
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 

TRlRUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 
S ACÓRSÃO/DECISÃO MONOCRATICA 

' 2 ACÓRDÃO REGISTRADO(A) SOB N» 

| IHIüpIU 
.SS Vistos, relatados e discutidos estes autos de 
&*. 

^ APELAÇÃO CÍVEL COM REVISÃO n° 601.392-5/8-00, da Comarca de 

ROSEIRA/APARECIDA, em que é recorrente o JUÍZO "EX OFFICIO", 

sendo apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSEIRA sendo apelado 

MINISTÉRIO PUBLICO: 

ACORDAM, em Sétima Câmara de Direito Público do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferir a 

seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO PARCIAL AOS RECURSOS, V. 

U.", de conformidade com o voto do Relator, que íntegra este 

acórdão. 

O julgamento teve a participação dos 

Desembargadores WALTER SWENSSON (Presidente, sem voto), 

BARRETO FONSECA e GUERRIERI REZENDE. 

São Paulo, 12 de maio de 2008. 

NOGUEIRA DIEFENTHALER 
Relator 
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AÇÃO CIVIL PUBLICA. INSTALAÇÃO DE CRECHE. 
EDUCAÇÃO. DIREITO SOCIAL. 

1. É tndubttável a responsabilidade do Estado - considerando nesta 
acepção, todos os entes federativos - em assegurar a educação das 
crianças, tanto no nível escolar como na chamada prè-escola 

2. A educação é prevista como direito social (art 6o "capiit" da 
Constituição Federal), direito este que alberga um dever de prestação 
positiva do Estado, bem como um direito subjetivo dos titulares em exigir 
seu cumprimento 

3. A alegação de falta de disponibilidade financeira não pode 
implicar numa 'negação de qualquer tipo de obrigação a ser cumprida 
na base dos Direitos Fundamentais Sociais", pois, exegese desta 
natureza "tem como conseqüência a renúncia de reconhecê-los como 
verdadeiros direitos ". 

4. Ausência de demonstração cabal de ausência de recursos, que não 
isenta a Municipalidade de cumprir com sua obrigação concernente à 
instalação de creches 

5. Impossibilidade, todavia, do Poder Judiciário determinai a execução 
de projeto sem o empenho de verbas constantes em lei orçamentária -
art 167, inciso I da Constituição Federal A condenação do Município 
deve-se restringir à determinação de inclusão das verbas necessárias à 
instalação das creches, no projeto de lei orçamentária à ser apreciado 
pela Casa Legislativa respectiva 

Recurso voluntário parcialmente provido. Remessa necessária 
parcialmente provida para excluir a condenação em honorários 
advocatícios. 

Origem: Vara única ^ ^^^"^ aP6oi392doc 
Processo 492/2006 
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Vistos; 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

SÃO PAULO ajuizou ação civil pública visando compelir 

a Prefeitura Municipal de Roseira à proceder às 

medidas necessárias para a instalação de creche, 

para o atendimento das crianças de cinco meses à 

dois anos de idade daquela municipalidade. 

Por meio da r. sentença de fls. 

73/82 o DD. Magistrado condenou a ré à "suprir a 

demanda não atendida de crianças de cinco meses a 

dois anos de idade no sistema de creches" (...) 

"garantindo-se os espaços físicos, assim como todo 

suporte de infra-estrutura de equipamentos e 

funcionários que possibilitem seu regular 

funcionamento" (fls. 81). 

Apela a Prefeitura de Roseira:-

imputa ao Estado a obrigação de criar condições 

íBjetivas para o acesso e atendimento às crianças, 

não sendo lícito que o Poder Judiciário se imiscua nas 

questões de orçamento, não lhe sendo possível impor 

aos órgãos públicos obrigação de fazer que importe 

gastos sem que haja rubrica própria para atender à 
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determinação. Destaca a discricionanedade do 

administrador no trato do orçamento, face a 

disponibilidade de numerário bem como a 

inexistência de condições mínimas para se proceder a 

um atendimento adequado das crianças. 

