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Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

APELAÇÃO CÍVEL n° 120.673-0/6-00, da Comarca de BAURU, em que 

são apelantes MUNICÍPIO DE BAURU, FAZENDA PUBLICA DO ESTADO 

DE SÃO PAULO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DA VARA DA INFÂNCIA E 

JUVENTUDE DE BAURU, JUÍZO EX OFFICIO sendo apelados PROMOTOR 

DE JUSTIÇA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE BAURU, FAZENDA 

PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, MUNICÍPIO DE BAURU: 

ACORDAM, em Câmara Especial do Tribunal de Justiça 

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

PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO. V.U.", de conformidade com o 

voto do Relator, que integra este acórdão. 

O julgamento teve a participação dos 

Desembargadores CANGUÇU DE ALMEIDA (Presidente, sem voto), 

EDUARDO GOUVEA e MARIA OLIVIA ALVES. 

São Paulo, 30 de maio de 2006 

SIDNJ"^ ROMANO 
felatior 
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Apelação Cível n. 120.673.0/6-00 VOTO N° 1958 

Apelante: Município de Bauru e outros 

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

Comarca: Bauru 

Ação de Obrigação de Fazer •- Apelações contra sentença que condenou 
os requeridos a disponibilizarem a menores, vagas em escolas próximas 
de suas residências, transporte escolar gratuito para os que residam a 
mais de dois quilômetros da escola, e a não entregarem as casas em 
núcleos habitacionais onde não existam escolas de ensino fundamental 
em distância inferior a dois quilômetros - Alegação do Município de 
Bauru de que as obrigações relativas à matrícula e ao transporte escolar 
já são atendidas e de que o direito de moradia não pode ser prejudicado 
- Insurge-se ainda, o Município, contra a multa diária e requer a 
exclusão da verba honorária - Recurso da Fazenda do Estado alegando 
inexistência de previsão legal para a fixação da distância de dois 
quilômetros, sendo indevida a intromissão do Judiciário em matéria que 
o Executivo deve cumprir apenas em razão de seus critérios de 
conveniência e oportunidade, violando-se o princípio constitucional de 
separação dos poder es - Pedido de redução da multa diária fixada — 
Recurso do Ministério Público requerendo a redução da distância fixada 
para um quilômetro e condenação dos requeridos na obrigação de 
recenseamento e chamada pública da população em idade escolar -
Admissibilidade parcial dos pedidos - Direito ao ensino fundamental 
assegurado pela Constituição Federal e pela legislação Ordinária -
Hipótese em que não há violação dos princípios constitucionais 
invocados, cabendo a Judiciário prestar a tutela jurisdicional quando 
direitos prioritários de criança e adolescentes são vulnerados -
Obrigação do Município em disponibilizar matrícula, vaga e transporte 
gratuito, diante do exposto nos arts 211, par. 2o e 3o, da Constituição 
Federal, art. 54, 1 e Vil e 208, 1 e V, do ECA, bem como de recensear os 
educandos, conforme previsto no parágrafo 3 o, do artigo 54 do ECA -
Distância de dois quilômetros, entre a residência do menor e a escola, 
que deve ser mantida - Parâmetro aplicado em consonância com a 
legislação vigente na época (resolução SE-32 de 04/03/1991) -Direito de 
moradia que não pode ser lesado - Obrigação distinta e inconfundível 
com a obrigação de ensino -Afastamento da verba honorária indevida -

Multa devida, porém, arbitrada em elevado pata 
- Recurso "ex officio "— Recursos parcialmente 

arf- Redução da multa 
rovidos. 
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1. Cuida-se de recursos voluntários e oficial contra r. decisão que, 

em ação de obrigação de fazer, deu pela procedência, pa ra ordenar ao Município 

de Bauru e à Fazenda do Estado de São Paulo providenciar vagas pa ra os 

menores n o ensino fundamental , em escolas próximas de s u a s residências, em 

dis tância inferior a dois quilômetros; providenciar t ranspor te escolar gratuito 

p a r a a s cr ianças e adolescentes que e s tudam em escolas s i tuadas a ma i s de dois 

quilômetros de s u a s residências, sendo fixada a mul ta diária de R$ 1.000,00 por 

cr iança em caso de descumpr imento de a m b a s a s obrigações; e por fim, 

condenou os requeridos n a obrigação de não fazer, consistente em não 

promoverem a entrega de casas em núcleos habi tacionais sem que an tes esteja 

em funcionamento equipamento de ensino fundamental a dis tância inferior de 

dois quilômetros das moradias , sob pena de mu l t a diária de R$ 5.000,00 (fls. 

1 7 7 3 / 1 7 8 ^ . 

De ofício recorreu o magistrado. 

