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RESUMO 

 

A educação é um direito constitucional de natureza jurídica complexa. A Constituição 

de 1988 ampliou esse direito e pela primeira vez incluiu a educação infantil em seu 

texto, trazendo o direito à creche, que até então era de responsabilidade da 

assistência social, para a esfera do direito à educação. Essa mudança foi relevante 

porque a criança passou a ser vista com titular de direitos e como cidadã. O grande 

impacto dessa modificação, de acordo com a doutrina, é que a responsabilidade pela 

garantia e oferta da educação infantil passou a ser dos Municípios. Passados pouco 

mais de 30 anos da vigência da Constituição de 1988, observa-se que muitos 

Municípios não conseguem oferecer vagas para todas as crianças que demandam a 

matrícula na creche. Considerando que não se trata de etapa obrigatória da educação, 

faltam políticas públicas específicas e em muitos Municípios adota-se o sistema de 

lista de espera para atender a demanda. Diante da falta de vagas, para que haja o 

cumprimento do direito, há a busca do Poder Judiciário para que sejam 

disponibilizadas as vagas na creche. Ao judicializar a questão, o que se discute é se 

a concessão da vaga por meio de decisão judicial viola ou não o princípio da 

igualdade. Enquanto no Tribunal de Justiça de São Paulo o entendimento é que não 

há violação ao princípio da igualdade, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, 

entende-se que há violação ao princípio, tendo em vista a ordem e os critérios da lista 

de espera. Em razão dessa divergência, o presente trabalho tem por objetivo analisar 

a jurisprudência desses Tribunais de Justiça à luz do princípio da igualdade. 

 

Palavras-chave: Educação. Educação infantil. Creche. Judicialização. Princípio da 

igualdade. 

  



ABSTRACT 

 

Education is a constitutional right of a complex legal nature.The Constitution of 1988 

extended this right and for the first time the early childhood education was introduced 

by the constituent, especially the right to nursery, which until then was the responsibility 

of social assistance. This change was very relevant because the child became seen 

with a rights holder and seen as a citizen. But the great impact, according to the 

doctrine, is that the responsibility for the guarantee and offer of early childhood 

education became the municipalities. Past just over 30 years of the term of the 

Constitution of 1988, it is observed that the municipalities are unable to offer vacancies 

for all children who require enrollment in the nursery. Considering that this is not a 

compulsory stage of education, specific public policies are lacking and in many 

municipalities, the waiting list system is adopted to meet the demand. Given the lack 

of vacancies, so that there is the fulfillment of the right there is the search for the 

judiciary to make available the vacancy in the nursery.By judicializing the question, 

what is discussed is whether the granting of the vacancy through a judicial decision 

violates the principle of equality. While in the Court of Justice of São Paulo the 

understanding is that there is no violation of the principle of equality, in the Federal 

District Court of Justice, there is a violation of the principle, in view of the chronological 

order of the waiting list. In view of this divergence, the present work aims to analyse 

the jurisprudence of these courts of justice in the light of the principle of equality.  

 

Keywords: Education. Early childhood education. Nursery. Judicialization. Principle of 

equality. 
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INTRODUÇÃO 

 

O direito à educação é um dos direitos constitucionais mais importantes dentro 

do ordenamento jurídico brasileiro e teve sua ampliação com a Constituição Federal 

de 1988. A educação está relacionada aos próprios fundamentos do Estado 

Democrático de Direito.  

  

A Constituição de 1988, pela primeira vez, dispôs sobre a educação infantil, 

que compreende as etapas de ensino da creche e da pré-escola. Pelo que se extrai 

das disposições constitucionais, a creche, que corresponde ao período de ensino das 

crianças de zero a três anos, não consiste em etapa obrigatória da educação básica. 

 

Dentro do contexto constitucional, a educação infantil é de responsabilidade 

dos Municípios e, no que tange à creche, as instituições que eram amparadas pela 

assistência social tiveram que ser incorporadas ao sistema de ensino municipal. As 

significativas alterações legais, atreladas a não obrigatoriedade da creche, implicaram 

na dificuldade dos Municípios de ofertarem vagas suficientes e de implementarem 

política pública relativamente à creche, para atender aqueles que demandam pela 

vaga. Em vista desse cenário, passou-se a buscar a efetivação desse direito por meio 

de ação judicial. A judicialização do direito à creche ocupa o topo do ranking dos temas 

relativos ao direito à educação que são ajuizados no país.  

 

Por essa razão, o presente estudo, sem a pretensão de esgotar a temática, tem 

por objetivo analisar a judicialização do direito à creche, sob a ótica do princípio da 

igualdade. Para tanto, foram escolhidos os Tribunais de Justiça de São Paulo e do 

Distrito Federal, em razão da divergência de suas jurisprudências ao julgarem o 

assunto, principalmente, quando é colocado em questão o procedimento 

administrativo da lista de espera pela vaga. Enquanto que no Distrito Federal o 

entendimento majoritário é de que a ação individual implica em desrespeitar a lista de 

espera e viola o princípio da igualdade, no Estado de São Paulo, por sua vez, o 

entendimento majoritário e sumulado, é no sentido de que a obtenção da vaga, por 

meio de ação, não viola o princípio da isonomia. 
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Para o desenvolvimento deste trabalho, o primeiro capítulo será destinado ao 

estudo do direito à educação no Brasil, principalmente, a ampliação desse direito, a 

partir da Constituição de 1988, mediante a análise dos dispositivos da Constituição. 

Além disso, será apresentada a classificação do direito à educação, bem como a 

aplicabilidade da norma correspondente e sua eficácia. 

 

No segundo capítulo será estudado o direito à creche no Brasil, primeiramente 

do ponto de vista histórico, na visão de pedagogos e de historiadores, pois relaciona-

se com a análise jurídica do tema. Por conseguinte, do ponto de vista jurídico, serão 

analisados os aspectos constitucionais do direito à creche, bem como a decisão 

paradigma do Supremo Tribunal Federal sobre o direito subjetivo à educação infantil, 

especialmente, a creche. Ainda, serão analisados os diplomas legais que disciplinam 

e dispõem sobre o direito à creche, sobretudo, a importância dessas leis para a 

garantia desse direito, e uma breve análise dos dados oficiais para demonstrar o 

panorama das vagas e creches no Brasil. 

 

O terceiro capítulo irá tratar do fenômeno da judicialização da educação, 

especialmente do direito à creche, demonstrando a relevância do tema. Será 

apresentada a metodologia de pesquisa para a escolha dos acórdãos, bem como 

elucidado o sistema de listas de creche no Distrito Federal e São Paulo, para a melhor 

compreensão do tema e da jurisprudência dos Tribunais escolhidos. Por fim, será 

trazido o estudo dos acórdãos desses Tribunais e a análise da aplicação e 

interpretação do princípio da igualdade para deferir ou não a tutela individual nos 

respectivos casos concretos.  

 

  



12 
 

 

1 O DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO: LINEAMENTOS 

HISTÓRICOS, CLASSIFICAÇÃO, EFICÁCIA, APLICABILIDADE E 

EFETIVIDADE 

 

A educação está presente desde os primórdios da humanidade. Na 

Antiguidade, destacou-se a civilização grega, especificamente, o pensamento de 

Platão1 ao enaltecer o papel da educação dentro da república grega na formação dos 

indivíduos como cidadãos da pólis, destacando a educação das crianças, jovens e 

das mulheres para a formação da cidade. De acordo com a filosofia de Platão a 

educação é uma virtude e na sua concepção ela é considerada um instrumento de 

transformação social2.  

 

Com o cristianismo, a educação ficou ligada às religiões católica e a 

protestante, que marcaram todo o período da Idade Média, e no período Iluminista, a 

educação começa a se desvencilhar dos conceitos religiosos e passa a ter o viés das 

ciências. É nesse momento, que os pensadores Iluministas passam a destacar o papel 

da educação para o desenvolvimento da pessoa humana e do próprio Estado. Porém, 

ela não era acessível a todos os indivíduos, mas sim, era restrita à nobreza. 

 

Com a revolução industrial, a classe proletária passou a reivindicar o acesso à 

educação para o povo, pois a sociedade industrializada exigia cada vez mais a mão-

de-obra qualificada para o trabalho na indústria, momento em que a educação passa 

a ser reivindicada como direito relacionado ao Estado, à política e a cidadania.  

 

Além da revolução industrial, com a crise do Estado Liberal, fez emergir 

demandas da sociedade, principalmente dos trabalhadores no sentido de que o 

Estado oferecesse garantias e proteções em busca de justiça social. Nesse período, 

observa-se o avanço dos ideais socialistas, em especial as teorias defendidas por Karl 

Marx, no sentido de que a sociedade fosse mais justa e igualitária e que não houvesse 

diferença entre as classes sociais.  

                                                           
1 PLATÃO. A República / Platão. Organização: Daniel Alves Machado –Brasília: Editora Kiron, 2012. 
2WALKER,Daniel. Comenius: O Criador da Didática Moderna. Disponível em: 
http://www.ebooksbrasil.org/adobeebook/comeniusdw.pdf . Acesso em: 08/12/2018. 

http://www.ebooksbrasil.org/adobeebook/comeniusdw.pdf
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Thomas Humphrey Marshall3, ao tratar sobre a classe social e a cidadania, 

sustenta o papel da educação, como um dever social, no desenvolvimento da 

sociedade no século XIX:  

 

Tornou-se cada vez mais notório, com o passar do século XIX, que a 
democracia política necessitada de um eleitorado educado e de que a 
produção científica se ressentia de técnicos e trabalhadores qualificados. O 
dever de auto aperfeiçoamento e de auto civilização, é, portanto, um dever 
social e não somente individual porque o bom funcionamento de uma 
sociedade depende da educação de seus membros. 
(...)  
Depreende-se disto que o desenvolvimento da educação primária pública 
durante o século XIX constitui o primeiro passo decisivo em prol do 
restabelecimento dos direitos sociais da cidadania no século XX. 

 

É nesse contexto histórico, que surgem os direitos fundamentais de segunda 

geração, denominados “direitos sociais” e a educação passa a ser tratada como um 

direito. 

 

De acordo com Manoel Gonçalves Ferreira Filho4, os direitos sociais 

pressupõem a existência de uma sociedade, e por isso não são direitos naturais. 

Quanto a natureza jurídica é de direito subjetivo, que consiste no poder de exigir 

prestação concreta do Estado. O Estado é o sujeito passivo desses direitos, e o 

objetivo do direito social é uma contraprestação sob forma da prestação de um 

serviço.  

 

Em 1917, a Constituição Mexicana é a primeira constituição a contemplar os 

direitos sociais e a tratar a educação como um direito constitucional. Seu texto 

influenciou outros países na elaboração de suas constituições. Pela leitura do texto 

constitucional mexicano, observa-se que o direito à educação é contemplado já no 

artigo 3º, o que revela a importância deste direito dentro do Estado Mexicano naquele 

                                                           
3 MARSHALL, T.H. Cidadania, Classe Social e Status. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1963, p. 74. 
4 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos humanos fundamentais. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2011, p. 67,68,69.  Referido ao autor cita como exemplo o direito à educação, quanto ao sujeito ao 
estabelecer que “é dever do Estado” (art. 205, CF de 1988), e quanto a prestação, cita o serviço escolar. 
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momento5, bem como sua afirmação como um direito constitucional do cidadão. De 

acordo com Paulo Bonavides6, o México é o berço do constitucionalismo social. 

 

Dois anos depois da Constituição Mexicana, na Alemanha, a Constituição de 

Weimar de 1919, também expressou em seu texto o direito à educação, consagrado 

no capítulo quatro, artigos 142 a 150. O artigo 142 merece destaque pois previa que 

o ensino seria gratuito e o Estado iria garantir, e no artigo 143 estabeleceu o ensino 

público.7  

 

Com o advento da Constituição Mexicana de 1917 e a Constituição de 1919 de 

Weimar tal período ficou marcado pelo Constitucionalismo Social. Mas é com o pós-

segunda guerra mundial que o Estado Social se afirma, e, em 1948, a Assembleia das 

Nações Unidas proclama a Declaração Universal dos Direitos Humanos8, cujo 

preâmbulo destacou o direito à educação: 

 

Agora portanto a Assembleia Geral proclama a presente Declaração 
Universal dos Direitos Humanos como o ideal comum a ser atingido por todos 
os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada 
órgão da sociedade tendo sempre em mente esta Declaração, esforce-se, por 
meio do ensino e da educação, por promover o respeito a esses direitos e 
liberdades, e, pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e 
internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância 
universais e efetivos, tanto entre os povos dos próprios Países-Membros 
quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição. 

                                                           
5 MÉXICO. Constituição Mexicana de 1917 - (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). 
“Artículo 3º. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -federación, estados, Distrito 
Federal y municipios-, impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, 
primaria y la secundaria conforman la educación básica obligatoria. 
La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser 
humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, 
em la independencia y en la justicia.”. Disponível em:  
https://www.juridicas.unam.mx/legislacion/ordenamiento/constitucion-politica-de-los-estados-unidos-
mexicanos . Acesso em: 01/05/2018. 
6BONAVIDES, Paulo. O Pioneirismo da Constituição do México de 1917. Disponível em: 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4430/6.pdf .  Acesso em: 29/04/2018 
7 CONSTITUIÇÃO DE WEIMAR. Article 142 - The arts, science and instruction are free. State provides 
protection and participates in its cultivation. 
Article 143 - The education of the youth has to be provided by public institutions. In their establishment, 
Reich, states and communities cooperate. 
The training of teachers has to be regulated uniform for the Reich, according to principles applying 
generally for higher education. Teachers at public schools enjoy the rights and share the duties of state 
Beamte. Disponível em:  
http://www.zum.de/psm/weimar/weimar_vve.php#Fourth%20Chapter%20:%20Education%20and%20
Schoole. Acesso em: 23/11/2018. 
8 UNESCO. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível em: 
https://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10133.html . Acesso em: 23/11/2018. 

https://www.juridicas.unam.mx/legislacion/ordenamiento/constitucion-politica-de-los-estados-unidos-mexicanos
https://www.juridicas.unam.mx/legislacion/ordenamiento/constitucion-politica-de-los-estados-unidos-mexicanos
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4430/6.pdf
http://www.zum.de/psm/weimar/weimar_vve.php#Fourth%20Chapter%20:%20Education%20and%20Schoole
http://www.zum.de/psm/weimar/weimar_vve.php#Fourth%20Chapter%20:%20Education%20and%20Schoole
https://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10133.html
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Thomas Humphrey Marshall, em sua obra “Cidadania, Classe Social e Status”, 

entende que por meio da educação a cidadania opera como um instrumento de 

estratificação social, e a educação permite ao cidadão ter um status que irá lhe 

acompanhar por toda vida, com o rótulo de legitimidade que lhe foi conferida9. 

