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RESUMO 

 
 
O presente trabalho pretende apresentar respostas quanto à problemática a ser investigada: se a 

creche é direito fundamental e se o município está obrigado a garantir este direito. Inicialmente 

haverá a explanação da evolução histórica dos direitos da criança e do adolescente, bem como a 

conceituação das garantias previstas advindas do Estatuto da Criança e do Adolescente. Em 

seguida, será elucidado a conceituação do direito à educação para crianças e adolescentes, além 

de expor as justificativas pelas quais a educação é um direito fundamental e direito subjetivo 

público. Apresentar-se-á os motivos pelos quais a creche é uma instituição de ensino importante 

na vida das crianças e de suas famílias, pois envolve questões educacionais e sociais. A 

efetivação desta garantia é realizada através do Conselho Tutelar e do Ministério Público de 

Santa Catarina, bem como do Poder Judiciário, visto tratar-se de direito fundamental de crianças 

de zero a seis anos incompleto, conforme determina a Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Diretrizes Básicas – Lei 

Federal nº 9.394/96, e por último, correlaciona-se os entendimentos jurisprudenciais dos tribunais 

superiores e do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Palavras-chaves: Conselho Tutelar, creche, 

direito fundamental, direito subjetivo público, educação infantil, efetivação, matrícula 

compulsória. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

O presente estudo monográfico constitui requisito de conclusão do curso de 

Direito e tem como objetivo demonstrar que o direito à vaga em creche de crianças de zero a seis 

anos incompletos é um direito fundamental. 

 

O primeiro capítulo apresentará aspectos destacados da legislação que trata sobre 

os direitos das crianças e dos adolescentes, tendo como ponto de partida a Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, visto que a partir da CRFB de 1988 iniciaram-se grandes 

mudanças nos direitos sociais se compararmos ao Código de Menores de 1979. Entretanto, 

algumas pessoas perceberam que crianças e adolescentes eram pequenos seres em 

desenvolvimento, futuros adultos. Tal transformação de pensamento está interligada com a 

evolução da cidadania e da política, estabilização econômica e reforma social em contexto global, 

conforme apresentado pela Convenção sobre os Direitos da Criança e do Adolescente realizada 

pela Organização das Nações Unidas em 1989. 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei Federal nº 8.069/90 é a confirmação 

legal dos artigos presentes na CRFB de 1988 quanto aos direitos das crianças e adolescentes. A 

partir deste momento crianças e adolescentes são considerados sujeitos de direitos, detentores de 

direitos fundamentais com prioridade absoluta, sendo dever do Estado e da sociedade em geral 

zelar pelos direitos destes. Durante este capítulo também haverá a abordagem do sistema de 

garantia de direitos, realizado com o auxílio da promoção de direitos, defesa e responsabilização 

e controle judicial e social. O ECA incorpora em seu texto legal os direitos e deveres das crianças 

e dos adolescentes, sendo o Direito à Educação considerado fundamental para as pessoas em 

desenvolvimento e, incluindo-se neste ponto o atendimento de crianças em creches e sua 

importância. 

 

Neste tópico haverá breve explanação sobre o sistema de garantia de direitos, 

abordando o conceito e embasamento legal da promoção de direitos, defesa e responsabilização e 

controle judicial e social. 
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O segundo capítulo refere-se à educação e está dividido na seguinte forma: o 

direito à educação para crianças e adolescentes, justificando-se a importância deste direito, 

conforme entendimento doutrinário e seus referidos dispositivos legais; o direito fundamental, 

conceitos e evolução histórica resumida nas quatros gerações, bem como a eficácia de 

aplicabilidade da norma constitucional; a educação como direito subjetivo público; direito à 

creche e, por fim, vaga em creche e os deveres do município. 

 

O terceiro capítulo é baseado na efetivação da garantia à vaga em creche, tendo 

em vista casos de violações de direito das crianças e o aumento de procura no Conselho Tutelar e 

Ministério Público. Este, por sua vez, é responsável pela elaboração da Ação Civil Pública e o 

encaminhamento da mesma para Vara da Infância e Juventude, com o intuito que o juiz apresente 

uma solução à problemática existente, acarretando na prestação jurisdicional e a determinação 

judicial de matrícula compulsória. Este trabalho estará finalizado após a explanação quanto ao 

direito à vaga em creche particular e seus requisitos. 
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1 DIREITO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE NA CONSTITUIÇÃO D A REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 

 
 

A CRFB de 1988 estabelece garantias a respeito de crianças e adolescentes: 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e 
à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.1 

 

O artigo 227 da CRFB de 1988 estabelece que crianças e adolescentes são 

detentores de proteção integral, com prioridade absoluta e imediata pois a determinação 

constitucional “de prevalência do atendimento, apoio e proteção à infância e juventude estabelece 

a necessidade de cuidar, de modo especial, daquelas pessoas por sua natural fragilidade ou por 

estarem numa fase em que se completa sua formação com riscos maiores”.2 

 

Josiane Rose Petry Veronese esclarece que com: “[...] o advento da Constituição 

Federal (1988) e, posteriormente, do Estatuto da Criança e do Adolescente rompe-se com o 

paradigma da Doutrina da Situação Irregular e instituiu-se um novo paradigma que é o da 

Doutrina da Proteção Integral”.3 O conceito de ambas doutrinas será desenvolvido no decorrer do 

capítulo. 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é considerada um 

grande avanço em comparação ao Código de Menores de 1979, visto que o principal objeto do 

referido código era o “menor”, caracterizando a criança ou adolescente com discriminação, 

tendo-os apenas como objeto de medidas de proteção.4 

 

 

 

 

                                            
1 BRASIL. Constituição de 1988. Disponível em: <www.presidencia.gov.br>. Acesso em: 22 maio 2008. 
2 LIBERATI, Wilson Donizeti. Direito da criança e do adolescente. São Paulo: Rideel, 2006. p. 16 
3 VERONESE, Josiane Rose Petry. Direito da criança e do adolescente. Florianópolis: OAB/SC, 2006. p. 14. 
4 LIBERATI, Wilson Donizeti. Direito à educação: uma questão de justiça. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 49. 
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1.1 O CÓDIGO DE MENORES DE 1979 

 
 

Em 1979 vigorava no Brasil o Código de Menores, que apresentava dispositivos 

referentes à assistência, vigilância e proteção aos menores de dezoito anos, que se encontrassem 

em situação irregular, como no caso de abandono ou infração penal.5 

 

Referente ao Código de Menores, Roberto Alves Barbosa esclarece: 

Eram previstas seis situações irregulares – que determinavam a competência da Justiça 
de Menores –, graduadas desde o abandono até a infração penal (art. 2º). O Código 
propunha para elas seis diferentes medidas de assistência e proteção, desde advertência 
ou entrega do menor a seus pais até a internação (art. 14). Não havia proporcionalidade 
entre as situações irregulares e as medidas, de modo que a aplicação destas dependia de 
um exame socioeconômico e cultural do menor e de sua família. Com isso, as medidas 
detentivas de segurança podiam ser aplicadas independentemente da prática de fato 
delitivo. O juiz e o promotor não eram sujeitos neutros: assumiam uma função tuitiva, e 
não integravam uma tríplice relação processual. Aliás, as medidas podiam ser aplicadas 
mediante procedimentos administrativos ou contraditórios, de iniciativa oficial ou 
provocados pelo Ministério Público ou por quem tivesse legítimo interesse (art. 86).6 

Josiane Rose Petry Veronese explica: “admitida pelo Código de Menores (Lei nº 

6.697, de 10 de outubro de 1979), a doutrina da situação irregular constituía um sistema em que o 

menor de idade era objeto tutelado pelo Estado, sobrelevando a responsabilidade da família”.7  

 

De acordo com a citação anterior, a lei trata a criança como “objeto”, visto que 

neste período crianças e adolescentes não detinham direitos especiais, eram meros coadjuvantes 

no sistema legal brasileiro. Este comentário está relacionado à doutrina da situação irregular, haja 

vista neste período crianças não eram vistas como sujeitos de direitos especiais. 

 

Neste sentido, Wilson Donizeti Liberati aponta as características da doutrina da 

situação irregular: 

Em tempos de outrora, quando o diploma da criança e do adolescente fazia equivaler 
situação irregular a pobreza, marginalizando elevado número de componentes da 
população infanto-juvenil, bem assim de suas famílias, o art. 8º estabelecia amplo 
arbítrio ao órgão judiciário na definição de normas erga omnes, segundo 

                                            
5 ALVES, Roberto Barbosa. Direito da infância e juventude. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 06. 
6 ALVES, Roberto Barbosa. Direito da infância e juventude. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 06-07. 
7 VERONESE, Josiane Rose Petry. Direito da criança e do adolescente. Florianópolis: OAB/SC, 2006. p. 13. 
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particularíssimas idiossincrasias, ao definir o maior interesse da criança e do 
adolescente.8 

 

Segundo a doutrina da situação irregular, Wilson Donizeti Liberati esclarece: 

No Brasil – frise-se – o Código de Menores foi o instrumento mais poderoso na 
consolidação da chamada “doutrina da situação irregular”, esta instituída com foco 
estigmatizante, no mais das vezes, por se referir quase sempre àquele infanto-juvenil em 
situação de desajuste familiar, por questões principalmente de ordem econômica, 
alcançando notadamente meninas e meninos habitantes de rua, adictos ou de qualquer 
forma excluídos, privando-os ainda mais do gozo dos direitos e garantias que teriam, se 
adultos fossem.9 

 

Cabe salientar que o direito da criança e do adolescente originou-se a partir de 

movimentos sociais consternados com a realidade das crianças e adolescentes marginalizados, 

afrontados na quase totalidade de sua cidadania.10 

 

As mudanças ocorreram na década de oitenta do século passado, pois surgiu um 

grande debate em torno das crianças e adolescentes abrigados nas instituições estatais: os 

“menores”, que eram vistos apenas como infratores e delinqüentes.11 É importante ressaltar que a 

partir de diversos movimentos sociais promovidos por técnicos da área, como assistentes sociais, 

educadores, juristas, psicólogos e sociólogos, bem como organizações não governamentais, que 

se inicia um novo “processo de formação de uma nova consciência sobre os direitos da criança e 

do adolescente, chegando a discussão até a esfera legislativa do Poder Estatal”.12 Foi 

fundamental, para a nova elaboração legislativa brasileira, os parâmetros definidos em normas 

internacionais para uma nova formação dos direitos da criança e do adolescente. 

 

 

 

                                            
8 LIBERATI, Wilson Donizeti. Direito à educação: uma questão de justiça. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 49. 
9 LIBERATI, Wilson Donizeti. Direito à educação: uma questão de justiça. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 49. 
10 VERONESE, Josiane Rose Petry. Direito da criança e do adolescente. Florianópolis: OAB/SC, 2006. p.07. 
11 MARTINS, Daniele Comin. Estatuto da criança e do adolescente e política de atendimento. 1. ed. 6. tir. 
Curitiba: Juruá, 2008. p. 46. 
12 MARTINS, Daniele Comin. Estatuto da criança e do adolescente e política de atendimento. 1. ed. 6. tir. 
Curitiba: Juruá, 2008. p. 46. 
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1.2 A CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (RESOLUÇÃO Nº 1.386, DE 20 DE 

NOVEMBRO DE 1989) 

 
 

A Convenção sobre os Direitos da Criança (Res. 1.386, de 20 de novembro de 

1989) consagrou a doutrina da proteção integral e foi aprovada por unanimidade pela Assembléia 

Geral das Nações Unidas. O Brasil ratificou a citada convenção com a publicação do Decreto nº 

99.710, de 21 de novembro de 1990, transformando-a em lei interna. Segundo tal doutrina, as 

crianças e adolescentes – todos os seres humanos com idade inferior a 18 anos – são considerados 

sujeitos de direitos especiais, em virtude de se encontrarem em processo de desenvolvimento, 

com o dever de prioridade absoluta.13 

 

Neste sentido, Marino Pazzaglini Filho esclarece: 

A garantia de prioridade na concreção de seus direitos, nos termos do disposto do art. 4º, 
parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei nº 8.069, de 13-7-
90), compreende: prioridade na formulação e execução de políticas sociais públicas; na 
alocação de recursos públicos; na proteção e socorro; e no atendimento nos serviços 
públicos ou de relevância pública.14 

 

A partir da Convenção sobre os Direitos da Criança e do Adolescente, juntamente 

com as garantias caracterizadas pela CRFB de 1988, houve a determinação legal de conceitos 

importantíssimos para o Direito da Criança e do Adolescente: a implantação da “doutrina de 

proteção integral”, a concepção de crianças e adolescentes como “sujeitos de direitos” e a 

afirmação de sua “condição peculiar de pessoa em desenvolvimento”15 e o dever de prioridade 

absoluta. Tais temas serão vistos posteriormente. 

 

 

 

                                            
13 VERONESE, Josiane Rose Petry. Direito da criança e do adolescente. Florianópolis: OAB/SC, 2006. p.09. 
14 PAZZAGLINI FILHO, Marino. Princípios constitucionais reguladores da administração pública: agentes 
públicos – discricionariedade administrativa, extensão da atuação do Ministério Público e do controle do poder 
judiciário. 2. ed. – São Paulo: Atlas, 2003. p. 74. 
15 VERONESE, Josiane Rose Petry. Direito da criança e do adolescente. Florianópolis: OAB/SC, 2006. p.07. 
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1.3 O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - LEI Nº  8.069/1990 

 
 

A CRFB de 1988, apesar de anterior à Convenção sobre os Direitos da Criança, 

utilizou como fonte o projeto da normativa internacional e resumiu os conceitos que seriam 

adotados pelas Nações Unidas. Desta forma, inaugurada uma nova visão pela CRFB de 1988, 

elaborou-se a Lei nº 8.069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que contribuiu para a 

manutenção da perfeita identidade da Convenção da ONU.16 

 

Roberto Barbosa Alves aponta as inovações em relação ao ECA: 

O ECA permitiu que o direito dos menores cedesse lugar aos direitos da infância e 
juventude. A opção teve como fundamento o abandono da doutrina da situação irregular 
em favor da doutrina da proteção integral. Conseqüentemente, substitui-se uma justiça 
de menores, tuitiva e paternalista, por uma justiça da infância e juventude adequada ao 
direito científico e às normas constitucionais. O Estatuto proscreveu o termo “menor” e 
preferiu os vocábulos criança e adolescente, para definir, respectivamente, as pessoas de 
até 12 anos e aquelas que tenham entre 12 e 18 anos (art. 2º).17 

 

É importante ressaltar que a faixa etária definidora de criança e adolescentes é 

determinada pelo artigo 2º do ECA: “Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até 

doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade”.18 

 

Em resumo, conforme explana Nazir David Milano Filho: 

[...] uma proteção mais ampla acabou sendo adotada pelo novo Estatuto (Lei nº 
8.069/90), afastando-se das disposições da legislação anterior; especificou-se direitos 
visando uma proteção integral aos interesses da criança e do adolescente, colocando-os, 
pelo menos tecnicamente, à salvo de negligência, discriminação, exploração, crueldade, 
e mesmo quando tratar-se de menor infrator, impor-lhe tratamento diferenciado e 
propício para reestruturação, nem sempre com sucesso garantido.19 

 

Portanto, o ECA diferenciou criança e adolescente, constituiu-os como sujeitos de 

direito e garantiu a proteção integral à ambos, inclusive em relação àqueles que cometessem 

infrações. 

                                            
16 ALVES, Roberto Barbosa. Direito da infância e juventude. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 07. 
17 ALVES, Roberto Barbosa. Direito da infância e juventude. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 08. 
18 BRASIL. Estatuto da criança e do adolescente. Disponível em: <www.planalto.gov.br>. Acesso em: 13 maio 
2008. 
19 MILANO FILHO, Nazir David. Estatuto da criança e do adolescente: comentado e interpretado de acordo com 
o novo Código Civil. São Paulo: Liv. e Ed. Universitária de Direito, 2004. p. 17. 
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1.3.1 Doutrina de Proteção Integral 

 
 

A Doutrina de Proteção Integral está reconhecida na CRFB de 1988, 

especialmente no art. 227, que estabelece os direitos especiais da criança e do adolescente, como 

o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, que deverão ser 

garantidos pelo Estado, pela família e até mesmo, pela sociedade em geral.20 

 

Neste sentido, Josiane Rose Petry Veronese e Moacyr Motta da Silva dizem: 

A proteção integral, diferentemente, repõe o órgão julgador em seu insubstituível e 
imprescindível papel de regulador das questões sociais, transmudando-se, de singelo 
garantidor de direitos individuais, para se tornar também garantidor de interesses 
metaindividuais, de natureza difusa, passando a ter, em consonância com a ordem 
constitucional de 1988, um papel verdadeiramente político, funcionando como árbitro 
nos litígios de massa, onticamente políticos.21  

 

Ainda neste sentido, Josiane Rose Petry Veronese elucida: 

Quando a legislação pátria recepcionou a Doutrina de Proteção Integral fez uma opção 
que implicaria num projeto político-social para o país, pois ao contemplar a criança e o 
adolescente como sujeitos que possuem características próprias ante o processo de 
desenvolvimento em que se encontram, obrigou as políticas públicas voltadas para esta 
área a uma ação conjunta com a família, a sociedade e o Estado.22 

 

A doutrina de proteção integral também está inserida no Estatuto da Criança e do 

Adolescente, conforme Roberto Barbosa Alves esclarece: 

O ECA permitiu que o direito dos menores cedesse lugar ao direito da infância e 
juventude. A opção teve como fundamento o abandono da doutrina de situação irregular 
em favor da doutrina de proteção integral. Conseqüentemente, substitui-se uma justiça 
de menores, tuitiva e paternalista, por uma justiça da infância e da juventude adequada 
ao direito cientifico e às normas constitucionais.23 

 

Desta forma, esta doutrina implica: na condição de infância e adolescência serem 

admitidas como prioridade imediata e absoluta, implicando na proteção superior a quaisquer 

outras medidas, com o objetivo de resguardo dos direitos fundamentais; na implementação do 

                                            
20 VERONESE, Josiane Rose Petry. Direito da criança e do adolescente. Florianópolis: OAB/SC, 2006. p. 08. 
21 SILVA, Moacyr Motta da., VERONESE, Josiane Rose Petry. A tutela jurisdicional dos direitos da criança e do 
adolescente. São Paulo: LTr, 1998. p. 132. 
22 VERONESE, Josiane Rose Petry. Direito da criança e do adolescente. Florianópolis: OAB/SC, 2006. p. 09-10. 
23 ALVES, Roberto Barbosa. Direito da infância e juventude. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 08. 
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princípio do melhor interesse da criança, considerando que cabe à família (pais ou responsáveis) 

garantir-lhe proteção e cuidados especiais; o reconhecimento da família como grupo social 

primário, sendo este considerado ambiente “natural” para o bem-estar e crescimento de crianças e 

adolescentes.24 

 

  É importante salientar que a prioridade absoluta das crianças, bem como dos 

adolescentes, está expressa na CRFB de 1988, conforme afirma o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça.  

