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24/05/2012 PLENÁRIO

REPERCUSSÃO GERAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 761.908 SANTA 
CATARINA

RELATOR : MIN. LUIZ FUX
AGTE.(S) :MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 
ADV.(A/S) :PATRÍCIA TATIANA SCHMIDT 
AGDO.(A/S) :MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SANTA CATARINA 

AUTO-APLICABILIDADE DO ART. 208, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
DEVER DO ESTADO DE ASSEGURAR O ATENDIMENTO EM CRECHE E PRÉ-
ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A SEIS ANOS DE IDADE. 

Decisão: O Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral da 
questão constitucional suscitada. Não se manifestaram os Ministros Ayres 
Britto e Joaquim Barbosa. 

Ministro LUIZ FUX
Relator

Supremo Tribunal Federal
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Manifestação sobre a Repercussão Geral

24/05/2012 PLENÁRIO

REPERCUSSÃO GERAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 761.908 SANTA 
CATARINA

MANIFESTAÇÃO 

O  debate  travado  nos  autos  diz  respeito  à  auto-
aplicabilidade  do  art.  208,  IV,  da  Constituição 
Federal dever do Estado de assegurar o atendimento em 
creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de 
idade. 

Alega  o  Município  recorrente  que  a  Constituição 
Federal somente garante a obrigatoriedade do ensino 
fundamental,  não  sendo  a  inclusão  de  criança  em 
estabelecimento de educação infantil direito público 
subjetivo,  a  ser  efetivado  de  forma  imediata. 
Sustenta,  ainda,  que  o  acórdão  impugnado  violou 
diretamente os arts. 2º e 37 da C.F., ao determinar 
que  o  Município  realize  despesas  públicas  sem  que, 
para tanto, esteja autorizado. 

Entendo  que  a  questão  constitucional  ultrapassa 
nitidamente os interesses subjetivos da causa, tendo 
sido,  inclusive,  objeto  de  apreciação  de  ambas  as 
Turmas da Corte. O julgamento, porém, não se fez sob o 
ângulo  da  repercussão  geral.  Assim,  visando  à 
racionalização própria ao instituto, manifesto-me pela 
existência da repercussão geral da questão, submetendo 
esse entendimento à apreciação dos demais Ministros da 
Corte. 

Ministro Luiz Fux 

Supremo Tribunal Federal
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REPERCUSSÃO GERAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 761.908 SANTA 
CATARINA

PRONUNCIAMENTO

RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  – 
AUTUAÇÃO.

POLÍTICAS  PÚBLICAS  –  EDUCAÇÃO 
INFANTIL  –  ORDEM CONCEDIDA NA 
ORIGEM  –  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO  –  REPERCUSSÃO 
GERAL CONFIGURADA.

1. A Assessoria prestou as seguintes informações:

Eis a síntese do que discutido no Agravo de Instrumento 
nº 761.908/SC, da relatoria do Ministro Luiz Fux, inserido no 
sistema eletrônico da repercussão geral às 23 horas e 59 minutos 
do dia 4 de maio de 2012.

A Terceira  Câmara  de  Direito  Público  do  Tribunal  de 
Justiça do Estado de Santa Catarina, no julgamento da Apelação 
Cível em Mandado de Segurança nº 2008.054757-1, manteve a 
ordem  concedida,  assentando  a  obrigatoriedade  de 
fornecimento  de  vaga,  pelo  Município  de  Criciúma,  em 
estabelecimento educacional infantil, a crianças com idade entre 
zero e seis anos, ante as determinações contidas nos artigos 208, 
inciso IV, e 211, § 2º, da Carta Federal.

Não foram interpostos embargos de declaração.

No extraordinário protocolado com alegada base na alínea 
“a”  do  permissivo  constitucional,  o  agravante  argui 
transgressão aos artigos 2º, 5º, inciso LXIX, 167, inciso I, e 208, 
inciso  I  e  §  1º,  do  Diploma  Maior.  Sustenta  que  estaria 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 2019760.

Supremo Tribunal Federal

REPERCUSSÃO GERAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 761.908 SANTA 
CATARINA

PRONUNCIAMENTO

RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  – 
AUTUAÇÃO.

POLÍTICAS  PÚBLICAS  –  EDUCAÇÃO 
INFANTIL  –  ORDEM CONCEDIDA NA 
ORIGEM  –  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO  –  REPERCUSSÃO 
GERAL CONFIGURADA.

1. A Assessoria prestou as seguintes informações:

Eis a síntese do que discutido no Agravo de Instrumento 
nº 761.908/SC, da relatoria do Ministro Luiz Fux, inserido no 
sistema eletrônico da repercussão geral às 23 horas e 59 minutos 
do dia 4 de maio de 2012.

A Terceira  Câmara  de  Direito  Público  do  Tribunal  de 
Justiça do Estado de Santa Catarina, no julgamento da Apelação 
Cível em Mandado de Segurança nº 2008.054757-1, manteve a 
ordem  concedida,  assentando  a  obrigatoriedade  de 
fornecimento  de  vaga,  pelo  Município  de  Criciúma,  em 
estabelecimento educacional infantil, a crianças com idade entre 
zero e seis anos, ante as determinações contidas nos artigos 208, 
inciso IV, e 211, § 2º, da Carta Federal.

