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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE SÃO PAU[
VARA ÚNICA DA COMARCA DE ANGATUBA/SP

Processo n.o 169/2011

de julho de 2012, remeto estes autos conclusos à
, Ora. Thais Feguri Krizanowski.

(Daniela Christine Aparecida da Silva - mat.

Vistos.

o Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou esta ação

civil pública para cumprimento de obrigação de fazer, com pedido de liminar

contra a Fazenda do Estado de São Paulo e contra o Município de Angatuba.

Alega que vários indivíduos, em idades diferenciadas, até mesmo

adolescentes, estão impedidos de frequentar o curso regular de ensino

fundamental e/ou impedidos de frequentar o ensino supletivo -EJA, diante de

resoluções e deliberações do Conselho Estadual da Educação, que

estabelecem critérios para a frequência aos cursos, baseados no fator idade ou

quórum mínimo para formação de classes. Sustenta que é responsabilidade do

Estado garantir o acesso de todos ao ensino e que há violação da Constituição

Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como à legislação

relacionada à educação, com graves prejuízos aos beneficiários desta ação e

outros ainda não identificados, que tem vedados o direito de acesso e

permanência à escola ou sua continuidade. Juntou os documentos de fls.

14/19.

Foi deferida a liminar de antecipação da tutela (fls. 20).

Citado, o Município de Angatuba contestou a ação (fls. 31/35)

arguindo, em preliminar, que os autores não possuem interesse quanto ao
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pedido, pois foi autorizado o funcionamento do curso EJA na rede municipal

de ensino de Angatuba, sendo que outra parte do ciclo funcionará na rede

estadual, conforme prevê o regimento escolar. Alegou também a sua

ilegitimidade para figurar no polo passivo, pois cumpriu com suas obrigações,

ou seja, cumpriu a primeira etapa do ciclo de alfabetização, conforme

determinado pela Secretaria de Educação. No mérito, aduz que é dever do

Município oferecer ensino fundamental, todavia, tal obrigação deve ser

adequada aos princípios da razoabilidade, da pretensão social e da

disponibilidade legal. Juntou os documentos de fls. 36/107.

O Ministério Público se manifestou (fls. 109/114).

Foi interposto agravo de instrumento pela Fazenda Pública do

Estado de São Paulo (fls. 111135).

Citada, a Fazenda Pública do Estado de São Paulo ofereceu

contestação (fls. 204/216), ocasião em que alegou que para formar uma turma

de supletivo é necessário haver uma média de 40 alunos interessados,

conforme resolução SE-86, de 28/1112008, o que não ocorreu no caso em

questão. Disse que ao legislador cabe apenas cumprir a lei e que cabe ao

Município matricular os alunos, pois possui estrutura para isso. Asseverou

que a pretensão deduzida esbarra no princípio da separação e independência

de poderes e no poder discricionário do Poder Executivo. Juntou os

documentos de fls. 217/221.

O Ministério Público se manifestou (fls. 225/228).

Foi encerrada a instrução processual, com abertura de prazo

para as partes apresentarem seus memoriais (fls. 307).



TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE SÃO PAU~
VARA ÚNICA DA COMARCA DE ANGATUBA/SP

Processo n.o 169/2011

o Ministério Público apresentou suas alegações finais (fls.

315/330), A Fazenda do Estado de São Paulo apresentou suas alegações finais

(fls. 334).

É o relatório.

Fundamento e Decido

Não prospera a preliminar arguida pelo Município de Angatuba,

pois há respaldo legal no sentido de que o Estado em todas as suas esferas, o

que inclui o âmbito municipal, estadual e federal, é obrigado a fornecer à

população, indistintamente, o acesso à educação, bem como a sua

manutenção.

Assim sendo, nos termos do artigo 205, da Constituição

Federal, a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, devendo

ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua

qualificação para o trabalho. Presente, pois, o interesse de agir, bem como a

legitimidade para o Município de Angatuba figurar no polo passivo da ação.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação,

passo ao julgamento do mérito. É caso de procedência da ação.

Pede-se que a Fazenda Pública do Estado de São Paulo e o

Município de Angatuba promovam a matrícula dos sujeitos individualizados

na petição inicial, bem como de todos os demais acerca dos quais vier o juízo

a tomar conhecimento no curso da ação.

Funda-se o Doutor Promotor de Justiça, em resumo, na defesa

dos direitos à educação, nos termos da Constituição Federal, Estatuto da
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Criança e do Adolescente, Constituição do Estado de São Paulo, bem como

Lei Orgânica do Município de Angatuba.

A tutela jurisdicional pleiteada com o presente processo não

proporcIOna risco de usurpação da competência administrativa. Afinal,

limitações e restrições instituídas por lei ordinária ou resoluções não

prevalecem sobre a garantia de acesso à justiça contida no artigo 5°, inciso

XXXV da Constituição Federal, sobretudo quando o bem jurídico a ser

defendido reside na urgência da proteção à educação do jurisdicionado.

