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Decisão

    Decisão: 1. Trata-se de agravo de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário 
interposto em ação civil pública objetivando a disponibilização de cuidador para criança portadora 
de necessidades especiais, durante as atividades realizadas em
ambiente escolar. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou a procedência do pedido,
aos fundamentos de que (a) a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e a Lei 
7.856/89 garantem atendimento educacional especializado
aos portadores de deficiência; (b) a não disponibilização de funcionário a aluno especial que o 
necessite (I) prejudica seu desenvolvimento e integridade física e psíquica e (II) ofende ao princípio
da dignidade da pessoa humana; (c) é do Estado a
responsabilidade de contratar profissional especializado (fls. 281-285).
     Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fls. 304-308).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a 
parte recorrente aponta violação ao art. 2º da Carta Magna, aduzindo, em síntese, que não pode o 
Poder Judiciário interpretar qual é a melhor conduta a
ser tomada pelo Poder Executivo, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes (fls. 
312-324).
    2. O recurso não merece prosperar. Não houve emissão, pelo acórdão recorrido, de juízo acerca 
da matéria de que trata a norma inserta no art. 2º, da Constituição Federal, tampouco a questão foi 
suscitada no momento oportuno, em sede dos embargos de
declaração, razão pela qual, à falta do indispensável prequestionamento, não pode ser o recurso 
extraordinário conhecido, incidindo o óbice das súmulas 282 e 356 do STF.
    3. Ainda que superado esse óbice, razão não assistiria ao recorrente. Esta Corte possui 
entendimento pacífico no sentido de que não viola o princípio da separação dos Poderes a 
intervenção excepcional do Poder Judiciário nas políticas públicas do
Poder Executivo, com vistas à garantia de direitos constitucionalmente previstos. Precedentes:
    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA. TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. OMISSÃO DA 
ADMINISTRAÇÃO. EDUCAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL INDISPONÍVEL. DEVER DO 
ESTADO. 1. A educação é um direito fundamental e
indisponível dos indivíduos. É dever do Estado propiciar meios que viabilizem o seu exercício. 
Dever a ele imposto pelo preceito veiculado pelo artigo 205 da Constituição do Brasil. A omissão da
Administração importa afronta à Constituição. 2. O Supremo
fixou entendimento no sentido de que "[a] educação infantil, por qualificar-se como direito 
fundamental de toda criança, não se expõe, em seu processo de concretização, a avaliações 



meramente discricionárias da Administração Pública, nem se subordina a
razões de puro pragmatismo governamental[...]. Embora resida, primariamente, nos Poderes 
Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível,
no entanto, ao Poder Judiciário determinar, ainda que em
bases excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria 
Constituição, sejam essas implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão - por 
importar em descumprimento dos encargos políticos-jurídicos que
sobre eles incidem em caráter mandatório - mostra-se apta a comprometer a eficácia e a integridade 
de direitos sociais impregnados de estatura constitucional". Precedentes. Agravo regimental a que se
nega provimento. (RE 603.575 AgR/SC, Segunda Turma,
Rel. Min. Eros Grau, DJe de 14/5/2010).
    Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Legitimidade do Ministério 
Público. Ação civil pública. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do 
princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Reserva do
possível. Invocação. Impossibilidade. Precedentes.
    1. Esta Corte já firmou a orientação de que o Ministério Público detém legitimidade para 
requerer, em Juízo, a implementação de políticas públicas por parte do Poder Executivo de molde a 
assegurar a concretização de direitos difusos, coletivos e
individuais homogêneos garantidos pela Constituição Federal, como é o caso do acesso à saúde.
    2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública 
adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que
isso configure violação do princípio da separação de
poderes.
    3. A Administração não pode invocar a cláusula da reserva do possível a fim de justificar a 
frustração de direitos previstos na Constituição da República, voltados à garantia da dignidade da 
pessoa humana, sob o fundamento de insuficiência
orçamentária.
    4. Agravo regimental não provido. (AI 674.764 AgR/PI, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, 
DJe de 25/10/2011).
    DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO 
REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GARANTIA ESTATAL DE VAGA EM 
CRECHE. PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA NO PODER 
DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO.
PRECEDENTES. 1. A educação infantil é prerrogativa constitucional indisponível, impondo ao 
Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a creches e 
unidades pré-escolares. 2. É possível ao Poder Judiciário determinar
a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente 
previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder 
Executivo. 3. Agravo regimental improvido. (RE 464143 AgR/SP, Segunda
Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 19/2/2010).
    E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CRIANÇA DE ATÉ SEIS ANOS DE IDADE 
- ATENDIMENTO EM CRECHE E EM PRÉ-ESCOLA – EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO 
ASSEGURADO PELO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV) - 
COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO
CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO - DEVER JURÍDICO CUJA EXECUÇÃO SE IMPÕE AO 
PODER PÚBLICO, NOTADAMENTE AO MUNICÍPIO (CF, ART. 211, § 2º) - RECURSO 
IMPROVIDO. - A educação infantil representa prerrogativa constitucional indisponível, que, 
deferida às crianças,
a estas assegura, para efeito de seu desenvolvimento integral, e como primeira etapa do processo de 
educação básica, o atendimento em creche e o acesso à pré-escola (CF, art. 208, IV). - Essa 
prerrogativa jurídica, em conseqüência, impõe, ao Estado, por
efeito da alta significação social de que se reveste a educação infantil, a obrigação constitucional de 



criar condições objetivas que possibilitem, de maneira concreta, em favor das "crianças de zero a 
seis anos de idade" (CF, art. 208, IV), o efetivo
acesso e atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável 
omissão governamental, apta a frustrar, injustamente, por inércia, o integral adimplemento, pelo 
Poder Público, de prestação estatal que lhe impôs o próprio
texto da Constituição Federal. - A educação infantil, por qualificar-se como direito fundamental de 
toda criança, não se expõe, em seu processo de concretização, a avaliações meramente 
discricionárias da Administração Pública, nem se subordina a razões
de puro pragmatismo governamental. - Os Municípios - que atuarão, prioritariamente, no ensino 
fundamental e na educação infantil (CF, art. 211, § 2º) - não poderão demitir-se do mandato 
constitucional, juridicamente vinculante, que lhes foi outorgado
pelo art. 208, IV, da Lei Fundamental da República, e que representa fator de limitação da 
discricionariedade político-administrativa dos entes municipais, cujas opções, tratando-se do 
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. - Embora resida, primariamente, nos 
Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e
executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário, determinar, ainda 
que em bases excepcionais, especialmente nas hipóteses de  políticas públicas definidas pela própria
Constituição, sejam estas implementadas pelos órgãos
estatais inadimplentes, cuja omissão - por importar em descumprimento dos encargos político-
jurídicos que sobre eles incidem em caráter mandatório - mostra-se apta a comprometer a eficácia e 
a integridade de direitos sociais e culturais impregnados de
estatura constitucional. A questão pertinente à "reserva do possível". Doutrina. (RE 410.715 
AgR/SP, Segunda Turma, DJe de 3/2/2006).
    4. Diante do exposto, nego provimento ao agravo.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 1º de julho de 2014.
Ministro Teori Zavascki
Relator
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