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AGRAVO  INTERNO  NO  RECURSO  ESPECIAL Nº  1.605.179-DF
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AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL

RELATOR:  MINISTRO  NAPOLEÃO  NUNES  MAIA  FILHO  –  1ª
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR  MINISTRO RELATOR  DO
RECURSO ESPECIAL Nº 1.605.179-DF

O  Ministério  Público  Federal,  representado  pelo  Signatário,  com
arrimo no art.  1.021 do Código de Processo Civil  de 2015, e no art. 259 do
Regimento  Interno  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  interpõe  o  presente
AGRAVO INTERNO contra a Decisão Monocrática que negou seguimento
ao recurso especial em epígrafe, pedindo respeitosamente a Vossa Excelência
a  reconsideração  do  aludido  decisum ou,  caso  contrário,  submissão  deste
agravo  para julgamento  pela 1ª Turma  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,
consoante as razões adiante expostas.

Brasília, 14 de fevereiro de 2017.

Brasilino Pereira dos Santos
Subprocurador-Geral da República
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RAZÕES DO AGRAVO INTERNO

1. DA TEMPESTIVIDADE

O presente  agravo  interno  é  tempestivo,  porquanto foi  interposto
dentro do prazo recursal  de  30 dias úteis  (15 dias contados em dobro em
favor do  Parquet),  o qual teve início em 10/2/2017,  a partir  da ciência  da
intimação eletrônica pelo Ministério Público Federal.

2. DA DECISÃO AGRAVADA

Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática
que negou seguimento ao recurso especial  interposta pela menor Stephany
Aparecida Silva Soares, a qual ostenta o seguinte teor (fls. 196/198):

“1. Trata-se de Recurso Especial interposto por S. A. S. S.,
com  fundamento  na  alínea  a  do  art.  105,  III  da  Constituição
Federal,  contra  acórdão  proferido  pelo  egrégio  TJDFT,  assim
ementado:

Educação  infantil.  Creche.  Inexistência  de  vaga.
Lista de espera. 1 - O Estado é obrigado a assegurar
o acesso de crianças à educação. O dever do Estado
será  efetivado  mediante  a  garantia  de  educação
infantil,  em creche  e  pré-escola,  às  crianças  até 5
(cinco) anos de idade (art. 208, IV, CF). 2 - Se no
momento em que requerida a matrícula em creche
não  há  vaga  na  localidade  pretendida,  deve  a
criança  aguardar  vaga.  Não pode  ser  matriculada,
preterindo outras crianças que aguardam em lista de
espera. 3 - Apelação não provida (fls. 129). 

2.  Em  seu  Apelo  Especial,  a  parte  Recorrente  aponta
violação dos arts. 53, V e 54, IV do ECA, 4o., II, 29 e 30 da Lei
9.394/96.  Alega,  em síntese,  que a negativa  de prestação de um
direito  social  assegurado  pela  Constituição  Federal,  reproduzido
pelo legislador infraconstitucional, afronta o princípio da dignidade
da pessoa humana. 

3. Apresentadas contrarrazões (fls. 164/171), o recurso foi
admitido.

4. É o relatório.



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA 
Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.605.179-DF              3

5. O presente Recurso não merece prosperar.

6.  Na  espécie,  o  Tribunal  de  origem,  ao  decidir  a  lide,
consignou que:

O dever  do Estado com educação escolar
pública  será  efetivado  mediante  a  garantia,  entre
outros, de educação infantil gratuita às crianças de
até cinco anos de idade (CF, art. 208, IV e Lei de
diretrizes  e  bases  da  educação  -  L.  9.394/96,  art.
4o.). 

A  educação  infantil  será  oferecida  em
creches ou entidades equivalentes, para crianças de
até  três  anos  de  idade,  e  em  pré-  scolas,  para
crianças  de  quatro  a  cinco  anos  de  idade  (L.
9.394/96, art. 30, I e II). E a criança tem direito à
educação  assegurado  o  acesso  à  escola  pública
gratuita  próxima  de  sua  residência  (art.  53,  V,  L.
8.069/90). 

