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Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

APELAÇÃO CÍVEL n° 107.397-0/0-00, da Comarca de BAURU, em que 

é apelante FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, sendo 

apelado PROMOTOR DE JUSTIÇA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE 

DE BAURU: 

ACORDAM, em Câmara Especial do Tribunal de Justiça 

do Estado de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "POR 

MAIORIA DE VOTOS, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO", de 

conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão. 

O julgamento teve a participação dos 

Desembargadores NIGRO CONCEIÇÃO (Presidente com voto vencido 

e declarado) e RUY CAMILO. 

São Paulo, 3 de maio de 2004. 

ROBERTO VALLIM BELLOCCHI 
Relator. 
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Câmara Especial 

Comarca de Bauru 

Voto n° 17.684 

Apelante; Fazenda Pública do Estado de São Paulo 

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo 

Apelação - Ação civil pública 
- Imposição de obrigação de fazer à 
Administração Pública, fruto de 
atividade jurisdicional -
Possibilidade, desde que visando a 
satisfação de direito subjetivo 
garantido pelo Ordenamento Jurídico 
- Necessidade de compatibilização 
com o poder discricionário de que é 
investido o Poder Público 
Reconhecimento, no mérito, do 
direito dos adolescentes ao acesso ao 
ensino médio, incluindo-se o 
transporte gratuito - .Redução da 
condenação ao oferecimento, pelo 
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Estado Membro, de transporte 
gratuito aos adolescentes que dele 
necessitarem - Redução da multa 
conúnatória a patamares razoáveis -
Recurso provido em parte. 

Vistos, etc. 

Trata-se de apelação interposta pela Fazenda 

Pública do Estado de São Paulo contra sentença, proferida pelo MM. Juiz da 

Infância e Juventude da Comarca de Bauru, que, julgando procedente ação 

civil pública, impôs-lhe as seguintes condenações: a) obrigação de fazer, 

consistente na disponibilização de vagas no ensino médio para os próximos 

anos letivos, inclusive o de 2.003, de sorte que os adolescentes sejam 

atendidos nas proximidades de suas moradias, a menos de dois quilômetros 

da respectiva escola, sob pena de multa fixada em RS 1.000,00 por dia e por 

adolescente; b) obrigação de fazer consistente em fornecer, gratuitamente, 

transporte aos adolescentes que residirem a mais de dois quilômetros do 

respectivo estabelecimento de ensino, enquanto não atendida a condenação 

principal, sob pena de multa diária fixada nos moldes do item acima: c) 
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obrigação de inclusão, no orçamento, de receita para fazer frente a tais 

despesas. 

Sustenta a apelante, em síntese, que o pedido 

principal deduzido na ação civil não encontra respaldo no ordenamento 

jurídico pátrio, ao argumento de que o oferecimento do ensino médio não é 

obrigatório, nem prioritário em relação aos demais serviços a serem 

prestados na área da educação. Outrossim, afirma que teria a Constituição 

Federal de 1.988, visando à erradicação do analfabetismo, garantido o 

acesso obrigatório e gratuito ao ensino fundamental, não se estendendo, 

portanto, ao ensino médio. O mesmo raciocínio é desenvolvido na 

resistência à obrigatoriedade de oferecimento do respectivo transporte. 

Prossegue aduzindo que o atendimento dos pedidos implicará despesas não 

previstas no orçamento, não havendo, portanto, previsão de receita para 

custeá-los. Insurge-se quanto à obrigação de incluir tais despesas na lei 

orçamentária anual, afirmando que, com isso. se consagra indevida 

intromissão do Poder Judiciário no Poder Executivo, a quem se atribui a 

iniciativa legislativa. Por derradeiro, reputa desproporcional a multa 

cominatória diária imposta para o caso de descumprimento das obrigações 

de fazer. 
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Recebido o recurso, ofereceu o recorrido contra 

razões (tis. 423/436). 