Está decidido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo

que: "Não se discute, em tese, a possibilidade jurídica de se impor à Administração

Pública obrigação de fazer, outorgando tutela especifica e efetiva, nos moldes

previstos pelos artigos 461 do Código de Processo Civil, e 84 do Código de Defesa

do Consumidor, notadamente para fazer cumprir direito subjetivo outorgado aos

cidadãos pela Constituição Federal e pelas legislações infraconstitucionais. Seria

extremamente cômodo negar-se tal possibilidade sob o argumento de que a

concessão de tutela espec(jica 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 implfcito, para praticar atos administrativos

com liberdade na escolha de sua conveniência, oportunidade e conteúdo (Direito

Administrativo Brasileiro, São Paulo, 1r edição, Malheiros Editores, 1992, pág

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
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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. Pensamento diverso conduziria à negação da própria

atividade jurisdicional, colidindo. frontalmente, com as novas idéias que emergem

do Direito Processual Moderno, entre os quais a efetividade da jurisdição (Agravos

de Instrumento nOs 92.215.0-0 e 92.711.0-3, Relator Desembargador Borelli

Machado).

o embate de mérito é simples, qual seja, o direito de os

indivíduos terem garantido o ingresso, bem como a continuidade à educação

proporcionada pelo Poder Público em sentido amplo.

Observa-se, em primeiro plano, que a legislação pertinente ao

assunto não restringiu e nem especificou a qual ente cabe a distribuição da

educação. Pelo contrário, estipulou, em sentido amplo, conforme se verifica

do aI1igo 205, da Constituição Federal, que é dever Estado, o que, de certo,

inclui o Município, o Estado e a União.

Mas não é só, pois o direito à educação é contempaldo, dentre

outros, no artigo 6.°, 206, 214, da Constituição Federal, bem como o artigo

4.°, 53 e 54, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Ainda, a Lei n.O9394/1996, que estabelece as diretrizes e bases

da educação nacional, estipula que: "O dever do Estado com educação pública

será efetivado mediante garantia de: 1- ensino fundamental, obrigatório e

gratuito, inclusive para os que a ele não tiverem acesso na idade própria"

(artigo 4.°), bem como: "Os Estados incumbir-se-ão de: V1- assegurar o

ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino médio a todos que o

demandarem, respeitado o disposto no artigo 38 desta lei" (artigo 10).

~'
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Em relação à obrigação do Município estipula a Constituição do

Estado de São Paulo que: "Os Municípios responsabilizar-se-ão

prioritariamente pelo ensino fundamental, inclusive para os que não tiveram

acesso na idade própria, e na pré-escola, só podendo atuar nos níveis mais

elevados quando a demanda naqueles níveis estiver plena e satisfatoriamente

atendida, do ponto de vista qualitativo e quantitativo" (artigo 240).

Não é outro o posicionamento da Lei Orgânica do Município de

Angatuba ao estipular que: "O dever do Município com a educação será

efetivado mediante a garantia de: I-ensino fundamental, obrigatório e gratuito,

inclusive para os que dele não tiverem acesso na idade própria; § 2.°-0 não

oferecimento do ensino obrigatório pelo Município ou sua oferta irregular

importa responsabilidade da autoridade competente" (artigo 171).

Ademais, não pode o Poder Público, a quem é confiado o dever

de educação restringir e colocar empecilhos de forma arbitrária e desmotivada

de quórum mínimo para ingresso e permanência de educandos na rede

pública, conforme alegação da própria Fazenda Pública do Estado de São

Paulo em sua contestação, ao basear-se na resolução SE-86, de 28 de

novembro de 2008.

Até porque, conforme ressaltado pelo Ministério Público, como

se verifica dos autos, foram juntados diversos termos de declaração de

pessoas que relataram interesse e necessidade na obtenção de vaga em curso

supletivo, o que reforça que os requeridos estão em mora com a educação não

só de dois indivíduos especificados na petição inicial, mas de várias outros

acerca dos quais se tomou conhecimento no curso da ação.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a ação para impor aos

requeridos Fazenda Pública do Estado de São Paulo e Município de Angatuba
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a obrigação de promover a matrÍCula em cursos supletivos respectivos dos

indivíduos mencionados na petição inicial (Marcus e Alisson), bem como dos

demais acerca dos quais se tomou conhecimento durante o transcorrer do

processo, conforme termos de declarações anexadas aos autos. Torno

definitiva a antecipação da tutela concedida a fls. 20.

Submeto esta sentença ao duplo grau obrigatório de jurisdição.

Decorrido o prazo para interposição e processamento de eventuais recursos

voluntários, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça de São Paulo, com as

homenagens de estilo.

Sem custas, nem honorários.

P.R.I.

Angatuba, 10 de julho de 2012.

~
Thais Feguri Krizanowski

Juíza Substituta

Cartório.
de 2012, recebi os presentes autos em

CERTIDÃO - PUBLICAÇÃO
Certifico fà.d,qufé que a R. Decisão supra, será disponibilizada

no Diário da Justiça Eletrônico em ~__ /~/2012. Considera-se 9ata a publicação o
primeiro dia útil subseqüente à data a~. mencionada. ~ ~~ lO:}-IIl,v

Angatuba ó7~ ~ /2012.
Escrevente (Daniela Christine Aparecida da Silva - mat.

351.976).
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