetivos constitucionais.
"4. Seria uma distorção pensar que o princípio da separação
dos  poderes,  originalmente  concebido  com  o  escopo  de
garantia  dos  direitos  fundamentais,  pudesse  ser  utilizado
justamente  como  óbice  à  realização  dos  direitos  sociais,
igualmente fundamentais. Com efeito, a correta interpretação
do referido princípio, em matéria de políticas públicas, deve
ser a de utilizá-lo apenas para limitar a atuação do judiciário
quando  a  administração  pública  atua  dentro  dos  limites
concedidos  pela  lei.  Em  casos  excepcionais,  quando  a
administração extrapola os limites da competência que lhe
fora atribuída e age sem razão, ou fugindo da finalidade a
qual  estava  vinculada,  autorizado  se  encontra  o  Poder
Judiciário  a  corrigir  tal  distorção  restaurando  a  ordem
jurídica violada.
"5.  O  indivíduo  não  pode  exigir  do  estado  prestações
supérfluas,  pois  isto  escaparia  do  limite  do  razoável,  não
sendo exigível que a sociedade arque com esse ônus. Eis a
correta compreensão do princípio da reserva do possível, tal
como foi formulado pela jurisprudência germânica. Por outro
lado,  qualquer  pleito  que  vise  a  fomentar  uma  existência

4 AI 664053 AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 3-3-2009, DJe 059, pub. 27-3-
2009.
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minimamente  decente  não  pode  ser  encarado  como  sem
motivos,  pois  garantir  a  dignidade  humana  é  um  dos
objetivos principais do Estado Democrático de Direito.  Por
este motivo, o princípio da reserva do possível não pode ser
oposto ao princípio do mínimo existencial.
"6.  Assegurar um mínimo de dignidade humana por meio de
serviços públicos essenciais, dentre os quais a educação e a
saúde, é escopo da República Federativa do Brasil que não
pode  ser  condicionado  à  conveniência  política  do
administrador  público.  A  omissão  injustificada  da
administração  em  efetivar  as  políticas  públicas
constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção
da dignidade humana não deve ser assistida passivamente
pelo Poder Judiciário.
"Recurso especial parcialmente conhecido e improvido."5  (grifei)

Diante das decisões acima transcritas, depreende-se que inexiste afronta ao

postulado da separação dos poderes quando o Judiciário se limita a determinar ao Estado

o cumprimento de mandamento constitucional.

A Constituição Federal  prevê no art. 205, que “A educação, direito de todos

e dever do Estado e da família,  será promovida e incentivada com a colaboração da

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da

cidadania e sua qualificação para o trabalho”.

A respeito  do  direito  à  educação,  o  Pretório  Excelso  já  afirmou  que  "A

educação é um direito fundamental  e indisponível  dos indivíduos.  É dever  do Estado

propiciar  meios  que  viabilizem  o  seu  exercício.  Dever  a  ele  imposto  pelo  preceito

veiculado pelo artigo 205 da Constituição do Brasil."(RE 603575 AgR/SC, rel. Min. Eros Grau, j.

20-4-2010, Segunda Turma, DJe 086, div. 13-5-2010, pub. 14-5-2010).

Resta  patente,  portanto,  que  a  educação  possui  status de  direito

fundamental,  tão  relevante  quanto  a  segurança  pública  e  a  saúde,  igualmente

conceituadas como direito de todos e dever do Estado (arts. 144 e 196, ambos da CF).

Neste contexto, o argumento tecido pelo apelante, de que seria inviável a

intervenção do Judiciário em suas decisões políticas, não merece prosperar, pois é lícito

5 REsp 1041197-MS, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 25-8-2009, DJe 16-9-2009.
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ao Órgão Judicante, ao se deparar com qualquer lesão a preceito fundamental, apreciar e

intervir na questão.

No  caso,  como  já  relatado,  após  recomendação  ministerial  sobre  a

necessidade de crianção de novas turmas diurnas e os vários balanços divulgando a

queda  no  número  de  matrículas,  fora  constatada  a  inércia  da  Administração  ao  não

proceder com qualquer solução para o problema, verificando-se uma queda gradativa do

número de alunos.

A Carta Magna estabelece, em seu art. 206, VII, a “garantia de padrão de

qualidade” como um dos princípios que devem nortear a assistência educacional do país.

Não se trata, pois, de enunciado que simplesmente convida o Estado a agir,

mas, sim, o obriga a promover tais atos.