 

É importante salientar que esta doutrina obrigou o Estado, na condução das 

políticas públicas, a atuar em conjunto com a família e a sociedade, resultando na criação dos 

Conselhos Tutelares, que serão apresentados posteriormente. 

 
 
 
 

1.3.2 O conceito de sujeitos de direitos 

 
 
 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é conhecida como a 

“Constituição Cidadã”, pois apresenta de forma inovadora os direitos e garantias de todos os 

brasileiros, incluindo crianças e adolescentes, como sujeitos de direitos, perante o Estado, à 

família e à sociedade em geral, visto que “[...] pela primeira vez na história brasileira, aborda a 

questão da criança como prioridade absoluta, e a sua proteção é dever da família, da sociedade e 

do Estado”.25 

 

Neste sentido, Roberto Alves Barbosa exemplifica: 

A CF inaugurou um verdadeiro sistema de proteção de direitos fundamentais que é 
próprio de crianças e de adolescentes. Assim, estabeleceu princípios que viriam a se 
converter em diretrizes do ECA: o reconhecimento de que crianças e adolescentes são 
sujeitos de direitos e a garantia de prioridade absoluta no atendimento de seus direitos.26 

                                            
24 VERONESE, Josiane Rose Petry. Direito da criança e do adolescente. Florianópolis: OAB/SC, 2006. p. 10. 
25 MUNIR, Cury. Estatuto da criança e do adolescente comentado. São Paulo: Malheiros, 2005. p.15 
26 ALVES, Roberto Barbosa. Direito da infância e juventude. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 10. 
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O fato de crianças e adolescentes serem considerados sujeitos de direitos decorre 

da ruptura da idéia de que sejam simples objetos de intervenção do mundo adulto, colocando-os 

como titulares de direitos comuns a toda e qualquer pessoa.27 

 

Entretanto, é importante salientar que crianças e adolescentes eram reconhecidos 

como sujeitos de direito no Código Civil de 1916. Os menores de dezesseis anos eram 

considerados absolutamente incapazes, conforme o art. 5º, inciso I, do referido Código. Já os 

maiores de dezesseis e menores de vinte e um anos eram tidos como relativamente incapazes 

quanto a certos atos ou à maneira de os exercer, de acordo com o art. 6º, inciso I. 

 

Segundo a legislação civil o ser humano é reconhecido como pessoa, ou seja, 

possui personalidade jurídica e é sujeito de direito e obrigações na esfera cível, a partir do 

nascimento com vida. Mas a capacidade plena para exercer pessoalmente tais direitos depende da 

maioridade. 

 

Neste sentido, Roberto Alves Barbosa elucida: 

A doutrina da ONU reconheceu a criança e o adolescente como sujeitos de direitos, e 
não apenas como objeto de proteção, e a partir daí recomendou aos países-membros que 
estabelecessem uma justiça especializada e que construíssem um modelo processual 
caracterizado pelo processo devido, pela presunção de inocência e pelos critérios de 
proporcionalidade e igualdade.28 

 

Apesar do Código Civil de 1916 mencionar crianças e adolescentes como sujeitos 

de direitos, este se referia à personalidade jurídica, diferentemente do ECA, que visa qualquer 

criança ou adolescente como detentor desta prerrogativa.  

 

 

 

 

 

                                            
27 LIBERATI, Wilson Donizeti. Direito da criança e do adolescente. São Paulo: Rideel, 2006. p. 15. 
28 ALVES, Roberto Barbosa. Direito da infância e juventude. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 07. 
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1.3.3 Condição peculiar de pessoa em desenvolvimento 

 
 
 

Além de sujeitos de direitos, crianças e adolescentes são especiais em virtude de 

sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento pois significa que “além de todos os 

direitos de que desfrutam adultos e que sejam aplicáveis a sua idade, as crianças e adolescentes 

gozam ainda de direitos especiais por não terem atingindo as condições plenas de reconhecer seus 

direitos”.29 

 

Em relação a crianças e adolescentes serem detentores de condição peculiar de 

pessoa em desenvolvimento, Josiane Rose Petry Veronese comenta: “Quando o Estatuto se 

referiu ao “estado” de criança e de adolescente, quis caracterizar aqueles seres humanos em 

peculiares condições de desenvolvimento, devendo ser, em todas as hipóteses, ontologicamente 

respeitados”.30 

 

Por fim, a expressão “condição peculiar de pessoa em desenvolvimento” é 

aplicada apenas a crianças e adolescentes, por serem detentores de direitos, embora não tenham 

idade suficiente para exigir pessoalmente a aplicação dos mesmos, sendo necessário outras 

pessoas (pais, responsáveis, Conselhos Tutelares, Estado ou a sociedade) para representarem seus 

direitos, conforme determina a lei.31  

 

O papel do Conselho Tutelar e do Ministério Público na representação das 

crianças e adolescentes será abordado no terceiro capítulo. 

 

 

 

 

                                            
29 LIBERATI, Wilson Donizeti. Direito da criança e do adolescente. São Paulo: Rideel, 2006. p. 188. 
30 VERONESE, Josiane Rose Petry. Direito da criança e do adolescente. Florianópolis: OAB/SC, 2006. p. 14. 
31 Art. 115 do Código Civil: “Os poderes de representação conferem-se por lei ou pelo interessado”. 
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1.4 SISTEMAS DE GARANTIAS DE DIREITO 

 
 
 

O Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº 8.069/90 apresenta um marco 

histórico na democracia brasileira, pois crianças e adolescentes são considerados sujeitos de 

direitos em razão de sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento e considera obrigação 

do Estado promover tratamento específico e prioritário. Tal obrigação estatal refere-se à política 

de atendimento integralizada na área das garantias de direito, com ênfase na construção da 

proteção integral de crianças e adolescentes. 

 

Os direitos e garantias de direito estão previstos na CRFB de 1988, entretanto 

“não são nítidas, porém as linhas divisórias entre direitos e garantias”32, pois “a Constituição, de 

fato, não consigna regra que aparte as duas categorias, nem sequer adota terminologia precisa a 

respeito das garantias”.33 

 

José Afonso da Silva exemplifica: 

Assim é que a rubrica do Título II enuncia: “Dos direitos e garantias fundamentais”, 
mas deixa à doutrina pesquisar onde estão os direitos e onde se acham as garantias. O 
Capítulo I desse Título traz a rubrica “Dos direitos e deveres individuais e coletivos”, 
não menciona as garantias, mas boa parte dele constitui-se em garantias. Ela se vale de 
verbos para declarar direitos que são mais apropriados para enunciar garantias.34 

 

Neste sentido, Wilson Donizeti Liberati esclarece: 

Inicialmente, porém, pretende-se compreender que a garantia de direitos é linha da 
Política de Atendimento prevista para implementar a doutrina da proteção integral, de 
acordo com os arts. 86 e 87 do ECA, envolvendo, ainda, as políticas sociais básicas 
(saúde, educação, alimentação, habitação, esporte, lazer, cultura e profissionalização) e 
as políticas de proteção especial (atendimentos a vulnerabilizados por ameaças ou 
violações de direitos de crianças/adolescentes, como drogadictos, portadores de 
necessidades especiais e vítimas de violência).35 

 

Ainda referente à proteção integral: 

                                            
32 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 23ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 186. 
33 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 23ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 186. 
34 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 23ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 186. 
35 LIBERATI, Wilson Donizeti. Direito à educação: uma questão de justiça. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 21. 
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Essa proteção deve abranger desde o atendimento de suas necessidades mais básicas, 
horizontalmente contempladas - isto é, disponíveis a todos em iguais condições – , até a 
atuação supletiva, como a da assistência social em casos de hipossuficiência.36 

 

O sistema de garantias de crianças e adolescentes está interligado ao atendimento 

das necessidades mais básicas destes, “como forma de acesso à cidadania, aos mecanismos e 

instrumentos de exigibilidade dos direitos ínsitos às atividades políticas e jurídicas de exigência 

de direitos e garantias”.37 

 

Wanderlino Nogueira Neto citado por Wilson Donizeti Liberati, faz menção 

quanto ao conceito da política da criança e do adolescente: 

A política da criança e do adolescente é, na verdade, uma estratégia, ou, melhor, um 
conjunto de ações. Ela é a articulação e integração de políticas em favor da criança e do 
adolescente. A chamada Política de Atendimento atravessa todas as políticas 
tradicionais, advogando os interesses deles, em todas as áreas.38 

 

O sistema de garantias é, portanto, um conjunto de idéias, somado a “articulação 

de idéias, de estratégias de intervenção, de identificação e localização dos diferentes órgãos 

incumbidos constitucionalmente da defesa e da garantia de direitos da criança e do 

adolescente”.39 Tal sistema de garantias é caracterizado por três eixos: promoção, 

defesa/responsabilização e controle judicial e social40. 

 

 

1.4.1 Promoção de direitos 

 
 

A promoção de direitos tem como objetivo a deliberação e formulação da “política 

de atendimento de direitos” (ou de garantia de direitos), que prioriza e qualifica como direito o 

atendimento das necessidades básicas da criança e do adolescente, através das demais políticas 

                                            
36 LIBERATI, Wilson Donizeti. Direito à educação: uma questão de justiça. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 21 
37 LIBERATI, Wilson Donizeti. Direito à educação: uma questão de justiça. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 21. 
38 LIBERATI, Wilson Donizeti. Direito à educação: uma questão de justiça. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 21. 
39 LIBERATI, Wilson Donizeti. Direito à educação: uma questão de justiça. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 21. 
40 LIBERATI, Wilson Donizeti. Direito à educação: uma questão de justiça. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 21 
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públicas41, quanto à Educação (art. 205 e ss da CRFB de 1988) será vista no 2º capítulo, à 

assistência e saúde (art. 194 e ss da CRFB de 1988) e os artigos 86 e 87 do ECA. 

 

Segundo o art. 194 da CFRB de 1988: 

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa 
dos Poderes Públicos e da sociedade, destinados a assegurar os direitos relativos à saúde, 
à previdência e à assistência social.  
Parágrafo único - Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade 
social, com base nos seguintes objetivos:  
I - universalidade da cobertura e do atendimento;  
II - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e 
rurais; 
III - seletividade e distribuitividade na prestação dos benefícios e serviços; 
IV - irredutibilidade do valor dos benefícios; 
V - equidade na forma de participação no custeio;  
VI - diversidade da base de financiamento;  
VII - caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a participação 
da comunidade, em especial de trabalhadores, empresários e aposentados.42 

 

Segundo Wilson Donizeti Liberati: 

Por outro lado, no eixo da promoção dos direitos temos um novo conteúdo, que fez 
equivaler as ações governamentais e não-governamentais, resultando em 
direcionamentos que têm alargado o espectro dos chamados “direitos de crianças” para 
direitos de suas famílias e de suas comunidades, realçando sua posição não-estanque no 
meio social. É a revolução trazida pelo Estatuto, ao co-responsabilizar a comunidade 
com o desenvolvimento de seus direitos.43  

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente disponibiliza no artigo 86 a política de 

atendimento, realizada através de um conjunto articulado de ações governamentais e não-

governamentais, da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos Municípios. 

 

O art. 87 do Estatuto da Criança e do Adolescente define: 

Art. 87. São linhas de ação da política de atendimento: 
I - políticas sociais básicas;  
II - políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo para aqueles que 
delas necessitem;  
III - serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de 
negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão; 
 IV - serviços de identificação e localização de pais, responsáveis, crianças e 
adolescentes desaparecidos;  

                                            
41 GARCÍA, Margarita Bosch. Um sistema de garantia de direitos: fundamentação. Disponível 
em:<http://www.criancaeadolescente2007.com.br/biblioteca/documentos/10032007185846.doc>. Acesso: 22 março 
2008. 
42 BRASIL. Constituição de 1988. Disponível em: <www.planalto.org.br>. Acesso em: 13 maio 2008. 
43 LIBERATI, Wilson Donizeti. Direito à educação: uma questão de justiça. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 25. 
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V - proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos de crianças e de 
adolescentes.44 

 

Cabe salientar que as “linhas de ação” serão exercidas por entidades 

governamentais e não-governamentais, tendo como finalidade a aplicação do artigo 227 da CRFB 

de 1988, conforme demonstra Moacyr Motta da Silva e Josiane Rose Petry Veronese: 

[...] É o conjunto de direitos descritos basicamente no artigo 227 da Constituição Federal 
de 1988, que, na realidade, constituem direitos fundamentais de extrema importância, 
não somente pelo seu conteúdo, como pela sua titularidade (esse dispositivo constitui-se 
em uma síntese da Convenção Internacional dos Direitos da Criança), direitos que 
devem, obrigatoriamente, ser garantidos pelo Estado e que, em 1990, foram 
consubstanciados na Lei nº 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente, a qual 
tem a difícil, porém relevante, função de fazer com que o texto constitucional não seja 
letra morta; e, para tanto, não basta a existência de leis que assegurem os direitos sociais, 
mas que a estas seja conjugada uma política social e eficaz45. 

 

Em resumo: 

A principal tarefa do eixo da promoção de direitos é entender a necessidade de ação 
multidisciplinar e intersetorial, com a articulação permanente dos Conselhos de área e 
dos Conselhos de Direitos, efetivando aquele corte transversal tantas vezes antes 
mencionado, por não haver uma política da criança, mas políticas públicas que devem ter 
foco prioritário nos infantes e adolescentes.46 

 

A promoção de direitos da criança e do adolescente está prevista na CRFB de 

1988 e no ECA, caracterizando este atendimento como legal, baseado principalmente na 

responsabilização pela omissão do Poder Público e substituindo “o assistencialismo filantrópico 

vigente por propostas de trabalhos socioeducativos voltados à cidadania”47. 

 

 

 

 

 

                                            
44 BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. Disponível em: <www.planato.gov.br>. Acesso em: 22 maio 
2008. 
45 SILVA, Moacyr Motta da. VERONESE, Josiane Rose Petry. A tutela jurisdicional dos direitos da criança e do 
adolescente. São Paulo: LTr, 1998. p.154. 
46 LIBERATI, Wilson Donizeti. Direito à educação: uma questão de justiça. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 26. 
47 MARTINS, Daniele Comin. Estatuto da criança e do adolescente e política de atendimento. 1. ed. 6. tir. 
Curitiba: Juruá, 2008. p. 55. 
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1.4.2 Defesa e responsabilização 

 
 

O eixo do Sistema de Garantias que focaliza a adesão dos operadores do Sistema 

de Justiça e Segurança é o da defesa e responsabilização.48 Entretanto, Wilson Donizeti Liberati 

salienta: 

[...] também atuam nas possibilidades do eixo da defesa/responsabilização as 
procuradorias sociais, como os Conselhos Tutelares, as associações e entes federados 
legitimados para as ações civis públicas, os Centros de Defesa e o Ministério Público, 
nas expressões extrajudiciais de superação de conflitos, sem embargo até do uso da via 
judicial, quando necessário.49 

 

A teor do art. 210 do ECA: 

Art. 210. Para as ações cíveis fundadas em interesses coletivos ou difusos, consideram-
se legitimados concorrentemente: 
I - o Ministério Público; 
II - a União, os estados, os municípios, o Distrito Federal e os territórios; 
III - as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre 
seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por esta Lei, 
dispensada a autorização da assembléia, se houver prévia autorização estatutária.50 

 

Neste sentido, Hugo Nigro Mazzilli salienta: 

A atuação do Ministério Público, na área de proteção da criança e da juventude, pode 
dar-se pela propositura de inúmeras ações civis públicas ou coletivas. Inicialmente, 
cabem algumas ações de índole constitucional, como: a) representações interventivas e 
ações diretas de inconstitucionalidade, até mesmo por omissão; b) ações declaratórias de 
constitucionalidade de lei ou ato normativo federal; c) mandado de injunção, quando a 
falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos e liberdades 
constitucionais; d) ação para garantia de direitos assegurados na Constituição por parte 
dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública .51 

 

Desta forma o Ministério Público, bem como os demais legitimados para a 

proposição da ação civil pública, são considerados órgãos da cidadania, com a possibilidade de 

                                            
48 LIBERATI, Wilson Donizeti. Direito à educação: uma questão de justiça. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 26. 
49 LIBERATI, Wilson Donizeti. Direito à educação: uma questão de justiça. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 27. 
50 BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. Disponível em: <www.planalto.gov.br>. Acesso em: 13 maio 
2008. 
51 Apud SILVA, José Luiz Mônaco da. O Ministério Público e a ação civil pública no estatuto da criança e do 
adolescente. Disponível em: 
<http://www.mp.sc.gov.br/portal/site/portal/portal_impressao.asp?campo=2496&conteudo=fixo_detalhe>. Acesso 
em: 13 maio 2008. 
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desencadear as transformações na democratização da Política de Atendimento aos interesses de 

crianças e adolescentes.52 

 

A Defesa de Direitos se refere à responsabilização daqueles que violam os direitos 

das crianças e dos adolescentes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, podendo ser 

responsabilizados o Estado, a família, os governantes, os profissionais de educação e saúde, 

enfim, qualquer membro da sociedade. 

