
MEDIDA CAUTELAR NA SUSPENSÃO DE LIMINAR 720 SÃO PAULO

REGISTRADO : MINISTRO PRESIDENTE
REQTE.(S) :MUNICÍPIO DE GUARUJÁ 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE 

GUARUJÁ 
REQDO.(A/S) : JUÍZA DE DIREITO DA VARA DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE DA COMARCA DE GUARUJÁ 
ADV.(A/S) :SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS 
INTDO.(A/S) :MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO 

Trata-se  de  pedido  de  suspensão,  formulado  pelo  Município  de 
Guarujá/SP, contra decisões liminares proferidas pelo Juízo da Vara da 
Infância e Juventude -  2ª  Vara Criminal  da Comarca de Guarujá,  nos 
autos dos mandados de segurança, impetrados pelo Ministério Público 
do  Estado  de  São  Paulo  e  pela  Defensoria  Pública  paulista,  a  seguir 
listados:

1) Processo 3001860.44.2013.8.26.0223 (Número de Ordem: 
895/13);

2) Processo 3001482.88.2013.8.26.0223 (Número de Ordem: 
803/13);

3) Processo 3001799.86.2013.8.26.0223 (Número de Ordem: 
870/13);

4) Processo 3001859.59.2013.8.26.0223 (Número de Ordem: 
894/13);

5) Processo 3001854.37.2013.8.26.0223 (Número de Ordem: 
891/13);

6) Processo 3001795.49.2013.8.26.0223 (Número de Ordem: 
869/13);

7) Processo 3002378-34.2013.8.26.0223 (Número de Ordem: 
999/13);

8) Processo 3002351-67.2013.8.26.0223 (Número de Ordem: 
1033/13);

9) Processo 3002403-47.2013.8.26.0223 (Número de Ordem: 
1008/13);
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10)  Processo  3002284-86.2013.8.26.0223  (Número  de 
Ordem: 976/13);

11)  Processo  3002288-26.2013.8.26.0223  (Número  de 
Ordem: 978/13);

12)  Processo  3002285-71.2013.8.26.0223  (Número  de 
Ordem: 977/13);

13)  Processo  3002484-93.2013.8.26.0223  (Número  de 
Ordem: 1019/13);

14)  Processo  3002376-64.2013.8.26.0223  (Número  de 
Ordem: 997/13);

15)  Processo  3001862-14.2013.8.26.0223  (Número  de 
Ordem: 896/13);

16)  Processo  3001870-88.2013.8.26.0223  (Número  de 
Ordem: 902/13);

17)  Processo  3002020-69.2013.8.26.0223  (Número  de 
Ordem: 914/13);

18)  Processo  3002400-92.2013.8.26.0223  (Número  de 
Ordem: 1007/13);

19)  Processo  3002282-19.2013.8.26.0223  (Número  de 
Ordem: 974/13).

Narra  a  municipalidade  requerente  que  o  juízo  mencionado,  ao 
apreciar os argumentos expostos na iniciais dos referidos writs, deferiu as 
ordens liminares pleitedadas, determinando-lhe o imediato fornecimento 
de  vaga  em  creche  a  criança  em  tenra  idade  ou  o  seu  custeio  em 
estabelecimento  particular,  sob  o  fundamento  de  que  a  Constituição 
Federal garante, em seu art. 208, IV, educação infantil em creche e pré-
escola às crianças de até cinco anos de idade, delegando aos municípios a 
atuação prioritária no ensino fundamental e na educação infantil (art. 211, 
§ 2º).

Noticia, ainda, ter recorrido ao Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo, buscando reverter as decisões mencionadas, todas proferidas no 
mesmo  contexto.  A Corte  bandeirante,  contudo,  ao  analisar  o  pedido 
formulado em processo de Suspensão da Liminar, negou-o sob os termos 
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a seguir selecionados:

“(...)
O art. 205 da Constituição Federal, estabelece que a educação é  

direito de todos e dever do Estado e da família, sendo competência do  
Município garantir a educação infantil em creche e pré-escola e atuar  
prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil (art.  
208, inciso IV, c.c art. 211, § 2º, ambos da CF).

Como se vê, o Município é legitimado a garantir o atendimento  
de  crianças  em creche  e  pré-escola,  não  excluindo  sua  obrigação  a  
concorrência  das  demais  entidades  federativas  ou  a  ausência  de  
previsão orçamentária,  estando o  menor amparado pelo  estatuto da  
Criança e do Adolescente – ECA (Lei n. 8.069) que em seu artigo 53,  
garante-lhe o direito à educação contra a omissão da sociedade e do  
estado (art. 98, inciso I). 

