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CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL – AÇÃO CIVL PÚBLICA – LIMINAR – 284 (DUZENTAS E OITENTA E QUATRO)  VAGAS PARA CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS EM CRECHE E PRÉ-ESCOLA – OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL GARANTIDO NOS ARTS. 6º E 208, IV, DA CRFB – VALOR DA MULTA – MANUTENÇÃO – PRAZO DE 30 (TRINTA) PARA CUMPRIMENTO DA LIMINAR – REFORMA DA DECISÃO – DETERMINAÇÃO PARA QUE O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA DECISÃO OCORRA ATÉ O INÍCIO DO PRÓXIMO ANO LETIVO – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
Em interpretação conjunta dos arts. 4º e 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 4º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e arts. 7º, VII, 102, e 104, I, da Lei Orgânica do Município de Blumenau, com a Constituição Federal, em especial seu art. 208, IV, com redação dada pela EC n. 53/06, verifica-se que o direito das crianças de zero a cinco anos de idade à vaga em creche e/ou pré-escola encontra embasamento legal. Por conseguinte, cabe aos entes públicos, como o Município, e seus organismos, a execução de programas que garantam a integridade e o gozo desse direito indisponível.
Nas ações civis públicas propostas com vistas a garantir vaga em creche ou pré-escola, tem-se que a intervenção do Poder Judiciário em atos do Poder Executivo não caracteriza ofensa à separação dos poderes, uma vez que visa garantir direito fundamental das crianças. Até porque, o inadimplemento do Poder Público pode ser considerado como uma inconstitucionalidade por omissão, por deixar de implementar o direito à educação por meio de políticas públicas concretas.
"O prazo concedido para o cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária, deve ser fixado de acordo com o caso concreto, levando-se em consideração os entraves burocráticos que influenciam no tempo necessário à satisfação do credor." (AI n. 2007.021958-3, de Gaspar, Rel. Des. Marcus Tulio Sartorato)
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 2009.001224-6, da comarca de Criciúma (Vara da Infância e da Juventude e Anexos), em que é agravante Município de Criciúma, e agravado Representante do Ministério Público:
ACORDAM, em Primeira Câmara de Direito Público, por votação unânime, prover parcialmente o recurso. Custas na forma da lei. 
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Criciúma contra a decisão interlocutória que, na ação civil pública movida que lhe move o Ministério Público de Santa Catarina, deferiu liminar "a fim de garantir que as crianças constantes na lista anexa à petipção inicial sejam encaminhadas para estabelecimento de ensino infantil integrante da rede municipal próximo de sua residência ou em estabelecimento de ensino particular às custas do ente municipal (fls. 33/37).
Nas razões do recurso, o Município de Criciúma, após tecer considerações sobre o cabimento do processamento do agravo sob a forma de instrumento e sobre a necessidade da concessão do efeito suspensivo, argumenta que a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade (CF, art. 37, caput) e a decisão agravada, que determinou a imediata inclusão de 284 (duzentos e oitenta e quatro) crianças em estabelecimento de educação infantil contraria os textos legais. Nesse propósito, assevera que a Constituição Federal e Lei de Diretrizes e Bases da Educação somente prevêem a obrigatoriedade e o direito público subjetivo ao direito fundamental (CF, art. 208, I e parágrafo único; Lei n. 9.3.94/96, art. 32), que não se confunde com o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 (zero) a 6 (seis) anos de idade (CF, art. 208, IV), que é meta programática. Sustenta, também, que o Poder Judiciário não pode  imiscuir-se na tarefa típica da esfera de atribuições do Poder Executivo na escolha da destinação de verbas (CF, art. 2º). Noutra linha de argumentação, o agravante afirma que não é possível impor obrigação de gastos sem que haja previsão na lei orçamentária (CF, art. 167, I), não se podendo afastar da "cláusula da reserva do possível". Por fim, pugna pela minoração da multa ou majoração do prazo para cumprir a obrigação, porquanto, apesar de já ter começado colocar em prática a obrigação fixada, é muito difícil a missão de conseguir vaga para 284 (duzentas e oitenta e quatro) crianças num período de 30 (trinta) dias.