A Douta Procuradoria de Justiça opinou no 

sentido do improvimento do recurso (fls.460/467). 

E o relatório. 

O recurso merece, em parte, acolhimento. 

A questão objeto da controvérsia consiste na 

imposição de obrigações de fazer à Administração Pública a fim de que 

sejam satisfeitos direitos e garantias conferidas às crianças e aos 

adolescentes, tanto pela Constituição Federal quanto pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente. Em suma, imputa-se omissão do Estado em 

garantir aos adolescentes, na região do Município de Bauru, vagas em 

estabelecimentos de ensino próximos as suas residências, ou, então, 

oferecer, gratuitamente, o respectivo transporte, 

Para a solução da pretensão deduzida nesta ação 

coletiva, faz-se necessário o exame da matéria sob dois planos distintos. 

Y 
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Inicialmente, cumpre aferir a possibilidade jurídica 

de se impor à Administração Publica obrigação de fazer, outorgando tutela 

específica e efetiva, nos moldes previstos pelos artigos 461 do Código de 

Processo Civil e 84, do Código de Defesa do Consumidor. Em que pese 

orientação diversa, a resposta deve ser no sentido positivo. No plano 

seguinte, passa-se ao exame do mérito propriamente dito, ou seja, da efetiva 

violação de direito subjetivo a ser tutelado, de forma satisfativa, pelo Poder 

Judiciário. 

Seria extremamente cômodo negar-se tal 

possibilidade sob o argumento de que a concessão de tutela específica em 

face da Administração Pública implicaria .indevida intervenção do Poder 

Judiciário na atuação discricionária garantida, também constitucionalmente, 

à Administração Pública. O poder discricionário, delimitado por Hely Lopes 

Meirelles como aquele que o Direito concede à Administração, de modo 

explícito ou implícito, para praticar atos administrativos com liberdade na 

escolha de sua conveniência, oportunidade e conteúdo (Direito 

Administrativo Brasileiro. São Paulo, 17a edição: Malheiros Editores. 1992, 

p. 102), não pode, por certo, servir de escudo ao Administrador, legitimando 



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

4a VICE-PRESIDÊNCIA 

o descumprimento de deveres impostos à Administração e, 

consequentemente, desrespeitando direitos subjetivos cios cidadãos. 

Bem por isso, é função essencial do Poder 

Judiciário, por intermédio da atividade jurisdicional, reconhecer os direitos 

subjetivos dos jurisdicionados e lhes conceder tutela útil e efetiva. Em outras 

palavras, o respeito aos direitos subjetivos dos cidadãos legitima o Poder 

Judiciário a imposição de comandos a todos aqueles, incluindo o Estado, 

que vierem a molestá-los. Pensamento diverso conduziria à negação da 

própria atividade jurisdicional, colidindo, frontalmente, com as novas idéias 

que emergem do Direito Processual Moderno, entre as quais a efetividade da 

jurisdição. 

É bem verdade, no entanto, que a possibilidade de 

sujeitar o Estado à tutela específica em referência, não implica, por evidente, 

o acolhimento, de maneira indiscriminada, de todas as pretensões, 

individuais e coletivas, que forem deduzidas em juízo. Isto é, ultrapassada a 

esfera das condições da ação, a imposição de obrigação de fazer à 

Administração Pública prende-se, diretamente, à satisfação de um direito 

subjetivo reconhecido pelo ordenamento jurídico. De outra sorte, descabe tal 

tutela jurisdicional diante de pretensões fundadas em meras diretrizes ou 
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preceitos que não comportam auto-aplicação. Neste caso, não há como 

conceder tutela satisfativa, sem atentar contra as prerrogativas de atuação do 

Administrador ou, então, violar exigências, também impostas pelo 

legislador, que limitam a atuação da Administração Pública em proteção à 

moralidade e ao bom uso do dinheiro público. 