(…)
No caso não se demonstrou a urgência  e  o grave  impacto da  

execução  das  medidas  judiciais  à  economia  pública  de  forma  a  
autorizar  a  providência  reclamada,  não  havendo  o  risco  do  efeito  
multiplicador e nem o  fumus boni iuris,  uma vez que o Supremo  
Tribunal  Federal  firmou  o  entendimento  que  a  omissão  da  
administração  quanto  ao  atendimento  ao  direito  indisponível  à  
educação  'importa  afronta  à  Constituição'  (RE  594018  AgR,  
Relator(a):  Min.  EROS  GRAU,  Segunda  Turma,  julgado  em  
23/06/2009,  Dje-148  DIVILG  06-08-2009  PUBLIC  07-08-2009  
EMENT  VOL-02368-11  PP-02360),  sendo  consentânea  a  
interpretação  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  quanto  ao  dever  do  
estado em garantir o atendimento em creche e, por consequência,  o  
direito subjetivo das crianças a esse serviço (RESP. Nº 575280-SP1ª  
Turma, j. 02.09.2004, Rel. Min Luiz Fux).

Logo, o presente pedido não é mesmo de ser deferido, por não  
exisirem  elementos  ensejadores  da  suspensão  dos  efeitos  das  
liminares” (grifos no original).

Alega, entretanto, que tal imposição ocasionará graves transtornos à 
ordem  social,  haja  vista  que  a  “matrícula  de  crianças  em  creches  nestes  
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moldes, ocorrerá em prejuízo das que aguardam na fila de espera a almejada vaga,  
gerando,  inexoravelmente,  um  sentimento  generalizado  de  injustiça  entre  a  
população guarujaense”.

Sustenta,  nesse  sentido,  em  que  pese  a  relevância  do  direito  à 
educação,  que  o  imediato  cumprimento  das  decisões  ora  atacadas 
encontraria obstáculo nos princípios da legalidade – na medida em que a 
ampliação  do  número  de  vagas  encontra-se  regulamentada  pela  Lei 
Municipal 3984/2012 e em razão de a lei municipal do plano decenal de 
educação ter positivado o cadastro de vagas e a lista de espera para as 
creches  -,  da  separação  dos  poderes,  da  reserva  orçamentária  e  da 
isonomia, 

“tendo em vista  os  direitos dos demais  interessados,  que  hoje  
figuram nas listagens oficiais  decorrente de lei,  em colocações mais  
adiantadas que os impetrantes dos mandados de segurança objeto do  
presente pedido e  que,  com as liminares,  foram preteridos,  gerando  
sensação concreta de injustiça.

Argumenta  que  a  decisão  impugnada  também  viola  a  Lei  de 
Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar 101/2000, na qual se impõe 
ao Poder Público antever suas despesas orçamentárias, como forma de 
planejá-las  e  organizá-las.  Alega,  nesse  sentido,  que,  na  hipótese  de 
repetição  de  demandas  com  igual  teor,  a  previsão  orçamentária  do 
Município será vulnerada, comprometendo a sua capacidade de atender, 
a contento, aos serviços públicos essenciais à população.

Aduz  que  nos  últimos  quatro  anos  aumentou  expressivamente  a 
oferta  de  vagas  em creches,  muito  embora  a  demanda real  por  vagas 
tenha se revelado maior do que a prevista para o ano corrente. Argúi, 
ainda,  que,  considerando-se  como  base  o  ano  de  2009,  houve  um 
incremento de 108,5% no número de vagas nas creches municipais.

Salienta que, não obstante os esforços empregados pelo Município 
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requerente,  tem  buscado  cumprir,  dentro  de  suas  possibilidades,  as 
obrigações  impostas  pela  Carta  Magna,  não  havendo cogitar,  pois,  da 
hipótese de “o Poder Judiciário imiscuir-se nos planos governamentais,  pois  
eles,  dentro  do  que  é  possível,  estão  de  acordo com a CF/1988,  não havendo  
omissão justificável”.

Requer,  ao  final,  o  deferimento  do  pedido  de  suspensão  das 
liminares  concedidas  nos  dezenove  mandados  de  segurança 
supracitados.

Em razão de determinação de oitiva pelo Ministro Presidente desta 
Corte,  em 16/9/2013,  o Ministério Público do Estado de São Paulo e  a 
Defensoria Pública da mesma unidade da Federação apresentaram suas 
manifestações nos autos pelo não acolhimento da contracautela.

