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CONSTITUICIONAL -  Remessa Oficial  -
Mandado  de  Segurança  impetrado  pelo
Ministério Público - Matrícula de criança em
creche  -  Dever  do  Estado  -  Previsão
constitucional e legal - Estatuto da criança e
do  adolescente  -  Precedentes  deste
Tribunal  e  das  Cortes  Superiores  -
Manutenção  da  decisão  -  Inteligência  do
caput, do Art. 557, do Código de processo
Civil  –  Seguimento  Negado  ao  Reexame
Necessário.

– É  dever  do  Estado  garantir  a
educação infantil com a disponibilização de
creches  e  pré-escola  às  crianças  de  até
seis  anos  de  idade,  como  no  caso  dos
autos.  Desta  forma,  tratando-se  de
prerrogativa  constitucional  indisponível,  a
alegação de ausência de vaga em creche
não  pode  se  sobrepor  à  relevância  do
direito o qual se visa tutelar no mandado de
segurança. 

Vistos, etc.

Trata-se  de  Remessa  Oficial  de  decisão
proferida pelo Juízo 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca da Capital,
nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo Ministério Público do
Estado da Paraíba contra suposta ilegalidade praticada pelo Secretário de
Educação e Cultura do Município de João Pessoa.
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Na peça de ingresso, o Parquet aduziu ter
aportado na Promotoria de Defesa da Educação de João Pessoa reclamação
formulada pela Sra. Nivea Carla Rodrigues Pequeno quanto à inexistência de
vaga para sua filha Nicoly Kelly Pequeno, de 02 anos e 08 meses, em Creche
Municipal.

Expedido ofício para fins de efetivação da
matrícula,  a  Secretaria  de  Educação  do  Município  quedou-se  inerte,  não
apresentando   resposta,  motivando  a  interposição  do  presente  remédio
constitucional, com pedido de liminar.

Liminar deferida às fls. 21/23.

A autoridade  coatora  prestou  informações
(fls.28/32), alegando que vem prestando serviços educacionais de qualidade,
em plena conformidade com as necessidades da sociedade e das diretrizes
legais  e  constitucionais.  Aduz  que  as  diretrizes  escolares  proíbem  o
superlotamento em salas de aula para não comprometer o aprendizado das
crianças pequenas. Por conseguinte, informa que o Município de João Pessoa
já  disponibilizou  a  vaga  solicitada  na  CREI  Laranjeiras,  encontrando-se  a
criança matriculada.

Decidindo  a  querela,  o  Magistrado
sentenciante  concedeu  a  segurança  (fls.46/49),  confirmando  a  liminar
anteriormente  deferida   para  determinar  a  matrícula  da  criança  na  CREI
Laranjeiras,  sob  pena  de  multa  diária  e  pessoal  ao  gestor  da  educação
municipal,  no  valor  de  R$  5.000,00  (cinco  mil  reais)  por  dia,  até  o  valor
máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Não  houve  a  interposição  de  recurso
voluntário (fls. 53).

A Procuradoria de Justiça,  em parecer da
lavra da Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias (fls.59/63), manifestou-se pelo
desprovimento da remessa, mantendo-se a sentença de primeiro grau.

É o relatório.

DECIDO.

Subiram os autos a esta Corte de Justiça
por força da remessa necessária, a qual passo a analisá-la.
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O direito presentemente tutelado é o direito
à educação, o qual é assegurado pela Constituição Federal, nos seguintes
termos:

Art.  208.  O  dever  do  Estado  com  a  educação  será
efetivado mediante a garantia de:
(…);
IV  -  educação  infantil,  em  creche  e  pré-escola,  às
crianças até 5 (cinco) anos de idade;

E ainda:

Art. 211- A união,  os Estados, o Distrito Federal  e os
Municípios organizarão em regime de colaboração seus
sistemas de ensino (...)
§ 2º- Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino
fundamental e na educação infantil.

Dispõe, ainda, o Estatuto da Criança e do
Adolescente, em seu art. 54:

Art. 54 - É dever do Estado assegurar à criança e ao
adolescente:
IV- atendimento em creche e pré-escola às crianças de
zero a seis anos de idade.

