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Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – ECA – TRANSPORTE ESCOLAR – Embora o artigo 211 da Carta 

Constitucional estabeleça que "a união, os Estados, o Distrito Federal e os municípios 

organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino", e o artigo 23, em seu inciso 

V, também da CF estabeleça que "é competência comum da união, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos municípios proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência", 

certo é que o artigo 216 da Constituição Estadual, em seu parágrafo 3º, estabelece que "o 

estado, em cooperação com os municípios, desenvolverá programas de transporte escolar que 

assegurem os recursos financeiros indispensáveis para garantir o acesso de todos os alunos à 

escola", inexistindo, neste específico caso, solidariedade entre a união e os demais entes da 

Administração Pública direta, justificando-se, por esta razão, a sua exclusão do feito, conforme 

determinado pelo julgador de primeiro grau. Não se há de falar em violação do princípio da 

separação dos poderes quando da interferência do Judiciário na presente situação, nem 

parece haver invasão de competência normativa originária quando o Judiciário explicita norma 

legal, uma vez que, ainda que o enunciado explicitador ganhe força obrigatória, está o 

Judiciário a exercer a interpretação da norma constitucional, para a fiel execução das Leis. A 

multa diária pelo descumprimento da medida encontra amparo legal e jurisprudencial, não 

merecendo modificação. Por outro lado, a norma do art. 227 da Constituição Federal não está 

com a sua eficácia limitada in totum , uma vez que disciplinada pelo ECA, em seu artigo 54, 

onde há obrigatoriedade expressa do estado quanto ao fornecimento de transporte (inciso 

VII). Apelo desprovido.  



 

Acórdão:  

 

APELAÇÃO CÍVEL. ECA. TRANSPORTE ESCOLAR.  

 

Embora o artigo 211 da Carta Constitucional estabeleça que "a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino", e o 

artigo 23, em seu inciso V, também da CF estabeleça que "é competência comum da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proporcionar os meios de acesso à cultura, à 

educação e à ciência", certo é que o artigo 216 da Constituição Estadual, em seu parágrafo 3º, 

estabelece que "o Estado, em cooperação com os Municípios, desenvolverá programas de 

transporte escolar que assegurem os recursos financeiros indispensáveis para garantir o 

acesso de todos os alunos à escola", inexistindo, neste específico caso, solidariedade entre a 

União e os demais entes da administração pública direta, justificando-se, por esta razão, a sua 

exclusão do feito, conforme determinado pelo julgador de primeiro grau. Não se há de falar 

em violação do princípio da separação dos poderes quando da interferência do judiciário na 

presente situação, nem parece haver invasão de competência normativa originária quando o 

Judiciário explicita norma legal, uma vez que, ainda que o enunciado explicitador ganhe força 

obrigatória, está o judiciário a exercer a interpretação da norma constitucional, para a fiel 

execução das leis. A multa diária pelo descumprimento da medida encontra amparo legal e 

jurisprudencial, não merecendo modificação. Por outro lado, a norma do art. 227 da 

Constituição Federal não está com a sua eficácia limitada in totum, uma vez que disciplinada 

pelo ECA, em seu artigo 54, onde há obrigatoriedade expressa do Estado quanto ao 

fornecimento de transporte (inciso VII). Apelo desprovido.  

 

OITAVA CÂMARA CÍVEL.  

 

Nº 70007202922.  

 

COMARCA DE AUGUSTO PESTANA.  

 

JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE AUGUSTO PESTANA.  

 

APRESENTANTE.  

 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.  

 

APELANTE.  

 

MINISTÉRIO PÚBLICO.  

 

1º APELADO.  

 

MUNICÍPIO DE JÓIA.  

 

2º APELADO.  

 

UNIÃO.  

 

3ª APELADA.  

 

ACÓRDÃO.  

 

Vistos, relatados e discutidos os autos.  

 

Acordam os Desembargadores integrantes da Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 

Estado, à unanimidade, negar provimento ao apelo.  

 

Custas na forma da lei.  