Inconformado com a decisão, o Município de Bauru apresentou 

s u a s razões de apelação à s fls. 1 7 9 2 / 1 8 0 3 , onde afirmou ter sido condenado em 

obrigação que j á vern sendo cumprida , referindo-se à disponibilização de vagas 

no ensino fundamental e ao t ranspor te escolar gratuito. Alegou haver ingerência 

do Poder Judiciár io sobre o Executivo. Insurgiu-se contra a condenação de não 

promover a entrega de casas em núcleos habi tacionais desprovidos de escolas a 

menos de dois quilômetros de distância,, su s t en t ando violação ao direito de 

moradia previsto const i tucionalmente. Por fim, requereu a exclusão d a s mul t a s 

diárias fixadas e da verba honorár ia . 

Recurso de apelação t ambém foi interposto pela Fazenda Pública 

do Estado de São Paulo, sus t en tando que inexiste previsão legal pa ra a dis tância 

de dois quilômetros fixada n a sentença, e que tal parâmet ro obriga os requeridos 

a const ruí rem novas escolas, havendo ingerência do Poder Judiciár io nos atos da 

adminis t ração públ ica (fls. 1805/1811) . 

O Ministério Público, igualmente inconformado com a decisão, 

apresentou s u a s razões de apelação à s lis. 1 8 1 5 / 1 8 2 1 , pleiteando a reforma 

parcial da sentença pa ra que seja reduzida a dis tância fixada em dois 

quilômetros, entre a s residências dos menores e a s s u a s residências, pa ra u m 

quilômetro, alegando ser es ta mais adequada à s condicopç d a s cr ianças . 

jlpekção n° 120.6/3.0/6-00 
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Requereu a inda a procedência quan to ao pedido inicial de recenseamento escolar 

e c h a m a d a pública, tendo em vista que tais pedidos não foram contes tados pelos 

requeridos. 

Contra-razões à s fls. 1824 /1834 pelo MP, à s í l s . 1 8 4 0 / 1 8 4 4 pela 

Fazenda e à s fls. 1848 /1852 pelo Município. 

Mant ida a r. sen tença (fl.1853), sub i ram os au tos . 

A Procuradoria Geral de J u s t i ç a opinou pelo provimento parcial 

provimento dos recursos (fls. 1158 / 1166). 

2. É incontestável o direito de cr iança à matr ícula em escola 

próxima de s u a residência, como de terminam os a r t s . 54, I e 208, I do Es ta tu to 

da Criança e do Adolescente, em consonância com o art . 2 1 1 , §§ 2 o e 3 o da 

Consti tuição Federal, com redação que foi dada pela Emenda Consti tucional n° 

14, devendo ser trazidos a lume, a inda, o art . 11 , V, da Lei n° 9 .394 /96 . 

Estes preceitos, de clareza solar, impõem não apenas ao Estado, 

m a s , t ambém, à própria família, proverem o necessár io pa ra o efetivo exercício 

dos direitos das cr ianças . 

A ques tão de vagas não poderia impedir a matr ícula , posto que é 

dever do Poder Público prover todas que se most rem necessár ias , não sendo 

admissível acolher qualquer afirmação de que se torna necessário adotar 

planejamento para. preenchimento delas, em razão do vulto d a demanda , an te a 

falta de recursos orçamentár ios e diante da opor tunidade e conveniência do 

Administrador, pois o Es ta tu to da Criança e do Adolescente vige h á mais de 

QUINZE (15) anos , sem que o Poder Público t enha se preparado para , de modo 

adequado e cabal, observar os di tames const i tucionais que erigem os direitos das 

cr ianças e adolescentes à categoria de prioritsirios. 

A omissão do Administrador em prover a s vagas, em decorrência 

d a debilidade orçamentár ia , não pode servir de e scusa pa ra o descumpr imento 

daqueles direitos e, por outro lado, j á tarda demais a interpretação de que a s 

n o r m a s que concedem tais direitos não são meramen te programáticas , m a s sim 

comandos que impõem deveres ao Poder Público, de modoVa serem observados 

i rrestr i tamente. Não existe discrícionariedade administrat iva DIA poder de escolha 

quando o critério de eleição t e n h a sido objeto de definição consti tucional. 

Apetação n° 120.673.0/600 / \ 
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Dificuldades financeiras, que possam ser eventualmente alegadas 

pelo Município, como de passagem se referiu no apelo, não podem servir como 

escusa ao cumprimento da lei. 

Governar não é fácil. Administrar verbas , t ambém. 

Competia, pois, à Municipalidade, a elaboração de projeto pa ra 

implantação de todas a s vagas necessár ias , bem como a inclusão, n a Lei 

Orçamentár ia Anual e no Plano Plur ianual , d a s dotações necessár ias pa ra tan to , 

buscando recursos nos elementos próprios j á existentes ou, então, prevendo 

alocação dos indispensáveis , remanejando prioridades, porque, como j á se frisou, 

se discute a adoção de políticas de prioridade absoluta . 