O Eminente Des. Subst. Carlos Adilson Silva deferiu o processamento do agravo na forma de instrumento, contudo não concedeu o almejado efeito suspensivo (fls. 43/48).
As contrarrazões foram regularmente apresentadas (fls. 54/59) e a douta Procuradoria-Geral de Justiça, com vista dos autos, opinou pelo conhecimento e improvimento do agravo (fls. 87/92).
VOTO
Segundo reiterado entendimento jurisprudencial, a concessão da liminar em ação civil pública pressupõe a existência de fumus boni iuris e periculum in mora:
"PROCESSUAL CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIMINAR – AUSÊNCIA DO REQUISITO ENSEJADOR DA MEDIDA – PERICULUM IN MORA INEXISTENTE.
1. Inexistente um dos requisitos autorizadores – periculum in mora – impõe-se o indeferimento do pedido de concessão de medida liminar.
2. Em sede de agravo de instrumento só se discute o acerto ou desacerto do ato judicial hostilizado, não sendo viável o exame aprofundado de temas relativos ao meritum causae (AI n. 99.017438-7, Des. Eder Graf), sob pena de supressão de um grau de jurisdição."(AI n. 2006.039739-6, de Joinville, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j.  em 13.2.2007)
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO – IRREGULARIDADE NA APROVAÇÃO DO PROJETO – VIOLAÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO – INDÍCIOS DE DANO AO MEIO AMBIENTE (POLUIÇÃO VISUAL E PAISAGÍSTICA) – PREPONDERÂNCIA DO INTERESSE PÚBLICO – PRESENÇA DO FUMUS BONI JURIS E DO PERICULUM IN MORA – LIMINAR CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 
O deferimento da medida liminar em sede de ação civil pública pressupõe a existência de dois requisitos fundamentais, quais sejam, o fumus boni juris e o periculum in mora, que, no caso presente, estão amplamente configurados, haja vista o indício de várias irregularidades na aprovação do projeto arquitetônico, aliado ao fundado receio de dano ao meio ambiente e ao risco de dano irreparável ante a dificuldade de ser efetuada a demolição após a conclusão da obra." (AI n. 2005.020869-4, de Balneário Camboriú, Rel. Des. Rui Fortes, j. 28.8.2007)
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – LIMINAR QUE DETERMINOU A INTERDIÇÃO DE PARTE DA PROPRIEDADE – PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES E PROIBIÇÃO DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL SUPOSTAMENTE SITUADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, PORÉM FORA DOS LIMITES DO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO TABULEIRO – NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA CONSTATAR OS DANOS – DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUÁRIA NO LOCAL – TRABALHADORES QUE DEPENDEM DA ATIVIDADE PARA SOBREVIVER – APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA PROPORCIONALIDADE –  PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI JURIS INVERSOS – REVOGAÇÃO DA MEDIDA – PROVIMENTO DO RECURSO.
Para a concessão de medida liminar em ação civil pública faz-se necessária a presença de dois requisitos fundamentais, quais sejam, o fumus boni juris e o periculum in mora, que no caso não mostram-se evidenciados.
Embora a Constituição Federal preveja o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o aplicador da lei deve se ater às circunstâncias do caso em concreto de modo a compatibilizar o seu reconhecimento com os fundamentos estabelecidos pela Carta Maior, entre os quais destaca-se o princípio da dignidade da pessoa humana.
"A garantia de direito fundamental do indivíduo, consubstanciada em sua dignidade pessoal, é resguardada através da aplicação do princípio da proporcionalidade" (TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 2 ed. p. 406).
Em se constatando a presença de trabalhadores (caseiros) residentes no local e que dependem exclusivamente da atividade de agropecuária ali desenvolvida para sobreviver, bem como, que o imóvel localiza-se fora do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, e que a constatação de sua inserção ou não em APP depende de prova pericial a ser realizada, a interdição do imóvel caracteriza o fumus boni juris e periculum in mora inversos, razão pela qual a medida deve ser revogada." (AI n. 2007.019217-7, de Santo Amaro da Imperatriz, Rel. Des. Cid Goulart, j. em 5.6.2008)
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INDISPONIBILIDADE DE BENS DETERMINADA LIMINARMENTE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE INEXISTENTE - RECURSO DESPROVIDO.