 

 

1.4.3 Controle Judicial e Social 

 
 
  O Controle Judicial e Social são formas de controle externo que contribuem para a 

concretização das garantias constitucionais de crianças e adolescentes. Esses controles servem 

para garantir os direitos das crianças e adolescentes no caso de omissão do Poder Público. 

 

 

1.4.3.1 Controle judicial 

  
 
 

O Controle Judicial é exercido pelo Poder Judiciário, responsável pela apreciação 

e julgamento das normas expedidas e dos atos praticados, que deverão estar de acordo com os 

princípios e normas do sistema.53 

 

Marçal Justen Filho explica: 

A sistemática de separação dos Poderes exige, no Brasil, a adoção de controles 
relativamente a todos os pólos de poder político. Os argumentos da eficiência e da 
autonomia de Poderes não podem imunizar o exercício do poder ao controle jurídico. A 
fiscalização não elimina a autonomia, mas assegura à sociedade que os sujeitos 
investidos em competências estatais não atuarão arbitrariamente, sem respeito aos 

                                            
52 LIBERATI, Wilson Donizeti. Direito à educação: uma questão de justiça. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 27. 
53 PEREIRA JR., Jessé Torres. Controle judicial da administração pública: da legalidade estrita à lógica razoável. 
2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2006. p. 29.  
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direitos fundamentais ou à democracia, perdendo de vista a razão da existência do 
Estado.54 

 

Atualmente, sob a perspectiva sistêmica da ordem jurídico-constitucional 

brasileira, nada, ou quase nada, escapa ao controle judicial, inclusive os atos praticados pelos 

demais agentes de controle, interno e externo.55 

 

Maria Sylvia Di Pietro elucida: 

Desta forma, o Controle Judicial constitui, juntamente com o principio da legalidade um 
dos fundamentos em que repôs um Estado de Direito. De nada adiantaria sujeitar-se à 
administração pública a lei se seus atos não pudessem ser controlados por um órgão 
dotado de garantias de imparcialidade que permitam apreciar e validar os atos ilícitos por 
ela praticado. O direito brasileiro adotou o sistema da jurisdição una, pelo qual o Poder 
Judiciário tem o monopólio da função jurisdicional, ou seja, do Poder de apreciar com 
força de coisa julgada, a lesão ou ameaça de lesão a direitos individuais e coletivos. 56 

 

É importante ressaltar que além de todas ações previstas na legislação ordinária, a 

CRFB de 1988 prevê ações específicas, conhecidas como remédios constitucionais, como por 

exemplo, o mandado de segurança coletivo ou individual, a ação popular, a ação civil pública, 

etc, com base no art. 5º, inciso XV. 

 

 

1.4.3.2 Controle Popular ou Social 

 
 

O Controle Popular, também conhecido como Controle Social, refere-se aos 

direitos dos cidadãos ou da iniciativa privada em geral de propor ação popular, conforme está 

previsto na CRFB de 1988, art. 5º, inciso LXXIII: 

Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo 
ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade 
administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, 
salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência.57 

 

                                            
54 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 746. 
55  PEREIRA JR., Jessé Torres. Controle judicial da administração pública: da legalidade estrita à lógica razoável. 
2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2006. p. 29. 
56 DI PIETRO, Maria Sylvia. Direito administrativo. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 689. 
57 BRASIL. Constituição de 1988. Disponível em: <www.planalto.gov.br>. Acesso em: maio 2008. 
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Neste sentido, Marçal Justen Filho: 

O controle da atividade administrativa depende de instrumentos jurídicos adequados e 
satisfatórios. Mas nenhum instituto jurídico formal será satisfatório sem a participação 
popular. A democracia é a solução mais eficiente para o controle do exercício do poder. 
A omissão individual em participar dos processos de controle do poder político acarreta 
a ampliação do arbítrio governamental.58 

 

Além da atuação na área dos direitos coletivos, estes sujeitos também podem 

exercer sua participação em órgãos formuladores de políticas públicas59, conforme art. 204, II, 

CRFB. 

 

Wilson Donizeti Liberati esclarece: 

É a CF, em seu art. 227, § 7º, que impõe para a Política de Atendimento as diretrizes da 
descentralização político-administrativa e da participação popular (art. 204). A 
instrumentalização mais explícita dessas diretrizes dá-se através dos Conselhos de 
Direitos e dos Conselhos Tutelares.60 

 

E também: 

Conhecendo a realidade de sua área de atuação, pelas pesquisas diagnósticas – no caso 
do Conselho de Direitos – ou pela atuação cotidiana do plano factual – o Conselho 
Tutelar –, abre-se a possibilidade de um agir mais pragmático na correição da Política de 
Atendimento controlada pelo Sistema de Garantias: a elaboração orçamentária.61 

 

O Conselho de Direitos e o Conselho Tutelar interferem na elaboração do 

orçamento das políticas públicas, visto que o primeiro orienta parte do processo orçamentário dos 

Planos de Ação e de Aplicação do Fundo da Infância e Adolescência e, o segundo têm 

autorização legal para assessorar o Poder Executivo neste procedimento62, conforme o art. 136, 

inciso IX do ECA, que determina: 

Art. 136. São atribuições do Conselho Tutelar: 

[...] 

                                            
58 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 746. 
59 BRASIL. Constituição de 1988. Disponível em: <www.planalto.gov.br>. Acesso em: 13 maio 2008. 
60 LIBERATI, Wilson Donizeti. Direito à educação: uma questão de justiça. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 23. 
61 LIBERATI, Wilson Donizeti. Direito à educação: uma questão de justiça. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 24. 
62 LIBERATI, Wilson Donizeti. Direito à educação: uma questão de justiça. São Paulo: Malheiros, 2004. p.25. 
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IX - assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para 
planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente.63 

 

Também em relação ao Conselho de Direitos e Conselho Tutelar: 

Não se trata apenas fazer respeitar a dotação para o Fundo da Infância e da Adolescência 
ou as verbas para a manutenção do Conselho de Direitos e do Conselho Tutelar, ou para 
a remuneração dos membros do Conselho Tutelar. A preocupação não é garantir um 
gueto orçamentário, mas trabalhar a ação interativa das mais diversas áreas, sempre com 
o foco da prioridade das ações voltadas à infância e à adolescência.64 

 

A participação popular no Brasil continua em evolução, com a edição de leis e sua 

implementação, tais como as da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/85), do Código de Defesa do 

Consumidor (Lei nº 8.078/90), dos Juizados Especiais para Causas Cíveis de Pequeno Valor e 

Criminais de Menor Potencial Lesivo (Lei nº 9.099/95) e da arbitragem (Lei nº 9.307/96).65 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
63 BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. Disponível em: <www.planalto.gov.br>. Acesso em: 13 maio 
2008. 
64 LIBERATI, Wilson Donizeti. Direito à educação: uma questão de justiça. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 25. 
65 PEREIRA JR., Jessé Torres. Controle judicial da administração pública: da legalidade estrita à lógica do 
razoável. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2006. p. 27-28. 
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2 O DIREITO À EDUCAÇÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES  

 
 

A CRFB de 1988 instituiu no art. 6º, dentre outros, o direito à educação com a 

dimensão de direito social.66 Segundo José Afonso da Silva, direitos sociais são: 

[...] prestações positivas proporcionadas pelo Estado, direta ou indiretamente, 
enunciadas em normas constitucionais, que possibilitam melhores condições de vida aos 
mais fracos, direitos que tendem a realizar a igualização de situações sociais desiguais. 
São, portanto, direitos que se ligam ao direito de igualdade.67 

 

Ou seja, os direitos sociais estão equiparados ao direito de igualdade, pois 

apresentam como objetivo a melhora na condição de vida dos mais necessitados, através da 

aplicação dos dispositivos constitucionais. 

 

Wilson Donizeti Liberati elucida: 

A Constituição Federal incluiu a educação, no art. 205, como direito fundamental-social, 
estabelecendo os seguintes objetivos: a) pleno desenvolvimento da pessoa; b) preparo da 
pessoa para o exercício da cidadania; c) qualificação da pessoa para o trabalho. Na 
perfeita expressão de José Afonso da Silva, ‘integram-se, nestes objetivos, valores 
antropológico-culturais, políticos e profissionais’.68 

 

Ainda referente ao direito à educação, Wilson Donizeti Liberati aponta: 

Não haveria de prosperar um “direito à educação” isolado de princípios interligados com 
os demais princípios formadores dos direitos e garantias individuais. Assim, o art. 206, a 
Constituição acertou em acolher os princípios da universalidade, do ensino, da 
igualdade, da liberdade, do pluralismo, da gratuidade do ensino público, da valoração 
dos profissionais de ensino, da gestão democrática da escola e referenciais de 
qualidade.69 

 

Com concepção social, a ordem jurídica brasileira contempla a educação como 

direito fundamental da pessoa humana, tutelado pela força da organização e controle social, 

características estas do Estado de Direito.70 

                                            
66 LIBERATI, Wilson Donizeti. Direito à educação: uma questão de justiça. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 209. 
67 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 23. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 285-
286. 
68 LIBERATI, Wilson Donizeti. Direito à educação: uma questão de justiça. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 209-
210. 
69 LIBERATI, Wilson Donizeti. Direito à educação: uma questão de justiça. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 209-
210. 
70 LIBERATI, Wilson Donizeti. Direito à educação: uma questão de justiça. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 210. 
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A CRFB de 1988 instaurou uma nova ordem social, com a efetivação de aplicação 

dos direitos sociais descritos em seu art. 227. Além de possuírem proteção integral, crianças e 

adolescentes detêm todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo assegurados 

por todos os meios; para sua efetiva garantia é indispensável que nenhuma criança ou adolescente 

seja vítima de negligência, discriminação, violência, crueldade e opressão, conforme os artigos 3º 

e 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente.71 

 

Ainda em relação ao art. 227 da CRFB de 1988, estão previstos diversos direitos 

especiais da criança e do adolescente, entre eles, está inserido o direito à educação. 

 

Conforme o art. 205 da CRFB de 1988: 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.72 

 

Em relação às inovações da CRFB de 1988 quanto ao direito à educação, Iza 

Rodrigues da Luz elucida: 

A Constituição de 1988 se tornou um marco histórico na redefinição doutrinária e no 
lançamento dos princípios de implementação de novas políticas para a infância de zero a 
seis anos, afirmando os direitos das crianças, entre eles o direito à educação. No capítulo 
dedicado aos direitos sociais determina: 
 
Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 
melhoria de sua condição social: 
 
[...] 
 
XXV – assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até aos seis anos 
de idade em creches e pré-escolas.  
 
 

Quanto à educação: 
 
Art. 208 – O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 

 
[...] 
 
IV – atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade.73 

                                            
71 LIBERATI, Wilson Donizeti. Direito da criança e do adolescente. São Paulo: Rideel, 2006. p. 21. 
72 BRASIL. Constituição de 1988. Disponível em: <www.planalto.gov.br>. Acesso em: 13 maio 2008.   
73 LUZ, Iza Rodrigues da. Educação infantil: direito reconhecido ou esquecido? Disponível em:  
< http://www.fe.unb.br/linhascriticas/n22/Educacao_infantil.htm>. Acesso em: 23 maio 2008. 
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Neste sentido, Roberto João Elias esclarece: 

A educação é sumamente necessária ao desenvolvimento do ser humano. Assim sendo, 
às crianças e aos adolescentes deve-se propiciar, da melhor forma possível, a 
oportunidade de recebê-las (sic). No caso, o termo educação deve ser entendido como o 
trabalho sistematizado seletivo e orientador, pelo qual ajustamos à vida de acordo com 
as necessidades ideais e propósitos dominantes. Há, portanto, um vínculo muito íntimo 
entre tal direito e a escola, pois é precipuamente por meio desta que aquele se concretiza. 
Daí por que o Poder Público e a família, de modo especial, são responsáveis para que tal 
direito – o de escolarização – concretize-se na vida de cada menor.74 

 

Além disso, sua promoção relaciona-se com a colaboração da sociedade, 

objetivando o pleno desenvolvimento da pessoa, bem como o exercício de cidadania e preparação 

para o trabalho. 

 

 

2.1 DIREITO FUNDAMENTAL 

 
 

Segundo José Afonso da Silva, “direitos fundamentais do homem constitui a 

expressão mais adequada a este estudo, porque, além de referir-se a princípios de que resumam a 

concepção do mundo e informam a ideologia política de cada ordenamento jurídico”.75 

Entretanto, é importante salientar que “direitos fundamentais do homem significa direitos 

fundamentais da pessoa humana ou direitos fundamentais”.76 

 

O direito fundamental pode ser conceituado como aquele que possui garantias 

nomeadas e especificadas no instrumento constitucional.77 Ou ainda: o direito fundamental 

recebeu na Constituição um grau mais elevado de garantia e segurança, imutabilidade ou uma 

dificuldade em realizar uma mudança, pois depende de alteração mediante lei de emenda à 

Constituição.78 

 

Corroboram este entendimento as palavras de José Afonso da Silva: 
                                            
74 ELIAS, João Roberto. Direitos fundamentais da criança e do adolescente. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 79. 
75 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 24. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 
2005. p.178. Grifo do autor. 
76 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 24. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 
2005. p.178. Grifo do autor. 
77 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 515. 
78 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 515 
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No qualificativo fundamentais acha-se a indicação de que se trata de situações jurídicas 
sem as quais a pessoa humana não se realiza, não convive e, às vezes, nem mesmo 
sobrevive; fundamentais do homem no sentido de que a todos, por igual, devem ser não 
apenas reconhecidos, mas concreta e materialmente efetivados.79 

 

Quanto à natureza  da “expressão direitos fundamentais do homem são situações 

jurídicas, objetivas e subjetivas, definidas no direito positivo, em prol da dignidade, igualdade e 

liberdade da pessoa humana”.80 

 

Para Canotilho, citado por Alexandre de Morais, os direitos fundamentais 

representam: 

[...] a função de direito de defesa dos cidadãos sob uma dupla perspectiva: (1) 
constituem, num plano jurídico-objetivo, normas de competência negativa para os 
poderes públicos, proibindo fundamentalmente as ingerências destes na esfera jurídica 
individual; (2) implicam, num plano jurídico-subjectivo, o poder de exercer 
positivamente direitos fundamentais (liberdade positiva) e de exigir omissões dos 
poderes públicos, de forma a evitar agressões lesivas por porte dos mesmos (liberdade 
negativa).81 

 

Os direitos fundamentais estão classificados em gerações; acerca deste 

entendimento Alexandre de Moraes apresenta: 

Enquanto os direitos da primeira geração (direitos civis e políticos) – que compreendem 
as liberdades clássicas, negativas ou formais – realçam o princípio da liberdade e os 
direitos de segunda geração (direitos econômicos, sociais e culturais) – que se 
identificam com as liberdades positivas, reais ou concretas – acentuam o princípio da 
igualdade, os direitos da terceira geração, que materializam poderes de titularidade 
coletiva atribuídos genericamente a todas as formações sociais, consagram o princípio da 
solidariedade e constituem um momento importante no processo de desenvolvimento, 
expansão e reconhecimento dos direitos humanos, caracterizados enquanto valores 
fundamentais indisponíveis, pela nota de uma essencial inexauribilidade.82 

 

Salienta-se que as “gerações ou dimensões de direitos, ou seja, em direitos de 

primeira, segunda e de terceira geração ou dimensão, [...] correspondem a uma sucessão temporal 

de afirmação e acumulação de novos direitos fundamentais”.83 

                                            
79 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 24. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 
2005. p.178. Grifo do autor. 
80 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 24. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 
2005. p.179. Grifo do autor. 
81 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2004. p. 60. 
82 MORAES, Alexandre. Direito constitucional. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2004. p. 61. 
83 CUNHA Júnior, Dirley da. Controle judicial das omissões do poder público: em busca de uma dogmática 
constitucional transformadora à luz do direito fundamental à efetivação da constituição. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 
196. 
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Assim sendo, “os direitos fundamentais de primeira geração são os direitos e 

garantias individuais e políticos clássicos (liberdades públicas)”84, “os direitos fundamentais de 

segunda geração são os direitos sociais, econômicos e culturais”85 e “os direitos fundamentais de 

terceira geração os chamados direitos de solidariedade ou fraternidade, que englobam o direito a 

um meio ambiente equilibrado, uma saudável qualidade de vida, ao progresso, a paz, a 

autodeterminação dos povos e a outros direitos difusos”86. 