Não se pode falar em indevida intromissão do Judiciár io no 

âmbito de a tuação de outro Poder, posto ser necessár io o cumpr imento de s u a 

tarefa consti tucional de entregar a tu te la jurisdicional, a inda que em face do 

Estado, quando provocado por meio h á b i l controlando, por tanto , a a tuação 

administrat iva. 

E n e m alegue a na tu reza programática d a s no rmas que 

introduziram a obrigatoriedade do Município em criar a s vagas rec lamadas n a 

ação, com os consectários que lhes são na tu ra i s , pois que é necessário, o quanto 

an tes , rever o conceito do alcance de di tas no rmas , pena de tornarem-se letra 

morta , se dependentes tão somente do exame de oportunidade e conveniência do 

Executivo. 

Se es tes princípios estão previstos n a Car ta Magna, devem ser 

cumpridos . Devem ser reconhecidos como me ta s a observar, com presteza e 

proficiência. 

A conveniência e oportunidade que: hão de merecer exame pelo 

Executivo são a s d a Sociedade que governa, a exigir maior sensibilidade n a 

proposi tura de orçamento e implantação de programas , a tendendo não só aos 

d i tames consti tucionais , m a s , além disso, às exigência do bem comum. 

Vale, como é cediço, mui to mais prevenir, do que, em futuro que 

se avizinha, cuja responsabi l idade é de todos, t en ta r remediar O' que, mu i t a s 

vezes, j á não mais é possível fazê-lo. \ / 

Por opor tuna , vem a lição de J . J . de Gomes Cafaotilho: 

JLpefoção n° 120.67X 0/6-00 I \ 
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"Precisamente por isso, e marcando uma decidida rtfptura em relação ã doutrina clássica, 

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

normas-fim, normas-taréfa, normas-programa que "impõem uma actimdade" e "dirigem" materialmente a 

concretização constitucional 0 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. Jis "nom/as 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 comavti^adora, pela instância legiferante, das 

normas programáticas, não significa que este tipo de normas careça ck positividade jurídica autônoma, isto é, 

que a sua normatividade seja apenas gerada pela interpositio do legislador; é a positividade das normas-

fim e normas-tarefa (normas programáticas) que justifica a necessidade de intervenção dos órgãos 

legiferantes. Concretizando melhor, a positividade jurídico-constitucional das normas programáticas significa 

jundamentalmente: (1) vinculação do legislador, de forma permanente, â sua realização (imposição 

constitucional)/ (2) vinculação positiva de todos os órgãos concivtizado/vs, devendo estes tomá-las em 

consideração como directivas materiais permanentes, um qualquer dos momentos da actimdade 

concretizpdora (legislação, execução, jurisdição); (3) vinculação, na qualidade de limites materiais negativos, dos 

poãeres públicos, justificando a eventual censura, sob a forma de. inconstiUtáonalidade, em relação aos actos que 

as contrariam. 

Em virtude da eficácia vinculativa reconhecida ás "normas programáticas", deve 

considerar-se ultrapassada a oposição estabelecida por alguma doutrina entre "normajurídica actuat' e "norma 

programática" (aktuelle Rechtsnorm-Programmsatz): todas as nomms são actuais, isto é, têm umajorça 

normativa independente do acto de transformação legislativa. Não há, pois, na constituição "simples 

declarações (sejam oportunas ou inoportunas, feExes 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 

Constitucionale Teoria da Constituição, Almedina, 'T edição, p. 1050/1051). 

Se e s s a s n o r m a s d e v e m s e r c o n s i d e r a d a s cotaio a t u a i s , n ã o h á , 

p o r p a r t e do J u d i c i á r i o , i n d e v i d a i n t r o m i s s ã o r ia e s fe ra d e W u a ç ã o d o P o d e r 

Apelação n° 120.673.0/6-00 I \ 
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Executivo, qusindo, ao conhecer de ação civil pública de obrigação de fazer, 

impõe àquele o cumprimento d a Constituição. 

