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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 0000885-

74.2011.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante FAZENDA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO sendo apelado PROMOTOR DE JUSTIÇA DA VARA DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE AMERICANA.

ACORDAM, em Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a 

seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V.U.", de conformidade com o voto 

do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores VICE 

PRESIDENTE (Presidente sem voto), MARTINS PINTO E ROBERTO SOLIMENE.

São Paulo, 7 de maio de 2012.

Presidente da Seção de Direito Criminal
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto n. 18.222.

APELAÇÃO nº 0000885-74.2011.8.26.0019 – Americana

Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo 

Apelado: Promotor de Justiça da Vara da Infância e da Juventude de 

Americana 

Alunos da rede pública de ensino com necessidades 
especiais. Imposição ao Estado do dever de contratar 
cuidadores. Ausência de violação à separação dos 
poderes. Precedentes. Preliminares repelidas. 
Apelação e reexame necessário desprovidos.  

Cuida-se de recurso de ofício e apelação 

interposta pela Fazenda do Estado contra a r. sentença de fls. 303/304vº, que 

julgou procedente o pedido, impondo-lhe a obrigação de contratar profissionais 

“cuidadores” para atender os alunos com necessidades especiais matriculados na 

rede pública estadual de ensino da cidade de Americana, sob pena de multa.

Postula a recorrente a anulação ou a reforma 

do decisum, reiterando preliminares de impossibilidade jurídica e ausência de 

especificação do pedido. Sustenta que a r. sentença é nula, pois deficiente de 

fundamentação e ilíquida na condenação. No mérito, argumenta que houve 

violação ao princípio da separação dos poderes e da reserva do possível, bem 

como das regras que regem a administração pública. Ao final, pede a atribuição 

de efeito suspensivo à apelação.

Contrarrazões a fls. 360/380.
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A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo 

desprovimento dos recursos (fls. 417/429).

É o relatório.

Inviável a concessão de efeito suspensivo à 

apelação da Fazenda Estadual, no que toca ao capítulo da r. sentença em que 

confirmou a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, pois não sofrerá injusto 

dano irreparável ou de difícil reparação, visto que o decisum deve ser mantido por 

seus próprios fundamentos na forma do art. 252 do Regimento Interno deste 

Tribunal.

Não obstante, em homenagem ao denodo da 

combativa procuradora da recorrente, convém enfrentar os pontos suscitados no 

recurso e já examinados pela sentença, uma vez que reproduzem o articulado na 

contestação. 

Rejeitam-se novamente as preliminares.

Aliás, a extenuante invocação de pontos 

formais que nada interessam à solução das questões de fundo, merece 

empenhado combate pelos verdadeiros processualistas, cientes de que “a 

legitimidade do processo reside na eliminação da crise de direito material com 

segurança e celeridade, não na forma adotada para que tal efeito se produza” 

(José Roberto dos Santos Bedaque. Efetividade do processo e técnica 

processual. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 61).  
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A atual concepção da possibilidade jurídica 

do pedido é diversa do antigo entendimento segundo o qual essa condição da 

ação depende sempre da previsão em abstrato da tutela jurisdicional solicitada 

pelo autor, isto é, seria este carecedor da ação se não existisse no 

ordenamento jurídico o direito que pleiteia. Todavia, a inexistência da norma 

não impede o autor de vir a juízo requerer o que entende devido. Com arrimo 

em Moniz de Aragão, situa o gaúcho Sérgio Gischkow Pereira a possibilidade 

jurídica na ausência de proibição expressa no ordenamento jurídico do pedido 

formulado pelo autor. Assim, “não basta, portanto, a inocorrência da previsão do que 

é almejado pelo autor da ação; tal ausência não impede a criação judicial, a integração 

pelo Judiciário, viabilizando o que parecia inviável. Apenas a vedação, explícita ou 

implícita, obstaculiza o pedido” (Digesto de processo, vol.4. Rio de Janeiro: 

Forense, 1988, p. 146).

Inexiste óbice em nosso ordenamento para 

que a Administração seja compelida a promover políticas públicas, 

notadamente as de fundamento constitucional. Pouco importa, por outro lado, a 

denominação do cargo ou função de “cuidador”, já que o relevante é dotar as 

unidades de ensino públicas de profissionais capacitados para atender crianças 

e adolescentes com necessidades especiais.

Não há, portanto, impossibilidade, incerteza 

ou iliquidez do pedido e, em consequência, da tutela jurisdicional.

No mais, a sentença contém motivação 

sucinta e suficiente para a sua manutenção, independentemente do acréscimo 

de outros argumentos.
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Lembre-se que não é preciso uma longa e 

prolixa decisão para se dizer que é fundamentada, tampouco é necessário que 

o juiz examine pontos irrelevantes para o desfecho da lide (v. Cândido Rangel 

Dinamarco, Instituições de direito processual civil, vol. III. 4ª ed. São Paulo: 

Malheiros, p. 282).

Confirma-se a sentença nos termos do art. 

252 do Regimento Interno deste Tribunal, assinalando-se que não há indevida 

ingerência do Poder Judiciário na atividade administrativa ao impor observância 

de normas cogentes, precisamente os artigos 208, III, da Constituição Federal; 

54, III, do Estatuto da Criança e do Adolescente e 58 da Lei nº 9.394/96, entre 

outros. Os precedentes colacionados no r. parecer da douta Procuradoria Geral 

de Justiça (fls. 417/429) reforçam tal entendimento e são adotados nesta 

oportunidade, não se mostrando necessário alinhavar outros fundamentos.

Ante o exposto, voto pelo desprovimento dos 

recursos.

ANTONIO CARLOS TRISTÃO RIBEIRO
Presidente da Seção Criminal

Relator
(Assinado Eletronicamente)
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