Com o objetivo de atender à demanda de
educação  infantil,  a  Secretaria  de  Estado  de
Educação  do  DF  mantém  convênios  com
instituições  comunitárias,  confessionais  ou
filantrópicas sem fins lucrativos. 

Conquanto  tenha  havido  requisição  do
Conselho  Tutelar  de  Ceilândia  para  que  a  autora
fosse  incluída  na  educação  infantil  –  creche  (f.
11/2), há lista de espera para a vaga.

Não  é  possível  obrigar  o  Estado  a
matricular criança em crecheonde não há vagas. O
atendimento à pretensão da autora poderia resultar
em tratamento diferenciado em relação a eventuais
inscritos'. 

Se  a  autora  pretende  ser  matriculada  em
creche  mais  próxima  de  sua  residência,  deve
aguardar  na  fila  dos  que  pretendem  a
disponibilização de vaga nessa mesma creche (fls.
136). 

7. Vê-se, portanto, que o acórdão recorrido se utilizou de
fundamentação  eminentemente  constitucional  para  negar  a
pretensão  recursal,  o  que  impede  o  conhecimento  do  presente
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Apelo, por não ser de competência do STJ a apreciação da questão.
Nesse sentido:

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.
MATRÍCULA  NA  CRECHE  PÚBLICA
PRETENDIDA  PELA  PARTE  AUTORA.
OBSERVÂNCIA  DA  LISTA  DE  ESPERA.
PRINCÍPIO DA ISONOMIA.  FUNDAMENTO
EMINENTEMENTE  CONSTITUCIONAL.  1.
Verifica-se  que  o  Tribunal  de  origem,  ao  afirmar
que a matrícula em creche pública deve observar a
fila  de  espera,  em  homenagem  ao  princípio  da
isonomia,  decidiu  a  controvérsia  à  luz  de
fundamento eminentemente constitucional, matéria
insuscetível de ser  examinada em sede de recurso
especial.  2.  Agravo  interno  a  que  se  nega
provimento  (AgInt  no  REsp.  1.607.178/DF,  Rel.
Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 20.10.2016). 

8. Ante o exposto, nega-se seguimento ao Recurso Especial
interposto pelo menor.”

3.  IMPUGNAÇÃO  ESPECÍFICA  DOS  FUNDAMENTOS  DA
DECISÃO AGRAVADA

Como transcrito retro, foi negado seguimento ao recurso especial por
se entender que não competiria ao  Superior Tribunal de Justiça julgar a lide,
haja vista que a questão havia sido tratada pelo Tribunal de origem sob a ótica
eminentemente constitucional. 

Todavia, conforme se constata na própria decisão agravada, a matéria
não foi tratada exclusivamente sob  o prisma  constitucional,  também tendo
sido examinada  igualmente  à luz do ECA e da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação, nos termos seguintes (fls. 115/116):

“6.  Na  espécie,  o  Tribunal  de  origem,  ao  decidir  a  lide,
consignou que:

O dever  do Estado com educação escolar
pública  será  efetivado  mediante  a  garantia,  entre
outros, de educação infantil gratuita às crianças de
até cinco anos de idade (CF, art. 208, IV e  Lei de
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diretrizes  e  bases  da  educação  -  L.  9.394/96,
art. 4o.). 

A  educação  infantil  será  oferecida  em
creches ou entidades equivalentes, para crianças de
até  três  anos  de  idade,  e  em  pré-  scolas,  para
crianças  de  quatro  a  cinco  anos  de  idade  (L.
9.394/96, art. 30, I e II). E a criança tem direito à
educação  assegurado  o  acesso  à  escola  pública
gratuita próxima de sua residência  (art. 53, V, L.
8.069/90). 

Com o objetivo de atender à demanda de
educação  infantil,  a  Secretaria  de  Estado  de
Educação  do  DF  mantém  convênios  com
instituições  comunitárias,  confessionais  ou
filantrópicas sem fins lucrativos. 

Conquanto  tenha  havido  requisição  do
Conselho  Tutelar  de  Ceilândia  para  que  a  autora
fosse  incluída  na  educação  infantil  –  creche  (f.
11/2), há lista de espera para a vaga.

