
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 718.203 - SP (2005/0008518-5)
 
RELATOR : MINISTRO LUIZ FUX
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
RECORRIDO : MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ 
PROCURADOR : JOSÉ JOAQUIM JERÔNIMO HIPOLITO E OUTROS

EMENTA

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
LEGITIMATIO AD CAUSAM  DO PARQUET . ART. 127 DA CF/88. 
ARTS. 7.º, 200, e 201 DO DA LEI N.º 8.069/90. DIREITO À CRECHE 
EXTENSIVO AOS MENORES DE ZERO A SEIS ANOS. NORMA 
CONSTITUCIONAL REPRODUZIDA NO ART. 54 DO ESTATUTO 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. NORMA DEFINIDORA DE 
DIREITOS NÃO PROGRAMÁTICA. EXIGIBILIDADE EM JUÍZO. 
INTERESSE TRANSINDIVIDUAL ATINENTE ÀS CRIANÇAS 
SITUADAS NESSA FAIXA ETÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
CABIMENTO E PROCEDÊNCIA.
1. O Ministério Público está legitimado a defender os interesses 
transindividuais, quais sejam os difusos, os coletivos e os individuais 
homogêneos.
2. É que a Carta de 1988, ao evidenciar a importância da cidadania no 
controle dos atos da administração, com a eleição dos valores imateriais do 
art. 37, da CF como tuteláveis judicialmente, coadjuvados por uma série de 
instrumentos processuais de defesa dos  interesses transindividuais, criou 
um microsistema de tutela de interesses difusos referentes à probidade da 
administração pública, nele encartando-se a Ação Popular, a Ação Civil 
Pública e o Mandado de Segurança Coletivo, como instrumentos 
concorrentes na defesa desses direitos eclipsados por cláusulas pétreas.
3. Deveras, é mister concluir que a nova ordem constitucional erigiu um 
autêntico 'concurso de ações' entre os instrumentos de tutela dos interesses 
transindividuais e, a fortiori , legitimou o Ministério Público para o manejo 
dos mesmos.
4. Legitimatio ad causam  do Ministério Público à luz da dicção final do 
disposto no art. 127 da CF, que o habilita a demandar em prol de interesses 
indisponíveis.
5. Sob esse enfoque, assento o meu posicionamento na confinação 
ideológica e analógica com o que se concluiu no RE n.º 248.889/SP para 
externar que a Constituição Federal dispõe no art. 227 que: "É dever da 
família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 
colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão." Conseqüentemente a Carta 
Federal outorgou ao Ministério Público a incumbência de promover a 
defesa dos interesses individuais indisponíveis, podendo, para tanto, exercer 
outras atribuições previstas em lei, desde que compatível com sua finalidade 

Documento: 598918 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJ: 13/02/2006 Página  1 de 33



 

 

Superior Tribunal de Justiça

institucional (CF, arts. 127 e 129).
6. O direito à educação, insculpido na Constituição Federal e no Estatuto da 
Criança e do Adolescente, é direito indisponível, em função do bem 
comum, maior a proteger, derivado da própria força impositiva dos 
preceitos de ordem pública que regulam a matéria.
7. Outrossim, a Lei n.º 8.069/90 no art. 7.º, 200 e 201, consubstanciam a 
autorização legal a que se refere o art. 6.º do CPC, configurando a 
legalidade da legitimação extraordinária cognominada por Chiovenda como 
"substituição processual".
8. Impõe-se, contudo, ressalvar que a jurisprudência predominante do E. 
STJ entende incabível a ação individual capitaneada pelo MP (Precedentes: 
REsp n.º 706.652/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 
18/04/2005; REsp n.º 664.139/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Castro 
Meira, DJ de 20/06/2005; e REsp n.º 240.033/CE, Primeira Turma, Rel. 
Min. José Delgado, DJ de 18/09/2000).
9. O direito constitucional à creche extensivo aos menores de zero a seis 
anos.é consagrado em  norma constitucional reproduzida no art. 54 do 
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/90):

"Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente: I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive 
para os que a ele não tiveram acesso na idade própria; II - progressiva 
extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio; III - 
atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência 
preferencialmente na rede regular de ensino; IV - atendimento em 
creche e pré-escola às crianças de (zero) a 6 (seis) anos de idade."

10. Releva notar que uma Constituição Federal é fruto da vontade política 
nacional, erigida mediante consulta das expectativas e das possibilidades do 
que se vai consagrar, por isso que cogentes e eficazes suas promessas, sob 
pena de restarem  vãs e frias enquanto letras mortas no papel. Ressoa 
inconcebível que direitos consagrados em normas menores como 
Circulares, Portarias, Medidas Provisórias, Leis Ordinárias tenham eficácia 
imediata e os direitos consagrados constitucionalmente, inspirados nos mais 
altos valores éticos e morais da nação sejam relegados a segundo plano. 
Prometendo o Estado o direito à creche, cumpre adimpli-lo, porquanto a 
vontade política e constitucional, para utilizarmos a expressão de Konrad 
Hesse, foi no sentido da erradicação da miséria intelectual que assola o país. 
O direito à creche é consagrado em regra com normatividade mais do que 
suficiente, porquanto se define pelo dever, indicando o sujeito passivo, in 
casu, o Estado.
11. 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. A  homogeneidade e transindividualidade 
do direito em foco enseja a propositura da ação civil pública.
12. A determinação judicial desse dever pelo Estado, não encerra suposta 
ingerência do judiciário na esfera da administração. Deveras, não há 
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discricionariedade do administrador frente aos direitos consagrados, quiçá 
constitucionalmente. Nesse campo a atividade é vinculada sem admissão de 
qualquer exegese que vise afastar a garantia pétrea.
13. Um país cujo preâmbulo constitucional promete a disseminação das 
desigualdades e a proteção à dignidade humana, alçadas ao mesmo patamar 
da defesa da Federação e da República, não pode relegar o direito à 
educação das crianças a um plano diverso daquele que o coloca, como uma 
das mais belas e justas garantias constitucionais.
14. Afastada a tese descabida da discricionariedade, a única dúvida que se 
poderia suscitar resvalaria na natureza da norma ora sob enfoque, se 
programática ou definidora de direitos. Muito embora a matéria seja, 
somente nesse particular, constitucional, porém sem importância revela-se 
essa categorização, tendo em  vista a explicitude do ECA, inequívoca se 
revela a normatividade suficiente à promessa constitucional, a ensejar a 
acionabilidade do direito consagrado no preceito educacional.
15. As meras diretrizes traçadas pelas políticas públicas não são ainda 
direitos senão promessas de lege ferenda , encartando-se na esfera 
insindicável pelo Poder Judiciário, qual a da oportunidade de sua 
implementação.
16. Diversa é a hipótese segundo a qual a Constituição Federal consagra um 
direito e a norma infraconstitucional o explicita, impondo-se ao judiciário 
torná-lo realidade, ainda que para isso, resulte obrigação de fazer, com 
repercussão na esfera orçamentária. 
17. Ressoa evidente que toda imposição jurisdicional à Fazenda Pública 
implica em dispêndio e atuar,  sem que isso infrinja  a harmonia dos 
poderes, porquanto no regime democrático e no estado de direito o Estado 
soberano submete-se à própria justiça que instituiu. Afastada, assim, a 
ingerência entre os poderes, o judiciário, alegado o malferimento da lei, 
nada mais fez do que cumpri-la ao determinar a realização prática da 
promessa constitucional. 
18. O direito do menor à freqüência em creche, insta o Estado a  
desincumbir-se do mesmo  através da sua rede própria. Deveras, colocar um 
menor na fila de espera e atender a outros, é o mesmo que tentar legalizar a 
mais violenta afronta ao princípio da isonomia, pilar não só da sociedade 
democrática anunciada pela Carta Magna, mercê de ferir de morte a 
cláusula de defesa da  dignidade humana.
19. O  Estado não tem o dever de inserir a criança numa escola particular, 
porquanto as relações privadas subsumem-se a burocracias sequer previstas 
na Constituição. O que o Estado soberano promete por si ou por seus 
delegatários é cumprir o dever de educação mediante o oferecimento de 
creche para crianças de zero a seis anos. Visando ao cumprimento de seus 
desígnios, o Estado tem domínio iminente sobre bens, podendo valer-se da 
propriedade privada, etc. O que não ressoa lícito é repassar o seu encargo 
para o particular, quer incluindo o menor numa 'fila de espera', quer 
sugerindo uma medida que tangencia a legalidade, porquanto a inserção 
numa creche particular somente poderia ser realizada sob o pálio  da 
licitação ou delegação legalizada, acaso a entidade fosse uma longa manu  
do Estado ou anuísse, voluntariamente, fazer-lhe as vezes. Precedente 

Documento: 598918 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJ: 13/02/2006 Página  3 de 33



 

 

Superior Tribunal de Justiça

jurisprudencial do STJ: RESP 575.280/SP, desta relatoria p/ acórdão, 
publicado no DJ de 25.10.2004.
20. O Supremo Tribunal Federal, no exame de hipótese análoga, nos autos 
do RE 436.996-6/SP, Relator Ministro Celso de Mello, publicado no DJ de 
07.11.2005, decidiu verbis :

"CRIANÇA DE ATÉ SEIS ANOS DE IDADE. 
ATENDIMENTO EM CRECHE E EM PRÉ-ESCOLA. EDUCAÇÃO 
INFANTIL. DIREITO ASSEGURADO PELO PRÓPRIO TEXTO 
CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV). COMPREENSÃO GLOBAL 
DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO. DEVER 
JURÍDICO CUJA EXECUÇÃO SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO, 
NOTADAMENTE AO MUNICÍPIO(CF, ART. 211, § 2º). RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.