 

Neste sentido, Dirley da Cunha Júnior elucida: 

[...] os direitos fundamentais clássicos – os da primeira geração – estão cada vez mais 
dependentes do poder público, deste reclamando prestações materiais sem as quais o 
indivíduo sofre sérias ameaças em sua liberdade. Assim, os direitos sociais, típicos 
direitos da segunda geração, devem ser considerados também como instrumentos de 
viabilização das próprias liberdades públicas, cujo gozo pressupõe o direito de acesso 
aos meios de existência. As liberdades públicas torna-se-iam pura utopia se o poder 
público  não interviesse para criar as condições materiais necessárias que habilitassem o 
indivíduo a efetivamente exercê-las. Nesse sentido, as diversas gerações ou dimensões 
de direitos fundamentais não podem ser examinadas isoladamente, pois a certeza e 
eficácia de umas depende da certeza e eficácia das demais.87 

 

É importante ressaltar que existe a divisão desses direitos em “quatro gerações, 

dizendo que os direitos de terceira e quarta gerações transcendem a esfera dos indivíduos 

considerados em sua expressão singular e recaindo, exclusivamente, nos grupos primários e nas 

grandes formações sociais”.88 

 

Corrobora-se com este entendimento as palavras de Dirley da Cunha Júnior: 

Mas já se fala tranqüilamente em direitos de quarta geração ou dimensão. E isso é 
natural, porque a essência do ser humano é evolutiva, uma vez que a personalidade de 

                                            
84 CUNHA Júnior, Dirley da. Controle judicial das omissões do poder público: em busca de uma dogmática 
constitucional transformadora à luz do direito fundamental à efetivação da constituição. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 
196. 
85 CUNHA Júnior, Dirley da. Controle judicial das omissões do poder público: em busca de uma dogmática 
constitucional transformadora à luz do direito fundamental à efetivação da constituição. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 
196. 
86 MORAES, Alexandre. Direito constitucional. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2004. p. 61-62. 
87 CUNHA Júnior, Dirley da. Controle judicial das omissões do Poder Público: em busca de uma dogmática 
constitucional transformadora à luz do direito fundamental à efetivação da constituição. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 
197. 
88 MORAES, Alexandre. Direito constitucional. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2004. p. 62. 
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cada indivíduo é sempre, na duração de sua vida, algo incompleto e inacabado, uma 
realidade em contínua transformação.89 

 

Entretanto, é importante salientar que “os direitos fundamentais incorporam ao seu 

âmbito as prestações do Estado, as garantias institucionais, o sentido objetivo da norma e a 

qualificação valorativa” 90 e estão expressos no Título II da CRFB de 1988, denominados como 

“direitos e garantias fundamentais” 91, “subdividindo-se em cinco capítulos: direitos individuais e 

coletivos; direitos sociais; nacionalidade; direitos políticos e partidos políticos”.92 

 

Assim sendo, “são direitos constitucionais na medida em que se inserem no texto 

de uma constituição ou mesmo constem de simples declaração solenemente estabelecida pelo 

poder constituinte”.93 

 

A aplicabilidade das “normas que consubstanciam os direitos fundamentais 

democráticos e individuais são de eficácia e aplicabilidade imediata”.94 A CRFB de 1988 

estabelece “em uma norma-síntese, determina tal fato dizendo que as normas definidoras dos 

direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”.95 

 

Nestes termos, José Afonso da Silva esclarece: 

A eficácia e aplicabilidade das normas que contêm os direitos fundamentais dependem 
muito de seu enunciado, pois se trata de assunto que está em função do Direito positivo. 
A Constituição é expressa sobre o assunto, quando estatui que as normas definidoras dos 
direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Mas certo é que isso não 
resolve todas as questões, porque a Constituição mesma faz depender de legislação 
ulterior a aplicabilidade de algumas normas definidoras de direitos sociais, enquadrados 
dentre os fundamentais. Por regra, as normas que consubstanciam os direitos 
fundamentais democráticos e individuais são de eficácia contida e aplicabilidade 
imediata.96 

                                            
89 CUNHA Júnior, Dirley da. Controle judicial das omissões do Poder Público: em busca de uma dogmática 
constitucional transformadora à luz do direito fundamental à efetivação da constituição. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 
197. 
90 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 534. 
91 BRASIL. Constituição de 1988. Disponível em: <www.planalto.gov.br>. Acesso em: 13 maio 2008. 
92 MORAES, Alexandre. Direito constitucional. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2004. p. 61. 
93 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 24. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 
2005. p.180. 
94 MORAES, Alexandre. Direito constitucional. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2004. p. 62. 
95 MORAES, Alexandre. Direito constitucional. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2004. p. 62. 
96 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 24. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 
2005. p.180. grifo do autor. 
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Dentre os direitos elencados como fundamentais, está incluída a educação. 

Alexandre de Moraes apresenta o conceito de educação emitido por Celso de Mello: 

É mais compreensivo e abrangente que o da mera instituição. A educação objetiva 
propiciar a formação necessária ao desenvolvimento das aptidões, das potencialidades e 
da personalidade do educando. O processo educacional tem por meta: (a) qualificar o 
educando para o trabalho; e (b) prepará-lo para o exercício consciente da cidadania. O 
acesso à educação é uma das formas de realização concreta do ideal democrático.97 

 

A educação está prevista na CRFB de 1988, é considerada um direito social de 

todos os brasileiros e dever do Estado e da família, conforme determinam os arts. 208, 209 e 210 

da CRFB de 1988.  O direito à educação é considerado direito fundamental, dentre eles incluí-se 

o direito à creche. 

 

  No mesmo diapasão, o Supremo Tribunal Federal: 

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.98  

  

Este entendimento também está presente no RE-Agr 410751, julgado em 22 de 

novembro de 2005, pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, que também caracteriza o 

direito à creche como direito fundamental das crianças de zero a seis anos de idade. 

 

A análise das jurisprudências revela que os processos que envolvem o atendimento 

de crianças em creches ou pré-escolas, visando proteger o direito fundamental assegurado pelos 

arts. 205, 208, IV e 211, §2º da CRFB de 1988; art. 54, IV do Estatuto da Criança e do 

Adolescente e art. 4º, IV da LDB (Lei nº 9.394/96). 

 

                                            
97 MORAES, Alexandre. Direito constitucional. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2004. p. 694. 
98 BRASÍLIA. Supremo Tribunal Federal. RE 436-996-6. Relator: Min. Celso de Mello. Brasília: 26 de outubro de 
2005. Disponível em: <www.stf.gov.br>. Acesso em: 23 maio 2008. 
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As organizações dos sistemas de ensino são derivadas de um regime estabelecido 

entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.99 Desta forma, é importante 

ressaltar que o Município é responsável pela atuação no âmbito do ensino fundamental e na 

educação infantil, incluindo-se também a creche. 

 

 

2.2 DIREITO SUBJETIVO PÚBLICO 

 

 

O direito público subjetivo está presente no direito administrativo e seu 

significado, bem como sua importância, são incontestáveis.100 Neste sentido, José Afonso da 

Silva esclarece: 

Direitos públicos subjetivos constituem um conceito técnico-juridico do Estado Liberal, 
preso, como a expressão “direitos individuais”, à concepção individualista do homem; 
por isso também se tornara insuficiente para caracterizar os direitos fundamentais. 
Direito subjetivo conceitua-se como prerrogativas estabelecidas de conformidade com 
regras de Direito objetivo. Nesse sentido, seu exercício, ou não, depende da simples 
vontade do titular, que deles pode dispor como melhor lhe parecer, até mesmo renunciá-
los ou transferi-los, além de serem prescritíveis, situações essas incompatíveis com os 
direitos fundamentais do homem. Cunhou-se, depois, a expressão direitos públicos 
subjetivos para exprimir a situação jurídica subjetiva do individuo em relação ao Estado, 
visando colocar os direitos fundamentais no campo do direito positivo.101 

 

Quanto ao conceito de direito subjetivo, Denis Pestana elucida: 

Direito subjetivo é uma faculdade de agir ou não, consistente no indivíduo invocar lei na 
defesa de seu interesse concreto, em face de outra. Ex.: tem direito, o pai ou responsável 
legal, na qualidade de representante da criança e do adolescente, reclamar o acesso de 
seu filho à escola, mediante a disponibilizarão de uma vaga.102 

 

A CRFB de 1988, dispõe no seu art. 208, §1º: 

§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.103 

 

                                            
99 MORAES, Alexandre. Direito constitucional. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2004. p. 696. 
100 LIBERATTI, Wilson Donizeti. Direito à educação: uma questão de justiça. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 210. 
101 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 24. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 
2005. p.176-177. grifo do autor. 
102 PESTANA, Denis. Manual do conselheiro tutelar. Curitiba: Juruá, 2008. p.183. 
103 BRASIL. Constituição de 1988. Disponível em: <www.planalto.gov.br>. Acesso em: 13 maio 2008.  
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Destaca-se que é dever do Estado garantir a educação infantil, em creche e pré-

escola, às crianças até 05 (cinco) anos de idade, conforme o inciso IV do art. 208 da CRFB de 

1988: 

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 

[...] 

IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade.104 

 

Para Romualdo Portela de Oliveira, o inciso IV estabelece: 

O inciso IV afirma o “atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos 
de idade”, além da extensão do Direito à Educação a essa faixa etária, abre-se a 
possibilidade de considerá-la fazendo parte da educação “básica”. Com isto, pode-se 
incorporar este nível de ensino ao sistema regular, exigindo, portanto, sua 
regulamentação e normatização na legislação educacional complementar, o que não 
ocorria na vigência da Constituição anterior, pois este nível de ensino era “livre”. Outra 
conseqüência é a mudança na concepção de creches e pré-escolas, passando-se a 
entendê-las como instituições educativas e não de assistência social.105 

 

Neste sentido o STJ se pronuncia quanto à decisão do REsp 790175-SP, julgado 

pela primeira turma: 

Um país cujo preâmbulo constitucional promete a disseminação das desigualdades e a 
proteção à dignidade humana, alçadas ao mesmo patamar da defesa da Federação e da 
República, não pode relegar o direito à educação das crianças a um plano diverso 
daquele que o coloca, como uma das mais belas e justas garantias constitucionais.106 

 

Corrobora-se com este entendimento as palavras de Walter Ceneviva: 

O acesso à educação é direito público subjetivo, inalienável (art. 208, § 1º) enquanto 
poder atribuído pela Constituição a todas as pessoas que, querendo receber educação 
proporcionada pelo Estado, exijam deste as medidas próprias para sua satisfação.107 

 

A educação é direito público subjetivo porque é um dever do Estado, que 

configura um direito de plena eficácia com aplicabilidade imediata podendo, se necessário, ser 

                                            
104 BRASIL. Constituição de 1988. Disponível em: <www.planalto.gov.br>. Acesso em: 13 maio 2008. 
105 OLIVEIRA, Romualdo Portela de. O direito à educação na Constituição Federal de 1988 e seu 
restabelecimento pelo sistema de Justiça. Disponível em: 
<http://www.anped.org.br/rbe/rbedigital/RBDE11/RBDE11_07_ROMUALDO_PORTELA_DE_OLIVEIRA.pdf >. 
Acesso em 22 de maio de 2008. 
106 BRASÍLIA. Superior Tribunal de Justiça. REsp 790175 – SP. Relator: Min. José Delgado. Brasília: 05 de 
dezembro de 2006. Disponível em: <www.stj.gov.br>. Acesso em: 23 maio 2008.   
107 CENEVIVA, Walter. Direito constitucional brasileiro. 3. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 408. 
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exigido judicialmente, caso não haja a prestação espontânea do Estado108, conforme explicação 

do item anterior. 

 

Entretanto, o dever do Poder Público perante a sociedade não se classifica apenas 

pelo acesso ao ensino obrigatório e gratuito, mas sim, a todos os direitos prescritos no próprio art. 

208 da CRFB de 1988.109 

 

O art. 208 da CRFB de 1988 afirma: 

Art. 208 - O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 
I - ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita 
para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria; 
II - progressiva universalização do ensino médio gratuito; 
III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 
preferencialmente na rede regular de ensino; 
IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade; 
V - acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação 
artística, segundo a capacidade de cada um; 
VI - oferta de ensino noturno regular adequado às condições do educando; 
VII - atendimento ao educando no ensino fundamental através de programas 
suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à 
saúde.110 

 

Neste sentido, baseado na obra de Nazir David Milano Filho e Rodolfo César 

Milano: 

O Estatuto da Criança e do Adolescente não cuidou somente, em matéria de direitos, da 
questão da liberdade, respeito e dignidade, mas também da educação, cultura, esporte e 
lazer, observado com relação aos dois primeiros, entretanto, não obstante silencie o 
Estatuto, a necessidade e obrigatoriedade, tanto que o artigo 54 coloca como dever do 
Estado assegurar à criança e ao adolescente o acesso ao ensino, inclusive aos deficientes, 
posto como direito público subjetivo.111 

 

A educação é considerada direito fundamental e subjetivo de crianças e 

adolescentes, conforme determina o art. 53 do ECA, e deve ser garantido pelo Estado, sendo que 

o seu não cumprimento ocasiona na responsabilização estatal, ou seja, a União, os Estados, o 

Distrito Federal, os Municípios e os respectivos agentes públicos de educação poderão ser 

                                            
108 VERONESE, Josiane Rose Petry. Direito da criança e do adolescente. Florianópolis: OAB/SC, 2006. p. 44-45. 
109 LIBERATTI, Wilson Donizeti. Direito à educação: uma questão de justiça. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 211. 
110 BRASIL. Constituição de 1988. Disponível em: <www.planalto.gov.br>. Acesso em: 13 maio 2008. 
111 MILANO FILHO, Nazir David. MILANO, Rodolfo César. Estatuto da Criança e do Adolescente: comentado e 
interpretado de acordo com o novo Código Civil. São Paulo: Liv. e Ed. Universitária de Direito, 2004. 
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responsabilizados pelo não oferecimento de vagas em creches, pré-escolas, ensino fundamental, 

entre outros. 

 

De acordo com Wilson Donizeti Liberati: 

O acesso ao ensino público é direito público subjetivo de crianças e adolescentes 
(CFRB, art. 208, §1º, e ECA, art. 54, §1º). O não-oferecimento do ensino obrigatório 
pelo Poder Público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade 
competente (CFRB, art. 208, §2º, e ECA, art. 54, § 2º). 112 

 

Desta forma, é dever do município oferecer as vagas em creche e também custear 

a manutenção desta, conforme afirma o dispositivo legal previsto na CRFB de 1988. 

 

Os direitos fundamentais relacionados à criança e adolescente estão designados 

nos artigos 7º a 69 do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo que o direito à educação está 

previsto nos artigos 53 ao 59. 

 

O direito à educação está previsto no art. 53 do ECA: 

Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno 
desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação 
para o trabalho, assegurando-se-lhes: 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II - direito de ser respeitado por seus educadores; 
III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares 
superiores; 
IV - direito de organização e participação em entidades estudantis; 
V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. 
Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, 
bem como participar da definição das propostas educacionais.113 

 

O dever do Estado de garantir a educação está presente no art. 54 do ECA: 

Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: 
I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram 
acesso na idade própria; 
[...] 
IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade; 
[...] 
§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. 

                                            
112 LIBERATI, Wilson Donizeti. Direito da criança e do adolescente. São Paulo: Rideel, 2006. p. 66. 
113 BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. Disponível em: <www.planalto.gov.br>. Acesso em: 13 maio 
2008.   
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§ 2º O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular 
importa responsabilidade da autoridade competente.114 

 

É importante ressaltar que: “o direito constitucional ao ensino fundamental aos 

menores de seis anos incompletos é consagrado em norma constitucional reproduzida no art. 54 

do Estatuto da Criança e do Adolescente”.115 

 

O art. 55 do ECA, faz menção a obrigatoriedade da matrícula de crianças e 

adolescentes: 

Art. 55. Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na 
rede regular de ensino.116 

 

Neste sentido, Wilson Donizeti Liberati esclarece: 

A criança não está obrigada a freqüentar uma instituição de educação infantil, mas, 
sempre que sua família deseje ou necessite, o Poder Público tem o dever de atendê-la. 
Em outras palavras: havendo demanda ou procura do serviço essencial da educação 
infantil (pelos pais ou responsáveis), nasce o dever do Estado de disponibilizar o serviço. 
O impedimento do acesso da criança è educação infantil em instituições públicas faz 
gerar a responsabilidade do administrador público, obrigado a proporcionar a 
concretização da educação infantil em sua área de competência.117 

 

O próximo artigo ressalta a obrigação dos dirigentes de instituições de ensino em 

comunicar o Conselho Tutelar na ocorrência das seguintes situações: 

Art. 56. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao 
Conselho Tutelar os casos de: 
I - maus-tratos envolvendo seus alunos; 
II - reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos 
escolares; 
III - elevados níveis de repetência.118 

 

Em relação ao artigo citado, Wilson Donizeti Liberati elucida: 

                                            
114 BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. Disponível em: <www.planalto.gov.br>. Acesso em: 13 maio 
2008.   
115 BRASÍLIA. Superior Tribunal de Justiça. RE 753565/MS. Relator: Min. Luiz Fux. Brasília: 27 de março de 
2007. Disponível em: <www.stj.gov.br>. Acesso em: 23 maio 2008. 
116 BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. Disponível em: <www.planalto.gov.br>. Acesso em: 13 maio 
2008. 
117 LIBERATI, Wilson Donizeti. Direito à educação: uma questão de justiça. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 237-
238. 
118 BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. Disponível em: <www.planalto.gov.br>. Acesso em: 13 maio 
2008. 
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A obrigatoriedade de o Poder Público de oferecer o serviço de educação e o dever dos 
pais ou responsáveis de matricular os filhos, supõem, na prática, a efetivação da 
freqüência e do aproveitamento do aluno. O art. 56 do ECA determina que o diretor da 
escola comunique ao Conselho Tutelar a ocorrência de reiteradas faltas e evasão escolar. 
Tem-se aqui um mecanismo de controle.119 

 

O art. 57 do referido estatuto designa o Poder Público como figura principal no 

planejamento escolar: 

Art. 57. O poder público estimulará pesquisas, experiências e novas propostas relativas a 
calendário, seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação, com vistas à inserção 
de crianças e adolescentes excluídos do ensino fundamental obrigatório.120 

 

O art. 58 do ECA dispõe sobre o direito à educação interligado com direito à 

cultura: 

Art. 58. No processo educacional respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e 
históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes 
a liberdade da criação e o acesso às fontes de cultura.121 

 

Por fim, o art. 59 do ECA faz menção a destinação de recurso do Poder Público 

para a prática de diferentes projetos: 

Art. 59. Os municípios, com apoio dos estados e da União, estimularão e facilitarão a 
destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer 
voltadas para a infância e a juventude.122 

 

O art. 1º da Lei nº 9.394/1996 (LDB) estabelece que a “educação abrange os 

processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, 

nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e 

nas manifestações culturais”, sugerindo um extenso significado referente à educação.123 

 

Os pais ou responsáveis são considerados como “instrumentos de defesa dos 

direitos educacionais de seus filhos”, visto que o ECA e a LDB garantem-lhes, por exemplo, a 

participação no processo pedagógico, com o objetivo de controlar, fiscalizar a qualidade do 

ensino e a freqüência de seus filhos à escola.124 

                                            
119 LIBERATTI, Wilson Donizeti. Direito à educação: uma questão de justiça. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 214. 
120 LIBERATTI, Wilson Donizeti. Direito à educação: uma questão de justiça. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 214. 
121 LIBERATTI, Wilson Donizeti. Direito à educação: uma questão de justiça. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 214. 
122 LIBERATTI, Wilson Donizeti. Direito à educação: uma questão de justiça. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 214. 
123 LIBERATI, Wilson Donizeti. Direito da Criança e do Adolescente. São Paulo: Rideel, 2006. p. 63. 
124 LIBERATI, Wilson Donizeti. Direito à educação: uma questão de justiça. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 32.  
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Cabe salientar que o direito à educação, previsto no artigo 227 da CRFB de 1988, 

envolve creches ou pré-escolas, ensino fundamental e ensino médio. Entretanto, este trabalho 

focalizará o direito à educação visando a temática de vagas em creches e sua problemática quanto 

à falta de vagas neste tipo de estabelecimento de ensino. 