Com efeito, inescusável é o dever do Ente Estatal de propiciar a educação,

tendo em vista ser direito fundamental que não pode ser condicionado à conveniência ou

oportunidade, sob o risco de dano ao processo de aprendizagem dos jovens e adultos

que pretendem concluir  os estudos na rede estadual  de ensino,  através de programa

voltado para pessoas que não têm a possibilidade de frequentar a escola no período

noturno.

Desse  modo, a título  de  melhor  esclarecimento  dos  fatos,  transcrevo

passagem do Parecer ofertado pela Procuradoria de Justiça (fls. 186), haja vista a ilustre

Procuradora ter abordado com percuciência o âmago da lide posta em juízo, conforme se

observa abaixo:

“Nesta  linha,  temos  que  o  direito  à  educação,  almejado  nesta
demanda,  direito  fundamental  por  natureza  e  necessário  à
realização  das  liberdades  públicas  positivas,  não  pode  ser
limitado  em  razão  da  escassez  orçamentária,  pois  caso  isto
aconteça, prevalecerá uma norma de natureza orçamentária, em
face  dos  direitos  humanos  fundamentais,  havendo,  pois,  uma
flagrante violação a um dos alicerces do Estado Democrático de
Direito, qual seja a dignidade da pessoa humana.”
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Logo, conclui-se que a defasagem na oferta de vagas diurnas para adultos e

jovens na rede estadual de ensino fere diretamente o direito fundamental à educação, de

modo que verificada a necessidade da implementação de novas turmas para atender a

demanda crescente, deve a administração criar meios para serem ofertadas novas vagas

para  o  cumprimento  do  dever  de  oferecer  a  educação  gratuita,  sendo  que  qualquer

decisão do poder público em sentido contrário viola frontalmente o princípio constitucional

da dignidade da pessoa humana. 

Ademais,  o  pleito  em  análise  visa  propiciar  a  educação  básica  para  a

população carente, já que garantir a dignidade humana é um dos objetivos principais do

Estado Democrático de Direito. Por este motivo, o princípio da reserva do possível não

pode ser oposto ao postulado do mínimo existencial.

Acerca  do princípio  da  reserva  do  financeiramente  possível,  o  eminente

Ministro  Celso de Mello,  no julgamento da  Arguição de Descumprimento de Preceito

Fundamental nº. 45,  fez constar o que segue: 

“[...] Não se mostrará lícito, no entanto, ao Poder Público, em tal
hipótese  –  mediante  indevida  manipulação  de  sua  atividade
financeira  e/ou  político-administrativa  –  criar  obstáculo  artificial
que revele o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar,
de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação,
em  favor  da  pessoa  e  dos  cidadãos,  de  condições  materiais
mínimas  de  existência.  Cumpre  advertir,  desse  modo,  que  a
cláusula da “reserva do possível” – ressalvada a ocorrência de
justo motivo objetivamente aferível – não pode ser invocada, pelo
Estado, com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas
obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta
governamental  negativa,  puder  resultar  nulificação  ou,  até
mesmo,  aniquilação  de direitos  constitucionais  impregnados de
um sentido de essencial fundamentalidade [...] (DJ n. 84 do dia
04.05.2004). 6 (Grifou-se)

Outrossim, não há que se falar em ausência de dotação orçamentária ou

que  o  deferimento  do  pedido  exordial  poderia  resultar  na  inviabilização  dos  serviços

públicos, porquanto se trata apenas de compelir o Ente Fazendário a cumprir um mister

que a Carta Magna lhe impõe e assegura ao cidadão como direito fundamental, devendo

6  Informativo n. 345 do Supremo Tribunal Federal.
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a  Administração  realocar  recursos  suficientes  a  fim  de  assegurar  acesso  digno  à

educação,  bem  como  engendrar  políticas  públicas  de  modo  a  suprir  seu  dever

constitucional.

Neste sentido é a jurisprudência pátria:

“ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  MINISTÉRIO
PÚBLICO.  DIREITO  DIFUSO.  INTERESSE  DE  AGIR
CONFIGURADO. ESCOLA  MUNICIPAL.  INFRAESTRUTURA
PRECÁRIA.  OBRAS  DE  REFORMA  E  AMPLIAÇÃO.
IMPRESCINDIBILIDADE.  CRIANÇA  E  ADOLESCENTE.
TUTELA DE DIREITOS. ABSOLUTA PRIORIDADE. POLÍTICAS
PÚBLICAS  DE  ORDEM  EDUCACIONAL.  OMISSÃO  DA
ADMINISTRAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL. ADMISSIBILIDADE.
MULTA  DIÁRIA.  CABIMENTO.  SENTENÇA  CONFIRMADA.  O
Ministério Público tem interesse processual ao propor ação civil
pública  na  defesa  dos  interesses  de  ordem  pública,  difusos,
coletivos  ou  individuais  homogêneos,  a  exemplo,  do  direito  à
educação  destinada  às  crianças  e  adolescentes.  Não  há
ingerência indevida nas atribuições do Poder Executivo, mas
apenas exercício do controle conferido ao Poder Judiciário
quando  impõe  o  cumprimento  de  obrigação  de  fazer  em
processo  que  objetiva  a  tutela  de  direitos  assegurados  à
criança e ao adolescente, que, por se tratarem de pessoas em
desenvolvimento,  merecem  tratamento  prioritário  por  parte
dos administradores públicos.  É vedado ao Poder  Público,
como  forma  de  se  eximir  em  executar  política  específica
visando  assegurar  o  direito  à  educação,  alegar  falta  de
disponibilidade  financeira,  invocando,  para  tanto,  a  Lei  de
responsabilidade fiscal e o princípio da reserva do possível,
mormente  quando  já  passados  mais  de  vinte  anos  de
vigência da Constituição da República e da Lei nº 8.069/90. É
cabível a aplicação de multa contra a Administração Municipal em
caso de descumprimento de obrigação de fazer.”7 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO  CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA.  REFORMA  DA  ESCOLA  11  DE  AGOSTO.
INVOCAÇÃO  DA  TEORIA  DA  RESERVA  DO  POSSÍVEL.
PRINCÍPIO  DA SEPARAÇÃO  DOS  PODERES.  AFASTADOS.
UNIDADE EDUCACIONAL QUE DESDE 2010 ENCONTRA-SE
EM  PÉSSIMAS  CONDIÇÕES  FÍSICAS.  IRREGULARIDADES
CONSTATADAS  ATRAVÉS  DAS  PROVAS  ADUNADAS  AO
FEITO.  EDUCAÇÃO.  DIREITO  SOCIAL  GARANTIDO  PELA
CONSTITUIÇÃO  CIDADÃ.  Possibilidade  do  poder  judiciário
determinar a implementação de políticas públicas diante da
abusividade  governamental.  Apelante  que  já  fez  licitação  e

7 TJMG; AC-RN 1.0713.10.007244-4/001; Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes; Julg. 19/11/2013; DJEMG
03/12/2013.
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contratou empresa para solucionar tal imbróglio,  no entanto, as
obras estão atrasadas, segundo informações do próprio secretário
de  estado  da  educação  (fl.  165/166).  Prazo  concedido  para
cumprimento da determinação judicial ampliado. Inteligência dos
princípios  da  razoabilidade  e  proporcionalidade.  Recurso
conhecido e parcialmente provido.”8 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR
CONCEDIDA  INAUDITA  ALTERA  PARS,  DETERMINANDO  A
EXECUÇÃO  DE  OBRAS  ESTRUTURAIS  NA  ESCOLA
ESTADUAL  MANOEL  FRANCO  FREIRE.  PRELIMINAR  DE
NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE,
EM  CASOS  EXCEPCIONAIS,  DE  CONCESSÃO  DE
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM FACE DO PODER PÚBLICO,
SEM  A  SUA  OITIVA.  PROCEDENTES  JURISPRUDENCIAIS.
MEDIDA PREVENTIVA E ACAUTELATÓRIA DO BEM ESTAR E
DA INTEGRIDADE FÍSICA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES
QUE ALI ESTUDAM. Em se tratando de políticas públicas que
visam  a  correção  de  uma  situação  concreta  em  que  se
discute a omissão do poder público na garantia dos direitos
fundamentais  da  população,  não  se  configura  violação  ao
princípio da separação de poderes. A determinação de feitura
ou não de obras deve ser vista e apreciada de acordo com o
caso  concreto,  tendo  em  vista  a  obrigatoriedade  de
atendimento  aos  demais  princípios  que  regem  a
administração  pública  e  as  consequências  advindas  da
ordem  judicial.  Outrossim,  a  ação  originária  fora  ajuizada
com  base  em  procedimento  preparatório  cadastrado  em
28/09/2011, que verificou a precariedade da estrutura física da
instituição  de  ensino,  já  podendo  o  estado  ter  efetuado
dotação orçamentária suficiente para implementar as ações
que  permitissem  a  regularização  daquela  área.  Prazo  para
execução das obras.  Exiguidade.  Ampliação para 120 (cento e
vinte)  dias.  Fixação  de  astreintes.  Caráter  coercitivo.  Valor
razoável. Agravo conhecido e parcialmente provido. - reforma do
decisum tão somente para aumentar o prazo para execução da
medida para 120 (cento e vinte) dias.”9 