Não  é  possível  obrigar  o  Estado  a
matricular criança em creche onde não há vagas. O
atendimento à pretensão da autora poderia resultar
em tratamento diferenciado em relação a eventuais
inscritos'. 

Se  a  autora  pretende  ser  matriculada  em  creche  mais
próxima de sua residência, deve aguardar na fila dos que pretendem
a disponibilização de vaga nessa mesma creche (fls. 136).”

Dessa  forma,  como o caso  também foi  tratado à  luz  da  legislação
federal,  perfeitamente admissível  o debate da  questão no presente recurso
especial, no qual,  aliás,  releva destacar, indica-se a violação dos arts. 53, V, e
54, IV, do ECA, e dos arts. 4º, II, 29 e 30 da Lei nº 9.394/1996.

4.  PRELIMINAR  DE  NULIDADE  DA  DECISÃO  AGRAVADA.
INTERESSE  DE  MENOR.  AUSÊNCIA  DE  INTIMAÇÃO  DO
MINISTÉRIO PÚBLICO.

Com efeito, a nulidade da decisão  agravada  está configurada, porque
não foi dada oportunidade ao Ministério Público Federal de se manifestar, em
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sede de recurso especial, quanto ao mérito da questão, antes do julgamento da
causa. 

Nesse mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  INTERESSE  DE  INCAPAZ.  NECESSÁRIA
INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE.

1. A ausência de intimação do Ministério Público torna nulo o
processo em que há prejuízo ao interesse de incapazes,  tal
qual se verifica na espécie.

2. Embargos de declaração acolhidos,  com efeitos modificativos,
para  tornar  sem efeito  a  decisão  monocrática  de  fls.  296-297 e,
consequentemente, o acórdão de fls. 312-315”. (EDcl no AgRg no
AREsp  381.059/SP,  Relator:  Ministro  BENEDITO
GONÇALVES, Primeira Turma, julgado em 28.4.2015, publicado
no DJe de 8.5.2015).”

“PROCESSUAL  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INCÊNDIO NO
INTERIOR  DE  ESTABELECIMENTO  DE  CASA
DESTINADA A "SHOWS". EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EFEITOS  INFRINGENTES.  INTERESSE  DE  MENOR.
ANULAÇÃO  DO  JULGAMENTO.  INTERVENÇÃO  DO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.

1. A intervenção do Ministério Público se mostra necessária,  nas
causas em que versa interesses de menores incapazes, à luz do art.
82, I, do CPC.

2.  Deveras,  in  casu,  em face  da  ausência  de  intimação  do
Parquet Federal na instância extraordinária e a existência de
interesse de menor incapaz na lide, impõe-se a nulidade do
julgamento realizado sem intervenção do órgão ministerial.

3.  Embargos  de  Declaração  acolhidos  com  efeitos  infringentes,
para anular o julgamento de fls. 678/695 e os atos subsequentes e
determinar a remessa dos autos para vista ao MPF.

(EDcl nos EDcl no REsp 1040895/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX,
Primeira Turma, DJe 02/03/2010)”
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A r. Decisão ora recorrida, à luz da jurisprudência do próprio Superior
Tribunal de Justiça, contrariou o disposto nos arts. 178, II, 179, 271, 279, §§
1° e 2°, todos do Código de Processo Civil de 2015, a seguir transcritos:

“Art. 178.  O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30
(trinta) dias,  intervir  como fiscal  da ordem jurídica nas hipóteses
previstas em lei  ou na Constituição Federal e nos processos  que
envolvam:

I - (…);

II - interesse de incapaz;”

“Art. 179.  Nos casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica,
o Ministério Público:

I - terá vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos
os atos do processo;”

“Art. 271.  O juiz determinará de ofício as intimações em processos
pendentes, salvo disposição em contrário.”

“Art. 279.  É nulo o processo quando o membro do Ministério
Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva
intervir.

§ 1° Se o processo tiver tramitado sem conhecimento do membro
do Ministério Público, o juiz invalidará os atos praticados a partir
do momento em que ele deveria ter sido intimado.

§  2°  A  nulidade  só  pode  ser  decretada  após  a  intimação  do
Ministério  Público,  que  se  manifestará  sobre  a  existência  ou  a
inexistência de prejuízo.”