 

 

1.1 O DIREITO À EDUCAÇÃO NAS CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS  

 

No contexto histórico do Brasil, todas as constituições previram o direito à 

educação, não exatamente nos mesmos moldes do texto atual. Na Constituição do 

Império de 182410, observa-se a redação de seu artigo 179, inciso XXXII, que 

dispunha sobre a instrução primária obrigatória e gratuita: 

 

Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos 
Brazileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a 
propriedade, é garantida pela Constituição do Imperio, pela maneira seguinte. 
 XXXII. A Instrucção primaria, e gratuita a todos os Cidadãos. 

 

No Brasil República, a Constituição de 189111, de maneira bastante singela 

previu que o ensino seria ministrado nos estabelecimentos públicos: 

 

Art.72 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no 
paiz a inviolabilidade dos direitos concernentes á liberdade, á segurança 
individual e á propriedade, nos termos seguintes: (Redação dada pela 
Emenda Constitucional de 3 de setembro de 1926) 
§ 6º Será leigo o ensino ministrado nos estabelecimentos públicos.           

 

Em 1934, a Constituição vigente12 dispunha expressamente a educação como 

um direito de todos os brasileiros: 

 

                                                           
9 MARSHALL, T.H. Cidadania, Classe Social e Status. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1963, p. 102. 
10 BRASIL. Planalto. Constituição de 1824 (“Constituição Política do Império Do Brazil” - de 25 de março 
de 1824). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao24.htm. Acesso 
em: 09/12/2018. 
11 BRASIL. Planalto. Constituição de 1891 (Constituição da República dos Estados Unidos Do Brasil - 
de 24 de fevereiro de 1891). Disponível em:  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao91.htm. Acesso em: 09/12/2018. 
12 BRASIL. Planalto. Constituição de 1934. (Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil - 
de 16 de julho de 1934. Disponível em:  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao34.htm. Acesso em: 09/12/2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao24.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao91.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao34.htm
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Art. 149 - A educação é direito de todos e deve ser ministrada, pela família e 
pelos Poderes Públicos, cumprindo a estes proporcioná-la a brasileiros e a 
estrangeiros domiciliados no País, de modo que possibilite eficientes fatores 
da vida moral e econômica da Nação, e desenvolva num espírito brasileiro a 
consciência da solidariedade humana.           
 

 

O texto constitucional de 1934 não trouxe nenhuma influência das 

Constituições do México ou de Weimar, no entanto, o direito à educação é tratado de 

maneira mais detalhada, e com disposições relativas às competências, custeio e 

níveis de ensino, destacando-se a gratuidade da educação primária.  

 

Os reflexos das constituições sociais podem ser vistos na Constituição de 

193713, que estabeleceu como um dever do Estado garantir o direito à educação, bem 

como determinou o ensino primário obrigatório e gratuito: 

 

Art. 125 - A educação integral da prole é o primeiro dever e o direito natural 
dos pais. O Estado não será estranho a esse dever, colaborando, de maneira 
principal ou subsidiária, para facilitar a sua execução ou suprir as deficiências 
e lacunas da educação particular. 
 
 Art. 129 - A infância e à juventude, a que faltarem os recursos necessários à 
educação em instituições particulares, é dever da Nação, dos Estados e dos 
Municípios assegurar, pela fundação de instituições públicas de ensino em 
todos os seus graus, a possibilidade de receber uma educação adequada às 
suas faculdades, aptidões e tendências vocacionais. 
 
Art. 130 - O ensino primário é obrigatório e gratuito. A gratuidade, porém, não 
exclui o dever de solidariedade dos menos para com os mais necessitados; 
assim, por ocasião da matrícula, será exigida aos que não alegarem, ou 
notoriamente não puderem alegar escassez de recursos, uma contribuição 
módica e mensal para a caixa escolar. 
 
 

A Constituição de 194614, por seu turno, também expressou o direito à 

educação como um direito de todos: 

Art.166 - A educação é direito de todos e será dada no lar e na escola. Deve 
inspirar-se nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. 
 
Art.168 - A legislação do ensino adotará os seguintes princípios: 
I - o ensino primário é obrigatório e só será dado na língua nacional; 

                                                           
13 BRASIL. Planalto. Constituição de 1937. (Constituição dos Estados Unidos do Brasil -  de 10 de 
novembro de 1937). Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao37.htm. Acesso em: 09/12/2018. 
14 BRASIL. Planalto. Constituição de 1946. (Constituição dos Estados Unidos do Brasil - de 18 de 
setembro de 1946). 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao46.htm. 
Acesso em: 09/12/2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao37.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao46.htm
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A carta constitucional de 196715, dispôs que a educação é um direito de todos 

e o ensino obrigatório e gratuito nos estabelecimentos oficiais dos sete aos quatorze 

anos de idade:  

 
Art 168 - A educação é direito de todos e será dada no lar e na escola; 
assegurada a igualdade de oportunidade, deve inspirar-se no princípio da 
unidade nacional e nos ideais de liberdade e de solidariedade humana. 
 
I - o ensino dos sete aos quatorze anos é obrigatório para todos e gratuito 
nos estabelecimentos primários oficiais; 
 
 

Mas é na Constituição de 1988, que o direito à educação foi ampliado e tratado 

detalhadamente pelo constituinte, consagrando a educação como um direito 

fundamental social. Por isso, o direito à educação deve ser analisado de maneira 

sistêmica, consoante a sua topografia constitucional.  

 

O direito à educação permeia todo o texto constitucional, e de acordo com Zélia 

Luiza Pierdoná16, a Constituição de 1988 preceituou a educação, relacionando-a com 

os fundamentos do Estado, dispostos no artigo 1º da Constituição. 

  

Dentre os fundamentos do Estado Democrático de Direito, estão a cidadania, a 

dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, 

fundamentos estes que sem o direito a educação não é possível alcançá-los.  Nas 

palavras de Fúlvia Helena de Gioia17 – “sem educação, não há cidadania. E sem 

cidadania, não há dignidade”. 

 

Luiz Antonio Miguel Ferreira18, pondera que o texto constitucional de 1988 é um 

marco ao fazer a junção da educação com a cidadania: 

 

                                                           
15 BRASIL. Planalto. Constituição de 1967. Constituição da República Federativa do Brasil De 1967. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao67.htm . Acesso em: 
09/12/2018. 
16 PIERDONÁ, Zélia Luiza. Objetivos Constitucionais da Educação e sua Relação com os Fundamentos 
do Estado Brasileiro. In: Direito Educacional em Debate - Volume I – Dâmares Ferreira (coord). São 
Paulo: Cobra Editora, 2004, p. 123. 
17 GIOIA, Fulvia Helena de. Tributação & custeio da educação pública. Curitiba: Juruá, 2018, p. 44. 
18 FERREIRA, Luiz Antonio Miguel. A Educação como fundamento para o exercício da cidadania. In: 
Temas de Direito à educação. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo: Escola Superior 
do Ministério Público, 2010, p. 120. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao67.htm


18 
 

 As Constituições anteriores não fizeram referência ao tema educação e 
cidadania. Algumas, como a de 1946 e 1967, falavam em educação calcada 
nos princípios "de liberdade e nos ideais de solidariedade humana", contudo, 
especificamente, em relação ao termo cidadania, somente a atual faz 
referência. Justifica-se tal situação pelo fato de ser a primeira Constituição, 
pós governo militar, alicerçada nos ideais de liberdade, dignidade da pessoa 
humana e cidadania (cf., art. 1º), a ponto de ser taxada de "Constituição 
Cidadã. 

 

Especificamente ao conjunto de dispositivos que tratam da educação na 

Constituição Federal de 1988, pondera Luiz Antonio Miguel Ferreira19: 

 

Esta versão legal do direito à educação, dentro desse conjunto, não se 
mostrava presente nas constituições passadas, e, por consequência no 
ordenamento jurídico vigente. Até então, tínhamos boas intenções e proteção 
limitada com relação à educação, mas não uma proteção legal, ampliada e 
com instrumentos jurídicos adequados à sua efetivação. 

 

Assim, do ponto de vista da topografia constitucional, inicialmente o direito à 

educação está previsto dentro do Título II da Constituição de 1988. O referido título 

dispõe sobre os direitos e garantias fundamentais, e seu capítulo II cuidou dos direitos 

sociais, conforme redação do artigo 6º, da Constituição Federal de 198820.  

 

Sobre a disposição topográfica do direito à educação, Ingo Wolfgang Sarlet21 

sustenta que o artigo 6º enuncia que a educação é um direito fundamental social. De 

acordo com Luiz Antonio Miguel Ferreira, a redação do referido artigo é o 

reconhecimento na Constituição Federal que a educação é o primeiro dos direitos 

sociais22. O artigo 7º da Constituição de 198823, nos incisos IV e XXV, dispõe sobre o 

                                                           
19 Idem. A judicialização da educação. p. 54 
20 BRASIL. Planalto. Constituição Federal de 1988. 
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o 
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 90, de 
2015).  
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 5 (cinco) 
anos de idade em creches e pré-escolas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006) 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 
15/12/2018. 
21 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 12ª ed., rev., atual e ampl. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora, 2015, p. 348. 
22 FERREIRA, Luiz Antonio Miguel. A judicialização da Educação. In: Temas de Direito à educação. 
São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo: Escola Superior do Ministério Público, 2010, p. 
58. 
23 BRASIL. Planalto. Constituição Federal de 1988. Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e 
rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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direito à educação e a oferta do direito à educação infantil, no rol dos direitos dos 

trabalhadores. 

 

Ao tratar das competências da União, Estados, Municípios e Distrito Federal, a 

Constituição Federal de 1988 também definiu para cada ente da federação suas 

competências no tocante à educação.  

 

O constituinte tratou de maneira específica e detalhada a educação no Título 

VIII, que trata da ordem social. Dentro de seu capítulo III, seção I, cuidou 

sistematicamente da educação, nos artigos 205 e seguintes da Constituição de 1988.  

 

Ingo Wolfgang Sarlet pondera que os artigos 205 a 208 integram a essência do 

direito fundamental à educação (fundamentalidade material – formal), E os artigos 209 

a 214 são normas de cunho organizacional e procedimental24. 

 

O artigo 205 da Constituição Federal25 inaugura as disposições relativas à 

educação, expressando que a educação é um direito de todos, dever do Estado, da 

família e da sociedade e que permite o desenvolvimento do indivíduo, bem como o 

prepara para o exercício da cidadania e para o trabalho. No artigo 20626, o constituinte 

estabeleceu os princípios que regem o ensino, dentre eles, o princípio da igualdade 

                                                           
 IV - salário mínimo ,fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades 
vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, 
transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo 
vedada sua vinculação para qualquer fim;  
XXV - assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade 
em creches e pré-escolas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006) 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 
15/12/2018. 
24SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 12ª ed., rev., atual e ampl. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora, 2015, p. 348. 
25 BRASIL. Planalto. Constituição da República Federativa do Brasil 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. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 23/11/2018. 
26  BRASIL. Planalto. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: I - igualdade de condições para 
o acesso e permanência na escola; IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
Constituição Da República Federativa Do Brasil De 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 18/12/2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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de condições para o acesso e permanência na escola e o princípio da gratuidade do 

ensino público em estabelecimentos oficiais. 

 

O artigo 208 é muito importante para o presente trabalho, na medida em que 

prevê a educação como um dever do Estado, dispõe como este direito será efetivado, 

bem como estabelece os níveis de ensino.  A redação deste dispositivo passou por 

significativas modificações em razão das Emendas Constitucionais nº 14 de 1996, nº 

53 de 2006, nº 59 de 2009, que alteraram a redação de alguns dos incisos relativos à 

educação básica.  

 

Comparando-se com a redação original de 1988 até chegar na redação atual, 

verifica-se a ampliação da garantia do direito à educação. Acerca da Emenda 

Constitucional nº 53 de 2006, Rodrigo de Albuquerque de Victor 27 ressalta sua 

importância: 

 

A EC n. 53/2006 sinaliza para um resgate paulatino da histórica dívida social 
no campo da educação infantil. Por meio da mencionada Emenda criou-se o 
FUNDEB, que tem como marca distintiva o financiamento da instrução básica 
(educação infantil e fundamental). 

 

Sobre a relevância da Emenda Constitucional nº 59 de 2009 pondera Carlos 

Roberto Jamil Cury e Luiz Antonio Miguel Ferreira28: 

 
Decorre de toda esta sistemática e em especial da interpretação a ser dada 
nas alterações proporcionais pela Emenda Constitucional  nº 59, que ocorreu 
uma ampliação do dever constitucional do Estado em relação à educação, 
ampliando, obviamente o lapso temporal do ensino obrigatório e, 
consequentemente, o direito subjetivo do cidadão em requerer a efetivação 
deste direito educacional obrigatório. 

 

Nesse sentido, tem-se que a redação original do artigo 208, inciso I, previa 

somente o ensino fundamental, obrigatório e gratuito:  

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

                                                           
27 VICTOR, Rodrigo de Albuquerque de. “Judicialização de políticas públicas para a educação infantil: 
características, limites e ferramentas para um controle judicial legítimo”. São Paulo: Saraiva, 2011, p.12. 
28 FERREIRA, Luiz Antonio Miguel. Obrigatoriedade da educação das crianças e adolescentes: uma 

questão de oferta ou de efetivo atendimento. In: Temas de Direito à educação. São Paulo: Imprensa 
Oficial do Estado de São Paulo: Escola Superior do Ministério Público, 2010, p.38. 
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I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não 
tiveram acesso na idade própria; 

 

A redação acima citada foi alterada duas vezes, primeiro pela Emenda 

Constitucional nº 14 de 1996 e após, pela Emenda Constitucional nº 59 de 2009, que 

ampliou o acesso à educação básica, incluindo a educação infantil.  

 

O citado inciso I, do artigo 208 inicialmente foi modificado pela Emenda 

Constitucional nº 14, de 1996, e passou a ter a seguinte redação:  

 
I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua 
oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria;    

                             
Novamente a redação do inciso I foi alterada pela Emenda Constitucional nº 59 

de 2009, que ampliou a garantia constitucional, na medida em que não somente o 

ensino fundamental é obrigatório, mas sim a educação básica, que abrange a 

educação infantil (pré-escolar), considerando a matrícula obrigatória a partir dos 

quatro anos de idade, até o ensino médio29:  

 
I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) 
anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a 
ela não tiveram acesso na idade própria;                         

  

No que tange o tema do presente trabalho, a redação original do artigo 208, 

inciso IV, também sofreu alterações relevantes. Isso porque o inciso IV, em sua 

redação original, previa o atendimento à creche e pré-escolas para as crianças de 

zero a seis anos de idade: 

 

IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de 
idade; 

 

Com a Emenda Constitucional nº 53 de 2006, foi inserido no inciso IV a 

expressão “educação infantil”, cuja definição já estava prescrita na Lei de Diretrizes e 

Bases de 1996, no artigo 29, como sendo a primeira etapa da educação básica e que 

                                                           
29 Conforme será estudado no capítulo próprio, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 
– Lei nº 9.394/1996, dispôs sobre os níveis escolares em seu artigo 21, e de acordo com este artigo a 
educação básica é formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E no tocante a 
obrigatoriedade, também será oportunamente analisada a questão, haja vista a obrigatoriedade da 
matrícula, prevista no artigo 6º da LDB. 
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tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança. Referida emenda também 

alterou a faixa etária para compreender as crianças até cinco anos de idade: 

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

 

O inciso VII, por sua vez também teve sua abrangência ampliada, pois na 

redação original estabelecia o atendimento e programas apenas para o ensino 

fundamental: 

 
VII - atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de programas 
suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e 
assistência à saúde. 