Examinando, com profundidade, a possibilidade 

desta tutela jurisdicional direcionar-se ao Estado, bem como as suas 

limitações, conclui o processualista Eduardo Talamini o seguinte: 

"Esta constatação retira a legitimidade 'de uma 

recusa geral e absoluta à efetivação judicial dos direitos sociais 

constitucionalmente assegurados, afastando o argumento de que o tema 

constituiria apenas matéria de política pública, submetida a uma suposta 

discricionariedade estatal impassível de controle pela Jurisdição. Mas 

também não é suficiente para dar a questão por resolvida. 

Inicialmente, cabe distinguir entre as hipóteses 

normativas constitucionais de que se extrai apenas o dever de o Estado 

realizar políticas públicas de caráter social e aquelas que, mais do que a 

imposição de diretrizes objetivas estatais, embasam direitos subjetivos 
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públicos. No primeiro caso, dentro de certas condições, poder-se-á falar em 

certas restrições mais amplas à tutela jurisdicional. Já no segundo, em regra, 

é viável o recurso do cidadão ao Judiciário, para a fruição concreta da 

utilidade assegurada pelo direito fundamental de cunho social (que, então, 

pode ser qualificado como "direito originário a prestações sociais"). Os 

direitos sociais à saúde e ao ensino fundamental, por exemplo, podem ter 

sua efetividade atingida através da tutela jurisdicional (inclusive, de caráter 

individual), independentemente de amparo em regras infraconstitucionais." 

(Tutela Relativa Aos Deveres De Fazer E De Não Fazer, São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2001, p. 141/142). 

Superada esta primeira fase, já que reconhecida, 

em tese, a possibilidade de outorga de uma tutela satisfativa em face da 

Administração, e, analisando o mérito, há que se impor reparos à sentença 

hostilizada. 

Não se duvida do direito concedido às crianças e 

adolescentes de acesso ao ensino, inclusive, o de grau médio, que, por 

razões lógicas, se estende ao transporte gratuito, se necessário. Como já 

destacado, emerge, com clareza, ser dever do Estado, em suas três esferas de 

atuação, proporcionar, com absoluta prioridade, o direito à educação. Parece 



PODEM JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

4a VICE-PRESIDÊNCIA 

irrecusável que a efetiva satisfação desse direito constitucionalmente 

garantido compreende o acesso ao estabelecimento de ensi.no. De nada 

adiantaria oferecer o serviço público educacional sem proporcionar ao 

cidadão menos favorecido, condições materiais para dele beneficiar-se. E 

exatamente essa a inteligência do preceito contido no artigo 208, inciso VII, 

da Carta Magna. 

De outra banda, não aproveita ao caso o 

argumento de que tais garantias se restringiriam, apenas, ao ensino 

fundamentai, não abrangendo, portanto, o ensino médio. Não se pode tomar 

como fundamento dessa assertiva a literalidade do texto contido no artigo 

208, I, da Constituição Federal. Em princípio, porque o citado artigo 227 da 

mesma Carta garante à criança e ao adolescente, sem qualquer restrição, 

acesso à educação. Infere-se, disso, que as demais regras constitucionais 

apenas conferem diretrizes à viabilizar a satisfação de tal garantia. 

incluindo-se, entre elas, a que atribui ao Estado garantir "progressiva 

universalização do ensino médio gratuito" (art. 208, II, da CF/1988). 

No entanto, diante da realidade evidenciada dos 

autos, não se pode tomar como razoável a condenação principal imposta 

pelo juízo "a quo", tendo em vista, inclusive, a sua extensão. 