- 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. 

- A educação infantil, por qualificar-se como direito 
fundamental de toda criança, não se expõe, em seu processo de 
concretização, a avaliações meramente discricionárias da 
Administração Pública, nem se subordina a razões de puro pragmatismo 
governamental. 

- Os Municípios - que atuarão, prioritariamente, no ensino 
fundamental e na educação infantil (CF, art. 211, § 2º) - não poderão 
demitir-se do mandato constitucional, juridicamente vinculante, que lhes 
foi outorgado pelo art. 208, IV, da Lei Fundamental da República, e que 
representa fator de limitação da discricionariedade 
político--administrativa dos entes municipais, cujas opções, tratando-se 
do atendimento das crianças em creche (CF, art. 208, IV), não podem 
ser exercidas de modo a comprometer, com apoio em juízo de simples 
conveniência ou de mera oportunidade, a eficácia desse direito básico 
de índole social. 

- Embora inquestionável que resida, primariamente, nos 
Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e executar 
políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário, 
ainda que em bases excepcionais, determinar, especialmente nas 
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hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, 
sejam estas implementadas, sempre que os órgãos estatais competentes, 
por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem 
em caráter mandatório, vierem a comprometer, com a sua omissão, a 
eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais impregnados de 
estatura constitucional. A questão pertinente à "reserva do possível". 
Doutrina. 

21. Recurso especial provido.
 
  

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas a Egrégia 
Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça decide, por unanimidade, dar provimento ao 
recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Teori Albino 
Zavascki, Denise Arruda, José Delgado e Francisco Falcão votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 06 de dezembro de 2005.

MINISTRO LUIZ FUX  
Presidente e Relator

Documento: 598918 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJ: 13/02/2006 Página  5 de 33



 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 718.203 - SP (2005/0008518-5)
 

RELATÓRIO

EXMO. SR. MINISTRO LUIZ FUX(Relator): Trata-se de recurso especial 

interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (fls. 159/164), com 

fulcro no art. 105, III, alínea "a", da Constituição Federal contra acórdão, proferido pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

"APELAÇÃO DA MUNICIPALIDADE DE SANTO 
ANDRÉ, OBJETIVANDO A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA, PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM 
FAVOR DE DETERMINADA MENOR PARA A OBTENÇÃO DE 
VAGA EM CRECHE MUNICIPAL.SENTENÇA QUE JULGOU 
PROCEDENTE A AÇÃO E DETERMINOU O REEXAME 
NECESSÁRIO.

A conveniência e a oportunidade de o Poder Público 
realizar atos físicos de administração cabe, com exclusividade, ao 
Poder Executivo, não sendo possível ao Judiciário, sob o 
argumento de estar protegendo direitos coletivos, ordenar sejam 
efetivados.

Jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de 
Justiça.

Improcedência da ação.
Recursos providos." (fl. 139)

Opostos embargos de declaração, restaram acolhidos, apenas para fins de 

prequestionamento, consoante julgado de fls. 153/155.

Versam os autos, originariamente, Ação Civil Pública  ajuizada pelo Ministério 

Público do Estado de São Paulo, objetivando compelir o Município de Santo André a efetivar 

matrícula de criança, contando com três anos de idade à época do ajuizamento da ação, em 

creche municipal.

O r. Juízo monocrático julgou procedente o pedido, confirmando a liminar 

anteriormente concedida, para determinar que o Município procedesse à matrícula da menor 

Documento: 598918 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJ: 13/02/2006 Página  6 de 33



 

 

Superior Tribunal de Justiça

na creche pública mais próxima de sua residência, consoante se infere da sentença de fls. 

76/78.

O MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ interpôs apelação perante o Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo, que deu provimento ao recurso e à remessa oficial, nos 

termos do acórdão acima transcrito.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, em suas razões 

de recurso especial, sustenta, em síntese, que o acórdão hostilizado violou o disposto no art. 

54, IV, do Estatuto da Criança e do adolescente (Lei n.º 8.069/90).

Às fls. 166/172, consta Recurso Extraordinário dirigido ao STF.

O MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ, em contra-razões às fls. 177/191, pugna 

pela manutenção do acórdão recorrido.

O recurso especial foi admitido no Tribunal a quo, consoante despacho de fl. 

193.

É o relatório.
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RECURSO ESPECIAL Nº 718.203 - SP (2005/0008518-5)
 

EMENTA

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA. LEGITIMATIO AD CAUSAM  DO PARQUET . ART. 
127 DA CF/88. ARTS. 7.º, 200, e 201 DO DA LEI N.º 8.069/90. 
DIREITO À CRECHE EXTENSIVO AOS MENORES DE 
ZERO A SEIS ANOS. NORMA CONSTITUCIONAL 
REPRODUZIDA NO ART. 54 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE. NORMA DEFINIDORA DE DIREITOS 
NÃO PROGRAMÁTICA. EXIGIBILIDADE EM JUÍZO. 
INTERESSE TRANSINDIVIDUAL ATINENTE ÀS CRIANÇAS 
SITUADAS NESSA FAIXA ETÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
CABIMENTO E PROCEDÊNCIA.
1. O Ministério Público está legitimado a defender os interesses 
transindividuais, quais sejam os difusos, os coletivos e os individuais 
homogêneos.
2. É que a Carta de 1988, ao evidenciar a importância da cidadania no 
controle dos atos da administração, com a eleição dos valores 
imateriais do art. 37, da CF como tuteláveis judicialmente, 
coadjuvados por uma série de instrumentos processuais de defesa dos  
interesses transindividuais, criou um microsistema de tutela de 
interesses difusos referentes à probidade da administração pública, 
nele encartando-se a Ação Popular, a Ação Civil Pública e o Mandado 
de Segurança Coletivo, como instrumentos concorrentes na defesa 
desses direitos eclipsados por cláusulas pétreas.
3. Deveras, é mister concluir que a nova ordem constitucional erigiu 
um autêntico 'concurso de ações' entre os instrumentos de tutela dos 
interesses transindividuais e, a fortiori , legitimou o Ministério Público 
para o manejo dos mesmos.
4. Legitimatio ad causam  do Ministério Público à luz da dicção final 
do disposto no art. 127 da CF, que o habilita a demandar em prol de 
interesses indisponíveis.
5. Sob esse enfoque, assento o meu posicionamento na confinação 
ideológica e analógica com o que se concluiu no RE n.º 248.889/SP 
para externar que a Constituição Federal dispõe no art. 227 que: "É 
dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão." Conseqüentemente a Carta Federal outorgou ao Ministério 
Público a incumbência de promover a defesa dos interesses 
individuais indisponíveis, podendo, para tanto, exercer outras 
atribuições previstas em lei, desde que compatível com sua finalidade 
institucional (CF, arts. 127 e 129).
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6. O direito à educação, insculpido na Constituição Federal e no 
Estatuto da Criança e do Adolescente, é direito indisponível, em 
função do bem comum, maior a proteger, derivado da própria força 
impositiva dos preceitos de ordem pública que regulam a matéria.
7. Outrossim, a Lei n.º 8.069/90 no art. 7.º, 200 e 201, consubstanciam 
a autorização legal a que se refere o art. 6.º do CPC, configurando a 
legalidade da legitimação extraordinária cognominada por Chiovenda 
como "substituição processual".
8. Impõe-se, contudo, ressalvar que a jurisprudência predominante do 
E. STJ entende incabível a ação individual capitaneada pelo MP 
(Precedentes: REsp n.º 706.652/SP, Segunda Turma, Rel. Min. 
Eliana Calmon, DJ de 18/04/2005; REsp n.º 664.139/RS, Segunda 
Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 20/06/2005; e REsp n.º 
240.033/CE, Primeira Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 
18/09/2000).
9. O direito constitucional à creche extensivo aos menores de zero a 
seis anos.é consagrado em  norma constitucional reproduzida no art. 
54 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/90):

"Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente: I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, 
inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria; 
II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao 
ensino médio; III - atendimento educacional especializado aos 
portadores de deficiência preferencialmente na rede regular de 
ensino; IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de 
(zero) a 6 (seis) anos de idade."