 
  

Ao passo que a atual redação dada pela Emenda Constitucional nº 59 de 2009 

garantiu o atendimento em todas as etapas da educação: 

 
VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por 
meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, 
alimentação e assistência à saúde.                  

 

Como visto houve significativa ampliação do direito à educação, considerando 

as disposições constitucionais inicialmente previstas, o que implica em maior atuação 

do Poder Público para efetivar o acesso à educação básica, em especial a educação 

infantil, que, pela primeira vez, foi tratada dentro do direito à educação, 

expressamente nos incisos I e no IV do artigo 20830. 

 

O artigo 209 da Constituição permite que o ensino seja oferecido pela iniciativa 

privada, estando o ensino privado sujeito às normas gerais da educação nacional, tal 

qual o ensino público. O artigo 211 estabeleceu a organização dos entes da federação 

em regime de colaboração dos sistemas de ensino, e fixa as competências de cada 

um dos entes quanto a oferta do ensino. Os Municípios são os responsáveis 

prioritariamente pelo ensino fundamental e educação infantil e os Estados pelo ensino 

fundamental e médio. Os artigos 212 e 213, por sua vez, tratam do financiamento da 

educação, sendo que o constituinte estabeleceu aplicação mínima de recursos 

destinados à educação. A União deverá destinar no mínimo 18% da receita de 

                                                           
30 A educação infantil, será analisada em capítulo próprio, comportando neste momento apenas esta 
ressalva.  
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impostos, ao passo que Estados, Distrito Federal e Municípios deverão destinar no 

mínimo 25% de suas receitas de impostos.  

 

O artigo 214 determinou ao legislador infraconstitucional a elaboração do plano 

nacional de educação, mediante lei, de duração decenal, que irá definir diretrizes, 

objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e 

desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis. A respeito deste artigo comenta 

Eduardo C. B. Bittar31: 

 

No tocante aos objetivos e diretrizes gerais da educação brasileira, o art. 214 
da CF 1988 é muito claro em apontar aqueles que são centrais para uma 
concepção de desenvolvimento da pessoa humana integrada ao 
desenvolvimento da sociedade brasileira, quais sejam: “I – erradicação do 
analfabetismo; II – universalização do atendimento escolar; III – melhoria da 
qualidade do ensino; IV – formação para o trabalho; V – promoção 
humanística, científica e tecnológica do país. VI – estabelecimento de meta 
de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto 
interno bruto.” Mas é importante afirmar o papel que o Plano Nacional de 
Educação, e seus pares em níveis municipais e estaduais (Plano Estadual de 
Educação; Plano Municipal de Educação) tem, no sentido de oferecer aos(às) 
educadores(as) os parâmetros específicos, que possam pautar prioridades a 
serem efetivadas por etapas de desenvolvimento e autoconsciência dos 
sistemas de ensino (federal; estadual; municipal), tornando-se, com isso, 
mais concretas as tarefas diante de desafios pontuados e identificados no 
interior dos planos, cuja validade é decenal. Eis o teor do art. 214 da CF 1988. 

 

A partir de 1988 houve uma profunda ampliação do direito à educação no Brasil, 

como se extrai das disposições constitucionais acima citadas. Além disso, a educação 

norteia o texto constitucional e relaciona-se aos princípios fundantes do Estado 

Democrático de Direito, pois por meio da educação é possível que o povo possa 

alcançar uma vida digna, exerça plenamente a cidadania, seja qualificado para o 

mercado de trabalho e promova o desenvolvimento do país.  

 

1.1.1 Classificação do direito à educação 

 

Valendo-se do critério da topografia constitucional, a princípio, o direito à 

educação classifica-se como um direito fundamental e social. Clarisse Seixas 

Duarte32, adota o entendimento de que o direito à educação é um direito social: 

                                                           
31 MORAES, Alexandre de. Constituição Federal Comentada. Alexandre de Moraes[et al.]; [organização 
Equipe Forense]. – 1. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 1479.  
32 SEIXAS DUARTE, Clarice. “A educação como um direito fundamental de natureza social”. Disponível 
em: http://www.scielo.br/pdf/es/v28n100/a0428100.Acesso em: 09/10/2016. 

http://www.scielo.br/pdf/es/v28n100/a0428100
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O artigo 6º da Constituição Federal de 1988 reconhece a educação como um 
direito fundamental de natureza social. Sua proteção tem, pois, uma 
dimensão que ultrapassa, e muito, a consideração de interesses meramente 
individuais. Assim, embora a educação, para aquele que a ela se submete, 
represente uma forma de inserção no mundo da cultura e mesmo um bem 
individual, para a sociedade que a concretiza, ela se caracteriza como um 
bem comum, já que representa a busca pela continuidade de um modo de 
vida que, deliberadamente, se escolhe preservar. 

 

No mesmo sentido, entende Fúlvia Helena de Gioia33: 

 

A Constituição Federal de 1988 é um novo marco no tratamento do direito à 
educação no Brasil que, pela primeira vez, é incluído no rol dos direitos 
sociais (art. 6º), dentre outros. Ademais, a educação é considerada como uma 
das necessidades vitais básicas dos trabalhadores urbanos e rurais e de sua 
família (art. 7º), o que evidencia seu reconhecimento como condição 
imprescindível para a dignidade da pessoa humana.  
Ao assim dispor, o legislador constitucional deu novo contorno jurídico ao 
direito à educação, delineado por um conjunto normativo específico, que 
reúne princípios e regras, cujo objetivo é sua implementação, em conteúdo, 
extensão e profundidade, por meio de ações impostas ao Estado, à 
sociedade e à família.  

 

Referida autora34 ainda destaca a dimensão do direito à educação dentro do 

ordenamento jurídico brasileiro: 

 

A expressão dimensão do direito à educação é adotada, especialmente com 
o intuito de incluir na análise dois aspectos fundamentais do direito à 
educação, que lhe permitem a identificação tal como incorporado no contexto 
jurídico brasileiro, a partir do atual ordenamento constitucional, ou seja, sua 
extensão e profundidade. 
A extensão é indicativa do conjunto de pessoas para as quais é assegurado 
o direito à educação; a profundidade é indicativa dos elementos materiais 
mínimos sem os quais estará comprometida a essência do direito à 
educação.  

 

Para Nina Beatriz Stocco Raniere35, o direito à educação é de natureza jurídica 

constitucionalmente complexa e o classifica da seguinte forma:  

 

É direito fundamental social, é direito individual e também direito difuso e 
coletivo, de concepção regida pelo conceito de dignidade humana. É 
igualmente dever fundamental. Os seus titulares e os seus sujeitos passivos 
são, simultaneamente uma coisa e outra. Comporta obrigações de fazer e 
não fazer, por parte de titulares e sujeitos passivos, que não se exaurem e 

                                                           
33 GIOIA, Fulvia Helena de. Tributação & custeio da educação pública. Curitiba: Juruá, 2018, p. 40. 
34 Idem. p. 41. 
35 RANIERI,Nina Beatriz Stocco. “O direito educacional no sistema jurídico brasileiro”. In: Justiça pela 
Qualidade na Educação - Associação Brasileira de Magistrados, Promotores de Justiça e Defensores 
Públicos da Infância e da Juventude (ABMP). São Paulo: Saraiva, 2013, p. 55. 
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exigem diferentes atendimentos, algumas vezes sob a reserva do possível. 
Seu regime jurídico, portanto, é complexo: envolve diferentes poderes e 
capacidades de exercício, com a inerente sujeição ao regime jurídico 
específico dos direitos fundamentais, mesmo dependendo de prestações 
materiais e de recursos financeiros.36 

 

Ainda há a compreensão do direito à educação como um serviço público 

essencial. Isso porque a educação enquanto dever do Estado também pode ser 

compreendida como um serviço. Nesse aspecto, pondera Nina Beatriz Stocco 

Ranieri37 que a educação é considerada como um serviço público, na medida em que 

se trata de um direito prestacional do Estado.   

 

De acordo com Fúlvia Helena de Gioia a educação está no rol dos serviços 

públicos essenciais, cujo dever é imposto ao Estado38, e assim, se submete ao regime 

jurídico de direito administrativo. E por ser um direto público, também é regida pelos 

princípios do direito administrativo, consoante o disposto no artigo 3739 da 

Constituição Federal de 1988. O não cumprimento deste dever implica em 

responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do §6º do referido artigo 37 da 

Constituição Federal. O próprio artigo 208, § 2º da Constituição40 reforça essa 

responsabilidade do Estado: 

 

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 
garantia de: 
§ 2º O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua 
oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente. 

 

                                                           
36 Esta classificação é a adotada no presente estudo, pois considera o direito à educação de maneira 
sistêmica e mostra sua abrangência e relevância dentro do ordenamento jurídico brasileiro. 
37 RANIERI,Nina Beatriz Stocco. “O direito educacional no sistema jurídico brasileiro”. In: Justiça pela 
Qualidade na Educação - Associação Brasileira de Magistrados, Promotores de Justiça e Defensores 
Públicos da Infância e da Juventude (ABMP). São Paulo: Saraiva, 2013, p. 82 e 86. 
38 GIOIA, Fulvia Helena de. Tributação & custeio da educação pública. Curitiba: Juruá, 2018, p.24. 
39 BRASIL. Planalto. Constituição Da República Federativa Do Brasil De 1988. Art. 37. A administração 
pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência 
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos 
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o 
direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 15/12/2018. 
40 BRASIL. Planalto. Constituição Da República Federativa Do Brasil De 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 18/12/2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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Desse modo, sendo a educação um direito público essencial, que deve ser 

oferecida pelo Estado, a falta de oferta ou má prestação deste serviço implica na 

responsabilidade objetiva deste. A respeito, sustenta Fúlvia Helena de Gioia41: 

(...) 
 
O novo viés dado ao direito à educação reflete-se na exigibilidade da atuação 
do Estado e da sociedade, já que, ultrapassando as características e limites 
de direito individual, assume status de direito subjetivo, reivindicável não 
somente do Estado mas também da sociedade. 
Por conseguinte, a dimensão do direito à educação é determinante do 
conjunto de ações estatais cuja falta configurará o descumprimento e 
desrespeito ao direito à educação tal como juridicamente contextualizado.  

 

Sem a oferta deste serviço público essencial, de natureza prestacional do 

Estado, a educação pode ser tutelada pela via judicial, quer seja pela via individual, 

quer seja pela coletiva, haja vista que a Constituição Federal de 1988 previu 

instrumentos processuais, como o mandado de segurança individual e coletivo, ação 

popular e ainda, de maneira genérica o direito de petição42. Ainda a Constituição 

Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXV, garante o acesso à justiça. 

 

Tanto a doutrina aqui tratada, quanto a jurisprudência, que será analisada 

oportunamente, não divergem sobre a possibilidade de pleitear o direito à educação 

em juízo. Esta ponderação é necessária para o presente trabalho, para demonstrar a 

possibilidade de judicializar o direito à educação quando este serviço não é oferecido 

pelo Estado. 

 

 

1.2 DA EFICÁCIA, APLICABILIDADE E EFETIVIDADE DO DIREITO À 

EDUCAÇÃO 

 

Além de se compreender o conceito amplo do direito à educação, necessário 

também compreender sua eficácia e sua efetividade. Isso porque as normas 

                                                           
41 GIOIA, Fulvia Helena de. Tributação & custeio da educação pública. Curitiba: Juruá, 2018, p.  50. 
42 RANIERI,Nina Beatriz Stocco. “O direito educacional no sistema jurídico brasileiro”. In: Justiça pela 

Qualidade na Educação - Associação Brasileira de Magistrados, Promotores de Justiça e Defensores 
Públicos da Infância e da Juventude (ABMP). São Paulo: Saraiva, 2013, p.93. 
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constitucionais são dotadas de eficácia e efetividade, e de acordo com Ingo Wolfgang 

Sarlet, não existe norma constitucional destituída de eficácia e aplicabilidade43. 

  

O direito à educação, por sua vez, é um direito fundamental, social, ao mesmo 

tempo que é individual, também é coletivo, além de ser um direito público - subjetivo. 

De acordo com a doutrina, determinados direitos sociais têm natureza jurídica de 

direito subjetivo44, ou seja, é possível exigir do Estado a prestação do serviço, 

inclusive, por meio de ação judicial.  

 

A natureza jurídica de direito subjetivo à educação é relevante para o presente 

estudo, por isso algumas breves considerações doutrinárias são pertinentes para 

compreender a dimensão e o conceito de direito subjetivo. No tocante ao conceito, 

Miguel Reale45, em sua definição, contextualizou a origem do direito subjetivo:  

 
Em linhas gerais, o direito subjetivo representa a possibilidade de exigir-se, 
como próprios, uma prestação, ou um ato, de maneira garantida, nos limites 
atributivos das regras de direito. 
 
Já dissemos que só recentemente surgiu e se determinou o conceito de 
direito público subjetivo. Trata-se de uma conquista da época moderna, que 
atinge a sua força teórica e doutrinária tão-somente na segunda metade do 
século XIX. O reconhecimento de direitos públicos subjetivos começa a ser 
feito quando se constituem as primeiras formas de governo representativo. 
 

 

Referido autor46enaltece a importância dos direitos públicos e subjetivos, 

destacando sua essencialidade para o desenvolvimento para o Estado:  

 
Para nós, os direitos públicos subjetivos são momentos desse processo de 
organização da vida social, de tal sorte que não apenas existem direitos e 
deveres para os indivíduos, como também, concomitante e paralelamente, 
direitos e deveres para o Estado: é algo que resulta da natureza mesma da 
evolução histórica. É tão essencial ao Estado, no mundo contemporâneo, o 
reconhecimento de esferas primordiais de ação aos indivíduos e grupos, que, 
embora os direitos públicos subjetivos possam sofrer redução, grande 
número deles sempre subsiste, até mesmo nos Estados totalitários. A 
estrutura mesma da sociedade atual impõe esse reconhecimento, que tende 

                                                           
43 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 12ª ed., rev., atual e ampl. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora, 2015, p. 289. 
44 Mantendo-se o conceito inicial de Manoel Gonçalves Ferreira Filho, citado no presente trabalho. 
45REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 25ª ed., 22ª tiragem, 2001. Disponível em: 
https://aprender.ead.unb.br/pluginfile.php/40071/mod_resource/content/1/Livro%20Miguel%20Reale.   
Acesso em: 04/06/2018, p. 248 e 250. 
46 REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 25ª ed., 22ª tiragem, 2001. Disponível em: 
https://aprender.ead.unb.br/pluginfile.php/40071/mod_resource/content/1/Livro%20Miguel%20Reale.   
Acesso em: 04/06/2018, p. 257. 

https://aprender.ead.unb.br/pluginfile.php/40071/mod_resource/content/1/Livro%20Miguel%20Reale
https://aprender.ead.unb.br/pluginfile.php/40071/mod_resource/content/1/Livro%20Miguel%20Reale
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progressivamente a alargar-se, como uma exigência da razão histórica, isto 
é, como fruto da própria experiência histórica.  