Não foram interpostos embargos de declaração.

No extraordinário protocolado com alegada base na alínea 
“a”  do  permissivo  constitucional,  o  agravante  argui 
transgressão aos artigos 2º, 5º, inciso LXIX, 167, inciso I, e 208, 
inciso  I  e  §  1º,  do  Diploma  Maior.  Sustenta  que  estaria 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 2019760.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 4 de 7



Manifestação sobre a Repercussão Geral

AI 761.908 RG / SC 

constitucionalmente  obrigado  a  prestar  apenas  o  ensino 
fundamental. Assevera não configurar a inclusão de criança em 
creche  e  pré-escola  espécie  de  direito  público  subjetivo,  mas 
somente meta programática a ser implementada pelo Estado de 
acordo com as próprias políticas sociais e econômicas. Aponta a 
impossibilidade  de  o  Poder  Judiciário  incumbir-se  da 
destinação dos recursos do Executivo, sob pena de violação ao 
princípio da independência entre os Poderes. Salienta a vedação 
a  interferência  externa  nas  questões  orçamentárias  do 
município,  não  sendo  possível  impor  aos  órgãos  públicos  a 
realização de gastos sem a respectiva previsão orçamentária.

Sob o ângulo  da repercussão geral,  alega estar  em jogo 
matéria  relevante  do  ponto  de  vista  econômico  e  jurídico,  a 
ultrapassar  o  interesse  subjetivo  das  partes,  ante  afronta  a 
disposições contidas no Texto de 1988, obrigando o município a 
agir  em  desconformidade  com  os  mandamentos 
constitucionais.

O  Ministério  Público  do  Estado  de  Santa  Catarina,  nas 
contrarrazões,  diz  da  ausência  de  prequestionamento  e  da 
necessidade  de  análise  de  normas  legais.  Afirma  não  ter  o 
agravante  impugnado  todas  as  premissas  constantes  no 
acórdão de origem. No tocante ao mérito, assevera o acerto do 
ato atacado, haja vista a existência de direito público subjetivo 
da  criança  de  zero  a  seis  anos  de  idade à  educação  infantil, 
assegurado  pela  frequência  em  creche  e  pré-escola,  não 
constituindo  mera  norma  programática  a  regra  contida  no 
inciso  IV  do  artigo  208  da  Lei  Maior.  Aduz  ter  havido  a 
regulamentação da aludida previsão constitucional por meio do 
artigo 54, inciso I, da Lei nº 8.069/90.

O extraordinário não foi admitido na origem.

Informo haver o relator dado provimento, em 2 de maio 
de 2012, ao agravo e determinado a subida do processo, não 
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tendo ocorrido, contudo, a reautuação do extraordinário até a 
presente data, consoante pesquisa realizada no sítio eletrônico 
do Supremo.

Eis o pronunciamento do relator, Ministro Luiz Fux:

MANIFESTAÇÃO

O  debate  travado  nos  autos  diz  respeito  à  auto-
aplicabilidade  do  art.  208,  IV,  da  Constituição  Federal 
dever do Estado de assegurar o atendimento em creche e 
pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade.

Alega  o  Município  recorrente  que  a  Constituição 
Federal  somente  garante  a  obrigatoriedade  do  ensino 
fundamental,  não  sendo  a  inclusão  de  criança  em 
estabelecimento  de  educação  infantil  direito  público 
subjetivo,  a  ser  efetivado  de  forma  imediata.  Sustenta, 
ainda,  que o acórdão impugnado violou diretamente os 
arts. 2º e 37 da C.F., ao determinar que o Município realize 
despesas públicas sem que, para tanto, esteja autorizado.

Entendo  que  a  questão  constitucional  ultrapassa 
nitidamente os interesses subjetivos da causa, tendo sido, 
inclusive,  objeto  de  apreciação  de  ambas  as  Turmas  da 
Corte. O julgamento, porém, não se fez sob o ângulo da 
repercussão geral. Assim, visando à racionalização própria 
ao instituto, manifesto-me pela existência da repercussão 
geral  da  questão,  submetendo  esse  entendimento  à 
apreciação dos demais Ministros da Corte.

Ministro Luiz Fux

2. Inicialmente, cumpre a autuação do extraordinário. O agravo de 
instrumento foi provido pelo relator. No mais, há de definir-se o tema de 
fundo sob o ângulo constitucional,  valendo notar a possibilidade de o 
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Judiciário  pronunciar-se  no  campo dos  direitos  inerentes  à  cidadania, 
mesmo envolvida certa política pública.

3. Admito como configurada a repercussão geral.

4.  Remetam  cópia  deste  pronunciamento,  a  título  de  simples 
colaboração,  ao Ministro  relator,  tendo em conta a  necessidade de  ser 
autuado o recurso extraordinário.

5. À Assessoria, para acompanhar o incidente.

6. Publiquem.

Brasília – residência –, 14 de maio de 2012, às 21h25.

Ministro MARCO AURÉLIO
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