Em 20/9/2013 e 10/10/2013, o Município de Guarujá, após ressaltar o 
potencial  efeito  multiplicador  das  demandas  em  comento,  apresentou 
duas petições de aditamento da inicial, a fim de incluir novas decisões 
liminares  deferidas  pelo  já  referido  Juízo  em  feitos  de  idêntico  teor. 
Assim,  o  requerimento  formulado  na  exordial  apresentada  pela 
municipalidade requerente passou a abranger os seguintes processos:

1) Processo 3001860.44.2013.8.26.0223 (Número de Ordem: 
895/13);

2) Processo 3001482.88.2013.8.26.0223 (Número de Ordem: 
803/13);

3) Processo 3001799.86.2013.8.26.0223 (Número de Ordem: 
870/13);

4) Processo 3001859.59.2013.8.26.0223 (Número de Ordem: 
894/13);

5) Processo 3001854.37.2013.8.26.0223 (Número de Ordem: 
891/13);

6) Processo 3001795.49.2013.8.26.0223 (Número de Ordem: 
869/13);
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7) Processo 3002378-34.2013.8.26.0223 (Número de Ordem: 
999/13);

8) Processo 3002351-67.2013.8.26.0223 (Número de Ordem: 
1033/13);

9) Processo 3002403-47.2013.8.26.0223 (Número de Ordem: 
1008/13);

10)  Processo  3002284-86.2013.8.26.0223  (Número  de 
Ordem: 976/13);

11)  Processo  3002288-26.2013.8.26.0223  (Número  de 
Ordem: 978/13);

12)  Processo  3002285-71.2013.8.26.0223  (Número  de 
Ordem: 977/13);

13)  Processo  3002484-93.2013.8.26.0223  (Número  de 
Ordem: 1019/13);

14)  Processo  3002376-64.2013.8.26.0223  (Número  de 
Ordem: 997/13);

15)  Processo  3001862-14.2013.8.26.0223  (Número  de 
Ordem: 896/13);

16)  Processo  3001870-88.2013.8.26.0223  (Número  de 
Ordem: 902/13);

17)  Processo  3002020-69.2013.8.26.0223  (Número  de 
Ordem: 914/13);

18)  Processo  3002400-92.2013.8.26.0223  (Número  de 
Ordem: 1007/13);

19)  Processo  3002282-19.2013.8.26.0223  (Número  de 
Ordem: 974/13)

20)  Processo  3002237-15.2013.8.26.0223  (Número  de 
Ordem: 968/13);

21)  Processo  3002135-90.2013.8.26.0223  (Número  de 
Ordem: 935/13);

22) Processo 300223-31.2013.8.26.0223 (Número de Ordem: 
967/13);

23)  Processo  3002136-75.2013.8.26.0223  (Número  de 
Ordem: 936/13);

24)  Processo  3002087-34.2013.8.26.0223  (Número  de 
Ordem: 925/13);
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25)  Processo  3002241-52.2013.8.26.0223  (Número  de 
Ordem: 970/13);

26)  Processo  4001784-03.2013.8.26.0223  (Número  de 
Ordem: 1117/13 );

27)  Processo  3003223-66.2013.8.26.0223  (Número  de 
Ordem: 1150/13);

28)  Processo  3003226-21.2013.8.26.0223  (Número  de 
Ordem: 1151/13);

29)  Processo  3003259-11.2013.8.26.0223  (Número  de 
Ordem: 1159/2013);

30)  Processo  3003239-20.2013.8.26.0223  (Número  de 
Ordem: 1156/2013);

31)  Processo  3003274-77.2013.8.26.0223  (Número  de 
Ordem: 1164/13);

32)  Processo  3003276-47.2013.8.26.0223  (Número  de 
Ordem: 1165/13);

33)  Processo  3003279-02.2013.8.26.0223  (Número  de 
Ordem: 1168/13 );

34)  Processo  3003263-48.2013.8.26.0223  (Número  de 
Ordem: 1162/13);

35)  Processo  3003277-32.2013.8.26.0223  (Número  de 
Ordem: 1166/13);

36)  Processo  3003241-87.2013.8.26.0223  (Número  de 
Ordem: 1157/13);

37)  Processo  3002529-97.2013.8.26.0223  (Número  de 
Ordem: 1031/13);

38)  Processo  3003261-78.2013.8.26.0223  (Número  de 
Ordem: 1160/13);

39)  Processo  3003546-71.2013.8.26.0223  (Número  de 
Ordem: 1243/13);

40)  Processo  3003621-13.2013.8.26.0223  (Número  de 
Ordem: 1264/13);

41)  Processo  3003563-10.2013.8.26.0223  (Número  de 
Ordem: 1248/13);

42)  Processo  3003565-77.2013.8.26.0223  (Número  de 
Ordem: 1249/13);
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43)  Processo  3003544-04.2013.8.26.0223  (Número  de 
Ordem: 1241/13);

44)  Processo  3003545-86.2013.8.26.0223  (Número  de 
Ordem: 1242/13).