Recurso em ordem e bem 

processado; instruído com a contranedade das razões 

adversas (fls. 95/101) e parecer da DD. Procuradoria 

Geral de Justiça no sentido do desprovimento do 

recurso (fls. 108/112); Vieram em seguida, com 

termo de conclusão, os presentes autos. 

É o relatório. Passo ao voto. 

1. O recurso voluntário não comporta 

provimento, ao passo que a remessa necessária 

vicejará tão somente quanto à exclusão da 

condenação em honorários advocatícios. 

2. Com efeito, pouco haveria de se 

acrescentar à laboriosa sentença e pareceres 

apresentados pelos ilustres membros do Ministério 

Público. 
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É indubitável a responsabilidade do 

Estado - considerando nesta acepção, todos os entes 

federativos - em assegurar a educação das crianças, 

tanto no nível escolar como na chamada pré-escola. 

Na dogmática constitucional, a 

educação não é concebida tão só como uma diretriz a 

ser observada pelos órgãos públicos, orientação 

abstrata destituída de maiores repercussões. A 

educação é prevista como direito social (art. 6 o 

"caput" da Constituição Federal), direito este que 

alberga um dever de prestação positiva do Estado, 

bem como um direito subjetivo dos titulares em 

exigir seu cumprimento. 

Ora, um direito social, na medida 

em que compõe o rol dos denominados direitos 

fundamentais, é dotado de carga normativa máxima, 

haja vista que não depende de providências 

legislativas ultenores (art. 5o , §2° da Constituição 

Federal) e nem ao menos pode submeter-se a uma 

dita discricionanedade na sua efetivação. Como 

conceber que o administrador municipal detenha a 

conveniência e oportunidade em cumprir com 

preceito de envergadura constitucional ? 
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Não sendo suficiente que a 

educação tenha sido concebida no plano 

constitucional como um direito social, a própria Carta 

impõe a responsabilidade conjunta da sociedade e 

Estado (rectius entes federativos) na consecução 

deste direito (art. 205 da Constituição Federal), 

autorizando até mesmo afastar a autonomia dos 

Municípios se estes não tiverem aplicado o mínimo 

exigido da receita municipal na manutenção e 

desenvolvimento do ensino (art. 35, inciso I I I da 

Constituição Federal). 

Novamente se indaga: teria o 

administrador alguma discncionanedade na 

elaboração do orçamento municipal, quando se trata 

de assegurar o direito à educação ? 

3. A citação destes dispositivos já 

demonstra a preocupação do constituinte no 

concernente a esta temática. 

Emerge, então, a indagação acerca 

da disponibilidade orçamentária dos Municípios. 

Logicamente que o Poder Judiciário não poderia 
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determinar prestações impossíveis, ou até mesmo 

compelir à Administração a remanejar aportes 

financeiros de setores igualmente essenciais, como, 

v.g. a saúde. Tal discussão traz a tona o que a 

doutrina constitucional denomina de cláusula da 

reserva do possível, expediente limitador (desde que 

inserido nas esferas da proporcionalidade de 

razoabilidade) do cumprimento destes direitos de 

segunda geração. Como ressalta ANA PAULA DE 

BARCELLOS ( A Eficácia lurídica dos Princípios Constitucionais", p 

245-246, 2002, Renovar): 

"Vê-se, pois, que os condicionamentos impostos, pela 

cláusula da "reserva do possível", ao processo de 

concretização dos direitos de segunda geração - de 

implantação sempre onerosa -, traduzem-se em um 

binômio que compreende, de um lado, (1) a 

razoabilidade da pretensão individual/social deduzida 

em face do Poder Público e, de outro, (2) a existência 

de disponibilidade financeira do Estado para tornar 

efetivas as prestações positivas dele reclamadas". 