10. Releva notar que uma Constituição Federal é fruto da vontade 
política nacional, erigida mediante consulta das expectativas e das 
possibilidades do que se vai consagrar, por isso que cogentes e 
eficazes suas promessas, sob pena de restarem  vãs e frias enquanto 
letras mortas no papel. Ressoa inconcebível que direitos consagrados 
em normas menores como Circulares, Portarias, Medidas Provisórias, 
Leis Ordinárias tenham eficácia imediata e os direitos consagrados 
constitucionalmente, inspirados nos mais altos valores éticos e morais 
da nação sejam relegados a segundo plano. Prometendo o Estado o 
direito à creche, cumpre adimpli-lo, porquanto a vontade política e 
constitucional, para utilizarmos a expressão de Konrad Hesse, foi no 
sentido da erradicação da miséria intelectual que assola o país. O 
direito à creche é consagrado em regra com normatividade mais do 
que suficiente, porquanto se define pelo dever, indicando o sujeito 
passivo, in casu, o Estado.
11. 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. 
A  homogeneidade e transindividualidade do direito em foco enseja a 

Documento: 598918 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJ: 13/02/2006 Página  9 de 33



 

 

Superior Tribunal de Justiça

propositura da ação civil pública.
12. A determinação judicial desse dever pelo Estado, não encerra 
suposta ingerência do judiciário na esfera da administração. Deveras, 
não há discricionariedade do administrador frente aos direitos 
consagrados, quiçá constitucionalmente. Nesse campo a atividade é 
vinculada sem admissão de qualquer exegese que vise afastar a 
garantia pétrea.
13. Um país cujo preâmbulo constitucional promete a disseminação 
das desigualdades e a proteção à dignidade humana, alçadas ao 
mesmo patamar da defesa da Federação e da República, não pode 
relegar o direito à educação das crianças a um plano diverso daquele 
que o coloca, como uma das mais belas e justas garantias 
constitucionais.
14. Afastada a tese descabida da discricionariedade, a única dúvida 
que se poderia suscitar resvalaria na natureza da norma ora sob 
enfoque, se programática ou definidora de direitos. Muito embora a 
matéria seja, somente nesse particular, constitucional, porém sem 
importância revela-se essa categorização, tendo em  vista a 
explicitude do ECA, inequívoca se revela a normatividade suficiente à 
promessa constitucional, a ensejar a acionabilidade do direito 
consagrado no preceito educacional.
15. As meras diretrizes traçadas pelas políticas públicas não são ainda 
direitos senão promessas de lege ferenda , encartando-se na esfera 
insindicável pelo Poder Judiciário, qual a da oportunidade de sua 
implementação.
16. Diversa é a hipótese segundo a qual a Constituição Federal 
consagra um direito e a norma infraconstitucional o explicita, 
impondo-se ao judiciário torná-lo realidade, ainda que para isso, 
resulte obrigação de fazer, com repercussão na esfera orçamentária. 
17. Ressoa evidente que toda imposição jurisdicional à Fazenda 
Pública implica em dispêndio e atuar,  sem que isso infrinja  a 
harmonia dos poderes, porquanto no regime democrático e no estado 
de direito o Estado soberano submete-se à própria justiça que 
instituiu. Afastada, assim, a ingerência entre os poderes, o judiciário, 
alegado o malferimento da lei, nada mais fez do que cumpri-la ao 
determinar a realização prática da promessa constitucional. 
18. O direito do menor à freqüência em creche, insta o Estado a  
desincumbir-se do mesmo  através da sua rede própria. Deveras, 
colocar um menor na fila de espera e atender a outros, é o mesmo que 
tentar legalizar a mais violenta afronta ao princípio da isonomia, pilar 
não só da sociedade democrática anunciada pela Carta Magna, mercê 
de ferir de morte a cláusula de defesa da  dignidade humana.
19. O  Estado não tem o dever de inserir a criança numa escola 
particular, porquanto as relações privadas subsumem-se a burocracias 
sequer previstas na Constituição. O que o Estado soberano promete 
por si ou por seus delegatários é cumprir o dever de educação 
mediante o oferecimento de creche para crianças de zero a seis anos. 
Visando ao cumprimento de seus desígnios, o Estado tem domínio 
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iminente sobre bens, podendo valer-se da propriedade privada, etc. O 
que não ressoa lícito é repassar o seu encargo para o particular, quer 
incluindo o menor numa 'fila de espera', quer sugerindo uma medida 
que tangencia a legalidade, porquanto a inserção numa creche 
particular somente poderia ser realizada sob o pálio  da licitação ou 
delegação legalizada, acaso a entidade fosse uma longa manu  do 
Estado ou anuísse, voluntariamente, fazer-lhe as vezes. Precedente 
jurisprudencial do STJ: RESP 575.280/SP, desta relatoria p/ acórdão, 
publicado no DJ de 25.10.2004.
20. O Supremo Tribunal Federal, no exame de hipótese análoga, nos 
autos do RE 436.996-6/SP, Relator Ministro Celso de Mello, 
publicado no DJ de 07.11.2005, decidiu verbis :

"CRIANÇA DE ATÉ SEIS ANOS DE IDADE. 
ATENDIMENTO EM CRECHE E EM PRÉ-ESCOLA. 
EDUCAÇÃO INFANTIL. DIREITO ASSEGURADO PELO 
PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV). 
COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL 
À EDUCAÇÃO. DEVER JURÍDICO CUJA EXECUÇÃO SE 
IMPÕE AO PODER PÚBLICO, NOTADAMENTE AO 
MUNICÍPIO(CF, ART. 211, § 2º). RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.

- 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. 

- A educação infantil, por qualificar-se como direito 
fundamental de toda criança, não se expõe, em seu processo de 
concretização, a avaliações meramente discricionárias da 
Administração Pública, nem se subordina a razões de puro 
pragmatismo governamental. 

- Os Municípios - que atuarão, prioritariamente, no 
ensino fundamental e na educação infantil (CF, art. 211, § 2º) - 
não poderão demitir-se do mandato constitucional, juridicamente 
vinculante, que lhes foi outorgado pelo art. 208, IV, da Lei 
Fundamental da República, e que representa fator de limitação da 
discricionariedade político--administrativa dos entes municipais, 
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cujas opções, tratando-se do atendimento das crianças em creche 
(CF, art. 208, IV), não podem ser exercidas de modo a 
comprometer, com apoio em juízo de simples conveniência ou de 
mera oportunidade, a eficácia desse direito básico de índole 
social. 

- Embora inquestionável que resida, primariamente, 
nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e 
executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao 
Poder Judiciário, ainda que em bases excepcionais, determinar, 
especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela 
própria Constituição, sejam estas implementadas, sempre que os 
órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos 
político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter mandatório, 
vierem a comprometer, com a sua omissão, a eficácia e a 
integridade de direitos sociais e culturais impregnados de estatura 
constitucional. A questão pertinente à "reserva do possível". 
Doutrina. 

21. Recurso especial provido.

VOTO

EXMO. SR. MINISTRO LUIZ FUX(Relator): Preliminarmente, conheço do 

recurso especial pela alínea "a", do permissivo constitucional, uma vez que a matéria restou 

devidamente prequestionada.

Versam os autos, originariamente, Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério 

Público do Estado de São Paulo, objetivando compelir o Município de Santo André a efetivar 

matrícula de criança, contando com três anos de idade à época do ajuizamento da ação, em 

creche municipal. 

Como cediço, a ação civil pública está centrada na violação a direitos ou 

interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos.

Hugo Nigro Mazilli, discorrendo sobre o tema da legitimidade do Ministério 

Público, afirma:

"A possibilidade de o Ministério Público agir como 
autor no processo civil supõe autorização taxativa na lei, salvo as  
hipóteses de legitimação genérica nas ações civis públicas em 
defesa de interesses transindividuais." ("A Defesa dos Interesses 
Difusos em Juízo", 16.ª ed., p. 90)
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 É que a Carta de 1988, ao evidenciar a importância da cidadania no controle 

dos atos da administração, com a eleição dos valores imateriais do art. 37, da CF como 

tuteláveis judicialmente, coadjuvados por uma série de instrumentos processuais de defesa 

dos interesses transindividuais, criou um micro-sistema de tutela de interesses difusos 

referentes à probidade da administração pública, nele encartando-se a Ação Popular, a Ação 

Civil Pública e o Mandado de Segurança Coletivo, como instrumentos concorrentes na defesa 

desses direitos eclipsados por cláusulas pétreas.