A Procuradoria Geral da República opinou pelo indeferimento do 
pedido, em parecer assim sintetizado:

“Suspensão  de  liminar.  Decisões  que  determinaram  ao  
requerente que promovesse o atendimento em creche a crianças com  
tenra idade, sob pena de multa diária. É dever do Estado a garantia de  
atendimento em creche e de acesso à pré-escola. Precedentes do STF.  
Situação  danosa  a  que  se  expõem  os  beneficiários  das  liminares.  
'Periculum in mora' inverso.

- Parecer pelo indeferimento do pedido”.

É o relatório.

Decido.

Verifico,  preliminarmente,  que  se  encontra  bem  demonstrada  a 
natureza constitucional  da controvérsia  (Rcl  475/DF,  Rel.  Min.  Octavio 
Gallotti, Rcl 2.252-AgR/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, e SS 2.504-AgR/DF, 
Rel.  Min. Ellen Gracie),  uma vez que discutida na origem controvérsia 
jurídica relativa aos arts. 208, IV, e 211, § 2º, da Carta Maior.

Como se sabe, os arts. 297 do RISTF, 25 da Lei 8.038/1990 e 4º, § 4º, da 
Lei  8.437/1992,  preveem  a  suspensão,  pelo  Presidente  do  Supremo 
Tribunal Federal, de decisões concessivas de segurança, de liminar e de 
antecipação dos  efeitos  de  tutela  contra  o  Poder Público,  desde que a 
controvérsia constitucional travada na origem tenha o condão de causar 
grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas (Rcl 
497-AgR/RS, Rel. Min. Carlos Velloso; SS 2.187-AgR, Rel. Min. Maurício 
Corrêa; e SS 2.465 , Rel. Min. Nelson Jobim).
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Bem examinados os autos, não identifico, contudo, no caso ora em 
exame, o atendimento desse requisito elementar da sistemática legal de 
contracautela.

Isso porque, como se sabe, dado seu caráter excepcional, haja vista 
tratar-se de medida extrema apreciada em juízo perfunctório, baseado em 
cognição sumária,  para o deferimento do pedido de suspensão não se 
revela  suficiente  a  mera  alegação  de  dano  em  potencial  da  decisão 
atacada. É imprescindível que se demonstre a efetiva lesão a que estaria 
submetido o interesse público, o que, entendo, in casu, não ter ocorrido.

Cito, nesse sentido, trecho da decisão proferida pelo Min. Celso de 
Mello na SS 1.185/PA: 

“Suspensão  de  segurança .  Potencialidade  danosa  do  ato  
decisório.  Necessidade  de  comprovação inequívoca  de  sua  
ocorrência.  Excepcionalidade da  medida  de  contracautela  (Lei  nº  
4.348/64,  art.  4º).  Em  tema  de  suspensão  de  segurança,  não  se  
presume a  potencialidade  danosa  da  decisão  concessiva  do  writ 
mandamental ou daquela que defere liminar em sede de mandado de  
segurança. 

A existência  da  situação  de  grave  risco  ao  interesse  público,  
alegada para  justificar  a  concessão  da  drástica medida  de  
contracautela,  há  de  resultar  cumpridamente demonstrada  pela  
entidade  estatal  que requer  a  providência excepcional autorizada  
pelo art. 4º da Lei nº 4.348/64. Não basta, para esse efeito, a mera e  
unilateral  declaração  de  que,  da  execução  da decisão  concessiva  do  
mandado  de  segurança  ou  daquela  que  deferiu  a  liminar  
mandamental, resultarão comprometidos os valores sociais protegidos  
pela  medida  de  contracautela  (ordem, saúde,  segurança e  economia  
públicas)” (grifos no original). 

Como observado pelo Min. Joaquim Barbosa, ao apreciar a SL 747, 
cujas circunstâncias são idênticas a este caso, 
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“(...)
De  fato,  cabe  aos  Poderes  Executivo  e  Legislativo  fixar  os  

critérios  para  atendimento  das  demandas  públicas,  considerada  a  
escassez e a finitude de recursos disponíveis. Porém, não é possível  
escolher entre despesas obrigatórias e gastos secundários, frívolos ou  
suntuários.

Como  o  município-requerente  não  comprovou  a  inexistência  
desses gastos opcionais em sua previsão orçamentária, se por acaso for  
deferida a suspensão da liminar, o requerente ficaria livre para realizar  
despesas  de  pouca  densidade  pública,  em  desfavor  de  obrigação  
constitucional, como é o caso do fornecimento de educação básica”.