A alegação de falta de 

disponibilidade financeira, todavia, não pode implicar 

numa "negação de qualquer tipo de obrigação a ser 
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cumprida na base dos Direitos Fundamentais 

Sociais", pois, exegese desta natureza "te/r? como 

conseqüência a renúncia de reconhecê-los como 

verdadeiros direitos". Daí se admitir que o Poder 

Judiciário, numa verdadeira revisão "do vetusto 

dogma da Separação dos Poderes em relação ao 

controle dos gastos públicos e da prestação dos 

serviços básicos no Estado Social", possa 

dimensionar e até mesmo impor o dispêndio de 

numerário, considerando que "os Poderes Legislativo 

e Executivo no Brasil se mostraram incapazes de 

garantir um cumprimento racional dos respectivos 

preceitos constitucionais" (KRELL, Andreas Joachim 

'Direitos Sociais c Controle Judicial tio Brasil c na Alemanha", p. 22 

23, 2002, Fabris) 

/// 

Daí que as alegações de inexistência 

de disponibilidade orçamentária, formuladas de 

maneira genérica, destituídas de maior respaldo 

probatório, suscitadas de maneira até mesmo 

irresponsável, não se constituem em motivação hábil 

a elidir, suprimir e negativar direito de tão grande 

magnitude. 
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A Municipalidade de Roseira em 

nenhum momento demonstrou no decorrer dos autos 

o que fundamentou seu agir ou o que respaldou sua 

conduta de deixar à margem os pequeninos. Apenas 

e tão só mencionou problemas de ordem financeira, 

trazendo aos autos até mesmo dados estatísticos que 

demonstrariam que outros Municípios também são 

assim! Não há escusas para este proceder. Se outros 

Municípios encontram-se nesta situação de 

desamparo, deveria ser motivo de orgulho ao 

Administrador implantar projeto tão singelo. 

4. Correta, portanto, a r. sentença em 

sua maior extensão. Todavia, não se pode deixar de 

considerar regra constitucional que veda o início de 

programas ou projetos não incluídos em lei 

orçamentária (art. 167, inciso I da Constituição 

Federal), de forma que provimento jurisdicional não 

pode determinar, sem a adoção desta providência 

preliminar, a instalação de creches e pré-escolas. 

O Supremo Tribunal Federal 

tomando em consideração a disciplina orçamentária, 

suspendeu o cumprimento de decisão de similar teor 
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como demonstra o seguinte aresto, que peço vênia 

para transcrever: 

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. 

MEDIDA CAUTELAR. PRESSUPOSTOS. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO: EFEITO 

SUSPENSIVO. MUNICÍPIO DO RIO DE 

JANEIRO. MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. GRATUIDADE DE ATENDIMENTO 

EM CRECHES. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE 

CONSTRUÇÃO DE CRECHES PELO 

MUNICÍPIO. DESPESAS PÚBLICAS: 

NECESSIDA DE DE A UTORIZA ÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA: C.F., ART 167. 

I- "Fumus boni juns" e "pencu/um in mora" 

acorrentes. II- Concessão de efeito 

suspensivo ao RE diante da possibilidade de 

ocorrência de graves prejuízos aos cofres 

públicos municipais. III- Decisão concessiva 

de efeito suspensivo referendada. ('Questão 

de ordem em petição 2.836-8/Rio de Janeiro, 

julgada em 11 de fevereiro de 2003, rei 

Ministro Carlos Velloso^. 
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Portanto, a condenação do Município 

deve restringir-se à determinação de inclusão das 

verbas necessárias à instalação das creches, no 

projeto de lei orçamentária à ser apreciado pela Casa 

Legislativa respectiva; aí sim, tanto o Executivo 

quanto o Legislativo, agora e, doravante se omissos, 

flagram-se como valhacoutos de agentes ímprobos. 

Esperamos, para o bem de Roseira, que não! 

Deve-se considerar também a 

inexata condenação da ré ao pagamento de 

honorários advocatícios - isto porque o Ministério 

Público, como instituição essencial à função da 

Justiça e atuando na defesa de direitos indisponíveis 

e "pro populi", não pode receber "a qualquer título e 

sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou 

custas processuais" (art. 128, §5°, inciso I I , alínea 

" a " da Constituição Federal). 

Posto isso, voto no sentido do 

parcial provimento do recurso voluntário, a fim de 

condenar a ré a incluir, na proposta de lei 

orçamentária, o montante necessário para a 

instalação das creches, e parcial provimento à 
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remessa necessária tão somente para excluir a 

condenação em honorários advocatícios. 

NOGUEIRA-DlEFENTHÃLER 
RELATOR 
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