>*-/ 

http://ensi.no
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Partindo da premissa de que aos adolescentes da 

respectiva Municipalidade é oferecido, gratuitamente, ensino médio e, 

portanto, suprida a garantia constitucional acima referida, a imposição à 

Fazenda Pública Estadual da obrigação genérica de disponibilizar aos 

adolescentes vagas, nos futuros anos letivos, em unidades educacionais 

próximas às respectivas moradias - fixado como critério a distância de dois 

quilômetros - é incompatível com os princípios da razoabilidade e das 

prioridades com que o Poder Público deve pautar sua atuação. Em suma, 

diante de várias garantias sociais a serem respeitadas e de vários serviços 

públicos essenciais a serem supridos, a automática imposição dessa 

obrigação, da forma abstrata como estabelecida, implica, frise-se. no caso, 

indevida intromissão do Poder Judiciário nas prerrogativas inerentes ao 

Poder Executivo. 

De outra banda, garante-se o atendimento ao 

direito de acesso à educação, de maneira concreta e sem vulnerar as 

prerrogativas da Administração, com o acolhimento do pedido subsidiário, 

consistente na obrigação de fornecer, gratuitamente, transporte aos 

adolescentes que residam longe de seus estabelecimentos de ensino e que 

não tenham condições de fazê-lo, por conta própria. Nem se argumente 

10 A p e l a ç ã o n° 1 0 7 . 3 9 7 . 0 / 0 - 0 0 
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com a impossibilidade de realização de tal atividade. Isto porque, é fato 

incontroverso, que tal serviço vinha sendo prestado pela Municipalidade de 

Bauru, cuja inexplicável interrupção veio em prejuízo dos adolescentes que 

dele se beneficiavam. ^ 

Em suma, não sendo possível, dada a realidade 

atual, a disponibilização de vagas em estabelecimentos próximos às 

residências dos educandos, supre-se a exigência constitucional posta em 

destaque com o oferecimento, gratuito, do respectivo transporte, obrigação 

esta que se afigura mais razoável. 

Por último, também não se justifica a terceira 

condenação, consistente em impor a inclusão das despesas geradas para o 

suprimento das outras duas na lei orçamentária. Em princípio, porque 

afastada da tutela jurisdicional a condenação principal constante da 

sentença. À duas porque tal obrigatoriedade importaria intromissão na 

esfera de atuação do Poder Executivo, no tocante ao direcionamento das 

receitas e das despesas necessárias à consecução de suas atividades. 

Essencial frisar, contudo, que eventual falta de 

previsão orçamentária específica, não pode servir de escudo à pessoa 
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política, de sorte a possibilitar o descumprimento reiterado dos deveres 

prioritários que lhe são impostos pelo ordenamento jurídico. Em outras 

palavras, a satisfação do comando imposto pela tutela jurisdicional deve ser 

viabilizada com base nas receitas específicas já previstas no orçamento ou, 

se o caso, com base em créditos adicionais obtidos com a necessária 

autorização legislativa. Jsy 

Por último, frise-se que está a Administração 

Pública sujeita a imposição de multa cominatória. Uma vez admitida a 

possibilidade de se condenar o Poder Público à obrigação de lazer ou de não 

fazer, a sua sujeição ao sistema de multa cominatória passa a ser mera 

conseqüência, considerando que tal sanção pecuniária surge como 

providência útil a possibilitar este tipo de execução por coerção. No entanto. 

também em nome do princípio da razoabilidade, impõe-se a redução da 

multa cominada para o cumprimento da obrigação de fazer, que ora se 

preserva, para o valor de RS 20,00 por dia e por aluno que esteja fora da 

escola média da Comarca de Bauru por falta de transporte. Situação esta. 

aliás, consagrada quando do julgamento do agravo de instrumento 

interposto da decisão que concedeu, em parte, o pedido de antecipação da 

tutela. 
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Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao 

recurso para afastar do dispositivo da sentença as condenações 

descriminadas nos itens "a" e "c" (fls. 365), mantendo-se a condenação 

imposta à recorrente de oferecer aos adolescentes transporte gratuito, nos 

termos ali estabelecidos, reduzindo-se a multa cominatória, para o caso de 

descumprimento, ao valor de RS 20,00 (vinte reais) por dia e por aluno, nos 

exatos termos da fundamentação acima exposta. 