"'Malgrada a diversidade da natureza jurídica dos institutos - medida cautelar (art. 4º da Lei n. 8.437/95) e liminar (art. 12, da Lei n. 7.437/85 e 84, § 3º, da Lei n. 8.078/90) - é certo que, no tocante aos pressupostos de concessão, ambos exigem a comprovação do fumus boni juris e do periculum in mora' (ORIONE NETO, Luiz. Liminares no processo civil e legislação processual civil extravagante. São Paulo: LEJUS, 1999. P. 493)
'Portanto, não há discricionariedade no ato do juiz de conceder ou não a liminar. Desse modo, constatada existência dos pressupostos legais, isto é, do fumus boni juris e do periculum in mora, o juiz deve conceder a liminar' (op. cit., p. 499)." (AI n. 1997.012889-4, de Anita Garibaldi, Rel. Des. Francisco Oliveira Filho, j. em 1º.11.2001)
"PROCESSO CIVIL – AÇÃO CAUTELAR EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SUSPENSÃO DA CONSTRUÇÃO DE ANTENA DE TELEFONIA CELULAR – LIMINAR DEFERIDA NO JUÍZO A QUO – INCONFORMISMO – AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA – LIMINAR CASSADA.
O periculum in mora deve ser comprovado através de fatos concretos e não por meras suposições, para que não ocorram resultados inversos." (AI n. 2005.039237-9, de Itajaí, Rel. Des. Vanderlei Romer, j. em 1º.6.2006).
O presente recurso trata apenas de pontos relacionados à relevância da argumentação, contudo, a argumentação não merece prosperar.
Com efeito, em mais de uma oportunidade já afirmou-se que o art. 6º, da Constituição Federal trata dos direitos sociais, dentre os quais se inclui o direito à educação.
Passando-se aos demais dispositivos constitucionais, denota-se que o art. 23, ao tratar da competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal, e dos Municípios, em seu inciso V, determinou que eles devem proporcionar os meios de acesso à educação. 
Ainda no âmbito constitucional, o art. 205 põe a educação como "direito de todos e dever do Estado e da família", sendo que o art. 208, em seu inciso IV,com redação dada pela Emenda Constitucional n. 53/06, assim determina:
"Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:
[...]
IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade;"
Urge salientar que, anteriormente à Emenda Constitucional n. 53/06, o supracitado dispositivo constitucional já garantia o atendimento em creche às crianças de "zero a seis anos", sendo que a idade máxima somente foi reduzida para 5 (cinco) anos. Compreende-se que tal alteração apenas levou em conta a redução da idade da criança para o ingresso no ensino fundamental, para passou a acontecer aos 6 (seis) anos.
Outrossim, a creche e a pré-escola visam o desenvolvimento integral da criança, e servem para iniciação das crianças no ensino fundamental. Por isso, tem-se que a educação infantil é um direito indisponível que deve ser assegurado às crianças com até 5 (cinco) anos de idade.
Não destoa dessa linha o art. 4º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90), quando impõe que "É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes [...] à educação".
Em complementação, o art. 53, IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente determina que o Estado deve assegurar "atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade".
Igualmente, o art. 4º, IV, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9.394/96), assegura às crianças de zero a seis anos de idade o atendimento gratuito em creches e pré-escolas. 
Em interpretação conjunta desses dispositivos legais infraconstitucionais, com a Constituição Federal, em especial seu art. 208, IV, tem-se que o direito das crianças de zero a cinco anos de idade à vaga em creche e/ou pré-escola encontra embasamento legal. Por conseguinte, cabe aos entes públicos, como o Município, e seus organismos, executar programas que garantam a integridade e o gozo desse direito indisponível. 
É o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:
"RECURSO EXTRAORDINÁRIO - 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 IMPROVIDO. 