 

Com relação ao direito à educação, há previsão expressa no artigo 208, § 1º 

da Constituição no sentido de que “o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito 

público subjetivo”47, vale dizer, a educação básica obrigatória e gratuita dos quatro 

aos dezessete anos de idade, prevista no inciso I, do mencionado artigo 208. Acerca 

do citado § 1º do artigo 208, sustenta Clarice Seixas Duarte48: 

 

O reconhecimento expresso do direito ao ensino obrigatório e gratuito como 
direito público subjetivo autoriza a possibilidade de, constatada a ocorrência 
de uma lesão, o mesmo ser exigido contra o Poder Público de imediato e 
individualmente. Quanto a este aspecto, parece não haver muita polêmica. 
Ocorre que, como estamos diante de um direito social, o seu objeto não é, 
simplesmente, uma prestação individualizada, mas sim a realização de 
políticas públicas, sendo que sua titularidade se estende aos grupos 
vulneráveis. 
(...) 
Ora, não se pode esquecer que o direito público subjetivo visa resguardar 
interesses individuais quando os mesmos coincidem com o interesse público. 
Isso significa que o reconhecimento de que o indivíduo pode fazer funcionar 
a máquina estatal em seu interesse não se choca com o bem comum; ao 
contrário, faz parte dele. O reconhecimento de pretensões aos indivíduos pela 
lei vem reforçar a proteção de sua liberdade e não transformá-los em direitos 
privados. 

 

O referido parágrafo do artigo 208 trata somente do ensino obrigatório. No 

entanto, ressalva importante deve ser feita com relação a educação infantil. Como 

será tratado oportunamente, a educação infantil para os menores de quatro anos não 

constitui etapa obrigatória de ensino, entretanto, o artigo 208, inciso IV, prevê o dever 

do Estado de garantir a oferta da etapa não obrigatória da educação infantil. Ou seja, 

quando há o interesse do destinatário deste direito em ingressar na escola, nasce o 

direito subjetivo. Nesse sentido, Carlos Roberto Jamil Cury e Luiz Antonio Miguel 

Ferreira49 afirmam:  

 

Mas a questão do dever da administração não se limita ao ensino obrigatório, 
e o direito público subjetivo é ampliado por força de lei. Com efeito, a partir 
do momento em que a legislação fixou alguns outros deveres ao Estado em 

                                                           
47BRASIL. Planalto. Constituição Da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 19/05/2019. 
48SEIXAS DUARTE, Clarice. Direito público subjetivo e Políticas educacionais.In: São Paulo em 
Perspectiva, 18(2) 2004, p. 115. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/spp/v18n2/a12v18n2.pdf. 
Acesso em: 03/03/2019. 
49 FERREIRA, Luiz Antonio Miguel. Obrigatoriedade da educação das crianças e adolescentes: uma 

questão de oferta ou de efetivo atendimento. In: Temas de Direito à educação. São Paulo: Imprensa 
Oficial do Estado de São Paulo: Escola Superior do Ministério Público, 2010, p. 41. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.scielo.br/pdf/spp/v18n2/a12v18n2.pdf
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relação à educação, devem eles ser devidamente atendidos sob pena de 
legitimar uso de ação judicial. Exemplo típico desta questão refere-se à 
creche. Esta modalidade educacional não é obrigatória, mas a Constituição 
estabeleceu no artigo 208, IV, o dever do Estado em oferecê-la regularmente. 
Assim, a partir do momento em que há o interesse na colocação de uma 
criança na creche, deve o Estado oferecer a vaga, sob pena de ser acionado 
judicialmente, pois neste momento o direito à creche assume status de direito 
público subjetivo.  

 

Tal questão constitucional sobre o direito subjetivo à educação infantil e o 

direito à creche já foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal50 e atualmente não se 

coloca mais em dúvida o direito subjetivo à educação infantil, relativamente a etapa 

não obrigatória. 

 

Compreendido o direito à educação como um direito público subjetivo, quanto 

a sua eficácia, Ingo Wolfgang Sarlet, ao tratar da eficácia e aplicabilidade dos direitos 

fundamentais, propriamente ditos, pondera a eficácia dos direitos sociais, na sua 

dimensão prestacional, classificando-os como direitos sociais prestacionais, que em 

regra, são aptos a gerar efeitos jurídicos e tem por objetivo prestações do Estado51.  

 

Inicialmente, o direito à educação, pode ser classificado como uma norma 

constitucional programática, ou seja, para sua efetivação o Poder Público precisa 

estabelecer programas e políticas públicas, editar leis infraconstitucionais para dispor 

de maneira específica e concreta este direito.  

 

De acordo com o entendimento de Ingo Wolfgang Sarlet52, ao interpretar o 

artigo 205 da Constituição Federal de 1988, afirma que o seu conteúdo consiste em 

norma programática e tem eficácia limitada, pois apenas estabelece fins genérico e 

traçou as diretrizes para o Estado:  

 
O art. 205, ao dispor que “a educação, direito de todos e dever do Estado e 
da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade”, 
assume, de plano, uma dupla dimensão, pois tanto reconhece e define um 

                                                           
50 A análise das decisões judiciais referente ao direito à educação infantil, serão tratadas no capítulo 
oportuno, cabendo neste ponto apenas a ressalva sobre a questão do direito subjetivo quando se trata 
de etapa de ensino não obrigatória, em especial o direito à creche, que é o objeto deste estudo.  
51SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 12ª ed., rev., atual e ampl. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora, 2015, p. 289. 
52 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 12ª ed., rev., atual e ampl. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora, 2015, p. 348. 
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direito (fundamental) de titularidade universal (de todos!), quanto possui um 
cunho impositivo, na condição de norma impositiva de deveres, que, dadas 
as suas características (e sem prejuízo de a educação ser em primeira linha 
um direito fundamental exigível como tal), situa-se na esfera das normas de 
eficácia limitada ou dependentes de complementação, já que estabelece fins 
genéricos a serem alcançados e diretrizes a serem respeitadas pelo Estado 
e pela comunidade na realização do direito à educação, quais sejam,  “o pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho”. Por outro lado, tais parâmetros podem servir de 
critérios para a definição do conteúdo do direito à educação como direito 
subjetivo, demonstrando que dimensão subjetiva e dimensão objetiva se 
retroalimentam53. 
 

Celso Antônio Bandeira de Mello54, em obra específica sobre a eficácia das 

normas constitucionais, sobretudo, de direito social pondera que: 

 
Todas as normas constitucionais concernentes à Justiça Social – inclusive as 
programáticas – geram imediatamente direitos para os cidadãos, inobstante 
tenham teores eficaciais distintos. Tais direitos são verdadeiros “direitos 
subjetivos”, na acepção mais comum da expressão.  

 

Como se pode extrair do entendimento doutrinário, ainda que a norma seja de 

natureza programática, ela gera efeitos imediatos para os titulares do direito.  

 

Por essa razão, quanto a aplicabilidade, sustenta José Afonso da Silva55 que a 

educação é um atributo da pessoa humana, e tal direito é de aplicabilidade imediata:  

 
(...) em segundo lugar, que todas as normas da Constituição, sobre educação 
e ensino, hão que ser interpretadas em função daquela declaração e no 
sentido de sua plena e efetiva realização. A Constituição mesmo já 
considerou o acesso ao ensino fundamental, obrigatório e gratuito, é direito 
público subjetivo; equivale reconhecer que é direito plenamente eficaz e de 
aplicabilidade imediata, isto é, exigível judicialmente, se não for prestado 
espontaneamente.  

 

Em igual sentido, Clarisse Seixas Duarte afirma que o direito à educação é uma 

norma de aplicabilidade imediata, considerando o disposto no artigo 5º, §1º, da 

Constituição Federal de 1988 que dispõe que as normas definidoras dos direitos e 

garantias fundamentais têm aplicação imediata, que deve ser visto em conjunto com 

                                                           
53 INGO, Sarlet. Curso de Direito Constitucional. Ingo Sarlet, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero. 
4ª ed., ampl., incluindo novo capítulo sobre princípios fundamentais. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 636 
e 637.  
54 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Eficácia das normas constitucionais e direitos sociais. 1ª ed. 4ª 
tiragem. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 56. 
55 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo.28ª ed., rev., atual.até a E.C n. 53 
de 19.12.2006.São Paulo: Malheiros Editores, 2007, p.313 e 838. 
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o artigo 60, §4º, inciso IV, da Constituição Federal de 1988, que trata das cláusulas 

pétreas, o que significa dizer que o direito à educação não pode ser abolido. 

 

Extrai-se da doutrina a possibilidade de exigir a efetivação do direito à 

educação, em especial, o direito à creche, por meio de ação judicial em face do Estado 

conforme será oportunamente analisado no presente trabalho. Nesse sentido, 

Dâmares Ferreira56 afirma: 

 

Relativamente ao direito à educação escolar pública fundamental, como já 
ressaltado, o Constituinte atribuiu força de direito público subjetivo. Com isso, 
qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização 
sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída, e, ainda, o 
Ministério Público, pode acionar o Poder Público para exigir, em nome 
individual ou coletivo, o exercício efetivo e imediato desse direito (...)  

 

Do ponto de vista da aplicabilidade e eficácia do direito à educação, a doutrina 

aqui exposta é pacífica quanto a possibilidade de judicializar o direito à educação, 

quando este serviço público não é oferecido e garantido o seu acesso pelo Estado a 

todos os cidadãos mediante adoção ou implementação de políticas públicas 

adequadas. 

  

                                                           
56 FERREIRA, Dâmares. Ensino Público e Ensino Privado: Diferenças Constitucionais. In: Direito 
Educacional em Debate - Volume I – Dâmares Ferreira (coord). São Paulo: Cobra Editora, 2004, p. 24. 
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2 O DIREITO À CRECHE: EVOLUÇÃO HISTÓRICA E JURÍDICA NO   

ORDENAMENTO BRASILEIRO 

 

O presente capítulo tratará especificamente do direito à creche, objeto do 

estudo aqui proposto. Para a melhor compreensão deste direito, é necessário um 

breve estudo da história e da evolução desta instituição que integra a primeira etapa 

da educação infantil, destinada as crianças de zero a três anos.  

 

No que tange a educação das crianças, Thomas Humphrey Marshall57 ressalta 

sua importância e pondera a sua relação com a própria cidadania:  

 

A educação das crianças está diretamente relacionada com a cidadania e, 
quando o Estado garante que todas as crianças serão educadas, este tem 
em mente, sem sombra de dúvida, as exigências e a natureza da cidadania. 
Está tentando estimular o desenvolvimento de cidadãos em formação. O 
direito à educação é um direito social de cidadania genuíno porque o objetivo 
da educação durante a infância é moldar o adulto em perspectiva. 
Basicamente, deveria ser considerado não como o direito da criança 
frequentar a escola, mas como o direito do cidadão adulto ter sido educado. 

 

De acordo com Moysés Kuhlmann Júnior a educação infantil é desvalorizada 

nas pesquisas educacionais58, o que reforça a pertinência do presente trabalho ao 

tratar do direito à creche.  

 

A palavra creche tem origem francesa e significa manjedoura, berço, abrigo de 

crianças. As creches surgiram na Europa, no período da 1ª Revolução Industrial, com 

o ingresso da mão-de-obra feminina nas fábricas.  

 

Zilma de Moraes Oliveira59, sustenta que a história da creche está diretamente 

relacionada ao papel da mulher na sociedade e a expansão da industrialização: 

 

A história da creche liga-se às modificações do papel da mulher na sociedade 
e suas repercussões no âmbito da família, em especial no que diz respeito à 
educação dos filhos. Essas modificações inserem-se no conjunto complexo 
de fatores contraditórios presentes na organização social, com suas 
características econômicas, políticas e culturais. Em especial, a creche deve 

                                                           
57 MARSHALL, T.H.. Cidadania, Classe Social e Status. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1963, p. 73. 
58 KUHLMANN JÚNIOR, Moysés. Infância e educação infantil: uma abordagem histórica, 5ª ed, atual. 
ortog. Porto Alegre: Mediação, 2010, p. 5. 
59 OLIVEIRA, Zilma de Moraes. Creches: crianças, faz de conta & cia. 12ª ed., 2003. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 1992, p. 17. 
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ser compreendida dentro de um contexto social que inclui a expansão da 
industrialização e do setor de serviços, ao mesmo tempo em que a 
urbanização se torna cada vez maior.  

 

Como as mulheres não tinham com quem deixar seus filhos se valiam do apoio 

de outras mulheres que não exerciam atividades na indústria e que cuidavam dos 

filhos das mães operárias. Essas mulheres eram chamadas de “mães mercenárias”60. 

 

Com a evolução e as profundas modificações sociais trazidas pela 

industrialização, surgiram outras formas de atender as crianças. Estes serviços eram 

organizados por mulheres da comunidade, e tinham por objetivo cuidar e proteger as 

crianças enquanto suas mães trabalhavam.  

 

As creches, em sua concepção original, tinham caráter assistencialista - 

custodial, voltadas para os cuidados de higiene, alimentação, guarda, cuidados físicos 

e segurança das crianças e não havia preocupação com a educação e o caráter 

pedagógico61.  

 

No Brasil, por sua vez, a creche em sua origem, estava associada à chamada 

“roda dos expostos” existentes em conventos e Santa Casas de Misericórdia, onde as 

mulheres abandonavam seus filhos62 e tinha ainda a conotação de “mal necessário”63, 

pois era destinada aos pobres em razão de seu caráter assistencialista, 

principalmente para atender as mães trabalhadoras.  

 

Para Moysés Kuhlmann Júnior, a diferença de como a creche era vista na 

Europa e como inicialmente era vista no Brasil, implicou em reflexos vistos até os dias 

de hoje. Enquanto na França e nos países europeus, a creche era proposta em nome 

da ampliação do trabalho industrial feminino, aqui no Brasil ainda não havia uma 

demanda efetiva da indústria. Assim, a preocupação era em virtude da Lei do Ventre 

                                                           
60 PASCHOAL, Jaqueline Delgado; MACHADO, Maria Cristina Gomes. A história da educação infantil 
no Brasil: avanços, retrocessos e desafios dessa modalidade educacional. In: Revista HISTEDBR On-
line. Disponível em: https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/histedbr/article/view/8639555. 
Acesso em: 03/03/2019. 
61 OLIVEIRA, Zilma de Moraes. Creches: crianças, faz de conta & cia. 12ª ed., 2003. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 1992, p. 19.  
62 Idem. p.78. 
63 Idem p. 87. 

https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/histedbr/article/view/8639555
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Livre, que trouxe um problema para as donas de casa, em relação a educação das 

crianças filhas de suas escravas. O autor destaca que até hoje as creches populares 

visam mais atender as mães trabalhadoras domésticas do que as mães trabalhadoras 

da indústria64. 

