
 

 

Superior Tribunal de Justiça

AgRg no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 646.240 - RS (2004/0174971-8)
 
RELATOR : MINISTRO JOSÉ DELGADO
AGRAVANTE : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PROCURADOR : YASSODARA CAMOZZATO E OUTROS
AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO 
INTERES. : MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO SUL 
ADVOGADO : LÉO RICARDO ZAHN E OUTROS

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE 
PREQUESTIONAMENTO. TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO. 
UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO. RESPONSABILIDADE E DEVER DO ESTADO. 
OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA. CABIMENTO. PRAZO 
E VALOR DA MULTA. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DO CONJUNTO 
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 07/STJ. IMPOSSIBILIDADE. 
APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 83/STJ.
1. Agravo regimental contra decisão que desproveu agravo de instrumento.
2. O acórdão a quo julgou procedente ação civil pública visando compelir o agravante e o 
Município de Cachoeira do Sul a promoverem adequadamente o transporte dos estudantes da 
rede escolar da cidade, impondo multa diária, caso se descumpra a decisão judicial.
3. Falta do necessário prequestionamento quanto ao art. 11 da Lei nº 7.347/85. Dispositivo 
indicado como afrontado não foi abordado, em nenhum momento, no aresto a quo , sem que se 
tenham ofertado embargos declaratórios para suprir a omissão, porventura existente.
4. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que é possível ao juiz, ex officio ou por 
meio de requerimento da parte, a fixação de multa diária cominatória (astreintes)  contra a 
Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer.
5. Demonstrado, de modo evidente, que a procedência do pedido está rigorosamente vinculada ao 
exame das provas depositadas nos autos. A questão nodal acerca da verificação do prazo e do 
valor da multa constitui matéria de fato e não de direito, o que não se coaduna com a via estreita 
da súplica excepcional. Na via Especial não há campo para se revisar entendimento de 2º grau 
assentado em prova. A função de tal recurso é, apenas, unificar a aplicação do direito federal, 
conforme disposto na Súmula nº 07/STJ.
6. Incidência da Súmula nº 83/STJ, em face da orientação pacificada desta Casa sobre o tema.
7. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da 

Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, 
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Luiz Fux, Teori Albino Zavascki e Denise 
Arruda votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Francisco Falcão. 
Brasília (DF), 05 de maio de 2005 (Data do Julgamento)

MINISTRO JOSÉ DELGADO - Relator
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