 Deveras, é mister concluir que nova ordem constitucional erigiu um autêntico 

'concurso de ações' entre os instrumentos de tutela dos interesses transindividuais e, a fortiori , 

legitimou o Ministério Público para o manejo dos mesmos.

 In casu, segundo a jurisprudência predominante deste Sodalício, a hipótese 

não se amolda a interesse transindividual a legitimar a atuação do Ministério Público, mas 

apenas interesse material particular de menor. As decisões desta Corte neste sentido tem 

assentado que não se coaduna com a ação civil pública, objeto mediato individual, mas 

tão-somente transindividual. À guisa de exemplo, vale conferir:

"PROCESSO CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA: 
LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO – NULIDADE 
ABSOLUTA NÃO ARGÜIDA – LIMITES DO RECURSO 
ESPECIAL.

1. O prequestionamento é exigência indispensável ao 
conhecimento do recurso especial, fora do qual não se pode 
reconhecer sequer as nulidades absolutas.

2. A mais recente posição doutrinária admite sejam 
reconhecidas nulidades absolutas ex officio, por ser matéria de 
ordem pública. Assim, se ultrapassado o juízo de conhecimento, 
por outros fundamentos, abre-se a via do especial (Súmula 
456/STF).

3. Hipótese em que se conhece do especial por 
violação do art. 535, II, do CPC e por negativa de vigência ao art. 
11, V, da Lei 9.394/96, ensejando o reconhecimento ex officio da 
ilegitimidade do Ministério Público para, via ação civil pública, 
defender interesse individual de menor.

4. Na ação civil pública atua o parquet como substituto 
processual  da sociedade e, como tal, pode defender o interesse de 
todas as crianças do Município para terem assistência 
educacional.

5. Ilegitimidade que se configura a partir da escolha 
de apenas dois menores para proteger, assumindo o Ministério 
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Público papel de representante e não de substituto processual.
6. Recurso especial parcialmente provido." (REsp n.º 

706.652/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 
18/04/2005)

“PROCESSO CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA: 
LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO – NULIDADE 
ABSOLUTA NÃO ARGÜIDA – LIMITES DO RECURSO 
ESPECIAL.

(...) 3. Hipótese em que se conhece do especial por 
violação do art. 535, II, do CPC e por negativa de vigência ao art. 
11, V, da Lei 9.394/96, ensejando o reconhecimento ex officio da 
ilegitimidade do Ministério Público para, via ação civil pública, 
defender interesse individual de menor.

4. Na ação civil pública atua o parquet como substituto 
processual da sociedade e, como tal, pode defender o interesse de 
todas as crianças do Município para terem assistência 
educacional.

5. Ilegitimidade que se configura a partir da escolha 
de apenas dois menores para proteger, assumindo o Ministério 
Público papel de representante e não de substituto processual.

6. Recurso especial provido.” (REsp n.º 466.861/SP, 
Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ de 29/11/2004)

"AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. 
LEGITIMIDADE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.  
MENOR.CARENTE.

1. Na esteira do artigo 129 da Constituição Federal, a 
legislação infraconstitucional, inclusive a própria Lei Orgânica, 
preconiza que o Ministério Público tem legitimidade ativa ad 
causam para propor ação civil pública para a proteção de 
interesses difusos e coletivos, como regra. Em relação aos 
interesses individuais, exige que também sejam indisponíveis e 
homogêneos. No caso em exame, pretende-se que seja reconhecida 
a sua legitimidade para agir como representante de pessoa 
individualizada, suprimindo-se o requisito da homogeneidade. 

2. O interesse do menor carente deve ser postulado 
pela Defensoria Pública, a quem foi outorgada a competência 
funcional para a "orientação jurídica e a defesa, em todos os 
graus, dos necessitados na forma do art. 5º, LXXIV". Não tem o 
Ministério Público legitimidade para propor ação civil pública, 
objetivando resguardar interesses individuais, no caso de um 
menor carente.

3. Recurso especial improvido." (REsp n.º 664.139/RS, 
Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 20/06/2005)

 A despeito do posicionamento exarado nos recentes julgados, tenho que, à luz 

da dicção final do art. 127 da Carta Maior, legitimado está o Parquet , a demandar em prol de 
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interesses indisponíveis como o que ora se afigura. Resta assim redigido o referido 

dispositivo: 

"Art. 127. 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 ."

 Sob esse enfoque, assento o meu posicionamento na confinação ideológica e 

analógica com o que se concluiu no RE n.º 248.889/SP, para externar que a Constituição 

Federal dispõe no art. 227 que: "É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 

criança e ao adolescente, com absoluta prioridade,  o direito  à vida, à saúde , à alimentação, 

à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e 

à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão." Conseqüentemente 

a Carta Federal outorgou ao Ministério Público a incumbência de promover a defesa dos 

interesses individuais indisponíveis, podendo, para tanto, exercer outras atribuições previstas 

em lei, desde que compatível com sua finalidade institucional (CF, arts. 127 e 129).

 O direito à educação, insculpido na Constituição Federal e no Estatuto da 

Criança e do Adolescente, é direito indisponível, em função do bem comum, maior a 

proteger, derivado da própria força impositiva dos preceitos de ordem pública que regulam a 

matéria.

 Outrossim, a Lei n.º 8.069/90 no art. 7.º, 200 e 201, consubstanciam a 

autorização legal a que se refere o art. 6.º do CPC, configurando a legalidade da legitimação 

extraordinária cognominada por Chiovenda como "substituição processual", senão vejamos:

 "Art. 7º A criança e o adolescente têm direito a 
proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas 
sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento 
sadio e harmonioso, em condições dignas de existência."

 "Art. 200. As funções do Ministério Público previstas 
nesta Lei serão exercidas nos termos da respectiva lei orgânica."

 "Art. 201. Compete ao Ministério Público: 
 (...)
V - promover o inquérito civil e a ação civil pública 

para a proteção dos interesses individuais , difusos ou coletivos 
relativos à infância e à adolescência , inclusive os definidos no art. 
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220, § 3º inciso II, da Constituição Federal;"

Ultrapassadas as questões preliminares e feitas as considerações pertinentes, 

subjaz o exame de mérito do recurso especial.

O art. 208 da Constituição Federal garante o atendimento em creche e 

pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade, verbis :

" Art. 208 - O dever do Estado com a educação será 
efetivado mediante a garantia de:

(...)
IV - atendimento em creche e pré-escola ás crianças 

de zero a seis anos de idade;"

Por seu turno, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90) e a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96), no art. 4º, IV repetiu a garantia constitucional 

no afã de assegurar creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos, nos seguintes termos:

" Art. 4º - O dever do Estado com educação escolar 
pública será efetivado mediante a garantia de:

(...)
IV - atendimento educacional especializado gratuito 

aos educandos com necessidades especiais, preferencialmente na 
rede regular de ensino."

Muito embora a matéria pareça gravitar única e exclusivamente em sede 

constitucional, o que retiraria a competência do STJ para aferir a legitimidade da decisão 

recorrida no âmbito do recurso especial, a realidade é que a questão vem traçada no ECA (Lei 

n° 8.069, de 13 de julho de 1990), em seu art. 54, que assim dispõe : 

 "Art. 54 - É dever do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente:

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, 
inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria;

II - progressiva extensão da obrigatoriedade e 
gratuidade ao ensino médio;

III - atendimento educacional especializado aos 
portadores de deficiência preferencialmente na rede regular de 
ensino;

IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças 
de (zero) a 6 (seis) anos de idade;
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(omissis)."

Ora, se é dever do Estado é direito subjetivo da criança.

Deveras, em função do princípio da inafastabilidade 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, por 

isso a homogeneidade e transindividualidade do mesmo a ensejar a bem manejada ação civil 

pública.

De tudo quanto se alegou, revela notável seriedade a questão da suposta 

ingerência do Judiciário na esfera da Administração.

Sob esse ângulo, não nos parece correta a alegada discricionariedade do 

administrador diante de direitos consagrados, quiçá constitucionalmente. Nesse campo, a 

atividade é vinculada, inadmitindo-se qualquer exegese que vise afastar a garantia pétrea.

Evidentemente que num país cujo preâmbulo constitucional promete a 

disseminação das desigualdades e a proteção à dignidade humana, promessas constitucionais 

alçadas ao mesmo patamar da defesa da Federação e da República, não se poderia imaginar 

fosse o direito à educação das crianças relegado a um plano diverso daquele que o coloca na 

eminência das mais belas garantias constitucionais.