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação civil pública. Inconformismo do estado
de sergipe. Reforma da escola estadual professora hermínia
caldas.  Precariedade  verificada  em  relação  à  segurança  e
estrutura  do  imóvel.  Vistoria  realizada  pela  curadoria  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. Recurso
conhecido e desprovido. - a educação, por ser um direito de

8 TJSE; AC 2012223921; Ac. 13842/2013; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Osório de Araujo Ramos Filho;
DJSE 20/09/2013.
9 TJSE; AI 2013207754; Ac. 13780/2013; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Cezário Siqueira Neto; Julg.
16/09/2013; DJSE 19/09/2013.
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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.”10 

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA.  DIREITO À EDUCAÇÃO. DEVER DO
ESTADO.  ESCOLA  PÚBLICA  EM  CONDIÇOES  FÍSICAS
PRECÁRIAS.  REFORMA.  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  DO
DISTRITO  FEDERAL.  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  1.
Consoante  expressa  previsão  da  Constituição  Federal,
educação é direito de todos e dever do Estado, impondo-se
ao  Poder  Público  promover  ações  que  tornem  efetivo  o
acesso da população ao ensino de qualidade e em ambiente
apropriado,  sob  pena  de  esvaziar-lhe  o  conteúdo,  não  lhe
conferindo efetividade. 2. A situação precária das instalações
físicas de estabelecimento escolar  e a  omissão do Distrito
Federal  em  proceder  às  reformas  necessárias,  autoriza  a
intervenção judicial para compelir o ente público a cumprir
com sua função social. 3. "A cláusula da reserva do possível
não  pode  ser  invocada  pelo  Estado  com  a  finalidade  de
exonerar-se  do  cumprimento  de  suas  obrigações
constitucionais,  notadamente  quando,  dessa  conduta
governamental  negativa,  puder  resultar  nulificação  ou  até
mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados
de  um  sentido  de  essencial  fundamentalidade.  "  (STF.
Arguição de Preceito Fundamental 45. Informativo 345) 4.  A
despeito  das  condições  físicas  da  escola  que  demandam
reformas urgentes, nas ausência de laudo da Defesa Civil  pela
interdição,  o fechamento e transferência  dos alunos para outra
unidade  não  se  mostram  recomendáveis,  cumprindo  ao  Poder
Público  adotar  medidas que  viabilizem a reforma sem maiores
prejuízos aos estudantes. Precedente da Casa. 5. Remessa de
Oficio, Apelo voluntário do Distrito Federal e Recurso Adesivo do
MPDFT improvidos. Sentença confirmada.”11 

“APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  REFORMA  DE
ESCOLA  ESTADUAL.  PRECARIEDADE  VERIFICADA  EM
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRELIMINAR. DEVER DO
ESTADO.  EDUCAÇÃO.  DIREITO  FUNDAMENTAL PREVISTO
NA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO
DOS PODERES.  INOCORRÊNCIA.  I.  Verificando-se,  através
de  procedimento  administrativo  prévio  instaurado  pelo
Ministério  Público  Estadual,  a  precariedade  da  escola

10 TJSE; AC 2013210947; Ac. 13568/2013; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Múcio Santana de
Abreu Lima; Julg. 09/09/2013; DJSE 16/09/2013.
11 TJDF; Rec 2009.01.1.157964-0; Ac. 658.101; Terceira Turma Cível; Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira;
DJDFTE 05/03/2013; Pág. 170.
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estadual,  de modo a comprometer  a  integridade física dos
alunos e funcionários, cabe ao Estado o dever de reformar a
Unidade Escolar, tendo em vista que a educação é um direito
fundamental, previsto na Constituição Federal. II. Não há que
se falar em ofensa ao princípio da separação dos poderes
quando o Judiciário limita-se a determinar o cumprimento de
mandamento constitucional.”12 