ROBERTO VALLIM 

Relator 

CCHI 
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Apelação Cível n° 107.397.0/0-00 19.480. 

Apte.: Fazenda Pública do Estado de São Paulo. 

Apdo.: Promotor de Justiça da Infância de Juventude de Bauru. 

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO. 

Divergi da douta e ilustrada maioria, pois negava provimento ao recurso 

oficial, pelas razões a seguir expostas: -

1. Convém observar, de início, como constou do despacho que indeferiu a 

suspensão dos efeitos da decisão de primeiro grau, que não impressiona a circunstância de se 

referir o provimento jurisdícional ao ensino médio e não ao fundamental. Aquele, na realidade, 

é essencial à formação dos adolescentes, que se verão sensivelmente prejudicados na vida futura 

se privados dos conhecimentos atinentes a este estágio do processo educacional. Aliás, é 

exatamente pelo ensino que se pode combater a miséria e a pobreza, pois, os adolescentes, 

melhor instruídos e preparados, estão mais aptos à obtenção de trabalho. 

Como já foi destacado naquela decisão (fl. 383) a própria Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (Lei n° 9.394/96) inseriu o ensino médio - juntamente com o 

ensino fundamental - na chamada educação básica (art. 24), afastando qualquer dúvida quanto à 

sua imprescindibilidade. „ / 

%c 
Neste momento em que as aulas se desenvolvem normalmente, é importante ^ 

sopesar os valores em discussão, quanto a uma eventual suspensão ou paralisação do curso, 

provocada por ausência de condução, impeditiva de sua continuidade, com as conseqüências daí 

decorrentes. 

É inegável que, nestas circunstâncias, tem a Fazenda do Estado melhores 

condições de suportar os efeitos de uma decisão desfavorável - e menos danosa - do que o 

menor. 

2. O princípio constitucional de harmonia e independência entre os Poderes não 

pode afrontar a garantia individual expressamente prevista no art. 5o, inciso XXXV, da Carta 

Magna, cumprindo observar, ainda, os ditames dos arts. 6o, 205 e 214 da Lei Maior. 

Na verdade, em ações como a dos autos, o Judiciário limita-se a cumprir a 

tarefa que constitucionalmente lhe foi imposta, mesmo quando figura no pólo passivo a Fazenda 



2 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Pública, acionada sob o fundamento de injustificável inércia do administrador, deixando de 

tomar as medidas adequadas para dar às crianças e adolescentes o amparo a que têm direito. 

Não serve de justificativa a eventual falta de recursos orçamentários que não 

pode sustentar a inércia do administrador. Convém lembrar que as normas constitucionais que 

determinam prioridade dos direitos das crianças e adolescentes devem ser cumpridas com 

exação. 

Neste sentido, a alegação de debilidade orçamentária não pode servir de 

escusa ao Administrador para o descumprimento desses direitos, sendo pacífico o entendimento 

de que as normas que deles tratam não são meramente programáticas, mas sim comandos que 

impõem deveres ao Poder Público e devem ser observados irrestritamente. Não há 

discricionariedade administrativa, ou poder de escolha, quando o critério de eleição tenha sido 

objeto de definição constitucional. 

Governar não é fácil. Administrar verbas, também. 

Se estes princípios estão previstos na Carta Magna, devem ser reconhecidos 

como metas a observar e cumpridos com presteza e proficiência. 

A conveniência e oportunidade que hão de merecer exame pelo Executivo 

são as da Sociedade que governa, a exigir maior sensibilidade na propositura de orçamento e > 

implantação de programas, atendendo não só aos ditames constitucionais, mas, além disso, $r , 

exigências do bem comum. 

Vale, como é cediço, muito mais prevenir do que, em futuro que se avizinha, 

cuja responsabilidade é de todos, tentar remediar o que, muitas vezes, já não mais será possível 

fazê-lo. 