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

que entendem contrar iamente , que Tr ibunais Pátrios j á vão dando nova 

dimensão ao alcance das n o r m a s programáticas , a exemplo do que fez o Egrégio 

Tribunal de J u s t i ç a do Rio Grande do Sul: 

"EMENTA: ACAO CIVIL PUBLICA. ADOLESCENTE INFRATOR. ART-227, 

CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OBRIGAÇÃO DE O ESTADO-

MEMBRO INSTALAR E MANTER PROGRAMAS DE INTERNAÇÃO E 

SEMILIBERDADEPARA ADOLESCENTESINFRATORES. L DESCABIMENTO 

DE DENUNCIACAO DA LIDE A UNIÃO E AO MUNICÍPIO. 2. OBRIGAÇÃO DE 

O ESTADO-MEMBRO INSTALAR (FAZER OBRAS NECESSÁRIAS) E MANTER 

PROGRAMAS DE INTERNAÇÃO E SEM/LIBERDADE PARA ADOLESCE/VTES 

INFRATORES, PARA O QUE DEVE INCLUIR A RESPECTIVA VERBA 

ORÇAMENTARIA. SENTENÇA QUE CORRETAMENTE CONDENOU O 

ESTADO A ASSIM AGIR, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA, EM ACAO CIVIL 

PUBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PUBLICO. NORMA 

CONSTITUCIONAL EXPRESSA SOBRE A MATÉRIA E DE LINGUAGEM POR 

DEMAIS CLARA E FORTE, A AFASTAR A AIJIGACAO ESTATAL DE QUE O 

JUDICIÁRIO ESTARIA INVADINDO CRITÉRIOS ADMINISTRATIVOS DE 

CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE E FERINDO REGRAS 

ORÇAMENTARIAS. VALORES HIERARQUIZADOS EM NÍVEL 

ELEVADÍSSIMO, AQUELES ATINENTES A VIDA E A VIDA DIGNA DOS 

MENORES. DISCRICIONARIEDADE, CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE 

NAO PERMITEM AO ADMINISTRADOR SE AFASTE DOS PARÂMETROS 

PRINCIPIOLOGICOS 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 

MULTA DIÁRIA. (APC N° 596017897, SÉTIMA CÂMARA /CÍVEL, TJRS, 

RELA TOR: DES. SÉRGIO GISCHKOWPEREIRA, JULGADO EM 12/03/1997)". 

Apelação n° 120.6/3.0/6-00 / \ 
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Nada fazer pa ra impedir que essa omissão infelicite milhares de 

vidas, com aguçamento d a crise social que ora exper imenta o nosso País, é negar 

o pr imado da Jus t i ça e inviabilizar a missão histórica do Poder Judiciário, 

fazendo com que a solução de graves problemas dependa da sensibilidade 

política dos governantes , quiçá ma i s p reocupadas com ou t r a s prioridades, e não 

com aquela absolu ta menc ionada no texto de nos sa Lei Maior, visando ao futuro 

das novas gerações. 

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

inúteis ou estéreis, enquan to cr ianças , adolescentes, famílias e a sociedade se 

debatem, debilmente, contra violência inaudi ta e proliferação de pos tu ra s que 

levarão nos sa mocidade, em futuro breve, ao abismo da vida marginal , sem 

retorno, pa s sando a figurar em estat ís t icas a n u n c i a d a s pela mídia, como se disso 

não dependesse , em poucas palavras , o porvir d a própria Nação e d a civilização 

brasi leiras e eximisse a todos os que têm o poder de alterar es ta s i tuação de s u a s 

responsabi l idades. 

Assim, tem-se como reprováveis ce r tas estratégias pedagógicas 

que, ao invés de facilitarem acesso de cr ianças à s escolas, obr igam-nas à b u s c a 

d a tu te la jurisdicional pa ra garant ia de s eus direitos, em demonst ração 

insofismável do descaso no cumpr imento da lei. 

Não se verifica, repita-se, como possa ter ocorrido indevida 

intromissão do Judiciár io n a seara da Administração. Tomado como "tabula 

rasa" o princípio consti tucional de harmonia e independência entre os Poderes, 

escapar ia o caso à apreciação do Judiciário, em afronta a garant ia individual 

expressamente prevista no art . 5 o , XXXV, da Carta Magna, an te perigo de lesão 

ou ameaça a direito do apelado, não se olvidando, de outro lado, infringência aos 

a r t s . 6 o e 205 a 214 da Lei Maior. 

Ao julgar a ADPF 4 5 / D F , Rei. Min. CELSO DE MELLO, proferi 

decisão ass im ementada (Informativo/STF n° 345 /2004) : 

"ARGUIÇAO DE DESCUMPRIMENTCk DE PRECEITO 

FUNDAMENTAL. A QUESTÃO DA LEG.TIMIDADBwCONSTITUCIONAL 

DO CONTROLE E DA INTERVENÇÃO DO PODERv JUDICIÁRIO EM 

Apelação n° 120.673.0/6-00 
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TEMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, QUANDO 

CONFIGURADA HIPÓTESE DE ABUSIVIDADE GOVERNAMENTAL. 