 

 

2.3 DIREITO À CRECHE 

 

 

A creche é considerada um lugar seguro pelos pais ou responsáveis que trabalham 

ou estão em busca de trabalho e também pelas famílias monoparentais, visto que não há um 

parceiro para auxiliar nos cuidados da criança. A afirmativa está relacionada ao fato que a creche 

possui um espaço adequado para as crianças, de acordo com normas de segurança, além de ser 

dotada de profissionais qualificados para exercer a função de educador.  

 

Neste sentido, Luiz Antonio Miguel Ferreira elucida: 

A nova realidade social, com famílias monoparentais, isto é, aquelas formadas pelo pai 
ou a mãe e seu descendente, e com a inserção da mulher no mundo do trabalho, reflete 
também a necessidade da creche como uma alternativa para a garantia dos direitos 
fundamentais das crianças.125 
 
 

Ainda neste sentido, Roberto João Elias compreende: 

A creche e a pré-escola são relevantes, especialmente no que se refere aos filhos de mães 
que precisam trabalhar para compor o orçamento doméstico. Já que nosso sistema é o da 
proteção integral, não basta que o Estado apenas assegure a escola a partir dos sete anos, 
mas que dê a criança o necessário desde o seu nascimento, no campo educacional, o que 
é de capital importância ao seu desenvolvimento.126 

 

Em concordância com o entendimento citado anteriormente, Luiz Antonio Miguel 

Ferreira esclarece: 

A inserção da mulher no mercado de trabalho e a conscientização sobre a importância e 
a necessidade da educação da criança para o seu desenvolvimento têm proporcionado 
um aumento significativo da demanda. No entanto, embora a média anual de 

                                            
125 FERREIRA, Luiz Antonio Miguel. As creches no fundeb. Disponível em:  
<http://www.recriaprudente.org.br/abre_artigo.asp?c=6>. Acesso em: 23 maio 2008. 
126 ELIAS, João Roberto. Comentários ao Estatuto da Criança e do Adolescente: 2. ed. de acordo com o novo 
Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2004. 
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crescimento no atendimento em creche tenha sido de 6,4% no período de 2001 a 2003, 
constata-se que a exclusão ainda é a regra.127 

 

Entretanto, é importante ressaltar que “quando se analisa o direito à creche, a 

realidade social que está subentendida a ele é complexa e revela a necessidade de se buscar a sua 

efetivação. Basta ter ciência das funções essenciais que desempenha a creche para compreender a 

situação”.128 

 

A creche deve exercer duas funções: a educacional, que se refere “às necessidades 

do desenvolvimento infantil nos primeiros anos de vida”129 e a guarda que corresponde 

“complementando os cuidados com a criança fornecidos pela família, atendendo às necessidades 

dos pais que trabalham fora de casa, entre outras”130. 

 

Entretanto, atualmente a creche também apresenta a “função assistencial tendo em 

vista que para as camadas mais empobrecidas da população a creche e a pré-escola podem 

desempenhar também um papel de ‘salário indireto’, fornecendo alimentação e cuidados de 

saúde, essenciais ao desenvolvimento criança”. 131 

 

Um estudo realizado no ano de 2005 pelo Governo Federal apresentou os 

seguintes dados quanto ao atendimento de crianças na educação infantil: 

Conforme dados do Censo Educacional de 2004, também apresentado no Relatório do 
Grupo de Trabalho (2006), havia no País 6.903.762 alunos matriculados em creches e 
pré-escolas públicas e particulares. A distribuição por tipo de instituição era a seguinte: 
63% das crianças menores de quatro anos freqüentavam creches públicas, e 37% 
particulares; 73% das crianças entre 4 a 6 anos freqüentavam pré-escolas públicas, e 
27% particulares.132 

                                            
127 FERREIRA, Luiz Antonio Miguel. As creches no fundeb. Disponível em:  
<http://www.recriaprudente.org.br/abre_artigo.asp?c=6>. Acesso em: 23 maio 2008. 
128 FERREIRA, Luiz Antonio Miguel. As creches no fundeb. Disponível em:  
<http://www.recriaprudente.org.br/abre_artigo.asp?c=6>. Acesso em :23 maio 2008. 
129 FERREIRA, Luiz Antonio Miguel. As creches no fundeb. Disponível em:  
<http://www.recriaprudente.org.br/abre_artigo.asp?c=6>. Acesso em: 23 maio 2008. 
130 FERREIRA, Luiz Antonio Miguel. As creches no fundeb. Disponível em:  
<http://www.recriaprudente.org.br/abre_artigo.asp?c=6>. Acesso em: 23 maio 2008. 
131 FERREIRA, Luiz Antonio Miguel. As creches no fundeb. Disponível em:  
<http://www.recriaprudente.org.br/abre_artigo.asp?c=6>. Acesso em: 23 maio 2008. 
132 LUZ, Iza Rodrigues da. Educação infantil: direito reconhecido ou esquecido? Disponível em: 
< http://www.fe.unb.br/linhascriticas/n22/Educacao_infantil.htm>. Acesso em: 23 maio 2008. 
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Apesar de a creche não ser caracterizada como obrigatória, ressalta-se que a 

mesma é considerada uma instituição de ensino muito importante, pois contribui para o 

desenvolvimento da criança. 

 

Luiz Antonio Miguel explica: 

[...] não se pode negar a importância dessa primeira etapa da educação infantil para o 
desenvolvimento psicológico e motor da criança, com os conseqüentes desdobramentos 
no desenvolvimento humano, na formação da personalidade, na construção da 
inteligência e na aprendizagem.133 

 

Baseado na Lei de Diretrizes Básicas, Wilson Donizeti Liberati afirma: 

O art. 29 da LDB recorda que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica, 
tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até os seis anos de idade, em 
seus aspectos físco, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família 
e da comunidade.134 

 

O art. 30 da LDB divide o ensino infantil nos seguintes termos: “a educação será 

oferecida em: I – creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; II – 

pré-escola, para as crianças de quatro a seis anos”.135 

 

Wilson Donizeti Liberati esclarece: 

Por determinação da LDB, as creches deverão atender a crianças de zero a três anos, 
ficando a faixa de quatro a seis anos para a pré-escola; e deverão adotar objetivos 
educacionais, transformando-se em instituições de educação, segundo as diretrizes 
curriculares nacionais emanadas do CNE. Essa determinação segue a melhor pedagogia, 
porque é nessa idade, precisamente, que os estímulos educativos têm poder de influência 
sobre a formação da personalidade e o desenvolvimento da criança.136  

 

Um estudo realizado pelo Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça 

de Proteção à Educação – Ministério Público do Paraná aponta os benefícios a longo prazo das 

crianças que freqüentaram a creche: 

Além disso, deve-se analisar o impacto social e econômico benéfico que políticas 
públicas voltadas à educação infantil promovem. Exemplo deste efeito pode ser 
encontrado em estudo realizado pela socióloga Bila Sorj para a Organização 
Internacional do Trabalho – OIT, mostrando que mães cujos filhos alcançaram uma vaga 

                                            
133 FERREIRA, Luiz Antonio Miguel. As creches no fundeb. Disponível em:  
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na educação infantil tinham renda 55% (cinqüenta e cinco por cento) maior que aquelas 
não beneficiadas. Vale citar, ainda, pesquisa lançada pelo Centro de Políticas Sociais da 
Fundação Getúlio Vargas sobre o tema Educação na Primeira Infância, em que são 
disponibilizados dados que demonstram que crianças que tiveram acesso à educação 
infantil apresentaram na idade adulta renda mais alta e probabilidades mais baixas de 
prisão, de gravidez precoce e de depender de programas de transferência de renda do 
Estado no futuro.137 

 

  Os benefícios a longo prazo daquelas crianças que freqüentaram a creche foram 

apresentados anteriormente, conforme resultado do estudo mencionado. No tópico seguinte 

haverá a explicação do direito a vaga em creche e os deveres do município. 

 

 

2.4. VAGA EM CRECHE E OS DEVERES DO MUNICÍPIO 

 
 

De acordo com a CRFB de 1988 é dever da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios proporcionar educação para os brasileiros. A CRFB de 1988 organiza o 

sistema de ensino, através da divisão de competência entre os entes federados. 

 

Sobre o afirmado, Alexandre de Moraes esclarece: 

A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as 
instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função 
redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais 
e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. 
Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. 
Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e 
médio.138 

 

Wilson Donizeti Liberati esclarece quanto ao sistema de competências: 

O sistema de competências (pelo menos para o desenvolvimento do ensino fundamental) 
está proposto no art. 211 da CF. Sabe-se, pela disposição constitucional, que esta 
competência é concorrente para Municípios e Estados. São eles os desencadeadores e 
provedores do direito (fundamental) à “educação”. Por sua vez, a União atuará, 
supletivamente, na distribuição de recursos financeiros.139 

                                            
137 MARANHÃO, Clayton (coord). Caderno de sugestões para a efetivação do direito à educação infantil: 
Primeiros Passos Rumo à Cidadania. Disponível em: 
<http://www.mp.go.gov.br/ancb/documentos/Educacao/Caderno_de_sugestoes_MPP_(educacao_infantil)/APRESE
NTACAO/Editorial.doc.>. Acesso em: 23 maio 2008. 
138 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2004. p. 696. 
139 LIBERATI, Wilson Donizeti. Direito à educação: uma questão de justiça. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 213. 
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Nestes termos, Walter Ceneviva explica: 

O Estado tem o dever de, com a família, propiciar a educação a todos (art. 205), para o 
que organiza plano plurianual (art. 214) definido em lei. O cumprimento desse dever tem 
em vista a articulação e o desenvolvimento do ensino nos vários níveis da educação, em 
trabalho integrado de todos os setores do Poder Público.140 

 

A educação infantil é composta de creches e pré-escolas, sendo dever do 

Município oferecer vagas e garantir a manutenção destas, conforme determina o art. 208 da 

CRFB de 1988. O referido dispositivo legal “especifica as garantias que incumbem ao Estado o 

adimplemento do dever de promover e incentivar a educação”.141 

 

Desta forma, é importante ressaltar que esta atividade é “[...] da competência 

municipal, com a cooperação técnica e financeira dos Estados e da União, para casos específicos, 

conforme o que prescreveu o art. 30 e incisos V, VI, VII da CFRB de 1988” 142: 

Art. 30. Compete aos Municípios: 
 
[...] 
 
VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de 
educação infantil e de ensino fundamental.143 

 

  Neste sentido, as palavras de Luiz Antonio Miguel Ferreira: 

A Constituição Federal (Arts. 205 e 208, IV), o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(Lei n. 8069/90 – art. 53 e 54, IV) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 
9394/96 – art. 4º, IV) apontam a creche como um direito da criança e um dever do 
Estado, a quem cabe garantir o atendimento a todos que dela necessitam. Esse direito 
deve ser devidamente compreendido. Não se trata de um direito de caráter obrigatório 
como é o tratamento dado ao ensino fundamental. Trata-se de um direito a ser garantido 
a toda criança que pretenda usufruí-lo.144 

Está comprovado o dever do Município para o oferecimento de vagas em creches 

para as crianças de zero a seis anos incompletos, conforme determina a CRFB de 1988, o 

Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Diretrizes Básicas.  

 

                                            
140 CENEVIVA, Walter. Direito constitucional brasileiro. 3. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 406. 
141 CENEVIVA, Walter. Direito constitucional brasileiro. 3. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 407. 
142 SILVA, Moacyr Motta da. A tutela jurisdicional dos direitos da criança e do adolescente. São Paulo: LTr, 
1998. p.128. 
143 BRASIL. Constituição de 1988. Disponível em: <www.planalto.gov.br>. Acesso em: 13 maio 2008. 
144 FERREIRA, Luiz Antonio Miguel. As creches no fundeb. Disponível em:  
<http://www.recriaprudente.org.br/abre_artigo.asp?c=6>. Acesso em: 23 maio 2008. 
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Entretanto, é necessário esclarecer que apesar da previsão legal que o Município 

tem como obrigação ofertar vagas em creches, muitas vezes o Poder Público não tem a 

quantidade suficiente para suprir a procura do serviço. Assim sendo, quanto à problemática de 

falta de vagas em creches, o município de Florianópolis/SC estabeleceu a Portaria nº 92/2007 que 

“dispõe sobre a matrícula das crianças da Educação Infantil para o ano letivo de 2088, na Rede 

Municipal de Ensino” 145, estabelecendo critérios de seleção em virtude da grande procura.    

 

 

2.4.1 O direito à vaga em creche e restrições orçamentárias 

 

 

A educação é considerada “um bem público, já que o nível cultural da comunidade 

cresce quando seus membros se educam” 146 e a inclusão desta nas atribuições do Poder Público 

certamente tem outras importantes justificativas como, por exemplo, a necessidade de 

investimento no “capital humano” e a educação gratuita no contexto da distribuição de renda.147  

 

A creche está incluída entre os direitos à educação e é considerada foco do 

presente trabalho, além de ser importante salientar que os benefícios da inclusão das crianças 

nestes estabelecimentos de ensino foi demonstrado no segundo capítulo deste trabalho. 

 

O direito à creche, considerado direito fundamental e subjetivo público, conforme 

demonstrado no segundo capítulo, é dever do município, conforme estabelece o art. 211, § 2º da 

CFRB de 1988. Baseado nos dispositivos constitucionais, o município é dotado de competência 

para aumentar o número de vagas em creches, bem como a manutenção das mesmas. 

 

Nas palavras de Walter Ceneviva: 

A importância atribuída ao ensino fundamental vincula individualmente os encarregados 
do setor, pois o § 2º do art. 208 considera que seu não-oferecimento ou sua oferta 
irregular importa responsabilidade da autoridade competente. A aplicação dessa regra 
depende de lei que a regulamente. 148 

                                            
145 Anexo. 
146 GIACOMONI, James. Orçamento Público. 12. ed. ampl., rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2003. p. 39. 
147 GIACOMONI, James. Orçamento Público. 12. ed. ampl., rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2003. p. 39. 
148 CENEVIVA, Walter. Direito constitucional brasileiro. 3. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 408. 
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Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal apresenta como entendimento a 

competência municipal: 

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.149 

 

Ainda neste sentido, é entendimento do TJSC: 

É considerado também de sua competência o regime de colaboração, de efetivar, 
aumentar, capacitar e propiciar condições de acesso e universalização ao sistema 
constitucional e legar de garantias de assistência à educação, v. arts. 205 e 208, IV, 
CFRB de 1988 e art. 54, IV, do ECA.150 

 

É importante informar a aplicação obrigatória de recursos à educação: 

A Constituição Federal determina, com caráter de obrigatoriedade, que a União aplique, 
anualmente, nunca menos de 18%, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 25%, 
no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de 
transferências, na manutenção e no desenvolvimento do ensino, excluindo-se a parcela 
da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios, ou pelos Estados aos respectivos Municípios.151 

 

Cabe salientar que o atendimento em creche e pré-escola é dever do Estado, 

envolve todas as crianças de zero a seis anos de idade e também está presente no artigo 54, inciso 

IV do ECA. 

 

De acordo com Wilson Donizeti Liberati: 

[...] o artigo 54 do ECA, reproduzindo o artigo 208 da CFRB, repete os deveres do 
Estado relativos à educação. O dever do Estado com relação à educação será efetivado 
mediante à garantia de: [...] atendimento em creche ou pré-escola de crianças de 0 à 6 
anos de idade.152 

 

A garantia do direito à creche também está prevista no art. 4º, inciso IV da LDB: 
                                            
149 BRASÍLIA. Supremo Tribunal Federal. RE 436-996-6. Relator: Min. Celso de Mello. Brasília: 26 de outubro 
de 2005. Disponível em: <www.stf.gov.br>. Acesso em: 23 maio 2008. 
150 SANTA CATARINA. Tribunal de Justiça. Reexame necessário em Mandado de Segurança nº 2006.026320-8. 
Disponível em: <www.tjsc.gov.br>. Acesso em: 22 novembro 2007. 
151 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2004. p. 697. 
152 LIBERATI, Wilson Donizeti. Direito da criança e do adolescente. São Paulo: Rideel, 2006. p. 65. 
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O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: 
[...] 
IV – atendimento gratuito em creches e pré- escolas às crianças de zero a seis anos de 
idade. 

