 	PODER JUDICIÁRIO
	2ª VARA DA COMARCA DE MOCOCA

Proc. nº 		1

VISTOS.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO intentou a presente Ação Civil Pública contra o MUNICÍPIO DE MOCOCA, visando compeli-lo ao oferecimento de tantas vagas quanto necessárias ao atendimento das listas de espera existentes em creches e pré-escolas locais. Explicita a omissão do Município, em desrespeito às determinações Constitucionais e Legais que asseguram o direito público subjetivo de acesso à creche e pré-escola. Apresentou com a inicial a relação de crianças no aguardo de vagas e outros documentos. Requereu liminarmente fosse determinado o oferecimento das vagas. Deu à causa o valor de R$ 100.000,00.
Antes da análise do pedido liminar, o réu foi intimado nos termos do artigo 2º da Lei nº 8.437/92, sobrevindo a manifestação de fls. 64/71.
No entanto, antes mesmo da decisão, sobreveio contestação (fls. 74/101).
Sustentou o réu, em síntese, que inexiste demanda de novas vagas em pré-escolas nos bairros mencionados na inicial. Já sobre carência de vagas em creches, argumentou que sua eventual existência não pode ser atribuída a omissão ou inércia do Poder Público Municipal, que sempre buscou recursos para aumento da oferta. Sustentou não existir obrigatoriedade do Poder Público em oferecer atendimento à totalidade das crianças entre 0 e 6 anos de idade. Escudou-se na reserva do possível, na impossibilidade de início de programas ou projetos sem previsão orçamentária e na impossibilidade de contratação de novos servidores para atender a demanda, por força da Lei de Responsabilidade Fiscal. 
É o relato do essencial.
DECIDO.
Não havendo questões preliminares, cabe partir diretamente ao mérito da ação e, neste, por primeiro cumpre estabelecer se há de fato carência de vagas em creche e pré-escola.
A contestação nega existir falta de vagas em pré-escola e sobre as de creche afirma que eventual carência não pode ser atribuída ao Município.
No entanto, pelas provas dos autos, inegável existir demanda não atendida, tanto em creche quanto em pré-escola.
O documento de fls. 20/37, datado de 17 de março de 2.008, subscrito por diretora de escola, dá conta, nominando uma a uma, das crianças em lista de espera para atendimento somente na Creche e EMEIN Prof.ª.
Na mesma linha, o Conselho Tutelar constatou, em 21 de janeiro de 2.008, a existência de listas de espera em EMEINs e Creches de vários bairros (fls. 52/55).
Especificamente sobre as creches, os documentos de fls. 38/41, todos de fevereiro de 2.008, são ofícios da Promotoria de Justiça, requisitando a colocação de duas crianças em creche (fls. 38 e 40), e as respectivas respostas da Diretora do Departamento de Educação sobre a impossibilidade, dado que haveria desrespeito à lista de espera existente (fls. 39/41).
Os fatos não eram desconhecidos do Prefeito Municipal, haja vista que já em 28 de abril de 2.006 (fls. 47) informou o Ministério Público que a demanda por novas vagas em creche era de 799 vagas.
Depois, em 15 de agosto de 2.007 (fls. 50) informou demanda por novas vagas em creche havia atingido o número de 1.176.
Ressalvou que poderia haver duplicidade nas listas, mas não se preocupou em averiguá-la e apurar melhor os dados, a despeito de seu relevo para a política social do Município.
Tanto não houve preocupação que os documentos acima não foram impugnados senão pela genérica afirmação de falta de demanda por novas vagas em pré-escola, e de que eventual carência em creches não pode ser imputada ao Poder Municipal.
Ora, no mínimo desde 2.006 o próprio Prefeito Municipal teve nas mãos informação sobre falta de 799 vagas e não demonstrou ter se preocupado sequer em acurar melhor os dados de que dispunha, tanto que qualquer informação neste sentido veio aos autos. E muito menos se preocupou em providenciar adequado atendimento à população. 
Estabelecida a existência de demanda não atendida em creches e pré-escolas, e, via de conseqüência, a omissão do Poder Público, chega-se ao segundo aspecto pertinente da demanda, sobre se é possível compelir a Prefeitura ao atendimento.
Poderia ser argumentado que a presente ação invade seara de discricionariedade do administrador municipal.
Como pondera Maria Sylvia Zanella di Pietro (in “Direito Administrativo”, 14ª ed., Ed. Atlas, São Paulo, 2.002, p. 209): 
“Com relação aos atos discricionários, o controle judicial é possível mas terá que respeitar a discricionariedade administrativa nos limites em que ela é assegurada à Administração Pública pela lei.