DIMENSÃO POLÍTICA DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL ATRIBUÍDA 

AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

INOPONIBILIDADE DO ARBÍTRIO ESTATAL À EFETIVAÇÃO DOS 

DIREITOS SOCIAIS, ECONÔMICOS E CULTURAIS. CARÁTER RELATIVO 

DA LIBERDADE DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. 

CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA CLÁUSULA DA 'RESERVA DO 

POSSÍVEL'. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO, EM FAVOR DOS 

INDIVÍDUOS, DA INTEGRIDADE E DA INTANGIBILIDADE DO NÚCLEO 

CONSUBSTANCIADO!? DO 'MÍNIMO EXISTENCIAL'. VIABILIDADE 

INSTRUMENTAL DA ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO NO 

PROCESSO DE CONCRETIZAÇÃO DAS LIBERDADES POSITIVAS 

(DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE SEGUNDA GERAÇÃO)." 

Salientei, então, em tal decisão, que o Supremo Tribunal 

Federal, considerada a dimensão política da jurisdição 

constitucional outorgada a esta Corte, não pode demitir-se do 

gravíssimo encargo de tornar efetivos os direitos econômicos, 

sociais e culturais, que se identificam - enquanto direitos de 

segunda geração (como o direito à educação, p. ex.) - com as 

liberdades positivas, reais ou concretas (RTJ 164/158-161, Rei. Min. 

CELSO DE MELLO). 

É que, se assim não for, restarão comprometidas a 

integridade e a eficácia da próprio Constituição, por efeito de 

violação negativa do estatuto constitucional motivada por 

inaceitável inércia governamental no adimplemento de 

prestações positivas impostas ao Poder Público, consoante já 

advertiu, em tema de inconstitucionalidade por omissão, por mais 

de uma vez (RTJ 175/1212-1213, Rei. Min. CE^SO/DE MELLO), o 

Supremo Tribunal Federal: V 

jlpebção n° 120.673.0/6-00 / \ 
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"DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO - MODALIDADES DE 

COMPORTAMENTOS INCONSTITUCIONAIS DO PODER PUBLICO.-

O desrespeito à Constituição tanto pode ocorrer mediante 

ação estatal quanto mediante inércia governamental. A 

situação de inconstitucionalidade pode derivar de um 

comportamento ativo do Poder Público, que age ou edita 

normas em desacordo com o que dispõe a Constituição, 

ofendendo-lhe, assim, os preceitos e os princípios que nela se 

acham consignados. Essa conduta estatal, que importa em um 

facere (atuação positiva), gera a inconstitucionalidade por 

ação. 

- Se o Estado deixar de adotar as medidas necessárias à 

realização concreta dos preceitos da Constituição, em ordem a 

torná-los efetivos, operantes e exeqüíveis, abstendo-se, em 

conseqüência, de cumprir o dever de prestação que a 

Constituição lhe impôs, incidirá em violação negativa do texto 

constitucional. Desse non facere ou non praestare, resultará a 

inconstitucionalidade por omissão, que pode ser total, quando é 

nenhuma a providência adotada, ou parcial, quando é 

insuficiente a medida efetivada pelo Poder Público. 

-.A omissão do Estado - que deixa de cumprir, em maior ou 

em menor extensão, a imposição ditada pelo texto constitucional 

- qualifica-se como comportamento revestido da maior 

gravidade político-jurídica, eis que, mediante inércia, o Poder 

Público também desrespeita a Constituição, também ofende 

direitos que nela se fundam e também impede, por ausência de 

medidas concretizadoras, a própria aplicabilidade dos 

postulados e princípios da Lei Fundamental." / 

(RTJ 185/794-796, Rei. Min. CELSO DE MELLO>Pleno) 
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É certo - tal como observei no exame da ADPF 45/DF, Rei. 

Min. CELSO DE MELLO (Informativo/STF n° 345/2004) - que não se 

inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do 

Poder Judiciário - e nas desta Suprema Corte, em especial - a 

atribuição de formular e de implementar políticas públicas (JOSÉ 

CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, "Os Direitos Fundamentais na 

Constituição Portuguesa de 1976", p. 207, item n. 05, 1987, 

Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, o encargo reside, 

primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo. 

Impende assinalar, no entanto, que tal incumbência poderá 

atribuir-se, embora excepcionalmente, ao Poder Judiciário, se e 

quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os 

encargos polífico-jurídicos que sobre eles incidem em caráter 

mandatário, vierem a comprometer, com tal comportamento, a 

eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos 

impregnados de estatura constitucional, como sucede na 

espécie ora em exame. 