 

Está evidenciado que a Administração Pública Municipal é responsável pela oferta 

de vagas em creches, bem como pela manutenção das mesmas. O custo da educação infantil 

arcado pelo município está previsto no orçamento público. 

 

James Giacomoni conceitua o orçamento público: 

[...] é o principal instrumento para a viabilização das políticas públicas de distribuição de 
renda. Considerando que o problema distributivo tem por base tirar de uns para melhorar 
a situação de outros, o mecanismo fiscal mais eficaz é o que combina tributos 
progressivos sobre as classes de renda mais elevada com transferências para aquelas 
classes de renda mais baixa. [...] Em sentido amplo, uma série de outras medidas 
públicas enquadra-se nos esquemas distributivos como, por exemplo, a educação 
gratuita.153 

 

Desta forma, o município não pode argüir falta de vagas em creche ou 

superlotação das mesmas, visto que para a elaboração do orçamento público municipal é 

realizado estudo quanto às políticas públicas, para a localização de deficiências e a solução das 

mesmas. 

 

Por fim, os julgamentos realizados pelo Supremo Tribunal Federal e Superior 

Tribunal de Justiça, têm como entendimento à aplicação dos dispositivos legais constitucionais, 

bem como a efetivação do ECA. Geralmente, os ministros apresentam como decisões a inclusão 

das crianças nas creches, apesar do município alegar superlotação, falta de profissionais ou 

problemas orçamentários. 

 

 

 

 

 

                                            
153 GIACOMONI, James. Orçamento Público. 12. ed. ampl., rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2003. p. 40-41. 
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3 A EFETIVAÇÃO DA GARANTIA À VAGA EM CRECHE 

 

 

Na omissão da Administração Pública Municipal em garantir a vaga em creche o 

Conselho Tutelar é o órgão responsável pela defesa dos direitos das crianças, conforme 

estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 136). 

 

O Conselho Tutelar é dotado de autonomia, além de ser o órgão competente para 

aplicação de medidas para a concretização do direito fundamental, como no caso de falta de 

vagas em creche, que é uma violação dos direitos constitucionais. Entretanto, caso os 

procedimentos adotados pelo Conselho Tutelar não sejam eficientes para assegurar os direitos 

constitucionais previstos, este deverá acionar o Ministério Público. 

 

O Ministério Público deverá aplicar o remédio constitucional cabível no caso em 

tela, acionando o Poder Judiciário para que o município seja responsabilizado, com o intuito de 

garantir os direitos das crianças. 

 

 

3.1 O Papel do Conselho Tutelar 

 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê, no art. 131, a criação do Conselho 

Tutelar nos municípios, sendo este órgão permanente e autônomo, não jurisdicional e 

encarregado pela sociedade civil de zelar pelo cumprimento integral dos direitos da criança e do 

adolescente e de sua tutela específica. 

 

Wilson Donizeti Liberati esclarece as características do Conselho Tutelar: 

Em matéria técnica de sua competência, o Conselho, por ser autônomo, delibera, ou seja, 
toma decisões e age, aplicando medidas práticas sem qualquer interferência externa. 
Percebe-se, pois, que essa autonomia é apenas funcional, não havendo qualquer 
impedimento, do ponto de vista administrativo, a que o Conselho esteja ligado ou 
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subordinado a outro órgão, ou que, do ponto de vista financeiro, depende de verbas 
externas ou de alguma Secretaria Municipal.154 

 

O Conselho Tutelar é considerado permanente porque se desenvolve em ação 

contínua e ininterrupta, e as soluções para ocorrências que envolvem os direitos da criança e do 

adolescente devem ser imediatas. É considerado autônomo porque é independente no exercício 

das atribuições, conforme determinado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ou seja, toma 

decisões e age independentemente quanto à aplicação de medidas. 

 

O Conselho Tutelar é um órgão público que tem natureza administrativa- 

executiva e está vinculado ao município. É considerado não jurisdicional porque não aprecia ou 

julga conflitos de interesses com definitividade, sendo esta uma função própria do Poder 

Judiciário. 

 

Entretanto, cabe informar que o Conselho Tutelar está sujeito apenas a atuação do 

Ministério Público na fiscalização do processo de escolha dos membros deste órgão, conforme 

determina o art. 139 do ECA, de acordo com a nova redação conforme Lei nº 8.242/91, de 

12/10/91 (federal)155: “O processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar será 

estabelecido em Lei Municipal e realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente e a fiscalização do Ministério Público.”. 156 

 

Este órgão protege e garante os direitos da criança e do adolescente, é considerado 

um instrumento de fiscalização da sociedade, para tomar as medidas necessárias de prevenção à 

ocorrência de situações de risco para os menores de dezoito anos. 

 

Neste sentido, Wilson Donizeti Liberati esclarece: 

O Conselho Tutelar é, também, um espaço que protege e garante os direitos da criança e 
adolescente, no âmbito municipal; é uma ferramenta, um instrumento de trabalho nas 
mãos da comunidade, que fiscalizará e tomará providências para impedir a ocorrência de 
situações de risco pessoal e social para crianças e adolescentes.157 

                                            
154 LIBERATI, Wilson Donizeti. Direito da criança e do adolescente. São Paulo: Rideel, 2006. p.105. 
155 ALVES, Roberto Barbosa. Direito da infância e juventude. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 58. 
156 BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. Disponível em: <www.planalto.gov.br>. Acesso em: 13 maio 
2008. 
157 LIBERATI, Wilson Donizeti. Direito da Criança e do Adolescente. São Paulo: Rideel, 2006. p. 104. 
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 O grande número de pessoas que procuram o Conselho Tutelar pertence as 

camadas carentes, que não detêm recursos para realizar a garantia dos direitos das crianças e dos 

adolescentes, e necessitam do auxílio do Poder Público. No caso da falta de vaga em creche, Luiz 

Antonio Miguel Ferreira retrata as crianças excluídas deste direito: 

É fácil constatar que as maiores prejudicadas são as crianças pobres, visto que as ricas 
ou as de classe média alta têm acesso a creches privadas ou a babás. Estão excluindo os 
filhos de mulheres que saem cedo de casa como diaristas, empregadas domésticas, 
funcionárias de empresas de transporte, faxina, comércio e daquelas que nem essas 
oportunidades de emprego têm e que são mais pobres ainda.158 

 

Neste sentido, Luiz Antonio Miguel Ferreira informa: 

Não obstante constituir um direito da criança e ter sua importância reconhecida, a 
universalização do atendimento àqueles que necessitam da creche representa uma meta 
distante posto que, segundo dados da Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar (PNAD) 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2003, somente 11,7% das 
crianças têm assegurado este direito. O Plano Nacional de Educação informa que o 
Brasil possui 12 milhões de crianças a serem atendidas na faixa etária de 0 a 3 anos.159 

 

Os Conselheiros Tutelares atenderão aos pais ou responsáveis e explicarão o 

procedimento de requisição de vaga em creche, conforme o artigo 136 do ECA: 

Art. 136. São atribuições do Conselho Tutelar: 
[...] 
II - atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas previstas no art. 
129, I a VII; 
III - promover a execução de suas decisões, podendo para tanto: 
a) requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, 
trabalho e segurança.160 

 

Em seguida, haverá o preenchimento de todos os dados da criança na ficha SIPIA 

(Sistema de Informação para Infância e Adolescência), bem como a captação de cópia da certidão 

de nascimento e declaração de negativa de vaga, emitida pela creche municipal. 

 

É importante informar que a SIPIA “é um sistema nacional de registro e 

tratamento de informação criado para subsidiar a adoção de decisões governamentais sobre 

políticas para crianças e adolescentes, garantindo-lhes acesso à cidadania”.161 

                                            
158 FERREIRA, Luiz Antonio Miguel. As creches no Fundeb. Disponível em:  
<http://www.recriaprudente.org.br/abre_artigo.asp?c=6>. Acesso em: 23 maio 2008. 
159 FERREIRA, Luiz Antonio Miguel. As creches no Fundeb. Disponível em:  
<http://www.recriaprudente.org.br/abre_artigo.asp?c=6>. Acesso em: 23 maio 2008. 
160 BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. Disponível em: <www.planalto.gov.br>. Acesso em: 13 maio 
2008. 
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Referente a este sistema, Wilson Donizeti Liberati esclarece: 

[...] Os passos são o levantamento de dados da realidade, sua análise e avaliação e, 
finalmente, a correição e responsabilização das práticas equivocadas ou desviadas de 
seus limites. Nessa perspectiva é que temos elementos poderosos de diagnóstico 
programas como o Sistema de Informação para a Infância e Adolescência – SIPIA I, 
uma das metas da versão do Programa Nacional dos Direitos Humanos (meta 11, de 
médio prazo), envolvendo a criação de um instrumento de gestão para as intervenções 
referentes à violação de direitos de crianças e adolescentes.162 

 

O procedimento do Conselho Tutelar é requisitar para a Secretaria Municipal de 

Educação, conforme o art. 136, inciso II, alínea “a” do ECA, a inclusão da criança na creche 

próxima da residência da família ou do local de trabalho dos pais ou responsáveis. Cabe salientar 

que a requisição emitida à Secretaria Municipal de Educação conterá os dados da criança (nome, 

data de nascimento, filiação, endereço, telefone dos pais ou responsáveis) e o Conselho Tutelar 

solicitará prazo específico para resposta.  

 

Neste sentido, Wilson Donizeti Liberati: 

Os Conselhos Tutelares, por sua vez, são a própria sociedade em defesa da proteção 
integral. Seu papel é de identificação de lesões ou ameaça de lesão a direito de crianças e 
adolescentes, encaminhando-os à resposta adequada, através da requisição de serviços. 
Seu poder é de autoridade, consistindo tanto em infração administrativa como em crime 
o descumprimento de suas determinações.163 

 

A resposta emitida pela Secretaria Municipal de Educação é encaminhada para o 

Conselho Tutelar mediante ofício dirigido ao Conselheiro Tutelar responsável pela solicitação de 

vaga. No caso de inclusão da criança na creche, a Secretaria Municipal de Educação comunicará 

que a criança já está matriculada na instituição de ensino. Caso ocorra uma resposta negativa, a 

Secretaria Municipal de Educação encaminha dados das outras creches próximas à residência da 

família ou local de trabalho dos pais, sendo que estes também deverão inscrever a criança nas 

outras creches, o que não garante que a criança consiga a vaga, ou seja, em muitos casos a criança 

permanece em uma lista de espera.164 

                                                                                                                                             
161 BRASIL. Ministério da Justiça. Disponível em: <http://www.mj.gov.br/sipia/>. Acesso em: 13 maio 2008. 
162 LIBERATI, Wilson Donizeti. Direito à educação: uma questão de justiça. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 24. 
163 LIBERATI, Wilson Donizeti. Direito à educação: uma questão de justiça. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 33. 
164 Procedimentos do Conselho Tutelar descritos com base na experiência prática da acadêmica que ocupa função de 
Conselheira Tutelar, e que não estão formalmente escritos. 
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É importante ressaltar que a Portaria nº 92/2007, do município de Florianópolis, 

que “regulamenta o processo de seleção”165 das crianças que não conseguiram efetuar a 

matrícula, em virtude da “demanda superar a oferta de vagas”.166 

 

Está determinado no art. 1º, inciso IV, da Portaria nº 92/2007: 

Art. 1º Fixar o período de matrícula nas Unidades de Educação Infantil: 

[...] 

IV – Divulgação do resultado das crianças selecionadas, bem como da lista de espera dos 
respectivos grupos em ordem alfabética: 17/12/2007.167 

 

É dever do Conselho Tutelar comunicar ao Ministério Público quanto à falta de 

vagas em creche no município, encaminhando os dados das crianças que estão em lista de espera, 

bem como cópia da resposta da Secretaria Municipal de Educação, conforme art. 136, inciso IV 

do ECA. 

 

 

3.2 O PAPEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

 

Uma das instituições da justiça que “teve funções mais ampliadas pela Carta de 

1988 foi o Ministério Público”.168 É competência deste órgão “a tarefa de resguardar os interesses 

sociais ou os individuais que excedem os das causas judiciais sobre direitos individuais 

indisponíveis promovidas ou contestadas (art. 127)”.169Cabe salientar que os direitos individuais 

podem ser difusos ou coletivos, conforme determina o art. 129 da CRFB de 1988.170 

 

É importante ressaltar que: 

O Ministério Público não patrocina, porém, controvérsias de direito privado, estes 
inerentes à advocacia, seja a liberal, seja a praticada com relação de emprego privado, 

                                            
165 Anexo. 
166 Anexo. 
167 Anexo. 
168 CENEVIVA, Walter. Direito constitucional brasileiro. 3. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 307. 
169 CENEVIVA, Walter. Direito constitucional brasileiro. 3. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 307. 
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cargo público ou função pública, o que também afasta de sua participação questões que 
envolvam interesses plúrimos individuais.171 

 

Quanto à natureza do Ministério Público, Walter Ceneviva esclarece: 

O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do 
Estado (art. 127). Sua incumbência constitucional compreende a defesa de ordem 
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais, como um todo, e dos 
individuais indisponíveis, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria 
jurídica de entidade pública (art. 129, IX). Esta restrição impõe a Estados, Municípios e 
órgãos da administração que se defendam, em juízo e fora dele, através de suas 
procuradorias, como confirma o art. 132.172 

 

O Ministério Público é dotado de “princípios institucionais (unidade, 

indivisibilidade e autonomia funcional), denominados princípios constitucionais do Ministério 

Público”.173 Os princípios que são inerentes ao Ministério Público, como a unidade e a 

indivisibilidade estão reconhecidos na CRFB de 1988.174 Entretanto, é importante ressaltar que 

uma das competências desse órgão é o atendimento ao público. 

 

Este entendimento é corroborado por Denis Pestana: 

Compete ainda ao Ministério Público, atender o público, uma ponte mais adequada para 
o zelo e efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos 
direitos assegurados na Constituição Federal, da seguinte forma: “atender qualquer 
cidadão necessitado orientando-os, obtenção de acordos, fazer conciliações, homologar 
transações extrajudiciais, famílias, criança e adolescente, acidentados do trabalho, 
deficientes, etc”.175 

 

Assim sendo, o Ministério Público possui “legitimidade para intentar ação de 

guarda, alimentos, execução de alimentos, investigação de paternidade, além de atuar nas 

investigações oficiosas de paternidade, sempre no interesse da criança e do adolescente”.176 

 

O Ministério Público é dotado de independência funcional, tendo atribuição 

administrativa. Neste sentido, Walter Ceneviva esclarece: 

A autonomia administrativa e funcional é exercida em dois setores do governo, o federal 
(Ministério Público da União, composto por unidades independentes, quanto ao seu 

                                            
171 CENEVIVA, Walter. Direito constitucional brasileiro. 3. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 308. 
172 CENEVIVA, Walter. Direito constitucional brasileiro. 3. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 308-309. 
173 PESTANA, Denis. Manual do conselheiro tutelar. Curitiba: Juruá, 2008. p. 194. grifo do autor. 
174 CENEVIVA, Walter. Direito constitucional brasileiro. 3. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 309. 
175 PESTANA, Denis. Manual do conselheiro tutelar. Curitiba: Juruá, 2008. p. 194. 
176 PESTANA, Denis. Manual do Conselheiro Tutelar. Curitiba: Juruá, 2008. p. 194-195. 
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funcionamento e quanto à sua missão específica) e o estadual (subordinado à 
Constituição e à lei locais, obedecidos os preceitos gerais da Carta Magna).177 

 

O Ministério Público, no papel de fiscal da lei, é detentor de competência para a 

realização de Ação Civil Pública contra o município, em virtude da omissão deste quanto à falta 

de vagas em creche. É neste ponto que ocorre a sindicabilidade judicial, pois é de extrema 

importância a atuação do Poder Judiciário para a concretização dos direitos fundamentais da 

criança, visto tratar-se de direito de “eficácia plena e aplicabilidade imediata à maioria das 

normas constitucionais”.178 

 

Desta forma, o Ministério Público Estadual é responsável para processar a pessoa 

estatal em razão da falta de vagas nas creches, em concordância com o entendimento de Moacyr 

Motta da Silva: 

De acordo com tal entendimento, a questão da legitimação passiva para as demandas 
judiciais de responsabilidade por ofensas aos direitos assegurados à criança, quer digam 
respeito ao não-oferecimento ou oferta irregular das atividades enumeradas no art. 208 
do ECA, apontam no sentido do Município179. 

 

Wilson Donizeti Liberati relata a competência do Ministério Público para 

promover a ação cabível para a apuração de responsabilidade civil, baseado nos artigos 201, X, 

ECA, bem como os artigos 208 e 216 da referida Lei180: 

Art. 201. Compete ao Ministério Público: 
[...] 
V - promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses 
individuais, difusos ou coletivos relativos à infância e à adolescência, inclusive os 
definidos no art. 220, § 3º, inciso II, da Constituição Federal; 
[...] 
VIII - zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e 
adolescentes, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis; 
[...] 
X - representar ao juízo visando à aplicação de penalidade por infrações cometidas 
contra as normas de proteção à infância e à juventude, sem prejuízo da promoção da 
responsabilidade civil e penal do infrator, quando cabível.181 

 

                                            
177 CENEVIVA, Walter. Direito constitucional brasileiro. 3. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 309. 
178 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. São Paulo: Malheiros, 1998. p. 88. 
179 SILVA, Moacyr Motta da. VERONESE, Josiane Rose Petry. A tutela jurisdicional dos direitos da criança e do 
adolescente. São Paulo: LTr, 1998. p.128. 
180 LIBERATI, Wilson Donizeti. Direito da Criança e do Adolescente. São Paulo: Rideel, 2006. p. 66. 
181 BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. Disponível em: <www.planalto.gov.br>. Acesso em: 13 maio 
2008.  