 

A evolução das creches no Brasil está relacionada com a imigração europeia e 

a chegada da indústria. Isso porque, considerando o modelo de creche europeu, os 

operários começaram a reivindicar para os donos das fábricas melhores condições de 

trabalho e criação de creches para seus filhos. Os donos das fábricas, para tentar 

controlar movimentos da classe operária, criaram vilas operárias, clubes esportivos, 

creches e escolas maternais para os filhos dos trabalhadores das fábricas. Para os 

industriais, mães satisfeitas produziam melhor65. De acordo com Zilma de Moraes 

Oliveira, durante as décadas de 30,40 e 50, no Brasil, as creches existentes fora das 

indústrias eram mantidas por entidades filantrópicas66. 

 

Jaqueline Delgado Paschoal e Maria Cristina Gomes Machado67 entendem, 

que diferentemente dos países da Europa e dos Estados Unidos, no Brasil as creches 

foram criadas exclusivamente com caráter assistencialista e não pedagógico e eram 

de competência de órgãos da assistência social68.  

 

De acordo com Moysés Kuhlmann Júnior a partir da década de 1960 que o 

papel da creche começou a ser revisto, deixando de ter apenas a conotação 

assistencial e passou a ser vista do ponto de vista pedagógico, com uma nova 

perspectiva do papel da educação infantil69. Somente a partir da década de 1970 que 

                                                           
64 KUHLMANN JÚNIOR, Moysés. Infância e educação infantil: uma abordagem histórica, 5ª ed, atual. 

ortog. Porto Alegre: Mediação, 2010, p. 80 e 81. 
65 OLIVEIRA, Zilma de Moraes. Creches: crianças, faz de conta & cia. 12ª ed., 2003. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 1992, p. 18. 
66 Idem, p. 18.  
67 PASCHOAL, Jaqueline Delgado; MACHADO, Maria Cristina Gomes. A história da educação infantil 
no Brasil: avanços, retrocessos e desafios dessa modalidade educacional. In: Revista HISTEDBR On-
line. Disponível em: https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/histedbr/article/view/8639555. 
Acesso em: 03/03/2019. 
68ARIOSI, Cinthia Magda Fernandes. Incorporação das creches à rede municipal de educação infantil 
pós LDB 9394/96. In: Revista Paulista de Educação. Disponível em:  
http://hotsite.bauru.sp.gov.br/arquivos/website_rpe/arquivos/Tema%20em%20Destaque2.pdf.  
Acesso em: 03/03/2019. 
69 KUHLMANN JÚNIOR, Moysés. Infância e educação infantil: uma abordagem histórica, 5ª ed, atual. 

ortog. Porto Alegre: Mediação, 2010, p. 170. 

https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/histedbr/article/view/8639555
http://hotsite.bauru.sp.gov.br/arquivos/website_rpe/arquivos/Tema%20em%20Destaque2.pdf
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a creche passa a ser observada pela perspectiva educacional e a partir de 1988 com 

a Constituição Federal passou a integrar o direito à educação. 

 

 

2.1 A CRECHE COMO UM DIREITO A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

DE 1988 

 

Em que pese as constituições brasileiras, anteriores à Constituição Federal de 

1988, preverem o direito à educação, no que tange o direito à educação infantil e o 

direito das crianças, não havia qualquer previsão específica, conforme se verifica 

abaixo.  

 

As Constituições de 1824 e 1891 não fazem qualquer menção à criança ou a 

infância. Na Constituição de 1934, o artigo 121, §3º, estabeleceu condições de 

trabalho e previu serviços de amparo à maternidade e a infância. No artigo 138, alínea 

c, estabeleceu como competência da União, dos Estados e dos Municípios o amparo 

a maternidade e a infância.  O artigo 141 estabeleceu a destinação obrigatória de um 

por cento das rendas tributárias para este amparo70.  

 

Na Constituição de 193771, por sua vez, a figura da criança e a infância estão 

presentes no texto com viés assistencial. No artigo 16, inciso XXVII, e ainda no 

                                                           
70 BRASIL. Planalto. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1934.  
 “Art. 121 - A lei promoverá o amparo da produção e estabelecerá as condições do trabalho, na cidade 
e nos campos, tendo em vista a proteção social do trabalhador e os interesses econômicos do País.  § 
3º - Os serviços de amparo à maternidade e à infância, os referentes ao lar e ao trabalho feminino, 
assim como a fiscalização e a orientação respectivas, serão incumbidos de preferência a mulheres 
habilitadas.”  
“Art. 138 - Incumbe à União, aos Estados e aos Municípios, nos termos das leis respectivas:  c) amparar 
a maternidade e a infância;” 
“Art. 141 - É obrigatório, em todo o território nacional, o amparo à maternidade e à infância, para o que 
a União, os Estados e os Municípios destinarão um por cento das respectivas rendas tributárias.” 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao34.htm. Acesso em: 
03/03/2019. 
71 BRASIL. Planalto. Constituição dos Estados Unidos do Brasil De 1937. 
“Art. 16 - Compete privativamente à União o poder de legislar sobre as seguintes matérias: XXVII - 
normas fundamentais da defesa e proteção da saúde, especialmente da saúde da criança”. 
“Art. 124 - A família, constituída pelo casamento indissolúvel, está sob a proteção especial do Estado. 
Às famílias numerosas serão atribuídas compensações na proporção dos seus encargos.” 
“Art. 125 - A educação integral da prole é o primeiro dever e o direito natural dos pais. O Estado não 
será estranho a esse dever, colaborando, de maneira principal ou subsidiária, para facilitar a sua 
execução ou suprir as deficiências e lacunas da educação particular.” 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao34.htm
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capítulo da Família, que compreende os artigos 124 a 127. No capítulo da Educação 

e da Cultura, o artigo 129 estabeleceu, de maneira subsidiária, o dever do Estado de 

assegurar instituições públicas de ensino, quando faltar a particular, apenas fazendo 

menção à infância.  

 

A Constituição de 1946, no capítulo da Família, novamente tratou a infância, 

com caráter assistencial. No artigo 164 estabeleceu a obrigatoriedade da assistência 

a infância72. Em igual sentido, a Constituição de 196773, também no capítulo da 

Família, da Educação e da Cultura, em seu artigo 167, §4º tratou da assistência a 

infância. Acerca deste período, pondera Zilma de Moraes Oliveira74: 

 
No período dos governos militares pós-1964, as políticas sociais adotadas a 
nível federal, através de órgãos então criados como LBA, FUNABEM e a nível 
estadual, continuaram a acentuar a ideia de creche como equiparamento de 
assistência à criança carente, como um favor prestado à criança e à família. 
Intensificaram-se ainda mais ajuda governamental às entidades filantrópicas. 
Muitas destas, gradativamente, passaram a esboçar uma orientação mais 
técnica a seu trabalho, incluindo preocupações com aspectos da educação 
formal das crianças nas creches.   
 

 

                                                           
“Art. 126 - Aos filhos naturais, facilitando-lhes o reconhecimento, a lei assegurará igualdade com os 
legítimos, extensivos àqueles os direitos e deveres que em relação a estes incumbem aos pais.” 
“Art. 127 - A infância e a juventude devem ser objeto de cuidados e garantias especiais por parte do 
Estado, que tomará todas as medidas destinadas a assegurar-lhes condições físicas e morais de vida 
sã e de harmonioso desenvolvimento das suas faculdades. O abandono moral, intelectual ou físico da 
infância e da juventude importará falta grave dos responsáveis por sua guarda e educação, e cria ao 
Estado o dever de provê-las do conforto e dos cuidados indispensáveis à preservação física e moral. 
Aos pais miseráveis assiste o direito de invocar o auxílio e proteção do Estado para a subsistência e 
educação da sua prole.” 
“Art. 129 - A infância e à juventude, a que faltarem os recursos necessários à educação em instituições 
particulares, é dever da Nação, dos Estados e dos Municípios assegurar, pela fundação de instituições 
públicas de ensino em todos os seus graus, a possibilidade de receber uma educação adequada às 
suas faculdades, aptidões e tendências vocacionais”. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao37.htm. Acesso em: 
03/03/2019. 
72BRASIL. Planalto. Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1946. 
 “Art. 164 - É obrigatória, em todo o território nacional, a assistência à maternidade, à infância e à 
adolescência. A lei instituirá o amparo de famílias de prole numerosa.” 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao46.htm. Acesso em: 
03/03/2019. 
73 BRASIL. Planalto. Constituição da República Federativa do Brasil de 1967. 
Art. 167 - A família é constituída pelo casamento e terá direito à proteção dos Poderes Públicos. § 4º - 
A lei instituirá a assistência à maternidade, à infância e à adolescência. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao67.htm. Acesso em: 
03/03/2019. 
74OLIVEIRA, Zilma de Moraes. Creches: crianças, faz de conta & cia. 12ª ed., 2003. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 1992, p. 20. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao37.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao46.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao67.htm
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A análise das Constituições anteriores a de 1988, corrobora com a doutrina, no 

sentido de que a criança e a infância eram tratadas pela ótica do assistencialismo, 

bem como esta etapa da vida do indivíduo estava somente relacionada à família e sua 

proteção. A criança não figurava, propriamente como efetiva titular de direitos e 

garantias, bem como não havia qualquer tratamento relativo à educação infantil. 

 

É a partir das décadas de 1960 e 1970, no Brasil e também no exterior, que 

pedagogos e educadores passaram a se preocupar com os aspectos formais da 

educação das crianças, em especial, nas creches, por meio da “teoria da privação 

cultural”75. Acreditava-se que o atendimento à criança na creche possibilitaria a 

superação das condições sociais precárias a qual ela estava inserida, e começaram 

a ser desenvolvidos trabalhos nas creches para estimular a cognição e preparar as 

crianças para a alfabetização. Verificava-se neste período que as pré-escolas 

particulares passaram a se preocupar com o desenvolvimento infantil, mudando as 

formas de trabalho, pois a idade de zero a seis anos era um período crítico para o 

desenvolvimento da criança76.  

 

Essas mudanças de paradigmas, principalmente a preocupação pedagógica e 

a formação das crianças, teve reflexos na Constituição de 1988, que inovou a tratar 

especifica e expressamente a educação infantil, incluindo - a como um nível de ensino.  

 

A Constituição de 1988 elevou a creche como um direito constitucional, pois 

até então Constituições anteriores sequer dispuseram em seus textos sobre o direito 

à educação infantil.  

 

Nesse sentido, Moysés Kuhlmann Júnior pondera que a expressão “educação 

infantil” foi adotada recentemente em nosso país, sendo consagrada nas disposições 

expressas na Constituição Federal de 1988, assim como na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional de 199677.  

 

                                                           
75 OLIVEIRA, Zilma de Moraes. Creches: crianças, faz de conta & cia. 12ª ed., 2003. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 1992, p. 20. 
76 Idem, p. 20 e 21. 
77 KUHLMANN JÚNIOR, Moysés. Infância e educação infantil: uma abordagem histórica, 5ª ed, atual. 
ortog. Porto Alegre: Mediação, 2010, p. 7. 
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Pela primeira vez a criança está presente no texto constitucional como titular 

de direitos e garantias fundamentais. A respeito, eis o entendimento de Jaqueline 

Delgado Paschoal e Maria Cristina Gomes Machado78: 

 

Verifica-se que, até meados do final dos anos setenta, pouco se fez em 
termos de legislação que garantisse a oferta desse nível de ensino. Já na 
década de oitenta, diferentes setores da sociedade, como organizações não-
governamentais, pesquisadores na área da infância, comunidade acadêmica, 
população civil e outros, uniram forças com o objetivo de sensibilizar a 
sociedade sobre o direito da criança a uma educação de qualidade desde o 
nascimento. Do ponto de vista histórico, foi preciso quase um século para que 
a criança tivesse garantido seu direito à educação na legislação, foi somente 
com a Carta Constitucional de 1988 que esse direito foi efetivamente 
reconhecido. 

 

Por seu turno, Zilma de Moraes Oliveira pondera a evolução do papel dessa 

etapa da educação infantil79: 

 
Culminando este processo, a própria Constituição de 1988 reflete o 
movimento recente de repensar as funções sociais da creche. Ela reconhece 
a creche como uma instituição educativa, “um direito da criança, uma opção 
da família e um dever do Estado”. Tal concepção opõe-se  à visão tradicional 
da creche como uma dádiva, como um favor prestado à criança, no caso à 
criança pobre e com funções apenas assistencialistas e de substituição da 
família. 

 

No tocante à creche, observa-se uma peculiaridade dentro da topografia 

constitucional ao prever expressamente o direito à creche, num primeiro momento, 

como um direito fundamental, social e relacionado ao próprio direito dos 

trabalhadores, na medida em que o artigo 7º da Constituição Federal, garante no 

inciso XXV, a assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 

(cinco) anos de idade em creches e pré-escolas.   

 

A respeito, Dâmares Ferreira80, sustenta que referido dispositivo deve ser lido 

em conjunto com o artigo 208, inciso IV, da Constituição Federal81. Mas é importante 

                                                           
78 PASCHOAL, Jaqueline Delgado; MACHADO, Maria Cristina Gomes. A história da educação infantil 
no Brasil: avanços, retrocessos e desafios dessa modalidade educacional. In: Revista HISTEDBR On-
line. Disponível em: https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/histedbr/article/view/8639555. 
Acesso em: 03/03/2019. 
79 OLIVEIRA, Zilma de Moraes. Creches: crianças, faz de conta & cia. 12ª ed., 2003. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 1992 p. 22.  
80 FERREIRA, Dâmares. Ensino Público e Ensino Privado: Diferenças Constitucionais. In: Direito 
Educacional em Debate - Volume I – Damares Ferreira (coord). São Paulo: Cobra Editora, 2004, p.22. 
81 BRASIL. Planalto. Constituição Da República Federativa do Brasil 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; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 

https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/histedbr/article/view/8639555
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também ressaltar, que de acordo com o Ministério da Educação82, a educação infantil 

não está atrelada à situação trabalhista dos pais. 

 

A redação original do artigo 208, inciso IV, da Constituição de 1988 previa o 

atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade.  

 

Com a nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 53 de 2006, referido 

inciso IV passou a trazer o conceito de educação infantil e alterou a faixa etária por 

meio da seguinte redação - “educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças 

até 5 (cinco) anos de idade”83.   