Não deixo de conferir, no entanto, assentadas tais 

premissas, significativo relevo ao tema pertinente à "reserva do 

possível" (STEPHEN HOLMES/CASS R. SUNSTEIN, "The Cost of Rights", 

1999, Norton, New York; ANA PAULA DE BARCELLOS, "A Eficácia 

Jurídica dos Princípios Constitucionais", p. 245/246, 2002, 

Renovar), notadamente em sede de efetivação e 

implementação (sempre onerosos) dos direitos de segunda 

geração (direitos econômicos, sociais e culturais), cujo 

adimplemento, pelo Poder Público, impõe e exige, deste, 

prestações estatais positivas concrefizadoras de tais prerrogativas 

individuais e/ou coletivas. / 

Não se ignora que a realização dos direitos econômicos, 

sociais e culturais - além de caracterizar-se para ralradualidade de 
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seu processo de concretização - depende, em grande medida, 

de um inescapave! vínculo financeiro subordinado às 

possibilidades orçamentárias do Estado, de tal modo que, 

comprovada, objetivamente, a alegação de incapacidade 

econômico-financeira da pessoa estatal, desta não se poderá 

razoavelmente exigir, então, considerada a limitação material 

referida, a imediata efetivação do comando fundado no texto 

da Carta Política. 

Não se mostrará lícito, contudo, ao Poder Público, em tal 

hipótese, criar obstáculo artificial que revele - a partir de indevida 

manipulação de sua atividade financeira e/ou político-

administrativa -o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de 

fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a 

preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de condições 

materiais mínimas de existência (ADPF 45/DF, Rei. Min. CELSO DE 

MELLO, Informativo/STF n° 345/2004). 

Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da "reserva 

do possível" - ressalvada a ocorrência de justo motivo 

objetivamente aferível - nõo pode ser invocada, pelo Estado, 

com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento 

de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa 

conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, 

até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados 

de um sentido de essencial fundamentalidade. 

Daí a correta observação de REGINA MARIA FONSECA 

MUNIZ ("O Direito à Educação", p. 92, item n. 3, 2002, Renovar), 

cuja abordagem do tema -- após qualificar a educação como 

um dos direitos fundamentais da pessoa rhumana - põe em 

destaque a imprescindibilidade de sua impler/entação, em 

ordem a promover o bem-esicir social e a melmafria da qualidade 

de vida de todos, notadamente da:.; classes iwenos favorecidas, 
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assinalando, com particular ênfase, a propósito de obstáculos 

governamentais que possam ser eventualmente opostos ao 

odimplemento dessa obrigação constitucional, que "o Estado 

não pode se furtar de tal dever sob alegação de inviabilidade 

econômica ou de falta de normas de regulamentação" (grifei). 

Tratando-se de típico direito de prestação positiva, que se 

subsume ao conceito de liberdade real ou concreta, a 

educação infantil - que compreende todas as prerrogativas, 

individuais ou coletivas, referidas na Constituição da República 

(notadamente em seu art. 208, IV) - tem por fundamento regra 

constitucional cuja densidade normativa não permite que, em 

torno da efetiva realização de tal comando, o Poder Público, 

especialmente o Município (CF, RE 436.996 / SP 9 art. 211, § 2o), 

disponha de um amplo espaço de discricionaríedade que lhe 

enseje maior grau de liberdade de conformação, e de cujo 

exercício possa resultar, paradoxalmente, com base em simples 

alegação de mera conveniência e/ou oportunidade, a 

nulificação mesma dessa prerrogativa essencial, como adverte, 

em ponderadas reflexões, a ilustre magistrada MARIA CRISTINA DE 

BRITO LIMA, em obra monográfica dedicada ao tema ora em 

exame ("A Educação como Direito Fundamental", 2003, Lumen 

Júris). Cabe referir, ainda, neste ponto, ante a extrema 

pertinência de suas observações, a advertência de LUIZA 

CRISTINA FONSECA FRISCHEISEK ilustre Procuradora Regional da 

República 

("Políticas Públicas - A Responsabilidade do Administrador e 

o Ministério Público", p. 59, 95 e 97, 2000, Max Limonad), cujo 

magistério, a propósito da limitada h discricionaríedade 

governamental em tema de concretização aos políticas públicas 

constitucionais, assinala: / \ \ 
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"Nesse contexto constitucional, que implica também na 

renovação das práticas políticas, o administrador está vinculado 

às políticas públicas estabelecida:- na Constituição Federal; a sua 

omissão é passível de responsabilização e a sua margem de 

discricionariedade é mínima, não contemplando o não fazer. 

Como demonstrado no item anterior, o administrador 

público está vinculado à Constituição e às normas 

infraconstitucionais para a implementação das políticas públicas 

relativas à ordem social constitucional, ou seja, própria à 

finalidade da mesma: o bem-estar e a justiça social. 