A lição de J. J. de Gomes Canotilho, por oportuna e aplicável, merece ser 

reproduzida: 

"Precisamente por isso, e marcando uma decidida ruptura em relação à doutrina 

clássica, pode e deve falar-se da 'morte' das normas constitucionais programáticas. Existem, é certo, 

normas-fim, normas-tarefa, normas-programa que 'impõem uma actividade' e 'dirige' materialmente a 

concretização constitucional. O sentido destas normas não é, porém, o assinalado pela doutrina 

tradicional: 'simples programas', 'exortações morais', 'declarações', 'sentenças políticas', 'aforismos 

políticos', 'promessas', 'apelos ao legislador', 'programas futuros', juridicamente desprovidos de 

qualquer vinculatividade. Às 'normas programáticas' é reconhecido hoje um valor jurídico 

constitucionalmente idêntico ao dos restantes preceitos da constituição. Não deve, pois, falar-se de 

simples eficácia programática (ou directiva), porque qualquer norma constitucional deve considerar-se 

obrigatória perante quaisquer órgãos do poder político (Crisafulli). Mais do que isso: a eventual 

mediação concretizadora, pela instância legiferante, das normas programáticas, não significa que este 

tipo de normas careça de positividade jurídica autônoma, isto é, que a sua normatividade seja apenas 

Apelação Cível n° 107.397.0/0-00 
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gerada pela interpositio do legislador; é a positividade das normas-fim e normas-tarefa (normas 

programáticas) que justifica a necessidade de intervenção dos órgãos legifèrantes. Concretizando melhor, 

a positividade jurídico-constitucional das normas programáticas significa fundamentalmente: (1) 

vinculação do legislador, de forma permanente, à sua realização (imposição constitucional); (2) 

vinculação positiva de todos os órgãos concretizadores, devendo estes tomá-las em consideração como 

directivas materiais permanentes, em qualquer dos momentos da actividade concretízadora (legislação, 

execução, jurisdição); (3) vinculação, na qualidade de limites materiais negativos, dos poderes públicos, 

justificando a eventual censura, sob a forma de inconstitucionalidade, em relação aos actos que as 

contrariam. 

Em virtude da eficácia vinculativa reconhecida às normas programáticas', deve 

considerar-se ultrapassada a oposição estabelecida por alguma doutrina entre 'norma jurídica actuaV e 

'norma programática' faktuelle Rechtsnorm-Programmsatz): todas as normas são actuais, isto é, têm 

uma força normativa independente do acto de transformação legislativa. Não há, pois, na constituição 

'simples declarações (sejam oportunas ou inoportunas, felizes ou desafortunadas, precisas ou 

indeterminadas) a que não se deva dar valor normativo, e só o seu conteúdo concreto poderá determinar 

em cada caso o alcance específico de dito valor' (Garcia de Enterria). (Direito Constitucional e Teoria da 

Constituição, Almedina, 2a edição, p. 1050/1051)." 

Se essas normas devem ser consideradas como atuais, não há, por parte dcTV ^ 

Judiciário, indevida intromissão na esfera de atuação do Poder Executivo, quando, ao conhece/ 

de ação civil pública de obrigação de fazer, impõe àquele o cumprimento da Constituição. v—-*"" 

E é com verdadeiro alívio que se verifica, com a devida venta dos que 

entendem contrariamente, que os Tribunais Pátrios já vão dando nova dimensão ao alcance das 

normas programáticas, a exemplo do que fez o Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do 

Sul: 

"EMENTA: Ação Civil Pública. Adolescente infrator. Ari. 227, 'caput', da Constituição Federal. 

Obrigação de o Estado-membro instalar e manter programas de internação e semiliberdade para 

adolescentes infratores. 1. Descabimento de denunciação da lide à União e ao Município. 2. Obrigação 

de o Estado-membro instalar (fazer obras necessárias) e manter programas de internação e 

semiliberdade para adolescentes infratores, para o que deve incluir a respectiva verba orçamentária. 