 

Não obstante a nova redação do inciso IV, do artigo 208, de acordo com 

Rodrigo de Albuquerque de Victor84 a referida emenda foi muito importante para a 

educação infantil e para o seu financiamento: 

 

Fala-se numa nova era em prol da educação infantil, haja vista que até então 
o foco das políticas públicas educacionais mantinha-se concentrado no 
ensino fundamental. Conquanto espraiado no bojo de vários diplomas 
jurídicos, o direito à educação infantil não contava até então com um fundo 
de investimentos nos moldes do FUNDEB. O movimento político-
constitucional que culminou no FUNDEB acaba por fortalecer a eficácia do 
direito à educação infantil. 

 

Isso porque o FUNDEF, criado pela Emenda Constitucional nº 14 de 1996, 

regulamentado pela Lei n.º 9.424/96 e pelo Decreto n.º 2.264/97, foi criado para 

garantir a subvinculação dos recursos da educação para o Ensino Fundamental85 e 

não contemplava outras etapas da educação.  

 

O FUNDEF foi substituído pelo FUNDEB, criado em 2006, por meio da Emenda 

Constitucional de nº 53 de 2006, que alterou a redação do artigo 60, das Disposições 

Constitucionais Transitórias:  

                                                           
2006). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. 
Acesso em: 15/12/2018. 
82 BRASIL. Portal do MEC. Conceito de Educação Infantil.  
Disponível em: http://educacaointegral.mec.gov.br/educacao-infantil. Acesso em: 24/02/2019.   
83 Questão tratada na página 21.  
84 VICTOR, Rodrigo de Albuquerque de. “Judicialização de políticas públicas para a educação infantil: 
características, limites e ferramentas para um controle judicial legítimo”. São Paulo: Saraiva, 2011, p.12. 
85BRASIL. Portal do MEC. FUNDEF e Professor. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/prof.pdf.  Acesso em: 27/08/2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://educacaointegral.mec.gov.br/educacao-infantil
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/prof.pdf
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“Art. 60. Até o 14º (décimo quarto) ano a partir da promulgação desta Emenda 
Constitucional, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte 
dos recursos a que se refere o caput do art. 212 da Constituição Federal à 
manutenção e desenvolvimento da educação básica e à remuneração 
condigna dos trabalhadores da educação, respeitadas as seguintes 
disposições: 
 
§ 4º Para efeito de distribuição de recursos dos Fundos a que se refere o 
inciso I do caput deste artigo, levar-se-á em conta a totalidade das matrículas 
no ensino fundamental e considerar-se-á para a educação infantil, para o 
ensino médio e para a educação de jovens e adultos 1/3 (um terço) das 
matrículas no primeiro ano, 2/3 (dois terços) no segundo ano e sua totalidade 
a partir do terceiro ano. 

 

Além de cuidar do financiamento, a referida emenda constitucional harmonizou 

o texto da Constituição com as disposições da LDB. Isso porque a redação original do 

artigo 30, inciso VI, previa apenas como competência dos Municípios manter a pré-

escola: 

 

Artigo 30 – “Compete aos Municípios:  

VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, 

programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental;86 

 

Porém, antes da Emenda Constitucional nº 53 de 2006, a Lei de Diretrizes e 

Bases, já previa expressamente a competência dos Municípios para oferecer a 

educação infantil em creches e pré-escolas: 

 

Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de: 
 
V - oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, 
o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino 
somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua 
área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos 
vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do 
ensino87. 

 

Somente com a Emenda Constitucional nº 53 de 2006, o artigo 30, inciso VI, 

da Constituição de 1988 ampliou a previsão constitucional ao dispor sobre a educação 

                                                           
86 BRASIL. Planalto. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.  
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 
03/03/2019. 
87 BRASIL, Planalto. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei 9.394/1996. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm. Acesso em: 03/03/2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#adctart60.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm


41 
 

infantil como um todo, cuja competência é dos Municípios, alinhando-se ao texto da 

Lei de Diretrizes e Bases de 1996: 

 

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;   

 

Assim como o citado artigo 30, o artigo 211 da Constituição de 1988 também 

foi alterado, pois a redação originária previa somente o ensino fundamental e a pré-

escola 

 

Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão 
em regime de colaboração seus sistemas de ensino. § 2º Os Municípios 
atuarão prioritariamente no ensino fundamental e pré-escolar88.  

 

A atual redação é fruto da Emenda Constitucional nº 14 de 1996, que também 

trouxe o conceito da educação infantil para o texto da Constituição: 

 

Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão 
em regime de colaboração seus sistemas de ensino. 
§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na 
educação infantil.    

 

O poder constituinte derivado, ao emendar o texto constitucional harmonizou a 

Constituição com a lei infraconstitucional, de modo a dirimir e sanar contradições e 

incongruências existentes. 

 

As mudanças trazidas pela Constituição Federal de 1988 e pelas referidas 

emendas, oneraram os Municípios, que por sua vez, passariam a custear e fornecer 

estrutura necessária para esta etapa do ensino, além de garantir a oferta de vagas 

nas creches, na medida em que passaram a integrar o sistema municipal de ensino. 

 

 

 

 

                                                           
88 BRASIL. Planalto. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Redação original do Artigo 
211, §2º. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso 
em: 03/03/2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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2.2 O DIREITO À CRECHE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DECISÃO      

PARADIGMA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Diante das profundas mudanças trazidas pela Constituição de 1988 na esfera 

do direito à educação, alguns anos depois da sua entrada em vigor, algumas questões 

passaram a ser levadas para a apreciação do Poder Judiciário e que por sua vez 

chegaram ao Supremo Tribunal Federal.  

 

De acordo com Nina Beatriz Stocco Ranieri, a jurisprudência do STF, 

relativamente ao direito à educação, ganhou relevância a partir dos anos 2000, e 

afirma que alguns fatores podem explicar o aumento de ações, dentre eles, o 

fortalecimento da proteção do direito à educação, com instrumentos jurídicos 

adequados à sua efetivação, afirmação do ensino fundamental como direito subjetivo 

público, e também a ampliação do papel do Ministério Público conferida pela 

Constituição de 1988, na defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis, 

bem como a ação civil pública para defesa de interesses coletivos89.  

 

Até o ano 2000, foram raros os casos levados ao STF que versavam sobre o 

direito à educação, pois na década de 1990, prevaleceram as demandas relativas ao 

controle de mensalidades escolares. No entanto, com o equacionamento das 

questões relativas ao financiamento e à expansão da educação fundamental, por 

parte dos Estados e Municípios, demandas relativas à universalização da educação 

infantil passaram a ocupar a pauta do STF no período dos anos 2000 a 200590. 

 

O direito à creche e a pré-escola foi submetido à Corte, tendo em vista que o 

artigo 208, inciso IV, em sua redação original, assegurava como dever do Estado o 

atendimento na creche e pré-escola. Por outro lado, o artigo 208, § 1º da Constituição 

de 1988 estabelece que o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público 

subjetivo, o que, a princípio, não abarcava o direito à creche, visto não ser etapa 

obrigatória da educação infantil.  

                                                           
89 RANIERI, Nina Beatriz Stocco. O novo cenário jurisprudencial do direito à educação no Brasil: o 
ensino domiciliar e outros casos no Supremo Tribunal Federal. In: DOSSIÊ: Home schooling e o 
Direito à Educação, v.28, n.2, (83) |, Maio/Ago. 2017, p. 141/171. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/pp/v28n2/0103-7307-pp-28-2-0141.pdf. Acesso em: 16/04/2019, p. 146. 
90 Idem. p. 146. 

http://www.scielo.br/pdf/pp/v28n2/0103-7307-pp-28-2-0141.pdf
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Em vista das demandas que envolviam pedidos de matrícula em creche e pré-

escola, da divergência quanto a interpretação constitucional do direito público 

subjetivo e o dever do Estado em oferecer vagas, de modo a garantir a efetividade do 

inciso IV, do artigo 208, tal questão chegou ao Supremo Tribunal Federal por meio do 

Recurso Extraordinário em que figuravam como partes o Ministério Público e o 

Município de Santo André, localizado no Estado de São Paulo. 

 

De acordo Nina Beatriz Stocco Ranieri91, o Agravo Regimental no Recurso 

Extraordinário nº 410.715-5/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello92 e julgado em 

2005, é considerado o paradigma das decisões relativas ao direito subjetivo à 

educação infantil, especialmente do direito à creche.  

 

Para a mencionada autora a decisão é considerada paradigmática em relação 

à educação infantil, na medida em que estabeleceu parâmetros para a efetivação de 

outras obrigações jurídico-sociais, constitucional e internacionalmente impostas, que 

decorrem duas consequências, quais sejam, “os direitos educacionais são direitos 

subjetivos, com ampla justiciabilidade e não prestada a garantia, o Estado é 

considerado infrator daquelas obrigações”. O fundamento inovador da decisão 

paradigma foi reconhecer que tal interpretação representava o atendimento de 

necessidades coletivas, de natureza social e política, com repercussões no plano dos 

direitos difusos. Nina Beatriz Stocco Ranieri, sustenta que essa decisão refletiu, 

posteriormente, na própria Emenda Constitucional nº 59 de 2009, ao incluir a 

educação infantil entre os níveis da educação básica compulsória93. 

 

                                                           
91 Ibdem p. 147. 
92 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 
410.715-5/SP. Segunda Turma. Ministro Relator Celso de Mello. Por unanimidade, negaram 
provimento ao recurso de agravo, nos termos do voto do Relator; Brasília – DF, julgamento em 
22/11/2005.  
Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=354801. Acesso 
em: 17/02/2019.  
93 RANIERI, Nina Beatriz Stocco. O novo cenário jurisprudencial do direito à educação no Brasil: o 
ensino domiciliar e outros casos no Supremo Tribunal Federal. In: DOSSIÊ: Home schooling e o Direito 
à Educação, v.28, n.2, (83) |, Maio/Ago. 2017, p. 141/171. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/pp/v28n2/0103-7307-pp-28-2-0141.pdf. Acesso em: 16/04/2019, p. 147 e 148. 

 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=354801
http://www.scielo.br/pdf/pp/v28n2/0103-7307-pp-28-2-0141.pdf
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Nesse recurso o STF reconheceu o direito público subjetivo à educação infantil, 

haja vista a interpretação dada para o artigo 208, inciso IV, da Constituição Federal 

de 1988: 

 
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. 2018, IV) - COMPREENSÃO GLOBAL DO 
DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO - DEVER JURÍDICO CUJA 
EXECUÇÃO SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO, NOTADAMENTE AO 
MUNICÍPIO (CF, ART. 211,§ 2º) - RECURSO IMPROVIDO. 
 
- A educação infantil representa prerrogativa constitucional indisponível, que, 
deferida às crianças, a estas assegura, para efeito de seu desenvolvimento 
integral, e como primeira etapa do processo de educação básica, o 
atendimento em creche e o acesso à pré-escola (CF, art. 208, IV). 
 
- Essa prerrogativa jurídica, em 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 poderá 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 
políticos-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. 
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Sobre a relevância desse julgamento, Nina Beatriz Stocco Ranieri94 pondera os 

principais pontos da decisão: 

 

No paradigmático Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 410.715 
– 5, do município de Santo André, a controvérsia centrou-se na extensão e 
na compulsoriedade do dever do município em relação ao oferecimento da 
Educação Infantil, em face da determinação do artigo 208, IV da Constituição 
Federal (CF), na redação anterior à Emenda Constitucional nº 53/069. 
O acórdão aborda diversos aspectos do direito à Educação Infantil e do dever 
do município: a natureza de direito subjetivo, o significado desse nível de 
ensino no conjunto da política pública educacional estabelecida pela 
Constituição, o seu regime jurídico e a exigência de atendimento prioritário 
do encargo pela administração pública municipal, da qual resulta clara a 
inexistência de qualquer margem de discricionariedade em seu oferecimento. 
Dessa construção é que se extrai a conclusão de que não há diferença entre 
o regime jurídico do Ensino Fundamental e o da Educação Infantil. 
No voto do relator, ministro Celso de Mello, foram apresentados cinco 
argumentos principais: (a) a Educação Infantil é prerrogativa indisponível que 
assegura o atendimento em creches e o acesso à Pré-escola às crianças de 
0 a 6 anos de idade, por força do artigo 208, IV; (b) esta prerrogativa impõe 
ao Estado a obrigação constitucional de criar condições objetivas que 
possibilitem, de maneira concreta, aquele acesso e atendimento; (c) a 
Educação Infantil é direito fundamental que não se expõe a avaliações 
discricionárias da Administração Pública, nem se subordina a razões de 
pragmatismo; (d) embora a questão seja pertinente à reserva do possível, os 
Municípios não podem se demitir do mandato constitucional do artigo 208, IV, 
juridicamente vinculante, à vista de sua responsabilidade prioritária pelo 
Ensino Fundamental e pela Educação Infantil (art. 211, § 2º); (e) o Judiciário 
tem competência para determinar de maneira excepcional implementação de 
políticas definidas pela própria Constituição por órgãos estatais 
inadimplentes, cuja omissão pode comprometer a eficácia e a integridade dos 
direitos sociais; ao não determinar a efetivação desses direitos, o próprio STF 
estaria incorrendo em grave omissão.  

 

A decisão paradigma deixa claro que, excepcionalmente, o Poder Judiciário 

deve intervir nas situações em que os órgãos estatais competentes se omitirem ou 

descumprirem seus deveres constitucionalmente previstos, especialmente política 

pública prevista na Constituição, como é o caso da educação infantil.  

 

O comando previsto no acórdão é no sentido de que o Município não pode se 

furtar de cumprir seu dever de atender as crianças nas creches e pré-escola, mas sem 

prever determinação específica no caso concreto, mas somente pacificando a 

interpretação dos dispositivos da Constituição que revestem o tema. 

                                                           
94 RANIERI, Nina Beatriz Stocco. Panorama da judicialização do direito à Educação no Supremo 
Tribunal Federal entre 2000 e 2015. In: Reflexões sobre justiça e educação / [organização Todos pela 
Educação: Editora Moderna]. — 1. ed. — São Paulo: Moderna, 2017, p. 127 e 128. Disponível em: 
https://www.todospelaeducacao.org.br/conteudo/livro-reflexoes-sobre-justica-e-educacao. Acesso em: 
16/04/2019. 

https://www.todospelaeducacao.org.br/conteudo/livro-reflexoes-sobre-justica-e-educacao
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Além disso, o Ministro Relator Celso de Mello em seu voto, não ignora a 

questão financeira e orçamentária que envolve a temática dos direitos sociais, 

ponderando que não se pode deixar de considerar os recursos financeiros e 

possibilidade  do Estado para a concretização dos direitos, mas que a incapacidade 

econômica e financeira do Estado deve ser comprovada objetivamente, não podendo 

o poder público de forma arbitrária ou no exercício de sua discricionariedade não 

cumprir com suas obrigações.  

 

No caso concreto do recurso, entendeu-se que não pode o Município deixar de 

disponibilizar vagas na creche, sob o argumento dos princípios da conveniência e 

oportunidade, e da reserva do possível. 