•Conclui-se, portanto, que o administrador não tem 

discricionariedade para deliberar sobre a oportunidade e 

conveniência de implementação de políticas públicas 

discriminadas na ordem social constitucional, pois tal restou 

deliberado pelo Constituinte e pelo legislador que elaborou as 

normas de integração. 

As dúvidas sobre essa margem de discricionariedade 

devem ser dirimidas pelo Judiciário, cabendo ao Juiz dar sentido 

concreto à norma e controlar a legitimidade do ato 

administrativo (omissivo ou comissivo), verificando se o mesmo 

não contraria sua "finalidade constitucional, no caso, a 

concretização da ordem social constitucional." (grifei) 

Tenho para mim, desse modo, oresente tal contexto, que os 

Municípios - que atuarão prioritariamente no ̂ ensino fundamental 

e na educação infantil (CF, arL 211, § 2o) - náo/poderão demitir-

se do mandato constitucional, juridicamente^irtculante, que lhes 

foi outorgado pelo art. 208, IV, da Constituigaojte que representa 
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fator de limitação da discricionariedade político-administrativa 

dos entes municipais, cujas opções, tratando-se de 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. 

As razões ora expostas convencem-me da inteira 

procedência da pretensão recursal deduzida pelo Ministério 

Público do Estado de São Paulo, seja em face das considerações 

que expendeu no presente recurso extraordinário, seja, ainda, em 

virtude dos próprios fundamentos que dão suporte a diversas 

decisões, sobre o tema em análise, já proferidas no âmbito d€ísta 

Suprema Corte (Al 455.802/SP, Rei. Min. MARCO AURÉLIO - Ai 

475.571/SP, Rei. Min. MARCO AURÉLIO - RE 401.673/SP, Ref. Min. 

MARCO AURÉLIO - RE 411.51 B/SP, Rei. Min. MARCO AURÉLIO). 

Cumpre destacar, neste ponto, por oportuno, ante a 

inquestionável procedência de suas observações, a decisão 

proferida pelo eminente Ministro MARCO AURÉLIO (RE 431.773/SP), 

no sentido de que, "Conforme preceitua o artigo 208, inciso IV, 

da Carta Federal, consubstancia dever do Estado a educação, 

garantindo o atendimento em creche e pré-escola às crianças 

de zero a seis anos de idade. O Estado - União, Estados 

propriamente ditos, ou seja, unidades federadas, e Municípios -

deve aparelhar-se para a observância irrestrita dos ditames 

constitucionais, não cabendo tergiversar mediante escusas 

relacionadas com a deficiência de caixa" (grifei). 

Isso significa, portanto, considerada a indiscutível primazia 

reconhecida aos direitos da criança e do adolescente (ANA 

MARIA MOREIRA MARCHESAN, "O princíplb /da prioridade 

absoluta aos direitos da criança e do cJaolescente e a 

discricionariedade administrativa", " in" RT 7Á9W2-}03}, que a 

/ V\ 
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ineficiência administrativa, o descaso governamental com 

direitos básicos do cidadão, a incapacidade de gerir os recursos 

públicos, a incompetência na adequada implementação da 

programação orçamentária em lema de educação pública, a 

falta de visão política na justa percepção, pelo administrador, do 

enorme significado social de que se reveste a educação infantil, 

a inoperância funcional dos gestores públicos na concretização 

das imposições constitucionais estabelecidas em favor das 

pessoas carentes não podem nem devem representar obstáculos 

à execução, pelo Poder Público, notadamente pelo Município 

(CF, art. 211, § 2o), da norma inscrita no art. 208, IV, da 

Constituição da República., que traduz e impõe, ao Estado, um 

dever inafastável, sob pena de a legitimidade dessa inaceitável 

omissão governamental importar em grave vulneração a um 

direito fundamental da cidadania e que é, no contexto que ora 

se examina, o direito à educação, cuja amplitude conceituai 

abrange, na globalidade de seu alcance, o fornecimento de 

creches públicas e de ensino pré-primário "às crianças de zero a 

seis anos de idade" (CF, art. 208, IV). 

Sendo assim, e pelas razões expostas, conheço do presente 

recurso extraordinário, para dar-lhe provimento (CPC, art. 557, § 

I o - A), em ordem a restabelecer a sentença proferida pelo 

magistrado de primeira instância (fls. 73 a 76). 

Publique-se. Brasília, 26 de outubro de 2005. Ministro CELSO 

DE MELLO Relator " (RECURSO EXTRAORDINÁRIO 436.996-6 SÃO 

PAULO, RELATOR : MIN. CELSO DE MELLO, RECORRENTE(S) : 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, RECORRIDO(A/S) 

: MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ, ADVOGADà(MS) : JOÃO LUIZ DE 

SIQUEIRA QUEIROZ E OUTRO(A/S)) Y 
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Diante dessas orientações, impossível é, data venia, duvidar 

sobre a responsabil idade do Município em. conceder vaga à s cr ianças em escolas 

próximas de s u a s residências , bem como fornecer t ranspor te escolar gratuito. 