Como  se  pode  aferir,  é  dever  do  Estado
garantir a educação infantil com a disponibilização de creches e pré-escola às
crianças de até seis anos de idade, como no caso dos autos.

Neste  sentido,  o  Ministério  Público  fez
prova suficiente e inequívoca da necessidade da menor em ser matriculada
em creche próxima a sua residência (fls. 14/18) e da negativa do Município de
João Pessoa em proceder a respectiva matrícula.

Aduziu  o  Município  que  a  impossibilidade
em matricular a criança deveu-se à inexistência de vagas nas creches da sua
rede, porém tal alegação não restou provada. Ademais, não seria tal suficiente
para se sobrepor à relevância do direito o qual se visa tutela no mandado de
segurança, uma vez tratar-se de prerrogativa constitucional indisponível.

De outra banda, a matrícula de uma criança
em creche não prejudicaria ninguém, tampouco poderia ser considerado como
responsável por danos ao sistema educacional do município de João Pessoa.

Sob esse aspecto, já decidiu solidamente o
Superior Tribunal de Justiça:
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RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA
ARTIGOS 54 E 208 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE.  MATRÍCULA  E  FREQÜÊNCIA  DE
MENORES DE ZERO A SEIS ANOS EM CRECHE DA
REDE PÚBLICA MUNICIPAL. 1. O Estatuto da Criança
e do Adolescente (Lei n. 8.069/90) e a Lei de Diretrizes e
Bases  da  Educação  (Lei  n.  9.394/96,  art.  4º,  IV)
asseguram o atendimento de crianças de zero a seis anos
em creches e pré-escolas da rede pública. 2. Compete à
Administração Pública propiciar às crianças de zero a
seis anos acesso ao atendimento público educacional e a
frequência em creches, de forma que, estando jungida ao
princípio da legalidade, é seu dever assegurar que tais
serviços  sejam  prestados  mediante  rede  própria.  3.
"Consagrado por um lado o dever do Estado, revela-se,
pelo  outro  ângulo,  o  direito  subjetivo  da  criança.
Consectariamente,  em  função  do  princípio  da
inafastabilidade  da  jurisdição  consagrado
constitucionalmente,  a  todo  direito  corresponde  uma
ação que o assegura, sendo certo que todas as crianças
nas condições estipuladas pela lei encartam-se na esfera
desse  direito  e  podem  exigi-lo  em  juízo"  (REsp  n.
575.280-SP, relator para o acórdão Ministro Luiz Fux,
DJ de 25.10.2004).  4.  A consideração de superlotação
nas creches e de descumprimento da Lei Orçamentária
Municipal deve ser comprovada pelo Município para que
seja  possível  ao  órgão  julgador  proferir  decisão
equilibrada na  busca  da  conciliação entre  o  dever  de
prestar  do ente  público,  suas reais possibilidades e  as
necessidades,  sempre  crescentes,  da  população  na
demanda por vagas no ensino pré-escolar.  5.  No caso
específico  dos  autos,  não  obstante  tenha  a
municipalidade  alegado  falta  de  vagas  e  aplicação  in
totum dos recursos orçamentários destinados ao ensino
fundamental,  nada  provou;  a  questão  manteve-se  no
campo das possibilidades. Por certo que, em se tratando
de caso concreto no qual estão envolvidas apenas duas
crianças, não haverá superlotação de nenhuma creche.
6.  Recurso  especial  provido.  (REsp  510.598/SP,  Rel.
Ministro  JOÃO  OTÁVIO  DE  NORONHA,  SEGUNDA
TURMA,  julgado  em  17/04/2007,  DJ  13/02/2008,  p.
148).