Isto ocorre precisamente pelo fato de ser a discricionariedade um poder delimitado previamente pelo legislador; este, ao definir determinado ato, intencionalmente deixa um espaço para livre decisão da Administração Publicam legitimando previamente sua opção; qualquer delas será legal”.
E mais adiante: 
“A rigor, pode-se dizer que, com relação ao ato discricionário, o Judiciário pode apreciar os aspectos da legalidade e verificar se a Administração não ultrapassou os limites da discricionariedade; neste caso, pode o Judiciário invalidar o ato, porque a autoridade ultrapassou o espaço livre deixado pela lei e invadiu o campo da legalidade”.
Não se trata de posição isolada na Doutrina.
Na obra “O Controle dos Atos Administrativos Pelo Poder Judiciário”, de Seabra Fagundes, atualizada por Gustavo Binenbojm (7ª ed., Ed. Forense, 2006, Rio de Janeiro) estabelece o autor que, de fato:
“Ao Poder Judiciário é vedado apreciar, no exercício do controle jurisdicional, o mérito dos atos administrativos. Cabe-lhe examiná-los, tão somente, sob o prisma da legalidade. Este é o limite do controle, quanto à extensão” (p. 179). 
Obtempera, no entanto, o atualizador que:
“A doutrina contemporânea é majoritária em afirmar que mesmo quanto aos atos discricionários, cujo mérito pressupõe um juízo amplo de conveniência e oportunidade pelo administrador, pode haver, excepcionalmente, nulidade e conseqüente controle do Judiciário”.
“...Nesse sentido transcrevemos a clara lição de SÉRGIO FERRAZ, que diante da constituição de 1988 sustenta que:
‘No instante em que as vertentes axiológicas se tornam constitucionalmente obrigatórias, transformando-as em direito (público subjetivo) da cidadania e dever do Estado, o controle do Judiciário, em definitivo, não mais se pode fundar na província meramente formal, da legalidade estrita. Enfim, a crescente pregação da melhor doutrina (com destaques para as posições pioneiras de Caio Tácito), no sentido de que ao Judiciário também compete o controle de mérito do ato administrativo, erigindo a verificação qualitativa de sua existência à condição de validade do agir administrativo, não pode mais causar perplexidades (...) sempre deveria ter sido assim, num regime jurídico que, em sede civilista até repelia e fulminava o abuso de direito; que em sede administrativa jamais aceitou a sobrevivência do abuso ou desvio de poder (...). Aliás, se à ‘jurisdição’ imprópria dos Tribunais de Contas é imposto o controle da legitimidade e da economicidade da atuação administrativa (CF, art. 70, caput) – aspectos essencialmente de mérito -, não há como aceitar âmbito mais angusto, à jurisdição em sentido próprio, traçada no inciso XXXV do art. 5º”.
“...Conforme ODETE MEDAUAR, no Direito brasileiro contemporâneo, notadamente após a Constituição de 1988, “a legalidade administrativa assenta em bases mais amplas e, por conseguinte, há respaldo constitucional para o controle jurisdicional mais amplo sobre a atividade da Administração, como coroamento de uma evolução já verificada na doutrina (citando esta autora o próprio pensamento de Seabra Fagundes) e jurisprudência antes de outubro de 1988”. Nessa mesma linha, cita a administrativista da USP importante trecho de voto do Min. Celso de Mello, segundo o qual:
“É preciso evoluir, cada vez mais, no sentido da completa justiciabilidade da atividade estatal e fortalecer o postulado da inafastabilidade de toda e qualquer fiscalização judicial. A progressiva redução e eliminação dos círculos de imunidade do poder há de gerar, como expressivo efeito consequencial, a interdição de seu exercício abusivo” (p.191).
Nesta linha de raciocínio cumpre analisar se o Poder Público, que a despeito de alguma atuação não disponibilizou vagas suficientes em creche e pré-escola, pode ser imediatamente compelido a fazê-lo, sem ofensa à discricionariedade do administrador.
Ora, como já se frisou, há longa data o Prefeito Municipal e sua Secretaria de Educação sabem do insuficiente oferecimento das vagas em creche e pré-escola mas não demonstraram atuação firme em tal sentido, apesar da prioridade assegurada constitucionalmente. 
Tratando do princípio da Supremacia do Interesse Público, a Profª Maria Sylvia, na obra já citada (p. 70), pondera:
“Precisamente por não poder dispor dos interesses públicos cuja guarda lhes é atribuída por lei, os poderes atribuídos à Administração têm o caráter de poder-dever; são poderes que ela não pode deixar de exercer, sob pena de responder pela omissão.” 