- 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 resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário, determinar, ainda que em bases excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam estas implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão - por importar em descumprimento dos encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter mandatório - mostra-se apta a comprometer a eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais impregnados de estatura constitucional. A questão pertinente à 'reserva do possível'. Doutrina." (STF. RE-AgR 410715/SP. Segunda Turma. Rel. Min. Celso de Mello, j. 22.11.2005)
Perfilhando este pensamento, julgou este Sodalício:
"ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AFORADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM DEFESA DE DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL – NEGATIVA DE PEDIDO DE INSCRIÇÃO EM CRECHE MUNICIPAL – LEGITIMIDADE ATIVA DO ÓRGÃO MINISTERIAL – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – GARANTIA CONSTITUCIONAL (ART. 208, IV) – DESPROVIMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO E DO APELO.
[...]
O direito à educação é um dos mais sagrados direitos sociais, porquanto a própria Constituição lhe confere o status de direito público subjetivo, impondo à Administração Pública o encargo de propiciar, com políticas sociais concretas e efetivas, o amplo acesso aos estabelecimentos de ensino, inclusive nas creches e na pré-escola para crianças de zero a cinco anos." (AC n. 2006.036901-2, de Blumenau. Rel. Des. Jaime Ramos, j. 10.7.2007)
"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATENDIMENTO EM CRECHE E PRÉ-ESCOLA – LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DIREITO À EDUCAÇÃO – EXEGESE DOS ARTS. 208, IV, DA CF, 54, IV, DO ECA E 4º, IV, DA LEI N. 9.394/96 – VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA NA HIPÓTESE – PRIORIDADE ABSOLUTA AOS DIREITOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE POR IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DESPROVIMENTO DO APELO E DO REEXAME NECESSÁRIO. 
[...]
É obrigação do Município assegurar às crianças atendimento em creches e pré-escolas, satisfazendo o direito à educação, garantido pela Magna Carta, bem como pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pela Lei de Diretrizes e Bases.
O Poder Executivo, no exercício de suas atribuições, está vinculado às normas constitucionais e infraconstitucionais, dentre elas aquelas que estabelecem os direitos fundamentais de crianças e adolescentes e a prioridade absoluta no seu atendimento. Inobservados esses preceitos, o Poder Judiciário deve garantir o respeito à vontade constitucional e à legalidade, não se podendo excluir de sua apreciação lesão ou ameaça a direito, ex vi do inciso XXXV do art. 5º da Magna Carta, inclusive em face do devido processo legal substancial." (AC n. 2007.005088-6, de Blumenau. Rel. Des. Francisco Oliveira Filho, j. 10.4.2007)
No mesmo sentido, também existem precedentes do Superior Tribunal de Justiça: REsp 753565/MS, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 27.03.2007; REsp 796490/SP, Rel. Min. João Otávio Noronha, julgado em 15.12.2005.
Ademais, a questão tocante à alegada impossibilidade do Poder Judiciário intervir nos atos administrativos do Poder Executivo, como aqueles ligados à gestão da rede de ensino público, deve ser avaliada tendo em vista o conflito entre o direito tutelado e tal prerrogativa da Administração Pública.
Sabe-se que o Poder Judiciário somente pode analisar a legalidade dos atos administrativos, sem poder adentrar no mérito administrativo.
Na situação dos autos, trata-se de verdadeiro controle da legalidade, uma vez que se busca implementar direito fundamental previsto na Constituição, especialmente porque, em aplicação ao princípio da dignidade da pessoa humana, a formação e a educação das crianças não pode esperar e ficar à mercê das burocracias da Administração Pública Municipal.
Para tanto, utiliza-se como razão de decidir trecho do acórdão de lavra do Exmo. Sr. Des. Jaime Ramos, na Apelação cível n. 2006.036901-2, de Blumenau, julgada em 10.07.2007:
"Ora, se o direito à educação é um direito fundamental previsto na constituição, denota-se que o Poder Público é obrigado a implementar esse direito mediante políticas públicas concretas. Por isso o inadimplemento 'qualificar-se-á como uma censurável situação de inconstitucionalidade por omissão imputável ao Poder Público'. (STF, AgRg no RE n. 410.715/SP, Relator: Min. Celso de Mello, julgado em 22.11.2005). 