Isto  posto,  espera  o  Ministério  Público  Federal  seja  decretada  a
nulidade da decisão monocrática em referência, com a superveniente abertura
de vista à Procuradoria Geral da República, para a prática dos atos de seu
ofício.  

5. DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL 

Com  efeito, o  acórdão  recorrido  está  em  confronto  com  a
jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça orientada  na  linha  dos
precedentes a seguir transcritos:

“ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
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MATRÍCULA  DE  MENOR  EM  CRECHE  PRÓXIMA  À
RESIDÊNCIA. EDUCAÇÃO  INFANTIL  VIOLAÇÃO  AO
ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MALFERIMENTO DOS
ARTS. 3º, 53, V, 54, IV, DA LEI N. 8.069/90 E 4º, IV, 5º, 11, V,
29,  30,  I  e  II,  31,  DA  LEI  N.  9.394/96.  AUSÊNCIA  DE
PREQUESTIONAMENTO.  FORNECIMENTO  DE  VAGA
EM CRECHE INFANTIL. SÚMULA 83/STJ.

1. Não merece prosperar a tese de violação do art. 535 do CPC,
porquanto  o  acórdão  recorrido  fundamentou,  claramente,  o
posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição
que lhe foi postulada.

2. Sendo assim, não há que se falar em omissão do aresto. O fato
de o Tribunal  a  quo haver  decidido  a lide  de forma contrária  à
defendida  pelo  recorrente,  elegendo  fundamentos  diversos
daqueles  por  ele  propostos,  não  configura  omissão  ou  qualquer
outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de
declaração.

3. As matérias referentes aos arts. 3º da Lei n. 8.069/90 e 4º, IV, 5º
e 31 da Lei n. 9.394/96 não foram objeto de análise pelo Tribunal
de  origem.  Desse  modo,  carecem  os  temas  do  indispensável
prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual
não merecem ser apreciados, a teor do que preceituam as Súmulas
211 desta Corte e 282 do Supremo Tribunal Federal.

4. Esta Corte Superior possui entendimento de que compete à
Administração  Pública  propiciar  às  crianças  de  zero  a  seis
anos acesso à frequência em creches, pois é dever do Estado
assegurar que tal serviço seja prestado mediante rede própria.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg nos EDcl
no  AREsp  656.070-MG,  Relator:  Ministro  OG  FERNANDES,
Segunda Turma, julgado em 10/11/2015, DJe 18/11/2015).

….................................................................................................................

“PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO
CONFIGURADA.  OMISSÃO.   INEXISTÊNCIA.
DISPONIBILIZAÇÃO  DE  VAGA PARA CRIANÇAS EM
CRECHE. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PROVAR
A EXISTÊNCIA DE VAGA. LESÃO CONSUBSTANCIADA
NA OFERTA INSUFICIENTE DE VAGAS.

1.  A  solução  integral da controvérsia, com fundamento suficiente,
não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973.
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2.  O direito de ingresso e permanência de crianças com até
seis anos em   creches   e  pré-escolas  encontra  respaldo  no
art.  208  da Constituição  Federal. Por seu turno, a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação,  em  seu  art.  11, V, bem
como o ECA, em seu art. 54, IV, atribui  ao  Ente  Público  o
dever  de  assegurar o atendimento de crianças de zero a seis
anos de idade em creches e pré-escolas. Precedentes do STJ e
do STF.

3.   No  campo  dos  direitos  individuais  e  sociais  de  absoluta
prioridade,   o  juiz  não deve  se  impressionar  nem se  sensibilizar
com  alegações  de  conveniência  e  oportunidade  trazidas  pelo
administrador relapso.   A  ser  diferente,   estaria   o Judiciário a
fazer juízo de valor  ou  político  em  esfera  na qual o legislador
não lhe deixou  outra  possibilidade  de  decidir  que não seja  a  de
exigir  o  imediato  e  cabal    cumprimento    dos    deveres,
completamente  vinculados,  da Administração Pública.