 

Participaram do julgamento, além do signatário (Presidente), os eminentes Senhores DES. RUI 

PORTANOVA E DES. JOSÉ S. TRINDADE.  

 



Porto Alegre, 09 de junho de 2005.  

 

DES. ANTONIO CARLOS STANGLER PEREIRA,  

 

Relator e Presidente.  

 

RELATÓRIO.  

 

DES. ANTONIO CARLOS STANGLER PEREIRA (RELATOR E PRESIDENTE).  

 

O Estado do Rio Grande do Sul, inconformado com a decisão que, nos autos da Ação Civil 

Pública intentada pelo Ministério Público, julgou procedente os pedidos, condenando o 

recorrente e o Município de Jóia, concomitantemente, à manutenção do serviço de Transporte 

Escolar dos alunos da rede Estadual e Municipal, e determinou que o Estado efetue o repasse 

ao Município dos custos do transporte, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00.  

 

Alega o apelante, em síntese, que a União deveria ser legitimada para figurar no pólo passivo 

da demanda, na condição de litisconsorte necessário, remetendo-se o feito à Justiça Federal. 

Menciona que o Ministério Público não pode requerer ao Judiciário que este assuma função de 

administrador público, pois estaria sendo violado princípio constitucional, tal como o da 

"harmonia e independência entre os poderes" Assevera que tal imposição invadiria a 

competência do Poder Executivo, e tendo o Estado limitações financeiras, não poderia este 

restar obrigado a repassar mais dinheiro ao Município de Jóia, uma vez que comprometeria o 

próprio plano de despesas e orçamento. Ressalta que a aplicação de multa pelo 

descumprimento da ordem traduz-se em medida abusiva e desvinculada de motivação, visto 

que vem a penalizar a própria sociedade por ação que, em tese, vai de encontro de seus 

objetivos. Aduz que as disposições constitucionais possuem caráter programático e eficácia 

limitada, não tendo aplicabilidade imediata.  

 

Aportaram aos autos contra-razões.  

 

O Órgão Ministerial, em instância superior, manifestou-se pela redistribuição do recurso para 

uma das Câmaras componentes do 2º Grupo Cível.  

 



A competência para o julgamento do recurso restou declinada por esta Oitava Câmara Cível, 

tendo a primeira Câmara Cível suscitado conflito negativo de competência, o qual restou 

acolhido, com o retorno do recurso a este Oitava Câmara Cível.  

 

O Procurador de Justiça atuante na Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça 

manifestou-se, no mérito, pelo desprovimento do recurso.  

 

É o relatório.  

 

VOTOS  

 

DES. ANTONIO CARLOS STANGLER PEREIRA (RELATOR E PRESIDENTE).  

 

Embora o artigo 211 da Carta Constitucional estabeleça que "a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino", e o 

artigo 23, em seu inciso V, também da CF estabeleça que "é competência comum da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proporcionar os meios de acesso à cultura, à 

educação e à ciência", certo é que o artigo 216 da Constituição Estadual, em seu parágrafo 3º, 

estabelece que "o Estado, em cooperação com os Municípios, desenvolverá programas de 

transporte escolar que assegurem os recursos financeiros indispensáveis para garantir o 

acesso de todos os alunos à escola", inexistindo, neste específico caso, solidariedade entre a 

União e os demais entes da administração pública direta, justificando-se, por esta razão, a sua 

exclusão do feito.  

 

Não se há falar em violação do princípio da separação dos poderes quando da interferência do 

judiciário na presente situação, nem parece haver invasão de competência normativa 

originária quando o Judiciário explicita norma legal, uma vez que, ainda que o enunciado 

explicitador ganhe força obrigatória, está o judiciário a exercer a interpretação da norma 

constitucional, para a fiel execução das leis.  