E mais:
“Cada vez que ela (a Administração) se omite no exercício de seus poderes, é o interesse público que está sendo prejudicado” (observação nossa).
Outro não é o entendimento em diversos julgados do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, os quais pede-se vênia para transcrever (coletados no sítio do Tribunal de Justiça na Internet):
Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EX-OFICIO n° 158.581-0/9-00, da Comarca de JARINU/ATIBAIA, em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO sendo recorridos F. A. D. S. (MENOR) E OUTRA:
ACORDAM, em Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que íntegra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JARBAS MAZZONI (Presidente, sem voto), MOREIRA DE CARVALHO e MUNHOZ SOARES.
São Paulo, 07 de abril de 2008.
EDUARDO PEREIRA
          Relator
Vara Distrital de Jarinu - Comarca de Atibaia
Apelante: Juízo ex officio
Apelado: F. A. d. S. (menor)
MENOR - Mandado de Segurança – Creche municipal - Garantia de vaga à criança - Requisitos ensejadores presentes – Recurso oficial improvido.
                  VISTOS.
Trata-se de reexame necessário de sentença que concedeu segurança impetrada por F. A. d. S., assegurando-lhe matrícula, inserção e freqüência em unidade municipal infantil ("creche municipal"). 
Opinou a D Procuradoria de Justiça pela confirmação do decisum (fls. 46/48).
              É o relatório.
De rigor a manutenção da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Distrital de Jarinu.
Ao iniciar o capítulo que cuida dos direitos e garantias fundamentais previstos na Carta Magna, MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO em seus "Comentários à Constituição Brasileira de 1.988", assim se manifestou: "Tradicionalmente no direito brasileiro, o enunciado dos direitos e das garantias fundamentais vinha após a organização do Estado e a organização dos poderes A nova Constituição altera esta posição, pois coloca os direitos e garantias fundamentais antes da organização do Estados e da organização dos Poderes. Sem dúvida, com isto se quis enfatizar a importância de tais direitos e garantias fundamentais. São eles postos como básicos para o Estado brasileiro Refletem, com efeito, a dignidade da pessoa humana que já foi apontada como fundamento da República brasileira no art. 1º, lir” (Ed Saraiva, 1.990, p. 23).
Em outras palavras, a preocupação do administrador público com o atendimento dos direitos e garantias fundamentais previstos na Carta Magna, deve preceder a todas as outras prioridades de governo, cumprindo ao Poder Judiciário socorrer todos aqueles que fazem uso da via judicial para fazer prevalecer os seus reclamos.
Por tais sucessos, a sentença que assegura à parte o respeito a um direito individual não configura indevida ingerência do Judiciário em assuntos afetos ao Executivo. Neste sentido, aresto que bem se aplica à hipótese dos autos: 
"ECA - Apelação contra sentença de procedência de Ação Civil Pública, garantindo ao menor o direito a vaga em creche municipal – Concessão de liminar e procedência do pedido que, observados os requisitos legais, não configura indevida ingerência do judiciário no poder discricionário do executivo, mas caracterizaria o zelo próprio deste poder no exercício de sua missão constitucional de fazer cumprir e respeitar as normas em vigor - inteligência dos artigos 208, inciso IV e 211, parágrafo 2o , da Constituição Federal e 54, IV, 208, caput e inciso I I I , 213, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente. A ofensa ao direito fundamental merece correção imediata e cabe ao Poder Judiciário, se assim for necessário, corrigilo." (TJSP - AC nº 82.006-0/8 - C.Esp. - Rei Des. ÁLVARO LAZZARINI-J. 14.01.2002).
Neste passo, o artigo 3º da Constituição Federal estabelece que "Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV - promover o bem estar de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”.
E, corroborando a preocupação estatal com a educação, alçada, pelo artigo 69, da Constituição Federal, a direito social, o artigo 208, inciso IV, do mesmo diploma legal, estabeleceu como dever do Estado o “atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade”. 
Ademais, o artigo 240 da Constituição Estadual atribuiu aos municípios, prioritariamente, a responsabilidade pelo desenvolvimento do ensino fundamental e da pré-escola. 
De remate, o dever de prestar atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de idade está estampado no artigo 54, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que, por meio do artigo 208, inciso III, prevê, expressamente, o cabimento de ação "de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e do adolescente", em caso de "não-oferecimento ou oferta irregular", justificando-se, plenamente, a adoção da via mandamental, bem como a concessão da segurança, em prol do impetrante.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso oficial, mantendo-se a r. sentença, por seus próprios, jurídicos e bem lançados fundamentos
Custas na forma da lei.