Sentença que corretamente condenou o Estado a assim agir, sob pena de multa diária, em Ação Civil 

Publica proposta pelo Ministério Público. Norma constitucional expressa sobre a matéria e de 

linguagem por demais clara e forte, a afastar a alegação estatal de que o Judiciário estaria invadindo 

critérios administrativos de conveniência e oportunidade e ferindo regras orçamentárias. Valores 

hierarquizados em nível elevadíssimo, aqueles atinentes a vida e a vida digna dos menores. 

Discricionariedade, conveniência e oportunidade não permitem ao administrador se afaste dos 

parâmetros principiológicos e normativos da Constituição Federal e de todo o sistema legal. 3. 

Provimento em parte, para aumentar o prazo de conclusão das obras e programas e para reduzir a 
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multa diária. (Apelação Cível n° 596017897, Sétima Câmara Cível, TJRS, Relator: Des. Sérgio 

Gischkow Pereira, julgado em 12/03/1997)" 

Nada fazer para impedir que essa omissão infelicite milhares de vidas, com 

aguçamento da crise social que ora experimenta o nosso País, é negar o primado da Justiça e 

inviabilizar a missão histórica do Poder Judiciário, fazendo com que a solução de graves 

problemas dependa da sensibilidade política dos governantes, quiçá mais preocupados com 

outras prioridades, e não com aquela que é absoluta e vem mencionada no texto de nossa Lei 

Maior, visando ao futuro das novas gerações. 

É por isso que não se pode mais perder tempo com discussões inúteis ou 

estéreis, enquanto crianças, adolescentes, famílias e a sociedade se debatem, debilmente, contra 

violência inaudita e proliferação de posturas que levarão nossa mocidade, em futuro breve, ao 

abismo da vida marginal, sem retorno, passando a figurar em estatísticas anunciadas pela mídia, 

como se disso não dependesse, em poucas palavras, o porvir da própria Nação e da civilização 

brasileiras e eximisse a todos os que têm o poder de alterar esta situação de suas 

responsabilidades. 

Por estas razões, inegável não só cabimento de ação de obrigação de fazer 'v, 

em relação à Fazenda Pública, como o seu acolhimento. M|C 

3. Na espécie dos autos, impossibilitada a matrícula em estabelecimento-'' 

próximo à residência do menor, pode perfeitamente esta questão ser suprida com a concessão de 

transporte, a fim de permitir que o jovem possa freqüentar as aulas. 

Não cabe, no caso, reduzir a multa imposta, em caso de descumprimento da 

obrigação de fazer. 

E conveniente ressaltar que a fixação de uma multa, visando a garantir o 

cumprimento dessa obrigação, obviamente, não pode ser irrisória a ponto de estimular o 

descumprimento da obrigação. 

Assim, o valor estipulado, mostra-se ajustado à gravidade e importância da 

obrigação, pois o que realmente importa é a continuidade dos estudos do menor, tirando-o da 

rua e ministrando-lhe conhecimentos que permitam a sua transformação em cidadão prestante e 

ajustado às necessidades da própria sociedade a que todos pertencemos. 

4. É, também, correta a condenação de dotação orçamentária compatível com 

as obrigações impostas à apelante para que, no caso, seja integralmente cumprida a condenação. 

Não se pode compreender que este dever se esgote no final deste exercício, 

devendo, na realidade, perdurar enquanto não for cumprida a obrigação principal de conceder 

aos menores estabelecimento de ensino próximo à sua residência, observada a distância de dois 

quilômetros. 

Apelação Cível n° 107.397.0/0-00 



5 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Convém observar, neste particular, a própria época em que a ação foi 

ajuizada, o que resultaria na frustração da execução nesta oportunidade. 

Em suma: - correta se mostra a r. sentença em todos os seus termos, razão 

por que, divergindo da douta e ilustrada maioria, a mantenho integralmente. 
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