58 
 

 

E ainda: 
Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa 
aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou 
oferta irregular: 
[...] 
III - de atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade.182 

 

Também se refere à responsabilidade civil, o artigo a seguir: 

Art. 216. Transitada em julgado a sentença que impuser condenação ao poder público, o 
juiz determinará a remessa de peças à autoridade competente, para apuração da 
responsabilidade civil e administrativa do agente a que se atribua a ação ou omissão.183 

 

Sobre a responsabilização dos agentes públicos quanto à falta de vaga em creche, 

Josiane Rose Petry Veronese esclarece: 

Feitas estas considerações, podemos perguntar: o Administrador Público pode sofrer 
algum tipo de “punição” por não cumprir seus deveres face ao direito à Educação? Sim. 
Pode a autoridade competente, representante do Estado, ao deixar de cumprir suas 
obrigações, ser responsabilizada, conforme se aduz do artigo 43, §2º, do Estatuto que 
determina: O não oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público ou sua oferta 
irregular importa responsabilidade da autoridade competente.184 

 

Neste sentido, afirma-se que o direito à creche é considerado direito fundamental 

de qualquer criança neste país, conforme determina a CRFB de 1988, ECA e LDB.  

 

 

3.3 A DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE MATRÍCULA COMPULSÓRI A 

 

 

O direito à creche é considerado direito fundamental, pois é a primeira fase de 

educação neste país. Os benefícios da criança que freqüenta a creche já foram citados 

anteriormente. Cabe salientar que esta garantia constitucional está prevista no art. 208, inciso IV, 

da CFRB de 1988. 
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Neste sentido, é a manifestação do STF, no voto do Min. Celso de Mello: 

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-escolas, 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 .185 

 

Conforme determina o dispositivo legal previsto no art. 211, § 2º, da CRFB de 

1988, os municípios são responsáveis pela educação infantil, incluindo-se também as creches, de 

acordo com o art. 208, IV, da CRFB de 1988. Desta forma, é dever da Administração Pública 

Municipal garantir o direito à creche para as crianças, bem como a manutenção das referidas 

instituições de ensino. 

 

Entretanto, apesar de o direito à creche estar previsto na CFRB de 1988 e no ECA, 

no município de Florianópolis não há vagas para atender a grande procura dos pais ou 

responsáveis para inscrever seus filhos nas creches municipais, pois cada creche municipal tem 

um limite de vagas para crianças a serem inscritas; limite este baseado no espaço físico, bem 

como na quantidade de profissionais qualificados para atender os alunos, conforme a Portaria nº 

92/2007. 

 

Desta forma, quando as creches municipais atingem o número máximo de crianças 

para atendimento, as demais não conseguem ser matriculadas, e têm seu direito à educação 

violado. Desta forma, as crianças que não conseguiram efetuar a matrícula na creche municipal, 

passam a compor uma listagem de espera, de acordo com a Portaria nº 92/2007. 

 

Entretanto, colocar uma criança em lista de espera e atender a outras constitui 

tentativa de legalizar a mais violenta afronta ao princípio da isonomia, pilar não só da sociedade 

                                            
185 BRASÍLIA. Supremo Tribunal Federal. Ag. Reg. no Recurso Extraordinário nº 410.715-5 – SP. Relator: Min. 
Celso de Mello. Brasília: 22 de novembro de 2005. Disponível em: <www.stf.gov.br>. Acesso em: 12 maio 2008. 
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democrática anunciada pela CFRB de 1988, como também fere a cláusula de defesa da dignidade 

humana186, conforme visto no item 2.4.1.  

 

Os municípios alegam restrições orçamentárias para não efetivação do dever. 

Neste momento, os pais ou responsáveis procuram os Conselhos Tutelares com o objetivo de 

conseguir a vaga para seu filho, visto que este é o órgão competente para zelar pelos direitos das 

crianças e dos adolescentes, conforme o art. 136 do ECA. O trâmite do Conselho Tutelar foi 

descrito no item anterior. 

 

No caso de omissão do Poder Público, quanto à oferta de vaga em creche, o Poder 

Judiciário tem competência para atuar, com o objetivo de garantir este direito para as crianças 

que o necessitem, culminando em uma obrigação de fazer. 

 

O Ministério Público, “na qualidade de defensor do direito, ou seja, atuando em 

favor do interesse público para promover a justiça” 187, também é considerado como órgão 

responsável para processar o Poder Público, nos casos em que este é omisso em relação aos 

direitos das crianças, ingressando com a ação civil pública na Vara da Infância e Juventude. 

 

O Juiz é o responsável para analisar o mérito e proferir sentença sobre o caso em 

tela, visto que “toda atividade administrativa, mesmo a derivada do exercício do poder 

discricionário do agente público, está sujeita ao controle jurisdicional amplo” 188. Além disso, 

deve fundamentar suas sentenças com o dispositivo legal previsto na CRFB de 1988 e no ECA, 

visto que o objetivo desta Lei é: 

[...] estabelecer alguns direitos fundamentais próprios de crianças e adolescentes. 
Reitere-se que o art. 227 da CF procura garantir, com absoluta prioridade, o direito à 
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. A garantia 
constitucional permite a tutela daqueles direitos não reconhecidos espontaneamente, mas 
uma tutela diferenciada, em que o juiz não pode se comportar como o juiz comum, 

                                            
186 SANTA CATARINA. Tribunal de Justiça. AC n. 06.028193-8, de Blumenau, Rel. Des. Volnei Carlin. 
Florianópolis: 21 de setembro de 2006. Disponível em: <www.tjsc.gov.br>. Acesso em: 22 novembro 2007. 
187 ALVES, Roberto Barbosa. Direito da infância e da juventude. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 53. 
188 PAZZAGLINI FILHO, Marino. Princípios constitucionais reguladores da administração pública: agentes 
públicos – discricionariedade administrativa, extensão da atuação do Ministério Público e do controle do poder 
judiciário. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2003. p. 128. 
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devendo julgar relevando a importância da validação desses interesses juridicamente 
protegidos na construção do Estado de Direito e que atende às peculiaridades do direito 
material, no seu conteúdo e extensão, impondo ato de validação concorde com os 
princípios determinantes de sua formulação.189 

 

Desta forma, a decisão do magistrado deverá garantir o direito à educação da 

criança, visto que este é considerado direito fundamental, conforme descrito no capítulo anterior. 

Cabe salientar que a educação é dever do Poder Público. No caso de creche, esta é de 

competência dos municípios, conforme o art. 211, § 2º, da CFRB de 1988. 

 

Ora, está presente no dispositivo legal citado a responsabilidade do Poder Público, 

no caso dos municípios, o dever de garantir creches a crianças de zero a seis anos. Neste sentido, 

é entendimento do TJSC: 

É considerado também de sua competência o regime de colaboração, de efetivar, 
aumentar, capacitar e propiciar condições de acesso e universalização ao sistema 
constitucional e legal de garantias de assistência à educação, v. arts. 205 e 208, IV, 
CFRB de 1988 e art. 54, IV, do ECA.190 

 

O entendimento do Poder Judiciário de Santa Catarina e dos Tribunais Superiores 

é baseado na decisão proveniente do Agravo Regimental em Recurso Extraordinário nº 410.715-

5/SP, Relator Min. Celso de Mello, que trouxe um novo entendimento, culminando em mudanças 

significativas para as decisões emitidas pelo Poder Judiciário, visto que há relevância de 

considerar o direito à educação como uma prerrogativa constitucional deferida a todos, conforme 

determina o art. 205 da CRFB de 1988: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da 

família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

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

trabalho” 191. 

 

Neste julgamento, o Min. Celso de Mello avalia a “educação infantil como direito 

fundamental de toda a criança, e não se expõe, o processo de efetivação a análise meramente 

                                            
189 ALVES, Roberto Barbosa. Direito da infância e juventude. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 14. 
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discricionária da Administração Pública”.192 Cabe salientar que a discricionariedade 

administrativa será discutida posteriormente. 

 

O direito da criança e do adolescente é especial pela particularidade de garantias 

constitucionais a eles assistidas. Neste caso, o magistrado deve assumir a figura do “Juiz Social”, 

baseado na Doutrina Alemã, que define “as decisões judiciais com mais sensibilidade para os 

direitos fundamentais e para o quadro social da ordem jurídica, a que se prende, doravante, a 

dimensão nova, concreta e objetiva daqueles direitos”.193 

 

Ainda neste sentido, Josiane Rose Petry Veronese esclarece: 

A condição peculiar da criança e do adolescente como pessoa em desenvolvimento – 
considerado como o norte basilar do Estatuto, deve seu aplicador procurar sempre as 
medidas mais adequadas à proteção da criança e do adolescente. Por tratar-se de um ser 
em desenvolvimento merece toda atenção propiciada aos adultos mais algumas 
peculiares à sua condição. Pode o julgador, inclusive, contrariar certos dispositivos 
legais a fim de melhor proteger à criança e ao adolescente no caso concreto.194 

 

O fato do magistrado optar pela decisão de determinação judicial de matrícula 

compulsória é derivada da falta de vaga na creche municipal, como no caso da negativa de 

inclusão de novas crianças pelo fator físico da instituição escolar, que comporta um determinado 

número de alunos.  

 

Neste sentido, Marino Pazzaglini Filho orienta: 

Conclui-se, portanto, que a absoluta prioridade de atendimento pela Administração 
Pública das questões relativas à criança e ao adolescente, impõe ao Estado, inclusive, 
primazia na destinação de recursos públicos para a concretização de seus direitos 
constitucionais.195 

 

O Juiz, ao determinar a matrícula compulsória, deve basear-se nos direitos 

fundamentais da criança, bem como o dever do Poder Público de propiciar o acesso à educação, 

conforme determinada a CRFB de 1988. Além disso, trata-se de garantir direitos de pessoa 
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incapaz. Ainda neste sentido, mediante a aplicação do princípio da proporcionalidade ou 

razoabilidade, na colisão entre o princípio de separação dos poderes e o da garantia à educação é 

este último que deve prevalecer.196 

 

Cabe salientar que a determinação de matrícula compulsória deverá ser realizada 

após uma licitação ou delegação legalizada. Neste sentido, o TJSC tem como entendimento: 

O Estado não tem o dever de inserir a criança numa escola particular, porquanto as 
relações privadas subsumem-se a burocracias sequer previstas na Constituição. O que o 
Estado soberano promete por si ou por seus delegatários é cumprir o dever de educação 
mediante o oferecimento de creche para crianças de zero a seis anos. Visando ao 
cumprimento de seus desígnios, o Estado tem domínio iminente sobre bens, podendo 
valer-se da propriedade privada, etc. O que não ressoa lícito é repassar o seu encargo 
para o particular, quer incluindo o menor numa ‘fila de espera’, quer sugerindo uma 
medida de tangencia a legalidade, porquanto a inserção numa creche particular somente 
poderia ser realizada sob o pálio da licitação ou delegação legalizada, acaso entidade 
fosse uma longa manu do Estado ou anuísse, voluntariamente, fazer-lhe às vezes.197 

 

É importante relembrar que o direito à educação também está previsto no Estatuto 

da Criança e do Adolescente – Lei nº 8.069/90 e na Lei de Diretrizes Básicas – Lei nº 9.394/96. 

Assim sendo, o fundamento infraconstitucional é suficiente para argumentar a garantia dos 

direitos das crianças em vaga em creche ou pré-escola, conforme os seguintes julgamentos do 

STF nos recursos: Ag. Reg. no Recurso Extraordinário 401.023-2/SP, Ag. Reg. no Recurso 

Extraordinário 463-210-1/SP, Ag. Reg. no Recurso Extraordinário 403.822-5/SP, Ag. Reg. no 

Recurso Extraordinário 410.646-6/SP e Ag. Reg. no Recurso Extraordinário 384.201-3/SP. 

 

 

3.3.1 Sindicabilidade do judiciário e discricionariedade administrativa 

   

 

O direito está interligado com o dever jurídico, sendo este resumido como “a 

existência de um poder de coerção apto a alcançar o resultado almejado em não sendo ele 
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espontaneamente observado”.198 É importante ressaltar que a educação é considerada direito 

fundamental e direito público subjetivo, conforme abordado no capítulo anterior. Entretanto, este 

direito também prevê um dever. É dever do Poder Público oferecer vagas nas instituições de 

ensino e realizar a manutenção destas, incluindo-se as creches, conforme determina o art. 208 da 

CRFB de 1988: 

Art. 208 - O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 
I - ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita 
para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria; 
II - progressiva universalização do ensino médio gratuito: 
III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 
preferencialmente na rede regular de ensino; 
IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade: 
V - acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação artística, 
segundo a capacidade de cada um; 
Vl - oferta de ensino noturno regular adequado às condições do educando; 
VII - atendimento ao educando no ensino fundamental através de programas 
suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. 
§ 1° O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo; 
§ 2° O não-oferecimento do ensino-obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta 
irregular importa responsabilidade da autoridade competente; 
§ 3° Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer 
lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela freqüência à escola.  

 

A respeito do inciso IV do art. 208 da CRFB de 1988, é de extrema importância 

ressaltar as palavras de Emerson Garcia: 

Assim, ao prever a exigibilidade desses direitos prestacionais e assegurar a imediata 
sindicabilidade judicial dos direitos mencionados no art. 208, o legislador 
infraconstitucional reconheceu, implicitamente, a sua essencialidade para um 
desenvolvimento digno das crianças e dos adolescentes. Afora o ensino fundamental, 
devem ser adotadas as medidas possíveis à imediata implementação do atendimento 
educacional especializado aos portadores de deficiência, do atendimento em creche e 
pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade (prestação de cunho igualmente 
assistencial), do ensino noturno regular, adequado às condições do educando, dos 
programas suplementares de oferta de material didático escolar, transporte e assistência à 
saúde do educando do ensino fundamental e da escolarização e profissionalização dos 
adolescentes privados de liberdade.199 

 

O direito à vaga em creche é dever da administração pública municipal, conforme 

estudo realizado no segundo capítulo. Entretanto, no caso de omissão do Poder Público, ocorre a 

sindicabilidade judicial.  

 
                                            
198 GARCIA, Emerson. O direito à educação e suas perspectivas de efetividade. Jus Navigandi, Teresina, ano 8, 
n. 480, out. 2004. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=5847>. Acesso em: 12 maio 2008. 
199 GARCIA, Emerson. O direito à educação e suas perspectivas de efetividade. Jus Navigandi, Teresina, ano 8, 
n. 480, out. 2004. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=5847>. Acesso em: 12 maio 2008. 
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Quanto à conceituação de sindicabilidade judicial, Leandro Paulsen esclarece:  

 O art. 5º, XXXV, da Constituição de 1988 assegura amplo acesso ao Judiciário. Não 
apenas a lesão a direito, mas a própria ameaça de lesão já revela interesse processual e é 
digna de tutela. Ademais, todos os atos administrativos estão sujeitos ao controle 
jurisdicional. É o que se costuma designar, impropriamente, por “sindicabilidade 
judicial”. Digo impropriamente porque a expressão “sindicabilidade” não existe na 
língua portuguesa. Trata-se de uma adaptação do verbo italiano “sindacare”, que 
significa revisar, criticar. A chamada sindicabilidade jurisdicional, assim, é utilizada 
para fazer referência ao que é passível de controle ou revisão judicial.200 

 

Ora, a sindicabilidade judicial é a possibilidade de revisão judicial dos atos 

administrativos. Ou seja, no caso do não-oferecimento de vagas em creches municipais, os pais 

ou responsáveis que diretamente acionar o Poder Público, deverão se dirigir até o Conselho 

Tutelar mais próximo. Este órgão deverá requisitar o serviço e no caso de negativa da 

Administração Pública Municipal em conceder a vaga na creche, o Ministério Público deverá ser 

acionado. 

 

Entretanto, a Administração Pública Municipal apresenta como defesa, a tese que 

não cabe a intervenção do Poder Judiciário em virtude da discricionariedade administrativa.  

 

Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, o conceito de discricionariedade é: 

A margem de liberdade que remanesça ao administrador para eleger, segundo critérios 
consistentes de razoabilidade, um, dentre pelo menos dois comportamentos cabíveis, 
perante cada caso concreto, a fim de cumprir o dever de adotar a solução mais adequada 
à satisfação da finalidade legal, quando, por força da fluidez das expressões da lei ou da 
liberdade conferida no mandamento, dela não se possa extrair objetivamente, uma 
solução unívoca para a situação vertente.201 

 

A administração pública é detentora de faculdade conferida por lei para apreciação 

de cada caso concreto, obedecendo a critérios de oportunidade e conveniência, devendo escolher 

duas ou mais soluções, admitidas pelo direito.202 A discricionariedade pode estar presente nas 

etapas de formação do ato administrativo, na norma jurídica, no momento da prática do ato e nos 

elementos do ato administrativo (sujeito, objeto ou conteúdo, forma, motivo e finalidade). 