Afastada a tese descabida da discricionariedade, a única dúvida que se poderia 

suscitar resvalaria na natureza da norma ora sob enfoque, se programática ou definidora de 

direitos.

Muito embora a matéria seja, somente nesse particular, constitucional, porém 

sem importância a categorização, tendo em  vista a explicitude do ECA, inequívoca se revela 

a normatividade suficiente da promessa constitucional a ensejar a acionabilidade do direito 

consagrado no preceito educacional.

Realmente, meras diretrizes traçadas pelas políticas públicas não são ainda 

direitos senão promessas de lege ferenda , encartando-se na esfera insindicável pelo Poder 

Judiciário, qual a da oportunidade de sua implementação.
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 Sobre o thema leciona Luís Roberto Barroso, in O Direito Constitucional e a 

Efetividade de Suas Normas, 5ª edição, litteris :

"(...)A Constituição de 1988 reiterou ser a educação 
direito de todos e dever do Estado (art. 205), e detalhou, no art. 
208, que tal dever será efetivado mediante a garantia de "ensino 
fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele 
não tiveram acesso na idade própria" (inciso I), bem como pelo 
"atendimento educacional especializado aos portadores de 
deficiência..." (inciso III). Também aqui não parece haver dúvida 
quanto à imperatividade da norma e a exigibilidade do bem 
jurídico tutelado em ambos os casos.

  É bem de ver, no entanto, que o constituinte 
preferiu não sujeitar-se a riscos de interpretação em matéria á 
qual dedicou especial atenção: o ensino fundamental. Desse modo, 
interpretando assim mesmo, fez incluir no § 1º do art. 208 a 
declaração de que " o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é 
direito público subjetivo". O dispositivo, todavia,não deve induzir 
ao equívoco de uma leitura restritiva: todas as outas situações 
jurídicas constitucionais que sejam redutíveis ao esquema direito 
individual - dever do Estado configuram, na mesma sorte direitos 
públicos subjetivos. Não pretendeu o constituinte limitar outras 
posições jurídicas de vantagem mas tão-somente, ser 
meridianamente claro em relação a esta posição específica. Com 
isto evita que a autoridade pública se furte ao dever que lhe é 
imposto, atribuindo ao comando constitucional, indevidamente, 
caráter programático e, pois, insusceptível de ensejar a 
exigibilidade de prestação positiva." p-115

Entretanto, quando a Constituição consagra um direito e a norma 

infraconstitucional o explicita, impõe-se ao Judiciário torná-lo realidade, ainda que isso 

resulte obrigação de fazer, com repercussão na esfera orçamentária. 

É evidente que toda imposição jurisdicional à Fazenda Pública implica em 

dispêndio, e atuar sem que isso infrinja a harmonia dos poderes, porquanto, no regime 

democrático e no estado de direito, o Estado soberano submete-se à própria justiça que 

instituiu.

Afastada assim a ingerência entre os poderes, o judiciário atacado de 

malferimento da lei nada mais fez do que cumpri-la ao determinar a realização prática da 

promessa legal.
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Assim, se é direito do menor a freqüência em creche, o Estado, num sentido 

lato deve desincumbir-se desse dever através da sua rede própria.

Releva notar que uma Constituição Federal é fruto da vontade política 

nacional, erigida mediante consulta das expectativas e das possibilidades do que se vai 

consagrar, por isso cogentes e eficazes suas promessas, sob pena de restarem vãs e frias 

enquanto letras mortas no papel.

Ressoa inconcebível que direitos consagrados em normas menores como 

Circulares, Portarias, Medidas Provisórias, Leis Ordinárias tenham eficácia imediata e os 

direitos consagrados constitucionalmente, inspirados nos mais altos valores éticos e morais da 

nação sejam relegados a segundo plano.

Ora, o Estado prometeu o direito à creche e cumpre adimpli-lo,  porquanto a 

vontade político e constitucional, para utilizarmos a expressão de Konrad Hesse , foi essa,  no 

sentido da erradicação da miséria intelectual que assola o País.

Trata-se de direito com normatividade mais do que suficiente, porquanto se 

define pelo dever, indicando o sujeito passivo, in casu , o Estado.

 

Versando tema análogo, o STF legou princípio a que se deve manter vigília em 

hipóteses como essa, em que se exige o cumprimento dos deveres constitucionais mercê do 

respeito e harmonia entre os poderes:

"MANDADO DE SEGURANÇA - SANÇÃO 
DISCIPLINAR IMPOSTA PELO PRESIDENTE DA  
REPUBLICA - DEMISSÃO QUALIFICADA - 
ADMISSIBILIDADE DO MANDADO DE  SEGURANÇA - 
PRELIMINAR REJEITADA - PROCESSO 
ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - GARANTIA DO 
CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA - 
INEXISTÊNCIA DE  SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE 
ILEGALIDADE DO ATO PRESIDENCIAL - VALIDADE DO  
ATO DEMISSÓRIO - SEGURANÇA DENEGADA. 

 1. A Constituição Brasileira de 1988 prestigiou os 
instrumentos de  tutela jurisdicional das liberdades individuais ou 
coletivas e submeteu  o exercício do Poder Estatal - como convém 
a uma sociedade democrática e livre - ao controle do Poder 
Judiciário. Inobstante estruturalmente  desiguais, as relações 
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entre o Estado e os indivíduos processam-se, no  plano de nossa 
organização constitucional, sob o império estrito da lei. A rule of 
law, mais do que um simples legado histórico-cultural, constitui, 
no âmbito do sistema jurídico vigente no Brasil, pressuposto 
conceitual do estado democrático de direito e fator de contenção 
do  arbítrio daqueles que exercem o poder.é preciso evoluir, cada 
vez mais, no sentido da completa justiciabilidade  da atividade 
estatal e fortalecer o postulado da inafastabilidade de toda e 
qualquer fiscalização judicial. A progressiva redução e  
eliminação dos círculos de imunidade do poder há de gerar, como 
expressivo efeito consequencial, a interdição de seu exercício 
abusivo. 

(...)
(MS 20.999, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 

25.05.90)"

Deveras, colocar um menor numa fila de espera e atender a outros significa o 

mesmo que tentar legalizar a mais violenta afronta ao princípio da isonomia, pilar não só da 

sociedade democrática anunciada pela Carta Magna, mas também ferir de morte a dignidade 

humana.

O que o Estado soberano promete por si ou por seus delegatários é cumprir o 

dever de educação mediante o oferecimento de creche a crianças entre zero e seis anos.

Nesse sentido confira-se julgado da 1ª Turma, no Resp 575.280/SP, desta 

relatoria p/ acórdão, publicado no DJ de 25.10.2004, verbis:

"DIREITO CONSTITUCIONAL À CRECHE 
EXTENSIVO AOS MENORES DE ZERO A SEIS ANOS. NORMA 
CONSTITUCIONAL REPRODUZIDA NO ART. 54 DO 
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. NORMA 
DEFINIDORA DE DIREITOS NÃO PROGRAMÁTICA. 
EXIGIBILIDADE EM JUÍZO. INTERESSE TRANSINDIVIDUAL 
ATINENTE ÀS CRIANÇAS SITUADAS NESSA FAIXA ETÁRIA. 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CABIMENTO E PROCEDÊNCIA.

1- O direito constitucional à creche extensivo aos 
menores de zero a seis anos.é consagrado em  norma 
constitucional reproduzida no art. 54 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Violação de Lei Federal.

"É dever do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente: I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, 
inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria;II 
- progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino 
médio;III - atendimento educacional especializado aos portadores 

Documento: 598918 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJ: 13/02/2006 Página  2 0 de 33



 

 

Superior Tribunal de Justiça

de deficiência preferencialmente na rede regular de ensino; IV - 
atendimento em creche e pré-escola às crianças de (zero) a 6 (seis) 
anos de idade."

2- Releva notar que uma Constituição Federal é fruto 
da vontade política nacional, erigida mediante consulta das 
expectativas e das possibilidades do que se vai consagrar, por isso 
que cogentes e eficazes suas promessas, sob pena de restarem  vãs 
e frias enquanto letras mortas no papel. Ressoa inconcebível que 
direitos consagrados em normas menores como Circulares, 
Portarias, Medidas Provisórias, Leis Ordinárias tenham eficácia 
imediata e os direitos consagrados constitucionalmente, 
inspirados nos mais altos valores éticos e morais da nação sejam 
relegados a segundo plano. Prometendo o Estado o direito à 
creche, cumpre adimpli-lo, porquanto a vontade política e 
constitucional, para utilizarmos a expressão de Konrad Hesse, foi 
no sentido da erradicação da miséria intelectual que assola o país. 
O direito à creche é consagrado em regra com normatividade mais 
do que suficiente, porquanto se define pelo dever, indicando o 
sujeito passivo, in casu, o Estado.