 

Já no que diz à fixação de multa diária, em caso de descumprimento da decisão, a matéria já 

foi enfrentada no âmbito dos Tribunais Superiores, como se vê no seguinte aresto 

jurisprudencial:  

 



"PROCESSO CIVIL - MULTA POR DESCUMPRIMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FAZENDA 

PÚBLICA - CABIMENTO - 1. A multa de que tratam os artigos 461 e 644 do Código de Processo 

Civil tem por finalidade compelir o réu da ação executiva ao cumprimento de obrigação de 

fazer. 2. O fato de o demandado no caso concreto ser a União Federal não impede que o juiz 

fixe tal penalidade, porquanto se estaria frustrando garantia constitucional de prestação da 

tutela jurisdicional. 3. A distinção estaria, em última análise, violando o princípio da isonomia. 

4. É bem verdade que outros meios de coerção, especialmente aqueles que atingem 

diretamente os agentes da administração pública, costumam ser mais eficazes em se tratando 

de determinações dirigidas ao Poder Público, contudo não se pode afastar a aplicabilidade da 

astreinte quando a devedora for a Fazenda Pública. 5. Negou-se provimento ao agravo de 

instrumento, por unanimidade. (TRF 2ª R. - AG 2003.02.01.006712-4 - 5ª T. - Rel. Des. Fed. 

Alberto Nogueira - DJU 10.12.2003 - p. 107) JCPC. 461 JCPC. 644".  

 

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. IPERGS. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 

644 DO CPC. ALTERAÇÃO. LEI 10.444/02. IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENALIDADE EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. Nos termos de 

pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte, a multa diária por obrigação de fazer 

(incluindo-se nesse conceito a implantação de benefício previdenciário), disposta no art. 644 

do CPC, mesmo com a nova redação dada pela Lei 10.444/02, pode ser determinada de ofício, 

ainda que no juízo de execução, e pode ser aplicada à Fazenda Pública. Precedentes. Recurso 

desprovido. (RESP 581931 / RS ; RECURSO ESPECIAL2003/0164988-1 Relator(a) Ministro JOSÉ 

ARNALDO DA FONSECA (1106) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 

11/11/2003 Data da Publicação/Fonte DJ 09.12.2003). ".  

 

Dispõem os artigos 644 a 461 do CPC:  

 

"Art. 644. A sentença relativa a obrigação de fazer ou não fazer cumpre-se de acordo com o 

art. 461, observando-se, subsidiariamente, o disposto neste Capítulo. (NR) (Redação dada ao 

artigo pela Lei nº 10.444, de 07.05.2002, DOU 08.05.2002, em vigor 3 (três) meses após a data 

de publicação)".  

 

"Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o 

juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará 

providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento".  

 

Por outro lado, a norma do art. 227 da Constituição Federal não está com a sua eficácia 

limitada in totum, uma vez que disciplinada pelo ECA, em seu artigo 54, onde há 

obrigatoriedade expressa do Estado quanto ao fornecimento de transporte (inciso VII):  



 

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

 

(. . )  

 

VII - atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material 

didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde".  

 

No que se refere à necessidade de previsão orçamentária, tal argumento não merece 

prosperar, uma vez que a educação, assim como a vida e a saúde, constituem a fonte 

fundamental e primeira de todos os outros bens jurídicos, constituindo-se obrigação 

inarredável do Poder Público assegurar sua realização (RJTJRGS 182/386). A maior ou menor 

vontade política do Administrador no sentido de promover a efetiva previsão de receitas 

suficientes para atender à satisfação de tal dever constitucional e legal, neste Estado, não 

podem ser invocadas como fundamento para negar o fornecimento de transporte escolar.  

 

Assim, nego provimento ao apelo.  

 

DES. RUI PORTANOVA (REVISOR) - De acordo.  

 

DES. JOSÉ S. TRINDADE - De acordo.  

 

DES. ANTONIO CARLOS STANGLER PEREIRA - PRESIDENTE.  

 

APELAÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO Nº 70007202922, DE AUGUSTO PESTANA: " NEGARAM 

PROVIMENTO. UNÂNIME. ".  

 

Julgador(a) de 1º Grau: ALEX GONZALEZ CUSTODIO. 