Des. EDUARDO PEREIRA SANTOS
Presidente da Seção Criminal do Tribunal de Justiça
Relator

Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EX-OFICIO n° 156.0 66-0/4-0 0, da Comarca de JUNDIAÍ, em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO sendo recorrido F. F. D. S. N. (MENOR), SECRETARIO DA EDUCAÇÃO E ESPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ:
ACORDAM, em Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JARBAS MAZZONI (Presidente, sem voto), LUIZ ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA e EDUARDO PEREIRA.
São Paulo, 24 de março de 2008.
VIANA SANTOS
      Relator
Comarca de Jundiaí
Recorrente: Juízo ex officio
Recorridos: F. F. d. S. N. e outro
Reexame obrigatório - Direito da criança a creche e pré-escola – Garantia constitucionalmente prevista - Termo de ajustamento de conduta que não impede a defesa, em juízo, dos direitos individuais - Responsabilidade prioritária do Município pelo atendimento da educação infantil - Imposição de obrigação de fazer ao Município como decorrência da própria atividade jurisdicional - Violação do princípio da Independência dos Poderes não configurada - Recurso improvido.
1 Cuida-se de reexame obrigatório de sentença que, julgando procedente mandado de segurança, condenou o Município de Jundiaí à obrigação de fazer consistente em oferecer à criança F. F. d. S. N. educação infantil, em unidade próxima à sua residência
Manifestou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo improvimento do recurso (fls. 60/62).
                É o relatório
2. Não merece reparo a sentença ora reexaminada.
A questão objeto da controvérsia restringe-se, nesse mandado de segurança, ao reconhecimento do direito líquido e certo de uma criança de receber da Municipalidade, gratuitamente, o serviço educacional correspondente à creche.
A despeito dos argumentos contrários expostos em precedentes anteriores, há que se reconhecer o direito líquido e certo do menor, violado pela Pessoa Política Municipal. Com efeito, foi preciso o Constituinte ao estabelecer como dever do Estado, em todas as suas esferas de atuação, "o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade” (artigo 208, inciso IV, da Constituição Federal de 1988).
O mesmo comando emerge do disposto no artigo 54, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei 8.069/90.
Fixada a garantia constitucional, a própria Carta Magna, ao direcionar as atribuições de cada uma das pessoas políticas no tocante à organização do ensino, impôs aos Municípios atuação prioritária "no ensino fundamental e na educação infantil” (artigo 211, § 2°, da CF/88, com redação dada pela EC n° 14/96), abrangendo, esta última, o fornecimento de creche e pré-escola.
Esta mesma orientação veio a ser seguida pela Carta Constitucional Paulista que, em seu artigo 240, estabelece que "Os Municípios responsabilizar-se-ão prioritariamente pelo ensino fundamental, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria, e pré-escolar, só podendo atuar nos níveis mais elevados quando a demanda naqueles níveis estiver plena e satisfatoriamente atendida, do ponto de vista qualitativo e quantitativo".
Nem se argumente, por outro lado, com o fato de que a imposição de obrigação de fazer ao Município, correspondente à prestação jurisdicional dada, implica 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 o descumprimento de deveres impostos à Administração e, conseqüentemente, desrespeitando direitos subjetivos dos 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 à imposição de comandos a todos aqueles, incluindo o Estado, que vierem a molestá-los.
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 preceitos que não comportam auto-aplicação. Neste caso, não há como conceder tutela satisfativa, sem atentar contra as prerrogativas de atuação do Administrador.
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 a 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 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)
Analisado o caso concreto dentro deste contexto, seria inconcebível, após reconhecer o direito líquido e certo da criança à educação infantil, negar-lhe tutela jurisdicional satisfativa sob o fundamento, equivocado, de que isto representaria violação do princípio da independência dos Poderes. Pensamento diverso conduziria à negação da própria atividade jurisdicional.
Nem se argumente, ainda, com possível falta de previsão orçamentária específica para suportar tais despesas. A tese não pode servir de escudo à pessoa 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. 
Como se vê, a normação orçamentária municipal regrará, observada, nesse ponto, a discricionariedade administrativa, a concretização do cumprimento da obrigação constitucional do Município, satisfazendo aos direitos dos administrados usuários dos serviços.
3. Ante o exposto, nega-se provimento ao reexame obrigatório.
VIANA SANTOS
    Relator

O primeiro julgado acima bem estabelece a prioridade legal e constitucionalmente assegurada para o atendimento de crianças em creches e pré-escolas. 