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. A  homogeneidade e 
transindividualidade do direito em foco enseja a propositura da 
ação civil pública.

4- A determinação judicial desse dever pelo Estado, 
não encerra suposta ingerência do judiciário na esfera da 
administração. Deveras, não há discricionariedade do 
administrador frente aos direitos consagrados, quiçá 
constitucionalmente. Nesse campo a atividade é vinculada sem 
admissão de qualquer exegese que vise afastar a garantia pétrea.

5- Um país cujo preâmbulo constitucional promete a 
disseminação das desigualdades e a proteção à dignidade humana, 
alçadas ao mesmo patamar da defesa da Federação e da 
República, não pode relegar o direito à educação das crianças a 
um plano diverso daquele que o coloca, como uma das mais belas 
e justas garantias constitucionais.

6- Afastada a tese descabida da discricionariedade, a 
única dúvida que se poderia suscitar resvalaria na natureza da 
norma ora sob enfoque, se programática ou definidora de direitos. 
Muito embora a matéria seja, somente nesse particular, 
constitucional, porém sem importância revela-se essa 
categorização, tendo em  vista a explicitude do ECA, inequívoca se 
revela a normatividade suficiente à promessa constitucional, a 
ensejar a acionabilidade do direito consagrado no preceito 
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educacional.
7- As meras diretrizes traçadas pelas políticas públicas 

não são ainda direitos senão promessas de lege ferenda, 
encartando-se na esfera insindicável pelo Poder Judiciário, qual a 
da oportunidade de sua implementação.

8- Diversa é a hipótese segundo a qual a Constituição 
Federal consagra um direito e a norma infraconstitucional o 
explicita, impondo-se ao judiciário torná-lo realidade, ainda que 
para isso, resulte obrigação de fazer, com repercussão na esfera 
orçamentária. 

9- Ressoa evidente que toda imposição jurisdicional à 
Fazenda Pública implica em dispêndio e atuar,  sem que isso 
infrinja  a harmonia dos poderes, porquanto no regime 
democrático e no estado de direito o Estado soberano submete-se 
à própria justiça que instituiu. Afastada, assim, a ingerência entre 
os poderes, o judiciário, alegado o malferimento da lei, nada mais 
fez do que cumpri-la ao determinar a realização prática da 
promessa constitucional. 

10- O direito do menor à  freqüência em creche, insta 
o Estado a  desincumbir-se do mesmo  através da sua rede 
própria. Deveras, colocar um menor na fila de espera e atender a 
outros, é o mesmo que tentar legalizar a mais violenta afronta ao 
princípio da isonomia, pilar não só da sociedade democrática 
anunciada pela Carta Magna, mercê de ferir de morte a cláusula 
de defesa da  dignidade humana.

11- O  Estado não tem o dever de inserir a criança 
numa escola particular, porquanto as relações privadas 
subsumem-se a burocracias sequer previstas na Constituição. O 
que o Estado soberano promete por si ou por seus delegatários é 
cumprir o dever de educação mediante o oferecimento de creche 
para crianças de zero a seis anos. Visando ao cumprimento de 
seus desígnios, o Estado tem domínio iminente sobre bens, 
podendo valer-se da propriedade privada, etc. O que não ressoa 
lícito é repassar o seu encargo para o particular, quer incluindo o 
menor numa 'fila de espera', quer sugerindo uma medida que 
tangencia a legalidade, porquanto a inserção numa creche 
particular somente poderia ser realizada sob o pálio  da licitação 
ou delegação legalizada, acaso a entidade fosse uma longa manu  
do Estado ou anuísse, voluntariamente, fazer-lhe as vezes. 

12- Recurso especial provido."

Deveras, o Supremo Tribunal Federal, no exame de hipótese análoga, nos 

autos do RE 436.996-6/SP, Relator Ministro Celso de Mello, publicado no DJ de 07.11.2005, 

decidiu verbis :

"CRIANÇA DE ATÉ SEIS ANOS DE IDADE. 
ATENDIMENTO EM CRECHE E EM PRÉ-ESCOLA. 
EDUCAÇÃO INFANTIL. DIREITO ASSEGURADO PELO 
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PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV). 
COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL 
À EDUCAÇÃO. DEVER JURÍDICO CUJA EXECUÇÃO SE 
IMPÕE AO PODER PÚBLICO, NOTADAMENTE AO 
MUNICÍPIO (CF, ART. 211, § 2º). RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.

- 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. 

- A educação infantil, por qualificar-se como direito 
fundamental de toda criança, não se expõe, em seu processo de 
concretização, a avaliações meramente discricionárias da 
Administração Pública, nem se subordina a razões de puro 
pragmatismo governamental. 

- Os Municípios - que atuarão, prioritariamente, no 
ensino fundamental e na educação infantil (CF, art. 211, § 2º) - 
não poderão demitir-se do mandato constitucional, juridicamente 
vinculante, que lhes foi outorgado pelo art. 208, IV, da Lei 
Fundamental da República, e que representa fator de limitação da 
discricionariedade político- -administrativa dos entes municipais, 
cujas opções, tratando-se do atendimento das crianças em creche 
(CF, art. 208, IV), não podem ser exercidas de modo a 
comprometer, com apoio em juízo de simples conveniência ou de 
mera oportunidade, a eficácia desse direito básico de índole 
social. 

- Embora inquestionável que resida, primariamente, 
nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e 
executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao 
Poder Judiciário, ainda que em bases excepcionais, determinar, 
especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela 
própria Constituição, sejam estas implementadas, sempre que os 
órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos 
político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter mandatório, 
vierem a comprometer, com a sua omissão, a eficácia e a 
integridade de direitos sociais e culturais impregnados de estatura 
constitucional. A questão pertinente à "reserva do possível". 
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Doutrina. 

Sobre o thema decidendum destaque-se, pela juridicidade de suas razões, os 

fundamentos desenvolvidos pelo Ministro Celso de Mello, no voto condutor da decisão 

supracitada, litteris : 

"DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi 
interposto contra decisão, que, proferida pelo E. Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo, acha-se consubstanciada em 
acórdão assim ementado (fls. 189):

"EMBARGOS INFRINGENTES - Ação civil pública, 
objetivando matrícula de criança em creche municipal. 
Conveniência e oportunidade do Poder Público. Ato discricionário 
da Administração. Embargos rejeitados." (grifei)

A parte recorrente sustenta que o acórdão ora 
impugnado teria transgredido os preceitos inscritos nos arts. 208, 
IV, 211, § 2º, e 227, todos da Constituição da República.

O exame da presente causa convence-me da inteira 
correção dos fundamentos, que, invocados pelo Ministério Público 
do Estado de São Paulo, informam e dão consistência ao recurso 
extraordinário ora em julgamento. 

É preciso assinalar, neste ponto, por relevante, que o 
direito à educação - que representa prerrogativa constitucional 
deferida a todos (CF, art. 205), notadamente às crianças (CF, arts. 
208, IV e 227, "caput") - qualifica-se como um dos direitos sociais 
mais expressivos, subsumindo-se à noção dos direitos de segunda 
geração (RTJ 164/158-161), cujo adimplemento impõe, ao Poder 
Público, a satisfação de um dever de prestação positiva, 
consistente num "facere", pois o Estado dele só se desincumbirá 
criando condições objetivas que propiciem, aos titulares desse 
mesmo direito, o acesso pleno ao sistema educacional, inclusive ao 
atendimento, em creche e pré-escola, "às crianças de zero a seis 
anos de idade" (CF, art. 208, IV). 