Logo, a supressão ao exercício de direito fundamental por ato administrativo, ainda que pautada em juízo da discricionariedade e da conveniência da administração, ou por critérios financeiros, deve ser corrigida pelo Poder Judiciário, especialmente quando do outro lado da balança pende o direito à educação, que não pode esperar, em particular nesse estágio de formação do ser humano. Afinal, não respaldar preceito tão básico como a educação repercutirá num dano maior ainda para a coletividade do que eventual comprometimento orçamentário transitório.
Tratando-se de garantia constitucional, longe de aventar-se que seja instituído por norma meramente programática, a intervenção do Poder Judiciário não caracteriza ofensa aos princípios da independência entre os poderes (art. 2º, da Constituição Federal de 1988) e da legalidade (art. 5º, inciso I, e 37, caput, da Magna Carta), que em cumprimento de sua função constitucional deve, quando provocado, apreciar a suscitada ocorrência de lesão ou ameaça de lesão a direito (art. 5o, XXXV, da CF). O Poder Judiciário não está se imiscuindo indevidamente na esfera de atuação discricionária de outro Poder e sim determinando que ele cumpra aquilo que a Constituição e as leis lhe mandam cumprir."
Por conseguinte, tem-se que a intervenção do Poder Judiciário em atos do Poder Executivo, no presente caso, é legítima, e não caracteriza ofensa à separação dos poderes, uma vez que visa garantir direito fundamental das crianças. Até porque, conforme alhures mencionado, o inadimplemento do Poder Público pode ser considerado como uma inconstitucionalidade por omissão, por deixar de implementar o direito à educação por meio de políticas públicas concretas, mesmo diante das normas insertas referentes a critérios financeiros e orçamentários (CF, art. 167).
Assim se pronunciou o Supremo Tribunal Federal:
"CONSTITUCIONAL. ATENDIMENTO EM CRECHE E PRÉ-ESCOLA. I. - Sendo a educação um direito fundamental assegurado em várias normas constitucionais e ordinárias, a sua não-observância pela administração pública enseja sua proteção pelo Poder Judiciário. II. - Agravo não provido." (STF. RE 463210/SP. Segunda Turma. Rel. Min. Carlos Velloso, j. 6.12.2005)
Por fim, importa analisar o prazo de 30 (trinta) dias concedido ao agravante para cumprimento da obrigação de fornecer 284 (duzentas e oitenta e quatro vagas) e  o valor da multa diária fixada de R$ 300,00 (trezentos reais) para cada criança não matriculada.
O art. 461 do CPC determina que:
"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. 
"[...]
" §4º O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando-lhe prazo razoável para o cumprimento do preceito"
Frise-se que "As astreintes podem ser fixadas pelo juiz de ofício, mesmo sendo contra pessoa jurídica de direito público (Fazenda Estadual), que ficará obrigada a suportá-las casos não cumpra a obrigação de fazer no prazo estipulado" (REsp n. 201.378, Min. Fernando Gonçalves).
Diante do caráter coercitivo da multa, seu montante deve ser razoável à obrigação eis "consiste numa sanção processual imposta como meio de coação psicológica, destinado a vencer a resistência do obrigado, para que ele cumpra o preceito." (ALVIM, José Eduardo Carreira. Tutela específica das obrigações de fazer e não fazer. Belo Horizonte: Del Rey, 1997. p. 113-114).
Luiz Guilherme Marinoni ensina que 
"A multa [...], desta forma, é apenas um meio processual de coerção indireta, voltado a dar efetividade às ordens do juiz; não tem ela como óbvio, qualquer finalidade sancionatória ou reparatória. A multa é um meio de coerção indireta que tem por fim propiciar a efetividade das ordens de fazer ou de não-fazer do juiz, sejam elas impostas na tutela antecipatória ou na sentença" (Tutela específica: (arts. 461, CPC e 84, CDC). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 105-106). 
Sérgio Gilberto Porto acrescenta que: 
"[...] a multa, por ter caráter inibitório, deverá ser fixada em quantia alta, aos efeitos de levar o obrigado ao atendimento da obrigação e não ao pagamento daquela. Deve contemplar valor de tal ordem que seja um verdadeiro estímulo ao cumprimento da obrigação e não gerar uma situação de conforto com o pagamento, frustando o adimplemento da obrigação" (Comentários ao Código de Processo Civil. v. 6. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 121).