Já a linha de raciocínio expressada no segundo julgado se amolda com perfeição à situação dos autos, analisando a viabilidade do provimento para atendimento específico de um direito reconhecido, já 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”.
E no presente o pedido delimitou-se ao atendimento do direito de um grupo determinado de crianças, as que atualmente aguardam nas listas de espera das creches e pré-escolas. 
Por fim, também o segundo julgado acima, no que deve ser acompanhado por esta decisão, rechaça a alegação de impossibilidade orçamentária, conforme o penúltimo parágrafo de seu item 2.
Assim, face à relevância dos interesses que se busca salvaguardar, a prioridade legal e constitucionalmente assegurada ao seu atendimento, a longa inércia do Poder Publico e a ausência de mínima previsão para resolução do problema, mostra-se possível o acolhimento da antecipação da tutela, o que se faz nesta. 
A sentença proferida tem natureza eminentemente mandamental em relação à Fazenda Municipal e por isso, por tal natureza, admite execução provisória. 
Conforme nota de Theotônio Negrão ao artigo 12, parágrafo único, da Lei 1.533/51 (‘Código de Processo Civil e Legislação Processual Civil em Vigor’, 35ª ed., Ed. Saraiva, São Paulo, 2.003, p. 1686):
“Sentença de natureza mandamental, antes de transitada em julgado, pode ser cumprida provisória e imediatamente via simples notificação por ofícios, independentemente de caução ou carta de sentença” (STJ-1ª Turma, RMS 2.019-8-CE, rel. Min. Milton Luiz Pereira, j. 18.4.94, negaram provimento, v.u., DJU 23.5.94, p. 12.550).
Segundo Sérgio Ferraz ensina a respeito da antecipação da tutela em Ação Civil Pública:
“O exame do arcabouço jurídico como um sistema permite sustentar que devam ser aqui tidos, como os marcos ensejadores da liminar, aqueles mesmos levados em conta para o mandado de segurança (conclusão a que chega com a visão comparativa do §1º do ora analisado art. 12, calcado visivelmente em lei disciplinadora daquele writ, a saber, a Lei 4.348/64) e para a ação popular (afirmação esteada na referência contida no art. 1º da Lei 7.347/85).
Dessa medida, alguns efeitos relevantes decorrem:
I – a liminar não é um provimento excepcional, a ser restritivamente examinado e concedido. Ou seja, a liminar não é uma exceção à idéia do ‘due process of law’. Pelo contrário: ela constitui uma etapa naturalmente integrante do devido processo legal da ação civil pública.
II – conseqüentemente, é inconstitucional a norma legal ou regulamentar que proíba, transitória ou definitivamente, a concessão de liminar. A tutela liminar é estabelecida na Constituição, inciso XXXV do art. 5º, preceito no qual alçada à plataforma das garantias individuais básicas, confiadas ao exame e decisão do Judiciário, não apenas a lesão, mas também a ameaça a direito.” (‘A Ação Civil Pública Após 20 Anos: Efetvidade e Desafios’, Coordenador Edis Milaré, Editora RT, 2005, São Paulo, p. 570).
Assim, óbvia a viabilidade jurídica da antecipação da tutela no presente caso.
Acredito que mais, seja desnecessário aduzir, posto que nada mais pertine à análise como forma de dirimir a controvérsia.
Ante o exposto, e tudo o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido inaugural, e assim o faço para CONDENAR o requerido a, no prazo de 90 dias a contar da presente sentença, viabilizar a colocação em creches e pré-escolas de todas as crianças atualmente em lista de espera, tudo sob pena de multa diária de 10 salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, cíveis ou penais.
Antecipo a tutela deferida nesta sentença. Obrigatório o cumprimento a partir da intimação desta. 
Por conseqüência, dou o feito como EXTINTO, com análise de seu mérito, nos termos do art. 269, inciso I, do CPC.
Custas e despesas processuais, não abrangidas pela isenção de que goza, pelo requerido, não havendo verba honorária a ser fixada, posto que a ação fora deslindada no exercício de função institucional do Ministério Público, a teor do artigo 129, III da Constituição da República (Relator: Marco César - Apelação Cível 157.725-1 - Guarujá - 20.02.92; Apelação Cível n. 245.499-1 - Presidente Prudente - 8ª Câmara de Direito Privado - Relator: Cesar Lacerda - 24.04.96 - V.U.; Apelação Cível n. 25.708-4 - Tanabi - 7ª Câmara de Direito Privado - Relator: Ivan Sartori - 11.02.98 - V.U.; JTJ 140/31).
Sentença sujeita ao reexame necessário.

Mococa, 06 de junho de 2.008.
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