 

A matéria tem sido decidida no mesmo sentido, há algum tempo no STF  e 

também por outros Ministros, consoante se verifica nos seguintes julgados: AI 

455.802/SP, Rel. Min. Marco Aurélio; AI 475.571/SP, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 

698.258/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, RE 401.673/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, RE 

411.518/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, RE 463.210-AgR/SP, Rel. Min. Carlos Velloso; 

RE 464.143-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie; RE 592.937-AgR/SC, Rel. Min. Cezar 

Peluso; RE 909.986/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 919.489/DF, Rel. Min. Cármen 

Lúcia. 

 

 Embora a educação infantil das crianças de zero a três anos não seja 

obrigatória, consiste, acima de tudo, um direito da criança em ser matriculada e 

atendida no sistema de ensino municipal para a sua formação educacional, intelectual 

e seu desenvolvimento. 

 

Desse modo, o STF reconheceu o dever do Município viabilizar, em favor das 

crianças, o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades de pré-escola. A 

partir do referido precedente da Corte, o Poder Judiciário passou a decidir, de forma 

majoritária e reiterada, no sentido de que é dever do Estado criar condições para o 

efetivo acesso e atendimento das crianças em creches e pré-escolas, manifestando-

se favoravelmente às demandas por vagas95. 

                                                           
95CALLEGARI, Cesar. A judicialização da Educação Infantil no Brasil. In: Reflexões sobre justiça e 
educação / [organização Todos pela Educação: Editora Moderna]. — 1. ed. — São Paulo: Moderna, 
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2.2.1 A autoaplicabilidade do artigo 208, IV, da Constituição Federal – Tema de 

Repercussão Geral 

 

Ainda com relação ao direito à creche, a educação infantil foi levada novamente 

à apreciação do Supremo Tribunal Federal.  

 

Enquanto que no caso paradigma de 2005 discutia-se o direito subjetivo à 

educação infantil e o dever do Município em cumprir com o seu dever constitucional 

de oferecer vagas em creches e pré-escolas, diante do caso concreto, na hipótese 

dos autos do Agravo de Instrumento nº 761.908/SC96, de relatoria do Ministro Luiz 

Fux, cuja decisão proferida pelo Plenário em 25 de maio de 2012, reconheceu a 

repercussão geral do tema, pois até então as decisões relativas a obrigatoriedade de 

inclusão da criança em creche, eram decididas de forma individual e não pela via da 

repercussão geral. Nesse recurso se discute a autoaplicabilidade do artigo 208, inciso 

IV da Constituição de 1988: 

 

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. 

 

O agravo de instrumento foi provido em 16/09/2016, determinando a conversão 

em recurso extraordinário para a apreciação da matéria: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. 
AUTOAPLICABILIDADE 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. AGRAVO 
PROVIDO PARA MELHOR EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.97  
DECISÃO: Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que negou 
seguimento a Recurso Extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, 
III, “a”, da Constituição da República, contra acórdão assim ementado:  

                                                           
2017, p. 70. Disponível em: https://www.todospelaeducacao.org.br/conteudo/livro-reflexoes-sobre-
justica-e-educacao. Acesso em: 16/04/2019. 
96 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Processo eletrônico. AI nº 761.908/SC. Disponível em: 
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2689833. Acesso em: 08/06/2019. 
97 Nota de esclarecimento - A ementa da decisão menciona “atendimento em creche e pré escola às 
crianças de zero a seis anos de idade”, no entanto, a atual redação do artigo 208, IV, da CF de 1988, 
como já visto nos capítulos anteriores, estabelece – “educação infantil, em creche e pré-escola, às 
crianças até cinco anos de idade” 

https://www.todospelaeducacao.org.br/conteudo/livro-reflexoes-sobre-justica-e-educacao
https://www.todospelaeducacao.org.br/conteudo/livro-reflexoes-sobre-justica-e-educacao
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2689833
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A recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega 
ofensa aos artigos 2º, 5º, LXIX, 167, I, e 208, I e § 1º, da Constituição Federal.  
O extraordinário não foi admitido na origem.  
Em sequência, o recorrente interpôs o competente agravo.  
A questão constitucional posta à apreciação deste Supremo Tribunal Federal 
cinge-se à autoaplicabilidade 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.  
Desse modo, por entender que o tema constitucional versado nestes autos é 
relevante do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, além de 
ultrapassar os interesses subjetivos da causa, esta Corte reconheceu a 
repercussão geral do tema constitucional.  
É o Relatório. DECIDO.  
O agravo preenche todos os requisitos de admissibilidade, de modo que o 
seu conhecimento é medida que se impõe.  
Ex positis, PROVEJO o agravo e determino a conversão em recurso 
extraordinário para melhor exame da matéria.  
À Secretaria para a reautuação do feito.  
Publique-se. 

 

Em 03/11/2016 houve a reautuação do recurso de agravo de instrumento, sob 

o Recurso Extraordinário nº 100.816-6/SC98, cuja Repercussão Geral está sob o tema 

nº 548 que consiste em “dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-

escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade”99, sendo que o referido recurso 

extraordinário ainda não foi julgado.  

 

Um dos principais fundamentos do recurso do Município de Crisciúma, Estado 

de Santa Catarina, que pautou o próprio tema da Repercussão Geral, é que a inclusão 

de criança em estabelecimento de educação infantil não é direito público subjetivo a 

ser efetivado de forma imediata pelo poder público. Novamente, foi trazida a discussão 

do direito subjetivo à creche, porém, a análise da matéria será feita pela via da 

Repercussão Geral e não somente perante um determinado caso concreto, como 

ocorreu nos julgamentos anteriores que versavam sobre a matéria.  

 

Como ainda não foi julgado o recurso, há que se ponderar que o seu resultado 

poderá trazer significativas consequências, sobretudo, se o entendimento da Corte for 

no sentido de reconhecer a obrigatoriedade do direito à creche, ampliando a 

                                                           
98 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Processo eletrônico. RE nº 100.816-6/SC. Disponível 
em: http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5085176. Acesso em: 08/06/2019. 
99 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Tema 548 - Dever estatal de assegurar o atendimento 
em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade. Relator: MIN. LUIZ FUX. Leading 
Case: RE1008166. Disponível em:  
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=508517
6&numeroProcesso=1008166&classeProcesso=RE&numeroTema=548. Acesso em: 08/06/2019. 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5085176
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=5085176&numeroProcesso=1008166&classeProcesso=RE&numeroTema=548
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=5085176&numeroProcesso=1008166&classeProcesso=RE&numeroTema=548
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interpretação do artigo 208, inciso IV, da Constituição Federal, considerando a posição 

consolidada do Supremo Tribunal Federal, no tocante ao direito subjetivo à educação 

infantil e o dever do Estado em oferecer a vaga na creche.  

 

Outro ponto passível de reflexão é que o próprio Plano Nacional de Educação 

vigente visa a universalização progressiva da educação infantil e a meta até 2024 

consiste em 50% das crianças de zero a três anos de idade estejam matriculadas na 

creche nesse período100. Por isso, sem dúvida, o julgamento desse tema poderá afetar 

não somente as políticas públicas de educação infantil dos Municípios, mas atingir a 

própria meta da política pública nacional estabelecida no PNE.    

 

 

2.3  DIPLOMAS LEGAIS QUE ESTABELECEM E DISCIPLINAM O DIREITO À 

CRECHE NO BRASIL 

 

Além da previsão constitucional, o direito à creche, foi disciplinado por meio de 

legislação extravagante. Para Moysés Kuhlmann Júnior, muito embora a creche 

passou a integrar o sistema educacional, ainda há muito preconceito no que tange a 

educação da criança101: 

Desse modo, o reconhecimento das creches e pré-escolas como parte do 
sistema educacional, na Constituição e na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação, pode ser caracterizado como a necessária superação de um 
obstáculo. Se a creche passa a fazer parte do sistema educacional do país, 
ela deixa de ser apresentada como alternativa para pobres incapazes, para 
ser posta como complementar à ação da família, tornando-se uma instituição 
legítima e não um simples paliativo. Mas não é por isso que as instituições se 
tornam educacionais, elas sempre o foram e continuarão sendo, aonde quer 
que estejam. A passagem para o sistema educacional não representa de 
modo algum a superação dos preconceitos sociais envolvidos na educação 
da criança pequena. 

 

Por esta razão a creche deve ser vista pela perspectiva atual, ou seja, como 

um direito da criança ser educada. Desse modo, a análise da legislação 

infraconstitucional é muito importante para o presente estudo, pois por meio delas 

pode-se entender a sistemática do direito à educação infantil, em especial, o direito à 

creche. A legislação reforça o texto constitucional e a possibilidade de se exigir do 

                                                           
100Sobre o Plano Nacional de Educação e suas metas, este será analisado oportunamente no presente 
trabalho. 
101 KUHLMANN JÚNIOR, Moysés. Infância e educação infantil: uma abordagem histórica, 5ª ed, 
atual. ortog. Porto Alegre: Mediação, 2010, p.186. 



50 
 

Estado o cumprimento deste direito quando não é ofertado pelo ente público, o que 

resulta na judicialização deste direito.  

 

Assim como as disposições constitucionais as normas infraconstitucionais 

precisam ser analisadas de forma sistêmica, pois seus textos se relacionam entre si e 

reforçam o direito à educação infantil das crianças de zero a três anos de idade. 

 

Para melhor compreensão do tema, inicialmente, destaca-se o conceito de 

educação infantil dado pelo Ministério da Educação (MEC)102: 

 

A educação infantil é a primeira etapa da educação básica. É a única que 
está vinculada a uma idade própria: atende crianças de zero a três anos na 
creche e de quatro e cinco anos na pré-escola. Tem como finalidade o 
desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, psicológico, 
intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade 
(LDB, art.29). 
Esse tratamento integral das várias dimensões do desenvolvimento infantil 
exige a indissociabilidade do educar e do cuidar no atendimento às crianças. 
A educação infantil, como dever do Estado, é ofertada em instituições 
próprias — creches para crianças até três anos e pré-escolas para crianças 
de quatro e cinco anos — em jornada diurna de tempo parcial ou integral, por 
meio de práticas pedagógicas cotidianas. Essas práticas devem ser 
intencionalmente planejadas, sistematizadas e avaliadas em um projeto 
político-pedagógico que deve ser elaborado coletiva e democraticamente 
com a participação da comunidade escolar e desenvolvido por professores 
habilitados. A educação infantil, cuja matrícula na pré-escola é obrigatória 
para crianças de quatro e cinco anos, deve ocorrer em espaços institucionais, 
coletivos, não domésticos, públicos ou privados, caracterizados como 
estabelecimentos educacionais e submetidos a múltiplos mecanismos de 
acompanhamento e controle social. 
 

 

Tal conceito foi estabelecido pelo Ministério da Educação e está de acordo com 

o texto constitucional, bem como de acordo com as leis ordinárias que tratam do direito 

à educação.  

 

Luiz Antonio Miguel Ferreira103 afirma que a redação do artigo 205 da 

Constituição Federal de 1988 teve reflexo nas normas infraconstitucionais do direito à 

educação, haja vista a necessidade de se disciplinar a educação por meio de lei: 

                                                           
102 BRASIL. Portal do MEC. Conceito de Educação Infantil.  
Disponível em: http://educacaointegral.mec.gov.br/educacao-infantil. Acesso em: 24/02/2019.   
103FERREIRA, Luiz Antonio Miguel. Obrigatoriedade da educação das crianças e adolescentes: uma 
questão de oferta ou efetivo atendimento. In: Temas de Direito à educação. São Paulo: Imprensa Oficial 
do Estado de São Paulo: Escola Superior do Ministério Público, 2010, p. 120. 

http://educacaointegral.mec.gov.br/educacao-infantil
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Esta norma, de caráter programático, estabelece a diretriz a ser seguida pelo 
ordenamento jurídico, quanto ao direito à educação. Como consequência 
deste posicionamento constitucional, as leis posteriores que trataram da 
questão educacional também abordaram a educação e o preparo para o 
exercício da cidadania como fundamento, podendo-se citar o Estatuto da 
Criança e do Adolescente e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional. 

 

E, para a melhor compreensão da creche como um direito da criança, adotou-

se no presente trabalho o critério da análise cronológica dos diplomas legais que 

disciplinam e preveem referido direito no Brasil, sendo eles: Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Lei nº 8.069/1990); Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº 9.394/1996); Plano 

Nacional de Educação (Lei nº 13.005/2014) e Marco Legal da Primeira Infância (Lei nº 

13.257/2016) – que tratam da educação infantil, em especial da creche.  

 

2.3.1 Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)  

 

A Lei nº 8.069/1990, que instituiu o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), antecedeu a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996. A análise do 

Estatuto da Criança e do Adolescente é importante para o presente trabalho, na 

medida em que suas disposições tratam do direito à educação infantil, do dever do 

Estado e dos pais e responsáveis pela educação dos menores e ainda trouxe um 

capítulo específico que trata da proteção judicial dos direitos das crianças, quando 

descumpridos pelo Estado. O texto da lei reproduziu parcialmente algumas 

disposições da Constituição Federal de 1988.  

 

De acordo com o artigo 1º, a lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao 

adolescente. O artigo 2º estabeleceu que “considera-se criança, para os efeitos da lei, 

a pessoa até doze anos de idade incompletos”104. 

 

                                                           
104 BRASIL. Planalto. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) - Lei nº 8.069/1990. 
Art. 1º -Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. 
Art. 2º - 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. 
Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto às pessoas 
entre dezoito e vinte e um anos de idade. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm Acesso em: 03/03/2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm
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Trata-se de uma lei extremamente relevante dentro do ordenamento jurídico 

brasileiro, reforçando a criança105 como pessoa humana, destinatária de garantias e 

direitos na sociedade, conforme dispõe o artigo 3º106:   

 

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata 
esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as 
oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, 
mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. 
 

 

Novamente, o artigo 15 reforça a figura da criança como sujeito de direitos107. 

No artigo 22 está previsto que é dever dos pais a educação dos filhos menores108.  

 

Dentre os dispositivos do ECA, o artigo 53 consagrou direitos específicos das 

crianças e dos adolescentes, em especial o direito à educação: 

 

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. 