Considerando-se a natureza e a extrema relevância da obrigação imposta, a saber, a inclusão de crianças em unidade de educação infantil, obedecendo mandamento constitucional, mostra-se razoável a multa diária fixada para o descumprimento.
No que tange ao prazo para cumprimento da obrigação, tem-se que de acordo com o artigo 461, § 4º, do Código de Processo Civil, o Juiz pode fixar prazo para a efetivação da tutela específica, devendo este ser “razoável para o cumprimento do preceito”.
Nesse contexto, há de se ressaltar que a fixação de prazo razoável para cumprimento de determinada obrigação deve ser norteada pelas  peculiaridades do caso concreto, conforme apresentadas pelas partes envolvidas, não devendo serem tomadas como regra geral. 
Nesse sentido, extrai-se deste Sodalício:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTE). NECESSIDADE DE IMPOSIÇÃO DA MEDIDA CONFIGURADA. VALOR ARBITRADO (R$ 5.000,00) CONDIZENTE COM SUA FINALIDADE. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO (48 HORAS) QUE SE MOSTRA ÍNFIMO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DILAÇÃO QUE SE MOSTRA INDISPENSÁVEL (30 DIAS). EXEGESE DO ART. 461, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERLOCUTÓRIO REFORMADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
1. Embora a fixação da multa seja ato discricionário do Magistrado e não exista, a priori, limite para a sua quantificação, o julgador, ao analisar as particularidades do caso concreto, a capacidade econômica das partes e a natureza da obrigação a ser cumprida, deverá buscar um valor adequado a influir no ânimo do devedor, sem que cause sua ruína ou a ineficiência da medida. 
2. O prazo concedido para o cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária, deve ser fixado de acordo com o caso concreto, levando-se em consideração os entraves burocráticos que influenciam no tempo necessário à satisfação do credor. (AI n. 2007.021958-3, de Gaspar, Rel. Des. Marcus Tulio Sartorato)
No presente caso, o direito indisponível da educação está em questão, razão pela qual o cumprimento da liminar não pode ser condicionado a questões burocráticas do Poder Público. 
De outro lado, e por demais relevante no caso concreto, importa reconhecer que o deficit acumulado ao longo do tempo acabou gerando a necessidade do elevado número de 284 (duzentos e oitenta e quatro) vagas. Sob esse enfoque, não se mostra razoável exigir-se o cumprimento dessa obrigação no prazo de 30 (trinta) dias.
Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, mantido o valor da multa fixada, impõe-se reformar a decisão atacada para determinar que o cumprimento integral da obrigação ocorra até o início do próximo ano letivo.
Por fim, merece referência do voto do Eminente Des. Jânio Machado:
"A imposição de multa diária para o eventual descumprimento da determinação judicial nada tem de abusivo ou ilegal. Bem pelo contrário, é o mecanismo adotado pelo legislador processual civil (art. 461, § 4º, do Código de Processo Civil e art. 11 da Lei n. 7.347, de 24.7.1985) para as situações como esta aqui bem retratada, não se fazendo distinção entre obrigação de fazer imposta ao particular ou ao ente público." (AC n. 2007010097-8, de Blumenau, j. 30.4.2009)
Pelo exposto, o recurso deve ser parcialmente provido para, reformando a decisão quanto ao prazo para cumprimento da liminar, determinar que o cumprimento integral da decisão ocorra até o início do próximo ano letivo.
DECISÃO
Ante o exposto, por votação unânime, dá-se parcial provimento ao recurso.
O julgamento, realizado no dia 25 de agosto de 2009, foi presidido pelo Exmo. Sr. Des. Newton Trisotto, com voto, e dele participou o Exmo. Sr. Des. Vanderlei Romer.
Pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, lavrou parecer o Dr. Aurino Alves de Souza.
Florianópolis, 26 de agosto de 2009.
Sérgio Roberto Baasch Luz
Relator