O eminente PINTO FERREIRA ("Educação e 
Constituinte", "in" Revista de Informação Legislativa, vol. 92, p. 
171/173), ao analisar esse tema, expende magistério 
irrepreensível: 

"O Direito à educação surgiu recentemente nos textos 
constitucionais. Os títulos sobre ordem econômica e social, 
educação e cultura revelam a tendência das Constituições em 
favor de um Estado social. Esta clara opção constitucional faz 
deste ordenamento econômico e cultural um dos mais importantes 
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títulos das novas Constituições, assinalando o advento de um novo 
modelo de Estado, tendo como valor-fim a justiça social e a 
cultura, numa democracia pluralista exigida pela sociedade de 
massas do século XX." (grifei)

 Para CELSO LAFER ("A Reconstrução dos Direitos 
Humanos", p. 127 e 130/131, 1988, Companhia de Letras), que 
também exterioriza a sua preocupação acadêmica sobre o tema, o 
direito à educação - que se mostra redutível à noção dos direitos 
de segunda geração - exprime, de um lado, no plano do sistema 
jurídico-normativo, a exigência de solidariedade social, e 
pressupõe, de outro, a asserção de que a dignidade humana, 
enquanto valor impregnado de centralidade em nosso 
ordenamento político, só se afirmará com a expansão das 
liberdades públicas, quaisquer que sejam as dimensões em que 
estas se projetem: 

"(...) É por essa razão que os assim chamados direitos 
de segunda geração, previstos pelo 'welfare state', são direitos de 
crédito do indivíduo em relação à coletividade. Tais direitos - 
como o direito ao trabalho, à saúde, à educação - têm como 
sujeito passivo o Estado porque, na interação entre governantes e 
governados, foi a coletividade que assumiu a responsabilidade de 
atendê-los. O titular desse direito, no entanto, continua sendo, 
como nos direitos de primeira geração, o homem na sua 
individualidade. Daí a complementaridade, na perspectiva 'ex 
parte populi', entre os direitos de primeira e de segunda geração, 
pois estes últimos buscam assegurar as condições para o pleno 
exercício dos primeiros, eliminando ou atenuando os 
impedimentos ao pleno uso das capacidades humanas. Por isso, os 
direitos de crédito, denominados direitos econômico-sociais e 
culturais, podem ser encarados como direitos que tornam reais 
direitos formais: procuraram garantir a todos o acesso aos meios 
de vida e de trabalho num sentido amplo (...)." (grifei)  

O alto significado social e o irrecusável valor 
constitucional de que se reveste o direito à educação infantil - 
ainda mais se considerado em face do dever que incumbe, ao 
Poder Público, de torná-lo real, mediante concreta efetivação da 
garantia de "atendimento em creche e pré-escola às crianças de 
zero a seis anos de idade" (CF, art. 208, IV) - não podem ser 
menosprezados pelo Estado, "obrigado a proporcionar a 
concretização da educação infantil em sua área de competência" 
(WILSON DONIZETI LIBERATI, "Conteúdo Material do Direito à 
Educação Escolar", "in" "Direito à Educação: Uma Questão de 
Justiça", p. 236/238, item n. 3.5, 2004, Malheiros), sob pena de 
grave e injusta frustração de um inafastável compromisso 
constitucional, que tem, no aparelho estatal, o seu precípuo 
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destinatário.

Cabe referir, neste ponto, a observação de PINTO 
FERREIRA ("Educação e Constituinte" "in" Revista de Informação 
Legislativa, vol. 92, p. 171/173), quando adverte - considerada a 
ilusão que o caráter meramente retórico das proclamações 
constitucionais muitas vezes encerra - sobre a necessidade de se 
conferir efetiva concretização a esse direito essencial, cuja 
eficácia não pode ser comprometida pela inação do Poder 
Público:

"O direito à educação necessita ter eficácia. Sendo 
considerado como um direito público subjetivo do particular, ele 
consiste na faculdade que tem o particular de exigir do Estado o 
cumprimento de determinadas prestações. Para que fosse 
cumprido o direito à educação, seria necessário que ele fosse 
dotado de eficácia e acionabilidade (...)." (grifei)

O objetivo perseguido pelo legislador constituinte, em 
tema de educação infantil, especialmente se reconhecido que a Lei 
Fundamental da República delineou, nessa matéria, um nítido 
programa a ser implementado mediante adoção de políticas 
públicas conseqüentes e responsáveis - notadamente aquelas que 
visem a fazer cessar, em favor da infância carente, a injusta 
situação de exclusão social e de desigual acesso às oportunidades 
de atendimento em creche e pré-escola -, traduz meta cuja 
não-realização qualificar-se-á como uma censurável situação de 
inconstitucionalidade por omissão imputável ao Poder Público.

Ao julgar a ADPF 45/DF, Rel. Min. CELSO DE 
MELLO, proferi decisão assim ementada (Informativo/STF nº 
345/2004):

"ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE 
PRECEITO FUNDAMENTAL. A QUESTÃO DA LEGITIMIDADE 
CONSTITUCIONAL DO CONTROLE E DA INTERVENÇÃO DO 
PODER JUDICIÁRIO EM TEMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS, QUANDO CONFIGURADA HIPÓTESE 
DE ABUSIVIDADE GOVERNAMENTAL. DIMENSÃO POLÍTICA 
DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL ATRIBUÍDA AO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOPONIBILIDADE DO 
ARBÍTRIO ESTATAL À EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS, 
ECONÔMICOS E CULTURAIS. CARÁTER RELATIVO DA 
LIBERDADE DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. 
CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA CLÁUSULA DA 'RESERVA 
DO POSSÍVEL'. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO, EM 
FAVOR DOS INDIVÍDUOS, DA INTEGRIDADE E DA 
INTANGIBILIDADE DO NÚCLEO CONSUBSTANCIADOR DO 
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'MÍNIMO EXISTENCIAL'. VIABILIDADE INSTRUMENTAL DA 
ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO NO PROCESSO DE 
CONCRETIZAÇÃO DAS LIBERDADES POSITIVAS (DIREITOS 
CONSTITUCIONAIS DE SEGUNDA GERAÇÃO)."

Salientei, então, em tal decisão, que o Supremo 
Tribunal Federal, considerada a dimensão política da jurisdição 
constitucional outorgada a esta Corte, não pode demitir-se do 
gravíssimo encargo de tornar efetivos os direitos econômicos, 
sociais e culturais, que se identificam - enquanto direitos de 
segunda geração (como o direito à educação, p. ex.) - com as 
liberdades positivas, reais ou concretas (RTJ 164/158-161, Rel. 
Min. CELSO DE MELLO).

É que, se assim não for, restarão comprometidas a 
integridade e a eficácia da própria Constituição, por efeito de 
violação negativa do estatuto constitucional motivada por 
inaceitável inércia governamental no adimplemento de prestações 
positivas impostas ao Poder Público, consoante já advertiu, em 
tema de inconstitucionalidade por omissão, por mais de uma vez 
(RTJ 175/1212-1213, Rel. Min. CELSO DE MELLO), o Supremo 
Tribunal Federal:

"DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO - 
MODALIDADES DE COMPORTAMENTOS 
INCONSTITUCIONAIS DO PODER PÚBLICO.

- O desrespeito à Constituição tanto pode ocorrer 
mediante ação estatal quanto mediante inércia governamental. A 
situação de inconstitucionalidade pode derivar de um 
comportamento ativo do Poder Público, que age ou edita normas 
em desacordo com o que dispõe a Constituição, ofendendo-lhe, 
assim, os preceitos e os princípios que nela se acham consignados. 
Essa conduta estatal, que importa em um facere (atuação 
positiva), gera a inconstitucionalidade por ação. 

- Se o Estado deixar de adotar as medidas necessárias 
à realização concreta dos preceitos da Constituição, em ordem a 
torná-los efetivos, operantes e exeqüíveis, abstendo-se, em 
conseqüência, de cumprir o dever de prestação que a Constituição 
lhe impôs, incidirá em violação negativa do texto constitucional. 
Desse non facere ou non praestare, resultará a 
inconstitucionalidade por omissão, que pode ser total, quando é 
nenhuma a providência adotada, ou parcial, quando é insuficiente 
a medida efetivada pelo Poder Público.

....................................................... 
- A omissão do Estado - que deixa de cumprir, em 

maior ou em menor extensão, a imposição ditada pelo texto 
constitucional - qualifica-se como comportamento revestido da 
maior gravidade político-jurídica, eis que, mediante inércia, o 
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Poder Público também desrespeita a Constituição, também ofende 
direitos que nela se fundam e também impede, por ausência de 
medidas concretizadoras, a própria aplicabilidade dos postulados 
e princípios da Lei Fundamental." (RTJ 185/794-796, Rel. Min. 
CELSO DE MELLO, Pleno)

É certo - tal como observei no exame da ADPF 45/DF, 
Rel. Min. CELSO DE MELLO (Informativo/STF nº 345/2004) - que 
não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais 
do Poder Judiciário - e nas desta Suprema Corte, em especial - a 
atribuição de formular e de implementar políticas públicas (JOSÉ 
CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, "Os Direitos Fundamentais na 
Constituição Portuguesa de 1976", p. 207, item n. 05, 1987, 
Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, o encargo reside, 
primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo.

Impende assinalar, no entanto, que tal incumbência 
poderá atribuir-se, embora excepcionalmente, ao Poder 
Judiciário, se e quando os órgãos estatais competentes, por 
descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles 
incidem em caráter mandatório, vierem a comprometer, com tal 
comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais 
e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, como 
sucede na espécie ora em exame.