                                            
200 PAULSEN, Leandro. Comentários. Disponível em: <http://www.leandropaulsen.com/site/comentarios.asp>. 
Acesso em: 22 maio 2008. 
201 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Discricionariedade e controle jurisdicional. 2. ed. São Paulo: Malheiros 
Editores LTDA, 2006. p. 48. 
202 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Discricionariedade administrativa na Constituição de 1988. 2. ed. São 
Paulo: Atlas, 2007. p. 67. 
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Neste sentido, Daniele Comin Martins: 

[...] a discricionariedade não é o simples arbítrio inconseqüente do administrador, mas, 
ao contrário, a decisão que se deve se submeter a critérios de razoabilidade e adequação 
às necessidades dadas pela realidade, de modo que não há que se falar em 
discricionariedade absoluta.203 

 

Neste sentido, o Min. Celso de Mello esclarece 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”. 204 

 

A tese referente à discricionariedade político-administrativa não é aplicada no 

caso em tela, tendo em vista “o atendimento de crianças em creche (art. 208, IV da CRFB de 

1988), não pode ser exercida de modo a comprometer, com apoio em juízo de simples 

conveniência ou de mera oportunidade, a eficácia desse direito básico de índole social”.205 

 

Neste sentido, a Desembargadora Sônia Maria Schmitz, elucida a questão da 

discricionariedade embasada pelo entendimento do Ministro Luiz Fux, do STJ: 

A determinação judicial desse dever pelo Estado, não encerra suposta ingerência do 
Judiciário na esfera da administração. Deveras, não há discricionariedade do 
administrador frente aos direitos consagrados, quiçá constitucionalmente. Nesse campo a 
atividade é vinculada sem admissão de qualquer exegese que vise afastar a garantia 
pétrea.206 

 

Desta forma, Pazzaglini afirma: “o Poder Judiciário, pelo exposto, tem o dever 

legal de anular a atuação ilegítima da Administração Pública não só porque infringe de forma 

                                            
203 MARTINS, Daniele Comin. Estatuto da criança e do adolescente e política de atendimento. 1. ed. (ano 2006), 
6. tir. Curitiba: Juruá, 2008. p. 90. 
204 BRASÍLIA. Supremo Tribunal Federal. Ag. Reg. no Recurso Extraordinário nº 410.715-5 – SP. Relator: Min. 
Celso de Mello. Brasília, 22 de novembro de 2005. Disponível em: <www.stf.gov.br>. Acesso em: 12 maio 2008. 
205 BRASÍLIA. Supremo Tribunal Federal. RE-AgR n. 410.715-5/SP. Relator: Min. Celso de Mello. Decisão 
Unânime. Brasília, 22 de novembro de 2005. Disponível em: <www.stf.gov.br>. Acesso em: 12 maio 2008. 
206 SANTA CATARINA. Tribunal de Justiça. Apelação Cível em Mandado de Segurança nº 2006.037445-3, de 
Criciúma. Relatora: Des. Sônia Maria Schmitz. Florianópolis: 29 de maio de 2007. Disponível em: 
<www.tjsc.gov.br>. Acesso em 12 de maio de 2008. 
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frontal a norma jurídica, mas também porque transgride princípio constitucional (expresso ou 

implícito)”.207 

 

Para que o Poder Judiciário seja acionado, o ato administrativo deve ferir um 

direito merecedor de tutela, apesar de conter todos os requisitos legais.208 No respectivo trabalho, 

o enfoque é a garantia do direito à creche da criança, sendo que o art. 227 da CRFB o qualifica 

direito fundamental. 

 

Neste sentido, Luiz Henrique Urquhart Cademartori afirma:  

Nesta perspectiva, amplia-se o âmbito restrito das regras (leis e atos normativos em 
geral) e adentra-se à esfera dos princípios como normas que deverão constatar a 
adequação ou não do ato em questão ao ordenamento jurídico do Estado 
Constitucional.209 

 

Em outras palavras:  

O Poder Judiciário, ao examinar medida administrativa, sob o prisma da legalidade, deve 
ter em mente que esta compreende a observância de todo o sistema normativo e, 
portanto, dos princípios constitucionais expressos e implícitos que regem a atuação do 
agente público.210 

 

Marino Pazzaglini Filho elucida: 

Portanto, fora dessa hipótese, toda atuação do agente público, mesmo resultante de juízo 
discricionário, transformada em fatos administrativos concretos, abarcando atos e 
contratos administrativos, é sempre limitada pelo ordenamento jurídico e contrastável 
pelo Poder Judiciário.211 

                                            
207 BRASÍLIA. Supremo Tribunal Federal. Ag. Reg. no Recurso Extraordinário nº 410.715-5 – SP. Relator: Min. 
Celso de Mello. Decisão Unânime. Brasília, 22 de novembro de 2005. Disponível em: <www.stf.gov.br>. Acesso 
em: 12 maio 2008. 
208 CADEMARTORI, Luiz Henrique Urquhart. A discricionariedade administrativa no estado constitucional de 
direito . 1.ed. – Curitiba: Juruá, 2005. p. 150. 
209 CADEMARTORI, Luiz Henrique Urquhart. A discricionariedade administrativa no estado constitucional de 
direito . 1.ed. – Curitiba: Juruá, 2005. p. 150. 
210 PAZZAGLINI FILHO, Marino. Princípios constitucionais reguladores da administração pública: agentes 
públicos – discricionariedade administrativa, extensão da atuação do Ministério Público e do controle do poder 
judiciário. 2. ed. – São Paulo: Atlas, 2003. p. 128. 
211 PAZZAGLINI FILHO, Marino. Princípios constitucionais reguladores da administração pública: agentes 
públicos – discricionariedade administrativa, extensão da atuação do Ministério Público e do controle do poder 
judiciário. 2. ed. – São Paulo: Atlas, 2003. p. 128. 
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De acordo com a afirmação anterior, pode-se concluir que: “o direito se preocupa 

em impor ao exercente de competência estatal as diretivas atinentes às escolhas a realizar, 

submetendo sua atuação a processos de fiscalização permanente”.212 

 

É função do Poder Judiciário controlar a regularidade dos atos administrativos do 

Poder Executivo213. É necessário ilustrar que: O princípio da universalidade da jurisdição 

significa a possibilidade de ampla investigação sobre a atividade administrativa por parte do 

Judiciário, respeitados os limites do mérito das escolhas exercitadas no exercício de competência 

discricionária.214 

 

É importante ressaltar que, os pais ou responsáveis devem procurar os meios 

legais para que a criança tem seu direito garantido, visto que, não há discricionariedade 

administrativa em relação à falta de vaga em creche municipal. 

 

É importante frisar que “sendo a educação um direito fundamental assegurado em 

várias normas constitucionais e ordinárias, a sua não-observância pela administração pública 

enseja sua proteção pelo Poder Judiciário”.215 

 

Está evidenciado que o direito à vaga em creche das crianças menores de seis 

anos, é considerado direito fundamental e está garantido na CRFB de 1988 e no ECA. Caso 

ocorra a omissão do Poder Público quanto à efetivação dessa garantia, é necessário acionar o 

Poder Judiciário, como meio de defesa, conforme demonstrado nos capítulos anteriores. 

 

 

 

                                            
212 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo . 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 748. 
213 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo . 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 752. 
214 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo . 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 767. 
215 BRASÍLIA. Supremo Tribunal Federal. RE-Agr 463210. Relator: Min. Carlos Velloso. Brasília: 06 de 
dezembro de 2005. Disponível em: <www.stf.gov.br>. Acesso em: 24 maio 2008. 
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3.3.2 O direito à vaga em creche particular 

 

 

No caso de omissão do Poder Público, quanto à oferta de vaga em creche, o Poder 

Judiciário tem competência para atuar nos casos de infração legal, com o objetivo de garantir este 

direito para as crianças que o necessitem, apesar de acarretar em mudanças no orçamento do 

município, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 

Diversa é a hipótese segundo a qual a Constituição Federal consagra um direito e a 
norma infraconstitucional o explicita, impondo-se ao judiciário torná-lo realidade, ainda 
que para isso, resulte obrigação de fazer, com repercussão na esfera orçamentária.216 

 

Caso o Poder Público comunique que o acontecimento de tais episódios é derivado 

de grande demanda popular e um número de limite de crianças nas instituições, ou ainda, limite 

de espaço físico, pode o Ministério Público solicitar que o Poder Público arque com as despesas 

de uma creche particular? 

 

O STJ já se pronunciou a respeito deste tema, de acordo com a decisão 

proveniente do Resp n. 575280/SP: 

O Estado não tem o dever de inserir a criança numa escola particular, porquanto as 
relações privadas subsumem-se a burocracias sequer previstas na Constituição. O que o 
Estado soberano promete por si ou por seus delegatários é cumprir o dever de educação 
mediante o oferecimento de creche para crianças de zero a seis anos. Visando ao 
cumprimento de seus desígnios, o Estado tem domínio iminente sobre bens, podendo 
valer-se da propriedade privada, etc. O que não ressoa lícito é repassar o seu encargo 
para o particular, quer incluindo o menor numa ‘fila de espera’, quer sugerindo uma 
medida que tangencia a legalidade, porquanto a inserção numa creche particular somente 
poderia ser realizada sob o pálio da licitação ou delegação legalizada, acaso a entidade 
fosse uma longa manu do Estado ou anuísse, voluntariamente, fazer-lhe às vezes.217 

 

O Juiz é o responsável para analisar o mérito e proferir sentença sobre o caso em 

tela, visto que “toda atividade administrativa, mesmo a derivada do exercício do poder 

                                            
216 BRASÍLIA. Superior Tribunal de Justiça. REsp 575280. Relator: Min. José Delgado. Brasília: 02 de setembro 
de 2004. Disponível em: <www.stj.gov.br>. Acesso em: 23 maio 2008. 
217 BRASÍLIA. Superior Tribunal de Justiça. Resp. n. 575280 – SP. Relator: Min. José Delgado. Decisão 
Unânime. Brasília, 09 de setembro de 2004. Diário de Justiça da União, Brasília, 25 de outubro de 2004. Disponível 
em: <www.stf.gov.br>. Acesso em: 12  maio 2008. 
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discricionário do agente público, está sujeita ao controle jurisdicional amplo” 218. Além disso, 

deve fundamentar suas sentenças com o dispositivo legal previsto na CRFB de 1988 e no ECA, 

visto que o objetivo desta Lei é: 

[...] estabelecer alguns direitos fundamentais próprios de crianças e adolescentes. 
Reitere-se que o art. 227 da CF procura garantir, com absoluta prioridade, o direito à 
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. A garantia 
constitucional permite a tutela daqueles direitos não reconhecidos espontaneamente, mas 
uma tutela diferenciada, em que o juiz não pode se comportar como o juiz comum, 
devendo julgar relevando a importância da validação desses interesses juridicamente 
protegidos na construção do Estado de Direito e que atende às peculiaridades do direito 
material, no seu conteúdo e extensão, impondo ato de validação concorde com os 
princípios determinantes de sua formulação.219 

 

Neste sentido, a Apelação Cível n. 2007.005088-6, oriunda da Vara da Infância e 

Juventude da Comarca de Blumenau: 

[...] garantir vaga em estabelecimento de educação infantil para as crianças L.H.A.O, 
G.LD., M.H.P., M.A.A.M., M.A.G.M., B.M., Y.N.L.C., R.P.R.S., F.F.O., L.F.O. e 
J.F.O. Requereu a concessão de liminar para compelir o Município a disponibilizar 
vagas em estabelecimentos públicos de educação infantil em locais próximos às 
residências dessas crianças, ou a pagar as mensalidades em estabelecimentos privados, 
com a confirmação da medida ao final.220 

 

A solução emitida pelo Poder Judiciário foi a liminar deferida parcialmente, 

optando pela “disponibilidade de vagas em estabelecimentos de ensino infantil da rede pública 

em local próximo às residências das crianças indicadas na inicial”.221 

 

  O Poder Judiciário é o órgão competente para garantir o direito da criança, visto 

que se trata de pessoa incapaz perante a Lei, mas detentora de prioridade absoluta. Os tribunais 

superiores e o TJSC apresentam como entendimento da temática de efetivação da garantia 

fundamental à vaga em creche a inclusão das crianças de zero a seis anos incompletos. Quanto ao 

direito à creche particular, este poderá ser realizado mediante licitação ou delegação legalizada 

                                            
218 PAZZAGLINI FILHO, Marino. Princípios constitucionais reguladores da administração pública: agentes 
públicos – discricionariedade administrativa, extensão da atuação do Ministério Público e do controle do poder 
judiciário. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2003. p. 128. 
219 ALVES, Roberto Barbosa. Direito da infância e juventude. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 14. 
220 SANTA CATARINA. Tribunal de Justiça. Apelação Cível nº 2007.005088-6, de Blumenau. Relator: Des. 
Francisco Jose de Oliveira Filho. Florianópolis: 10 de abril de 2007. Disponível em: <www.tjsc.gov.br>. Acesso em: 
12 maio 2008. 
221 SANTA CATARINA. Tribunal de Justiça. Apelação Cível nº 2007.005088-6, de Blumenau. Relator: Des. 
Francisco Jose de Oliveira Filho. Florianópolis: 10 de abril de 2007. Disponível em: <www.tjsc.gov.br>. Acesso em: 
12 maio 2008. 
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CONCLUSÃO 

 
 

O objetivo do estudo monográfico está concluído, visto que foram apresentados os 

dispositivos legais referentes a CRFB de 1988, ECA e LDB que demonstram o direito 

fundamental das crianças de zero a seis anos incompletos em freqüentar a creche municipal. É 

importante salientar a afirmação dos tribunais superiores, bem como do Tribunal de Justiça de 

Santa Catarina quanto ao assunto. Inúmeros julgados comprovam a garantia da efetivação de 

matrícula, com o intuito de resguardar os interesses da criança, mesmo que para isso seja 

necessária a determinação judicial para a inclusão da mesma na instituição de ensino. 

 

A evolução do direito da criança e do adolescente está demonstrada no primeiro 

capítulo, com início na CRFB de 1988, seguida pelo Código de Menores de 1979 e a 

conceituação da doutrina adotada pelo referido dispositivo legal: a Doutrina de Situação 

Irregular.  

 

Em 1989, a Organização das Nações Unidas elaborou a Convenção dos Direitos da 

Criança e do Adolescente – Resolução nº 1.386/89 e teve a adesão de vários países, inclusive do 

Brasil. Pouco tempo depois, houve a edição da Lei nº 8.069/90, denominada “Estatuto da Criança 

e do Adolescente”, que aborda as seguintes inovações: a criança e o adolescente estão protegidos 

integralmente – entendimento este contrário ao conteúdo do Código de Menores de 1979, são 

considerados sujeitos de direito e detentores de condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. 

  

O Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido como ECA, é um marco na 

história do direito da infância e juventude, pois especifica os direitos das crianças e do 

adolescente e o dever do Estado, da família e sociedade em adotar o sistema de garantia de 

direitos para assegurar a efetivação destes, mediante promoção de direitos, defesa e 

responsabilização, controle judicial e social. 

 

O segundo capítulo é destinado para a educação, com fundamentação legal na 

CRFB de 1988, ECA e LDB. Inicialmente, demonstra-se a importância do direito à educação 

para crianças e adolescentes, sendo este um direito fundamental e direito subjetivo público. É 
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importante ressaltar que a CRFB de 1988 destina dentre os direitos à educação, a creche para 

crianças de zero a seis anos. O objetivo desta instituição de ensino é de auxiliar nos cuidados da 

criança e garantir o progresso intelectual, além da importância desta perante as famílias atuais, 

muitas vezes monoparentais ou apresentando casais que trabalham para garantir o sustento do lar. 

Ressalta-se que a creche é mantida pelo orçamento municipal, visto que, de acordo com as 

legislações citadas este é o responsável pelo custeio, manutenção, quadro de pessoal, 

profissionais qualificados, espaço físico e instalações. 

 

  Entretanto, muitas vezes o município não cumpre com seu papel quanto ao 

oferecimento de vagas em creche, não atendendo a quantidade real de crianças que necessitam 

deste direito em virtude de problemas quanto ao orçamento municipal. De acordo com a Portaria 

nº 92/2007 está evidenciado a problemática de falta de vaga, visto que está demonstrado que a 

Administração Pública Municipal adota uma Comissão de Matrícula Microrregional para realizar 

a seleção, com critérios baseados na renda per capita. 

 

  A referida portaria estabelece a quantidade mínima de quinze crianças e máxima 

de vinte e cinco e determina a criação de uma lista de espera, em ordem alfabética. Está 

comprovado que este documento fere os direitos da criança, ao invés de assegurá-los. 

 

Quanto ao contexto de falta de vagas, espaço físico ou profissional qualificado, é 

importante ressaltar que os tribunais superiores são unânimes ao declarar que não é competência 

do Poder Judiciário a discussão de políticas públicas, porém o atendimento da criança é 

primordial, visto tratar-se de seres com prioridade absoluta, conforme determina a CRFB de 

1988. 

 

  Por isso que é necessária a efetivação da garantia da vaga em creche mediante o 

Conselho Tutelar através de requisição perante a Secretaria Municipal de Educação. Caso este 

órgão não consiga realizar a matrícula da criança, o caso é encaminhado para o Ministério 

Público, que tem o dever de ingressar com Ação Civil Pública perante o Poder Judiciário. 
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  O Poder Judiciário adota a sindicabilidade para rever os atos administrativos do 

Poder Público e determinar a inclusão da criança na creche, com o objetivo de efetivação da 

garantia fundamental prevista na CRFB de 1988 e ECA, mediante inclusão na instituição 

municipal ou até a inclusão de crianças em estabelecimentos de ensino particulares, visto que 

existe o pronunciamento do STJ que determina que para aplicação desta medida a partir de 

processo licitatório ou delegação legalizada. É importante ressaltar que este entendimento 

também está presente em algumas decisões do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. 
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