Sus t en t a a Fazenda do Estado que a ingerência do Poder 

Judiciár io resul ta da fixação d a dis tância máxima de dois quilômetros entre a 

escola e a residência d a s cr ianças , o que obriga o Estado a construir mais 

escolas p a r a a tender tal critério, afirmando que tal parâmet ro não é previsto n a 

legislação, sendo a sen tença ultra petita. 

Contudo, não se configura aqui a decisão "ultra petita", visto que 

restou fartamente demonst rado o direito ao ensino fundamental em escola 

próxima da residência dos menores , tendo o MM Ju iz sentenciante apenas 

aplicado o critério de proximidade conforme a legislação vigente à época. 

Conforme se verifica no documentei acostado a fl. 175, à época do 

sentenciamento do feito, encontrava-se em vigência a Resolução SE 32, da 

Secretaria Es tadual de Educação, de 04 de Março de 1991. 

E, segundo o artigo 3 o d a mencionada Resolução "Podem ser 

incluídos no t ranspor te apenas a lunos que res idam a 2 quilômetros no mínimo e 

no máximo a 25 quilômetros d a escola de destino". 

Não se vis lumbra, portanto, qualquer irregularidade n a aplicação 

do critério de dois quilômetros fixado n a sentença., razão pela qual t ambém fica 

rejeitado o pedido do Ministério Público para. redução da distância máxima pa ra 

u m quilômetro da escola de destino. 

Entre tanto , assis te razão ao Ministério Público quan to aos 

demais pedidos de seu recurso, visto que o recenseamento e a c h a m a d a pública 

das cr ianças e adolescentes em idade escolar, não foram impugnados pelos 

requeridos, e estão previstos em lei. \ / 

Dispõe o artigo 54 do ECA, em seu parágrafo 3 o qme: "Compete ao 

poder público recensear os educandos no ensino fundamen^aL fazer-lhes a 

c h a m a d a e zelar, j u n t o aos pais ou responsável, pela freqüênetó àíf scola". 

Jlpelação n° 120.67X 0/6-00 / \ 



17 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 

Assim, merece parcial provimento o recurso interposto pelo 

Ministério Público, a fim de que seja determinado aos requeridos o integral 

cumpr imento do dispositivo legal ac ima mencionado. 

Quan to à ques tão d a obrigação de não fazer, cons tan te do item c 

da sentença, "consistente em não promoverem a entrega de casas em núcleos 

habi tacionais sem que an te s esteja em funcionamento equipamento de ensino 

fundamental a dis tância inferior a dois quilômetros das moradias , sob p e n a de 

pagar mul ta de R$ 5.000,00, por dia, contado d a entrega das casas , até a entrega 

do equipamento em funcionamento", merece acolhimento o apelo do Município. 

Isto porque, o direito de mordia e de ensino fundamental são 

dist intos e inconfundíveis, não sendo possível a lesão do direito de famílias que 

talvez nem p o s s u a m filhos ou pa ren tes em idade escolar compatível com o ensino 

fundamental , inexistindo qualquer amparo legal pa ra a ofensa ao direito de 

moradia imposta pela obrigação de não fazer. 

Resta anal isar a fixação das mul tas diárias e da verba honorária . 

Cont ra a imposição de m u l t a n ã o poderia haver reforma, data 

venia, porquanto expressamente prevista no art . 213 , par. 2 o , do ECA, p a r a o 

caso de eventual descumprimento , m a s não no pa t amar estabelecido n a r. 

sentença, em valor que inviabilizaria completamente os recursos orçamentár ios , 

de modo que, a m e u ver, ca lha melhor o valor de R$ 100,00 (cem reais) diários. 

Além disso, outro reparo deve ser feito à r, sentença, posto que 

descabe impor honorár ios à apelante quando a ação foi promovida pelo 

Ministério Público, não havendo, pois, que se cogitar disso nV espécie. 
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3. Assim, pelo meu voto, dou pnrcial provimento aos recursos 

para: a) acolher os pedidos de recenscamento escolar e c h a m a d a pública, 

cons tan tes da inicial (fl. 08 - item 4 e 5);, b) ju lgar improcedente o pedido de 

obrigação de não fazer consis tente em não entrega de casas em núcleo 

habi tacionais (item c d a sen tença - fl. 1781); c) reduzir a mul ta , fixando o valor 

de R$ 100,00 (cem reais) diários; e d) excluir a verba honorár ia ; mantendo-se , no 

mais , a r. sentença. , 

Sid/iey I r m a n o dos Reis 

Reflafor 
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