Não deixo de conferir, no entanto, assentadas tais 
premissas, significativo relevo ao tema pertinente à "reserva do 
possível" (STEPHEN HOLMES/CASS R. SUNSTEIN, "The Cost of 
Rights", 1999, Norton, New York; ANA PAULA DE BARCELLOS, 
"A Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais", p. 245/246, 
2002, Renovar), notadamente em sede de efetivação e 
implementação (sempre onerosas) dos direitos de segunda geração 
(direitos econômicos, sociais e culturais), cujo adimplemento, pelo 
Poder Público, impõe e exige, deste, prestações estatais positivas 
concretizadoras de tais prerrogativas individuais e/ou coletivas.

Não se ignora que a realização dos direitos 
econômicos, sociais e culturais - além de caracterizar-se pela 
gradualidade de seu processo de concretização - depende, em 
grande medida, de um inescapável vínculo financeiro subordinado 
às possibilidades orçamentárias do Estado, de tal modo que, 
comprovada, objetivamente, a alegação de incapacidade 
econômico-financeira da pessoa estatal, desta não se poderá 
razoavelmente exigir, então, considerada a limitação material 
referida, a imediata efetivação do comando fundado no texto da 
Carta Política.

Não se mostrará lícito, contudo, ao Poder Público, em 
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tal hipótese, criar obstáculo artificial que revele - a partir de 
indevida manipulação de sua atividade financeira e/ou 
político-administrativa - 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 (ADPF 
45/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Informativo/STF nº 
345/2004).

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, dolosamente, 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.

Daí a correta observação de REGINA MARIA 
FONSECA MUNIZ ("O Direito à Educação", p. 92, item n. 3, 
2002, Renovar), cuja abordagem do tema - após qualificar a 
educação como um dos direitos fundamentais da pessoa humana - 
põe em destaque a imprescindibilidade de sua implementação, em 
ordem a promover o bem-estar social e a melhoria da qualidade 
de vida de todos, notadamente das classes menos favorecidas, 
assinalando, com particular ênfase, a propósito de obstáculos 
governamentais que possam ser eventualmente opostos ao 
adimplemento dessa obrigação constitucional, que "o Estado não 
pode se furtar de tal dever sob alegação de inviabilidade 
econômica ou de falta de normas de regulamentação" (grifei) .

Tratando-se de típico direito de prestação positiva, que 
se subsume ao conceito de liberdade real ou concreta, a educação 
infantil - que compreende todas as prerrogativas, individuais ou 
coletivas, referidas na Constituição da República (notadamente em 
seu art. 208, IV) - tem por fundamento regra constitucional cuja 
densidade normativa não permite que, em torno da efetiva 
realização de tal comando, o Poder Público, especialmente o 
Município (CF, art. 211, § 2º), disponha de um amplo espaço de 
discricionariedade que lhe enseje maior grau de liberdade de 
conformação, e de cujo exercício possa resultar, paradoxalmente, 
com base em simples alegação de mera conveniência e/ou 
oportunidade, a nulificação mesma dessa prerrogativa essencial, 
como adverte, em ponderadas reflexões, a ilustre magistrada 
MARIA CRISTINA DE BRITO LIMA, em obra monográfica 
dedicada ao tema ora em exame ("A Educação como Direito 
Fundamental", 2003, Lumen Juris).
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Cabe referir, ainda, neste ponto, ante a extrema 
pertinência de suas observações, a advertência de LUIZA 
CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN, ilustre Procuradora 
Regional da República ("Políticas Públicas - A Responsabilidade 
do Administrador e o Ministério Público", p. 59, 95 e 97, 2000, 
Max Limonad), cujo magistério, a propósito da limitada 
discricionariedade governamental em tema de concretização das 
políticas públicas constitucionais, assinala: "Nesse contexto 
constitucional, que implica também na renovação das práticas 
políticas, o administrador está vinculado às políticas públicas 
estabelecidas na Constituição Federal; a sua omissão é passível de 
responsabilização e a sua margem de discricionariedade é 
mínima, não contemplando o não fazer.

......................................................
Como demonstrado no item anterior, o administrador 

público está vinculado à Constituição e às normas 
infraconstitucionais para a implementação das políticas públicas 
relativas à ordem social constitucional, ou seja, própria à 
finalidade da mesma: o bem-estar e a justiça social.

...................................................... 
Conclui-se, portanto, que o administrador não tem 

discricionariedade para deliberar sobre a oportunidade e 
conveniência de implementação de políticas públicas 
discriminadas na ordem social constitucional, pois tal restou 
deliberado pelo Constituinte e pelo legislador que elaborou as 
normas de integração.

..................................................... 
As dúvidas sobre essa margem de discricionariedade 

devem ser dirimidas pelo Judiciário, cabendo ao Juiz dar sentido 
concreto à norma e controlar a legitimidade do ato administrativo 
(omissivo ou comissivo), verificando se o mesmo não contraria sua 
finalidade constitucional, no caso, a concretização da ordem 
social constitucional." (grifei)

Tenho para mim, desse modo, presente tal contexto, 
que os Municípios - que atuarão prioritariamente no ensino 
fundamental e na educação infantil (CF, art. 211, § 2º) - não 
poderão demitir-se do mandato constitucional, juridicamente 
vinculante, que lhes foi outorgado pelo art. 208, IV, da 
Constituição, e que representa fator de limitação da 
discricionariedade político-administrativa dos entes municipais, 
cujas opções, tratando-se de atendimento das crianças em creche 
(CF, art. 208, IV), não podem ser exercidas de modo a 
comprometer, com apoio em juízo de simples conveniência ou de 
mera oportunidade, a eficácia desse direito básico de índole 
social.

As razões ora expostas convencem-me da inteira 
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procedência da pretensão recursal deduzida pelo Ministério 
Público do Estado de São Paulo, seja em face das considerações 
que expendeu no presente recurso extraordinário, seja, ainda, em 
virtude dos próprios fundamentos que dão suporte a diversas 
decisões, sobre o tema em análise, já proferidas no âmbito desta 
Suprema Corte (AI 455.802/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO - AI 
475.571/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO - RE 401.673/SP, Rel. 
Min. MARCO AURÉLIO - RE 411.518/SP, Rel. Min. MARCO 
AURÉLIO). 

Cumpre destacar, neste ponto, por oportuno, ante a 
inquestionável procedência de suas observações, a decisão 
proferida pelo eminente Ministro MARCO AURÉLIO (RE 
431.773/SP), no sentido de que, "Conforme preceitua o artigo 208, 
inciso IV, da Carta Federal, consubstancia dever do Estado a 
educação, garantindo o atendimento em creche e pré-escola às 
crianças de zero a seis anos de idade. O Estado - União, Estados 
propriamente ditos, ou seja, unidades federadas, e Municípios - 
deve aparelhar-se para a observância irrestrita dos ditames 
constitucionais, não cabendo tergiversar mediante escusas 
relacionadas com a deficiência de caixa" (grifei).

Isso significa, portanto, considerada a indiscutível 
primazia reconhecida aos direitos da criança e do adolescente 
(ANA MARIA MOREIRA MARCHESAN, "O princípio da 
prioridade absoluta aos direitos da criança e do adolescente e a 
discricionariedade administrativa", "in" RT 749/82-103), que a 
ineficiência administrativa, o descaso governamental com direitos 
básicos do cidadão, a incapacidade de gerir os recursos públicos, 
a incompetência na adequada implementação da programação 
orçamentária em tema de educação pública, a falta de visão 
política na justa percepção, pelo administrador, do enorme 
significado social de que se reveste a educação infantil, a 
inoperância funcional dos gestores públicos na concretização das 
imposições constitucionais estabelecidas em favor das pessoas 
carentes não podem nem devem representar obstáculos à 
execução, pelo Poder Público, notadamente pelo Município (CF, 
art. 211, § 2º), da norma inscrita no art. 208, IV, da Constituição 
da República, que traduz e impõe, ao Estado, um dever 
inafastável, sob pena de a ilegitimidade dessa inaceitável omissão 
governamental importar em grave vulneração a um direito 
fundamental da cidadania e que é, no contexto que ora se examina, 
o direito à educação, cuja amplitude conceitual abrange, na 
globalidade de seu alcance, o fornecimento de creches públicas e 
de ensino pré-primário "às crianças de zero a seis anos de idade" 
(CF, art. 208, IV).

Sendo assim, e pelas razões expostas, conheço do 
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presente recurso extraordinário, para dar-lhe provimento (CPC, 
art. 557, § 1º - A), em ordem a restabelecer a sentença proferida 
pelo magistrado de primeira instância (fls. 73 a 76). Publique-se."

Ex positis , DOU PROVIMENTO ao recurso especial.

É como voto.
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