4.  Se  um  direito  é  qualificado  pelo  legislador  como absoluta
prioridade, deixa de integrar o universo de incidência da reserva do
possível,   já   que   a   sua   possibilidade   é,   preambular   e
obrigatoriamente, fixada pela Constituição ou pela lei.

5.  Se  é  certo  que  ao  Judiciário  recusa-se  a possibilidade de
substituir-se   à  Administração  Pública,  o  que  contaminaria  ou
derrubaria  a separação mínima das funções do Estado moderno,
também não   é   menos   correto  que,  na  nossa  ordem jurídica,
compete ao juiz interpretar  e  aplicar  a  delimitação  constitucional
e legal dos poderes   e   deveres   do  Administrador,  exigindo,  de
um   lado,  cumprimento  integral  e  tempestivo  dos  deveres
vinculados  e,  quanto  à  esfera   da   chamada   competência
discricionária,   respeito  ao  due process e às garantias formais dos
atos e procedimentos que pratica.

6.  Recurso  Especial  provido.”  (REsp  1551650-DF,  Relator:
Ministro  HERMAN  BENJAMIN,  Segunda  Turma,  julgado  em
19/05/2016, DJe 01/06/2016).

Igualmente  a  jurisprudência  do  Supremo Tribunal  Federal  também
restou contrariada pelo acórdão recorrido, consoante o seguinte precedente:

“CRIANÇA  DE  ATÉ  CINCO  ANOS  DE  IDADE  -
ATENDIMENTO  EM  CRECHE  E  EM  PRÉ-ESCOLA  -
SENTENÇA QUE OBRIGA O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
A MATRICULAR CRIANÇAS EM UNIDADES DE ENSINO
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INFANTIL  PRÓXIMAS  DE  SUA  RESIDÊNCIA  OU  DO
ENDEREÇO  DE  TRABALHO  DE  SEUS  RESPONSÁVEIS
LEGAIS,  SOB PENA DE MULTA DIÁRIA POR CRIANÇA
NÃO  ATENDIDA  -  LEGITIMIDADE  JURÍDICA  DA
UTILIZAÇÃO  DAS  “ASTREINTES”  CONTRA  O  PODER
PÚBLICO - DOUTRINA - JURISPRUDÊNCIA - OBRIGAÇÃO
ESTATAL DE RESPEITAR OS DIREITOS DAS CRIANÇAS -
EDUCAÇÃO INFANTIL -  DIREITO ASSEGURADO PELO
PRÓPRIO  TEXTO  CONSTITUCIONAL  (CF,  ART.  208,  IV,
NA  REDAÇÃO  DADA  PELA  EC  Nº  53/2006)  -
COMPREENSÃO  GLOBAL  DO  DIREITO
CONSTITUCIONAL  À  EDUCAÇÃO  -  DEVER  JURÍDICO
CUJA  EXECUÇÃO  SE  IMPÕE  AO  PODER  PÚBLICO,
NOTADAMENTE  AO  MUNICÍPIO  (CF,  ART.  211,  §  2º)  -
LEGITIMIDADE  CONSTITUCIONAL  DA  INTERVENÇÃO
DO  PODER  JUDICIÁRIO  EM  CASO  DE  OMISSÃO
ESTATAL  NA  IMPLEMENTAÇÃO  DE  POLÍTICAS
PÚBLICAS  PREVISTAS  NA  CONSTITUIÇÃO  -
INOCORRÊNCIA  DE  TRANSGRESSÃO  AO  POSTULADO
DA  SEPARAÇÃO DE  PODERES  -  PROTEÇÃO  JUDICIAL
DE  DIREITOS  SOCIAIS,  ESCASSEZ  DE  RECURSOS  E  A
QUESTÃO DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS” -  RESERVA DO
POSSÍVEL,  MÍNIMO  EXISTENCIAL,  DIGNIDADE  DA
PESSOA  HUMANA  E  VEDAÇÃO  DO  RETROCESSO
SOCIAL  -  PRETENDIDA  EXONERAÇÃO  DO  ENCARGO
CONSTITUCIONAL POR EFEITO DE SUPERVENIÊNCIA
DE  NOVA  REALIDADE  FÁTICA  -  QUESTÃO  QUE
SEQUER  FOI  SUSCITADA  NAS  RAZÕES  DE  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO -PRINCÍPIO “JURA NOVIT CURIA” -
INVOCAÇÃO  EM  SEDE  DE  APELO  EXTREMO  -
IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
POLÍTICAS  PÚBLICAS,  OMISSÃO  ESTATAL
INJUSTIFICÁVEL E INTERVENÇÃO CONCRETIZADORA
DO  PODER  JUDICIÁRIO  EM  TEMA  DE  EDUCAÇÃO
INFANTIL:  POSSIBILIDADE  CONSTITUCIONAL.  -  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
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constitucional  de  criar  condições  objetivas  que  possibilitem,  de
maneira  concreta,  em favor  das  “crianças  até  5  (cinco)  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 inquestionável que resida,
primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa
de  formular  e  executar  políticas  públicas,  revela-se  possível,  no
entanto,  ao  Poder  Judiciário,  ainda  que  em  bases  excepcionais,
determinar,  especialmente  nas  hipóteses  de  políticas  públicas
definidas  pela  própria  Constituição,  sejam  estas  implementadas,
sempre que os órgãos estatais competentes, por descumprirem os
encargos  político-  -jurídicos  que  sobre  eles  incidem  em  caráter
impositivo, vierem a comprometer, com a sua omissão, a eficácia e
a integridade de direitos sociais e culturais impregnados de estatura
constitucional.  DESCUMPRIMENTO  DE  POLÍTICAS
PÚBLICAS  DEFINIDAS  EM  SEDE  CONSTITUCIONAL:
HIPÓTESE  LEGITIMADORA  DE  INTERVENÇÃO
JURISDICIONAL.  -  O  Poder  Público  -  quando  se  abstém  de
cumprir,  total  ou parcialmente,  o dever  de implementar  políticas
públicas definidas no próprio texto constitucional - transgride, com
esse  comportamento  negativo,  a  própria  integridade  da  Lei
Fundamental,  estimulando,  no âmbito do Estado,  o preocupante
fenômeno  da  erosão  da  consciência  constitucional.  Precedentes:
ADI 1.484/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.. - A inércia
estatal em adimplir as imposições constitucionais traduz inaceitável
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gesto de desprezo pela autoridade da Constituição e configura, por
isso mesmo, comportamento que deve ser evitado. É que nada se
revela  mais  nocivo,  perigoso  e  ilegítimo  do  que  elaborar  uma
Constituição, sem a vontade de fazê-la cumprir integralmente, ou,
então, de apenas executá-la com o propósito subalterno de torná-la
aplicável  somente  nos  pontos  que  se  mostrarem  ajustados  à
conveniência e aos desígnios dos governantes, em detrimento dos
interesses  maiores  dos  cidadãos.  -  A  intervenção  do  Poder
Judiciário, em tema de implementação de políticas governamentais
previstas e determinadas no texto constitucional,  notadamente na
área da educação infantil (RTJ 199/1219-1220), objetiva neutralizar
os efeitos lesivos e perversos, que, provocados pela omissão estatal,
nada mais traduzem senão inaceitável insulto a direitos básicos que
a própria  Constituição da  República  assegura  à  generalidade  das
pessoas.  Precedentes.  A  CONTROVÉRSIA  PERTINENTE  À
“RESERVA DO POSSÍVEL”  E A  INTANGIBILIDADE DO
MÍNIMO  EXISTENCIAL:  A  QUESTÃO  DAS  “ESCOLHAS