Não fosse isso o bastante, conforme autorizado pela jurisprudência 
pacífica  desta  Corte,  a  realização  de  um juízo  mínimo de  delibação  a 
respeito  da  questão  jurídica  deduzida  na  ação  principal  demonstra  a 
plena  harmonia  da  decisão  ora  contestada  com  a  jurisprudência  do 
Supremo  Tribunal  Federal,  concretizada,  entre  outros  julgados,  nas 
seguintes  decisões:  RE  384.201-AgR/SP,  Rel.  Min.  Marco  Aurélio;  RE 
463.210-AgR/SP, Rel. Min. Carlos Velloso; RE 410.715-AgR/SP, Rel. Min. 
Celso de Mello. Este último precedente possui a seguinte ementa:

“RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  -  CRIANÇA  DE  ATÉ  
SEIS ANOS DE IDADE - ATENDIMENTO EM CRECHE E EM  
PRÉ-ESCOLA  -  EDUCAÇÃO  INFANTIL  -  DIREITO  
ASSEGURADO  PELO  PRÓPRIO  TEXTO  CONSTITUCIONAL  
(CF, ART. 208, IV) -  COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO  
CONSTITUCIONAL  À  EDUCAÇÃO  -  DEVER  JURÍDICO  
CUJA  EXECUÇÃO  SE  IMPÕE  AO  PODER  PÚBLICO,  
NOTADAMENTE  AO  MUNICÍPIO (CF,  ART.  211,  §  2º)  -  
RECURSO IMPROVIDO.

-  A  educação  infantil  representa  prerrogativa  constitucional  
indisponível, que, deferida às crianças, a estas assegura, para efeito de  
seu desenvolvimento integral, e como primeira etapa do processo de  
educação básica, o atendimento em creche e o acesso à pré-escola (CF,  
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art. 208, IV).
- Essa prerrogativa jurídica, em consequência, impõe, ao Estado,  

por   efeito  da  alta  significação  social  de  que se  reveste  a  educação  
infantil,  a obrigação constitucional  de criar condições objetivas que  
possibilitem, de maneira concreta, em favor das “crianças de zero a  
seis anos de idade” (CF, art. 208, IV), o efetivo acesso e atendimento  
em  creches  e  unidades  de  pré-escola,  sob  pena  de  configurar-se  
inaceitável omissão governamental, apta a frustrar, injustamente, por  
inércia,  o  integral  adimplemento,  pelo  Poder  Público,  de  prestação  
estatal que lhe impôs o próprio texto da Constituição Federal.

-  A  educação  infantil,  por  qualificar-se  como  direito  
fundamental  de  toda  criança,  não  se  expõe,  em  seu  processo  de  
concretização,  a  avaliações  meramente  discricionárias  da  
Administração  Pública,  nem  se  subordina  a  razões  de  puro  
pragmatismo governamental. 

-  Os  Municípios  -  que  atuarão,  prioritariamente,  no  ensino  
fundamental e na educação infantil (CF, art. 211, § 2º) - não poderão  
demitir-se do mandato constitucional, juridicamente vinculante, que  
lhes foi outorgado pelo art. 208, IV, da Lei Fundamental da República,  
e  que  representa  fator  de  limitação  da  discricionariedade  político-
administrativa  dos  entes  municipais,  cujas  opções,  tratando-se  do  
atendimento das crianças em creche (CF, art. 208, IV), não podem ser  
exercidas  de  modo  a  comprometer,  com apoio  em juízo  de  simples  
conveniência ou de mera oportunidade, a eficácia desse direito básico  
de índole social.

-  Embora  resida,  primariamente,  nos  Poderes  Legislativo  e  
Executivo,  a prerrogativa de formular e executar políticas públicas,  
revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário, determinar, ainda  
que em bases  excepcionais,  especialmente  nas  hipóteses  de  políticas  
públicas  definidas  pela  própria  Constituição,  sejam  estas  
implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão - por  
importar  em  descumprimento  dos  encargos  político-jurídicos  que  
sobre  eles  incidem  em  caráter  mandatório  -  mostra-se  apta  a  
comprometer a eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais  
impregnados  de  estatura  constitucional.  A  questão  pertinente  à  
'reserva do possível'. Doutrina” (grifos meus).
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Isso posto, indefiro o pedido.

Publique-se.

Brasília, 24 de janeiro de 2014.

Ministro RICARDO LEWANDOWSKI

Presidente em exercício
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