“APELAÇÃO CÍVEL -  AÇAO  CIVIL  PÚBLICA -  REFORMA DE
ESCOLA  MUNICIPAL  -  PRECARIEDADE  VERIFICADA  EM
RELAÇAO  À  SEGURANÇA  E  ESTRUTURA  DO  IMÓVEL  -
LAUDOS TÉCNICOS CONFECIONAOS PELA VIGILÂNCIA CIVIL
E  CORPO  DE  BOMBEIROS  -  PATENTE  RISCO  À
INCOLUMIDADE  FÍSICA DOS  ALUNOS  E  PROFESSORES  -
DEVER  DO  MUNICÍPIO  -  EFETIVAÇAO  DOS  DIREITOS
FUNDAMENTAIS  -  INOCORRÊNCIA  DE  OFENSA  AOS
PRINCÍPIOS DA SEPARAÇAO DOS PODERES - PRINCÍPIO DA
RESERVA DO POSSÍVEL AFASTADO - RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO. - 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 ser prestada de forma
eficiente;  -  A Constituição  Federal  obriga  o  Município  garantir
condições físicas básicas ao adequado funcionamento das suas
escolas,  não havendo que se falar  em afronta ao princípio  da
separação dos poderes quando o Judiciário limita-se a determinar
o cumprimento de mandamento constitucional, como no caso em
exame. Precedentes dos Tribunais Superiores; -  Não há como
acatar a alegação de que o Estado não tem como atender a
demandas desta ordem em virtude de ausência de dotação
orçamentária própria ou que seu deferimento poderia resultar
na inviabilização dos serviços públicos,  porquanto se trata
apenas de  compelir  o  ente  público a  cumprir  dever  que  a
Carta Magna lhe impõe e assegura ao cidadão como direito
fundamental,  devendo  a  Administração  Pública  realocar
recursos  suficientes  a  fim  de  assegurar  acesso  digno  à
educação, bem como engendrar políticas públicas de modo a
suprir  seu  dever  constitucional; -  Recurso  conhecido  e
desprovido.”13 (negritei)

Por fim, reitero que prevalece o entendimento de que é possível o controle

judicial de políticas públicas, quando estiverem em perigo direitos fundamentais.

Na  hipótese  em  comento,  verificamos  que  a  dignidade  das  pessoas

hipossuficientes encontra-se em xeque diante da impossibilidade de frequentar a escola

12 TJMA;  Rec  0000291-25.2010.8.10.0089;  Ac.  133653/2013;  Primeira  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Jaime
Ferreira; Julg. 08/08/2013; DJEMA 19/08/2013.
13 TJ-SE  -  AC:  2011209189  SE  ,  Relator:  DESA.  SUZANA MARIA CARVALHO  OLIVEIRA,  Data  de
Julgamento: 08/05/2012, 1ª.CÂMARA CÍVEL.
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com a redução do número de vagas disponibilizadas no período diurno. 

Desse modo, os argumentos do apelante não merecem prosperar, posto que

não houve violação ao princípio da Separação dos Poderes, porquanto a Justiça pode

controlar atos governamentais, quando houver ameaça a preceitos constitucionais. 

Cumpre frisar, ainda, que o acesso à educação é um direito social também

garantido a todos pela Constituição Cidadã, em seu art. 6º, razão pela qual não se mostra

tão primordial a ampliação das vagas na rede de ensino estadual requerida nesta ação, in

verbis: 

Art.  6º  São  direitos  sociais  a  educação, a  saúde,  a
alimentação,  o  trabalho,  a  moradia, o  lazer, a  segurança,  a
previdência  social,  a  proteção  à  maternidade  e  à  infância,  a
assistência  aos  desamparados,  na  forma  desta  Constituição.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 64, de 2010)

Registro, por oportuno, que a restringir o acesso à educação, reduz-se

a quantidade de jovens e adultos com a formação mínima necessária para sua inserção

no mercado de trabalho. Com isso, impor obrigação de fazer não é interferência de um

poder  no  outro,  mas  sim  garantir  aos  filhos  de  uma  sociedade  carente  o  direito  à

educação.

Com essas considerações,  DESPROVEJO a remessa ex offício e o

apelo do Estado da Paraíba, mantendo a sentença, em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador José Ricardo Porto.
Participaram do julgamento, além deste relator, o Exmo. Sr. Des. Leandro dos Santos e o
Exmº. Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado em substituição a  Exmª. Srª. Desª.  Maria
de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

Presente à sessão o Promotor de Justiça convocado, Dr. Amadeus Lopes
Ferreira.
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Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador
Mário  Moacyr  Porto”  do Egrégio  Tribunal  de Justiça do Estado da Paraíba,  em João
Pessoa, 24 de fevereiro de 2015.

  Des. José Ricardo Porto 
RELATOR
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