TRÁGICAS”.  -  A  destinação  de  recursos  públicos,  sempre  tão
dramaticamente escassos, faz instaurar situações de conflito, quer
com  a  execução  de  políticas  públicas  definidas  no  texto
constitucional,  quer,  também,  com  a  própria  implementação  de
direitos  sociais  assegurados  pela  Constituição  da  República,  daí
resultando contextos de antagonismo que impõem, ao Estado,  o
encargo de superá-los mediante opções por determinados valores,
em  detrimento  de  outros  igualmente  relevantes,  compelindo,  o
Poder  Público,  em  face  dessa  relação  dilemática,  causada  pela
insuficiência  de  disponibilidade  financeira  e  orçamentária,  a
proceder  a  verdadeiras  “escolhas  trágicas”,  em  decisão
governamental  cujo  parâmetro,  fundado  na  dignidade  da  pessoa
humana,  deverá  ter  em perspectiva  a  intangibilidade  do  mínimo
existencial,  em  ordem  a  conferir  real  efetividade  às  normas
programáticas positivadas na própria Lei Fundamental. Magistério
da doutrina. - A cláusula da reserva do possível - que não pode ser
invocada,  pelo  Poder  Público,  com  o  propósito  de  fraudar,  de
frustrar  e  de  inviabilizar  a  implementação  de  políticas  públicas
definidas na própria Constituição - encontra insuperável limitação
na garantia  constitucional  do mínimo existencial,  que representa,
no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do
postulado  da  essencial  dignidade  da  pessoa  humana.  Doutrina.
Precedentes.  - A noção de “mínimo existencial”, que resulta,  por
implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1º,
III, e art. 3º, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja
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concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de
existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao
direito  geral  de  liberdade  e,  também,  a  prestações  positivas
originárias  do Estado,  viabilizadoras  da  plena  fruição de direitos
sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção
integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à
assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o
direito à segurança.  Declaração Universal  dos Direitos da Pessoa
Humana,  de  1948  (Artigo  XXV).  A  PROIBIÇÃO  DO
RETROCESSO  SOCIAL  COMO  OBSTÁCULO
CONSTITUCIONAL  À  FRUSTRAÇÃO  E  AO
INADIMPLEMENTO,  PELO  PODER  PÚBLICO,  DE
DIREITOS  PRESTACIONAIS.  -  O  princípio  da  proibição  do
retrocesso  impede,  em tema de  direitos  fundamentais  de  caráter
social,  que sejam desconstituídas as conquistas já alcançadas pelo
cidadão ou pela formação social em que ele vive. - A cláusula que
veda o retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas do
Estado (como o direito à educação, o direito à saúde ou o direito à
segurança pública,  v.g.)  traduz,  no processo de efetivação desses
direitos fundamentais individuais ou coletivos, obstáculo a que os
níveis  de  concretização  de  tais  prerrogativas,  uma vez  atingidos,
venham a ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado.
Doutrina. Em conseqüência desse princípio, o Estado, após haver
reconhecido os direitos  prestacionais,  assume o dever  não só de
torná-los  efetivos,  mas,  também,  se  obriga,  sob  pena  de
transgressão ao texto constitucional, a preservá-los, abstendo-se de
frustrar - mediante supressão total ou parcial - os direitos sociais já
concretizados.  LEGITIMIDADE JURÍDICA DA IMPOSIÇÃO,
AO  PODER  PÚBLICO,  DAS  “ASTREINTES”.  -  Inexiste
obstáculo  jurídico-processual  à  utilização,  contra  entidades  de
direito público, da multa cominatória prevista no § 5º do art. 461
do CPC. A “astreinte” - que se reveste de função coercitiva - tem
por  finalidade  específica  compelir,  legitimamente,  o  devedor,
mesmo que se cuide do Poder Público,  a cumprir o preceito,  tal
como definido no ato sentencial. Doutrina. Jurisprudência” (ARE
639337  AgR,  Relator:   Ministro  CELSO DE MELLO,  Segunda
Turma, julgado em 23/08/2011).
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6. DO PEDIDO

Ex positis,  postula-se a  Vossa Excelência,  com o devido  respeito,  a
reconsideração da decisão que negou seguimento ao Recurso Especial
nº  1.605.179-DF,  decretando-lhe a nulidade por ausência de intimação
prévia do Ministério Público Federal, com atribuições perante o Superior
Tribunal  de  Justiça, ou,  caso  contrário,  a  submissão do  presente  agravo
regimental  para julgamento  pela  Segunda Turma  do  Superior  Tribunal  de
Justiça, posicionando-se, desde já, pelo provimento do recurso especial.

Brasília – DF, 14 de fevereiro de 2017.

Brasilino Pereira dos Santos
Subprocurador-Geral da República