E também o Supremo Tribunal Federal:

CONSTITUCIONAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  EM
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  MATRÍCULA  DE
CRIANÇA DE ZERO A CINCO ANOS DE IDADE EM
CRECHE  E  PRÉ-ESCOLAS  MUNICIPAIS.  DIREITO
ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO (ART. 208,  IV,
DA CF).  I  -  O  Estado  tem  o  dever  constitucional  de

4



Remessa Oficial Nº 0000396-34.2013.815.2004

assegurar a garantia de atendimento em creche e pré-
escola às crianças de zero a cinco anos de idade (art.
208, IV, da CF). II - Agravo regimental improvido. (AI
592075  AgR,  Relator(a):  Min.  RICARDO
LEWANDOWSKI,  Primeira  Turma,  julgado  em
19/05/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-
06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02204 RT v. 98, n.
887, 2009, p. 172-174) 

Cito, ainda, pronunciamento desta Corte de
Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
LIMINAR.  DIREITO  À  EDUCAÇÃO.  Atendimento  em
creche e préescola às crianças de zero a seis anos de
idade.  Art.  208,  IV,  CF.  Direito  público  subjetivo.
Obrigação  da  municipalidade.  Fumus  boni  iuris  e
periculum in mora caracterizados. Astreintes fixadas de
ofício.  Art.  461,  §  4º,  CPC.  Provimento do recurso.  A
educação infantil representa prerrogativa constitucional
indisponível, que, deferida às crianças, a estas assegura,
para  efeito  de  seu  desenvolvimento  integral,  e  como
primeira  etapa  do  processo  de  educação  básica,  o
atendimento em creche e o acesso à pré-escola (CF, art.
208,  IV).  Essa prerrogativa jurídica,  em conseqüência,
impõe, ao estado, por efeito da alta significação social
de  que  se  reveste  a  educação  infantil,  a  obrigação
constitucional  de  criar  condições  objetivas  que
possibilitem,  de  maneira  concreta,  em  favor  das
‘crianças de zero a seis anos de idade’ (CF, art. 208, IV),
o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades de
pré-escola,  sob  pena  de  configurar-se  inaceitável
omissão  governamental,  apta  a  frustrar,  injustamente,
por  inércia,  o  integral  adimplemento,  pelo  poder
público,  de  prestação estatal  que  lhe  impôs  o próprio
texto da Constituição Federal  (STF; re 436.996.  AGR,
DJ 3-2-06). Configurando-se o atendimento em creches e
pré-escolas às crianças de zero a seis anos como direito
público  subjetivo,  presente  está  o  requisito  da
plausibilidade  do  direito  invocado  (fumus  boni  iuris).
Igualmente,  a  demora  de  o  poder  público  oferecer
serviço  educacional  de  atendimento  em  creche  e  pré-
escola  prejudica  diuturnamente  aquelas  crianças  que
poderiam dele  estar  se  beneficiando,  caracterizando a
possibilidade de ocorrência de prejuízo grave e de difícil
reparação (periculum in mora). Pode o magistrado, de
ofício ou por meio de requerimento da parte, fixar multa
diária cominatória contra a Fazenda Pública em caso de
descumprimento de obrigação de fazer (art.  461,  § 4º,
CPC).  Provimento  do  recurso.  (TJPB;  AI
022.2007.0007921/001; São José de Piranha; Rel. Des.
Manoel Soares Monteiro; DJPB 21/05/2008; Pág. 9).
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Dito  isso,  verifica-se  que  a  decisão  de
primeiro  grau  encontra-se  em  perfeita  sintonia  com  a  jurisprudência
dominante desta Corte e dos Tribunais Superiores, razão pela qual o reexame
necessário  comporta  julgamento  monocrático  por  parte  deste  Relator,  no
sentido  de  ser  mantido  o  referido  “decisum”,  nos  termos  do  art.  557,  do
Código de Processo Civil.

Apenas para corroborar, cita-se a Súmula nº
253, do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

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

Por  tais  razões,  com  fulcro  no  art.  557,
“caput”,  do CPC1,  NEGO SEGUIMENTO ao presente reexame necessário,
uma  vez  que  se  apresenta  em  sério  confronto  com  o  entendimento
sedimentado do Superior Tribunal de Justiça acima mencionado, mantendo-se
“in totum” os termos da sentença prolatada.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 29 de abril de 2015.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
 Relator

1 Art.  557.  O  relator  negará  seguimento  a  recurso  manifestamente  inadmissível,  improcedente,
prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal,
do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
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