 

O artigo 54 reprisou o preceito constitucional, quanto ao dever do Estado em 

garantir o atendimento das crianças na creche: 

   

Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: 
IV – atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos 
de idade;  

                                                           
105 Para fins do presente trabalho, as disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente estão sendo 
analisadas, especificamente, com relação ao direito da criança.  
106 BRASIL. Planalto. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) - Lei nº 8.069/1990. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm Acesso em: 03/03/2019. 
107 BRASIL. Planalto. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) - Lei nº 8.069/1990.  “Art. 15. A 
criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em 
processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na 
Constituição e nas leis.”  Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm Acesso em: 
03/03/2019. 
108BRASIL. Planalto.  Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) - Lei nº 8.069/1990. “Art. 22. Aos 
pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no 
interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais”. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm Acesso em: 03/03/2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm
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A respeito, Luiz Antonio Miguel Ferreira109 aponta as intenções do legislador 

infraconstitucional, que reforçou no texto da lei que a educação é um direito público 

subjetivo: 

 

Apontou, o legislador menorista, o dever do Estado quanto à educação, 
detalhando as ações governamentais que conduzam ao atendimento efetivo 
das pessoas nas creches, pré-escolas, no ensino fundamental, no ensino 
médio e superior, além do atendimento especializado às pessoas portadoras 
de deficiência." 
(...) 
Conclui o Estatuto que a educação constitui direito público subjetivo, ou seja, 
o Estado deve oferecer escola a todos aqueles que se encontram em 
condições de frequentá-la. A consequência do não oferecimento ou de sua 
oferta irregular acarreta a responsabilidade da autoridade competente. 

 

O artigo 55110, por seu turno, prevê a obrigação dos pais ou responsável de 

matricular seus filhos na rede regular de ensino, corroborando com o disposto no 

artigo 22. 

 

O ECA também garantiu o direito do acesso à justiça para crianças e 

adolescentes no artigo 141 que dispõe – “É garantido o acesso de toda criança ou 

adolescente à Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, por 

qualquer de seus órgãos”. 

 

Intrinsicamente relacionado ao presente trabalho, destaca-se o Capítulo VII do 

Estatuto da Criança e do Adolescente que trata da “Proteção Judicial dos Interesses 

Individuais, Difusos e Coletivos”.  O Estatuto, de maneira sistemática, prescreveu o 

procedimento destas ações nos artigos 208 a 224.  

 

Luiz Antonio Miguel Ferreira, afirma que para assegurar o direito à educação, 

o ECA estabeleceu, no capítulo específico para a proteção judicial dos interesses 

individuais, difusos e coletivos (art. 208 a 224), algumas ações de responsabilidade 

                                                           
109 FERREIRA, Luiz Antonio Miguel. Direito à educação no Estatuto da Criança e do Adolescente. In: 
Temas de Direito à educação. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo: Escola Superior 
do Ministério Público, 2010, p. 115.  
110 BRASIL. Planalto. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) - Lei nº 8.069/1990. “Art. 55. Os 
pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino”. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm Acesso em: 03/03/2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm
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que poderão ser tomadas referente ao não oferecimento ou oferta irregular do ensino, 

dentre eles, o atendimento em creche e pré-escola111.  

 

O artigo 208 trouxe o rol de direitos que podem ser pleiteados judicialmente, 

dentre eles, o direito à creche. De acordo com Guilherme de Souza Nucci, trata-se de 

rol exemplificativo112. 

 

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 cinco anos 
de idade;   

 

Por fim, destaca-se o artigo 213, caput113, que trata do deferimento da tutela 

jurisdicional no tocante ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer e a 

garantia do resultado prático equivalente ao adimplemento. Sobre este artigo, 

sustenta Guilherme de Souza Nucci114: 

 
(...) o objetivo deste dispositivo é garantir que o provimento jurisdicional seja 
eficaz para a criança ou adolescente, mesmo que não seja possível 
determinar exatamente o que o pedido inicial requer. Pretende-se a matrícula 
de crianças em escola municipal do bairro X. Inexistente escola nesse local, 
o juiz não deixará de determinar providência similar, determinando a 
matrícula dos infantes na escola do bairro próximo. 

 

Embora o Estatuto da Criança e do Adolescente reprise e reforce inúmeros 

princípios e direitos já garantidos na Constituição de 1988, considerando que esta lei 

foi publicada em 1990, seu texto foi inovador ao prever expressamente a possibilidade 

de pleitear judicialmente os direitos assegurados às crianças, quando não cumpridos, 

dentre eles, o direito à creche, cuja questão será tratada adiante. 

 

                                                           
111 FERREIRA, Luiz Antonio Miguel. Direito à educação no Estatuto da Criança e do Adolescente. In: 

Temas de Direito à educação. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo: Escola Superior 
do Ministério Público, 2010, p. 117. 
112 NUCCI, Guilherme de Souza. Estatuto da criança e do adolescente comentado.4a ed. rev., atual. e 
ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 789. 
113 BRASIL. Planalto. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) - Lei nº 8.069/1990. “Art. 213. Na 
ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela 
específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente 
ao do adimplemento”. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm Acesso em: 
03/03/2019. 
114 NUCCI, Guilherme de Souza. Estatuto da criança e do adolescente comentado.4a ed. rev., atual. e 
ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 794. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm
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2.3.2 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional é instrumento jurídico 

extremamente importante para regulamentar o direito à educação. No Brasil, foram 

editadas três Leis de Diretrizes e Bases. 

 

A primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional foi promulgada 

somente em 1961, por meio da Lei n° 4.024/1961.  

 

Conforme a análise do panorama histórico ainda neste período a educação 

infantil, especialmente a creche, era vista sob o viés assistencial. Deste modo, ao 

analisar o texto da LDB de 1961, observa-se que esta não previa ou disciplinava a 

educação infantil, bem como as creches.  

 

Em linhas gerais a LDB de 1961 dispôs sobre as etapas de ensino, estabeleceu 

o denominado “Grau Primário”, compreendendo a Educação Pré-Primária e o Ensino 

Primário, e o “Grau Médio”, composto de dois ciclos, o ginasial e o colegial. 

 

O artigo 23 da LDB de 1961 cuidou da educação pré primária destinada aos 

menores de até 7 anos e o artigo 24 estabeleceu a participação das empresas na 

oferta da educação pré primária. O artigo 27 definia a idade obrigatória para matrícula 

no sistema de ensino, a partir dos sete anos de idade.115 

 

A segunda Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 5.692/1971 

revogou a lei de 1961. Se comparada com a LDB de 1961, o seu texto é bastante 

sintético, também não tratou a educação infantil.  

 

                                                           
115 BRASIL. Planalto. Lei nº 4.024/1961.  

Art. 23. A educação pré-primária destina-se aos menores até sete anos, e será ministrada em escolas 
maternais ou jardins-de-infância.   (Revogado pela Lei nº 5.692, de 1971) 
Art. 24. As empresas que tenham a seu serviço mães de menores de sete anos serão estimuladas a 
organizar e manter, por iniciativa própria ou em cooperação com os poderes públicos, instituições de 
educação pré-primária.   (Revogado pela Lei nº 5.692, de 1971) 
Art. 27. O ensino primário é obrigatório a partir dos sete anos e só será ministrado na língua nacional. 
Para os que o iniciarem depois dessa idade poderão ser formadas classes especiais ou cursos 
supletivos correspondentes ao seu nível de desenvolvimento.   (Revogado pela Lei nº 5.692, de 1971) 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4024.htm. Acesso em:16/04/2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4024.htm
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O artigo 17 previa que o ensino de 1º grau destinava-se à formação da criança 

e do pré-adolescente. Assim como a LDB anterior, não estabeleceu disposições 

específicas para a educação infantil, apenas tratando de maneira pontual no artigo 

19116. 

 

O terceiro diploma legal, previsto na Lei nº 9.394/1996, é a atual e vigente Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Ela tem como fundamento o artigo 208, 

da Constituição Federal de 1988.  

 

No tocante à educação infantil, diferentemente das Leis de Diretrizes e Bases 

anteriores, dispôs especificamente como etapa da formação educacional da criança, 

pois somente com o advento da Constituição Federal de 1988 é que o direito à creche 

é tratado dentro do direito à educação. A LDB de 1996 trouxe um grande avanço no 

tratamento da educação infantil. Acerca do avanço da LDB no tocante a educação 

infantil, Paulo Nathanael Pereira de Souza e Eurides Brito da Silva117 ressaltam: 

 
É certo, contudo, que a atual Constituição deu respaldo ao novo tratamento 
dado nesta LDB, à chamada Educação Infantil (artigo 208, IV), o que não 
ocorria com a Constituição anterior. As recentes conquistas ocorridas no 
Brasil no campo da educação infantil, foram fruto do trabalho de educadores 
que sempre entenderam que era importante investir na educação das 
crianças dessa faixa etária, através da criação de programas formais e não-
formais. E foi assim que desde 1974 o Ministério da Educação criou em sua 
estrutura, uma coordenação específica para tratar da educação pré-escolar. 
Todavia, por falta de um posicionamento a respeito da matéria, na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, os programas para a chamada 
educação pré-escolar, sempre enfrentaram grandes obstáculos para serem 
executados, a partir da questão financeira, por não constarem dos seus 
orçamentos públicos dos sistemas educacionais. 

 

A LDB de 1996 foi publicada oito anos após a promulgação da Constituição 

Federal de 1988, e estabelece as diretrizes da educação nacional, ou seja, ela 

                                                           
116 BRASIL. Planalto. Lei nº 5.692/1971.  
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5692.htm. Acesso em: 16/04/2019. 
Art. 17. O ensino de 1º grau destina-se à formação da criança e do pré-adolescente, variando em 
conteúdo e métodos segundo as fases de desenvolvimento dos alunos. 
Art. 19. Para o ingresso no ensino de 1º grau, deverá o aluno ter a idade mínima de sete anos. 
§ 1º As normas de cada sistema disporão sobre a possibilidade de ingresso no ensino de primeiro grau 
de alunos com menos de sete anos de idade. 
§ 2º Os sistemas de ensino velarão para que as crianças de idade inferior a sete anos recebam 
conveniente educação em escolas maternais, jardins de infância e instituições equivalentes. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5692.htm. Acesso em: 16/04/2019 
117 SOUZA, Paulo Nathanael Pereira de. Como entender e aplicar a Nova LDB: lei 9.394/96. São Paulo: 
Pioneira, 1997, p. 51. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5692.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5692.htm
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regulamenta as disposições constitucionais relativas ao direito à educação. O texto 

original de 1996 sofreu algumas alterações, em especial pela Lei nº 12.796, de 2013. 

Embora o Estatuto da Criança e do Adolescente tenha reprisado o texto da 

Constituição Federal de 1988 ao dispor que a educação é um dever do Estado 

assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de 

(artigo 54, inciso IV, do ECA) é a LDB que irá disciplinar a educação infantil. 

Acerca das disposições trazidas na LDB de 1996, alguns artigos merecem 

destaque, posto que diretamente relacionados ao presente estudo e para melhor 

compreensão do tema, conforme abaixo analisados. 

 

Inicialmente o artigo 1º enuncia que a educação abrange os processos 

formativos que se desenvolvem em diversas áreas. O §1º, por sua vez, especifica o 

objeto da LDB, que consiste em disciplinar a educação escolar, prioritariamente, pelo 

ensino.  

 

O artigo 2º reproduziu em parte o texto da Constituição de 1988, reforçando 

que a educação é um dever da família e do Estado. 

 

A LDB elenca os princípios que regem o ensino no artigo 3º, destacando-se o 

inciso I, que dispõe sobre a igualdade de condições para o acesso e permanência na 

escola, o que significa dizer que todos devem ter o mesmo tratamento e o mesmo 

direito ao acesso, sem privilégios de um em detrimento de outros. Esse princípio 

reprisa o artigo 206, I, da Constituição, e corresponde ao artigo 53, I, do ECA. 

 

O artigo 4º, caput, estabelece que a educação escolar pública é dever do 

Estado. Originalmente, o direito à creche estava expresso no inciso IV, que 

estabelecia o atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças de zero a 

seis anos de idade.  
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Oportuno mencionar o comentário de Paulo Nathanael Pereira de Souza e 

Eurides Brito da Silva118, quando fizeram o estudo da LDB, em sua primeira redação 

de 1996, no tocante ao direito à creche:  

 

As creches e pré-escolas mantidas pelo Poder Público, atenderão sua 
clientela, que são crianças de zero a seis anos de idade, de modo 
inteiramente gratuito. Embora não se trate de nível obrigatório de educação, 
as agências de atendimento, por serem públicas, devem praticar a 
gratuidade, como regra geral. Resta saber com que verbas estas despesas 
serão suportadas.  

 

No entanto, os incisos deste artigo foram significativamente alterados pela Lei 

12.796/2013. No tocante ao direito à creche, estabeleceu-se de maneira mais ampla, 

a garantia do direito à educação infantil gratuita para as crianças até 5 anos de idade, 

no inciso II da LDB. 

 

O artigo 5º é um dos mais relevantes para o presente trabalho, na medida em 

que ele previu expressamente o acesso à educação básica obrigatória como um 

direito público subjetivo e prevê o direito de ação em face do Estado, bem como a 

responsabilização do Poder Público quando não oferecer vagas. Este artigo também 

se assemelha ao artigo 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

Apesar do artigo 5º prever a possibilidade de pleitear a vaga no sistema de 

ensino público no âmbito da educação básica mediante ação judicial, quanto a 

educação infantil, ainda que não haja previsão legal expressa, tendo em vista a 

redação do §2º, a jurisprudência do STF pacificou esta questão. Embora a creche não 

seja etapa obrigatória da educação básica, esta é um direito da criança, e o Estado 

deve garantir o acesso, consoante os princípios acima destacados. 

 

Os §§ 3º e 4º do referido artigo 5º, por sua vez, remetem ao artigo 208, §2º da 

Constituição Federal de 1988, e tratam da responsabilização da Autoridade 

Administrativa competente por não ofertar ou ofertar de maneira insuficiente a oferta 

do ensino obrigatório.  

 

                                                           
118 SOUZA, Paulo Nathanael Pereira de. Como entender e aplicar a Nova LDB: lei 9.394/96. São Paulo: 
Pioneira, 1997, p. 17 e 18. 
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O artigo 6º merece um especial destaque pois precisa ser corretamente 

compreendido, na medida em que dispõe sobre o dever dos pais em matricular as 

crianças em idade escolar obrigatória.  

 

Esta obrigatoriedade que a LDB e a Constituição Federal de 1988 se referem é 

com relação à matrícula dos menores em idade escolar obrigatória no sistema regular 

de ensino e não se confunde com a obrigatoriedade da oferta de vagas.  

 

Como se pode observar as Leis de Diretrizes e bases anteriores à de 1996 

estabeleciam a obrigatoriedade da matrícula a partir dos 7 anos de idade. Ou seja, a 

educação infantil não consistia em etapa obrigatória do ensino. Se considerarmos o 

perfil histórico das creches e pré-escolas no Brasil, tal análise fica clara, na medida 

em que estas não estavam dentro do sistema de ensino, mas sim, tinham o caráter 

assistencial, sendo estigmatizadas até os dias de hoje, consoante a doutrina 

destacada neste estudo. 

 

A redação atual do artigo 208 da Constituição Federal de 1988, estabelece a 

obrigatoriedade da matrícula a partir dos quatro anos de idade, tornando esta etapa 

da educação infantil obrigatória. Eis o que preceitua o artigo 208 da Constituição: 

 

 Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 
garantia de: 
I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) 
anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a 
ela não tiveram acesso na idade própria;   

 

A Emenda Constitucional nº 59 de 2009, também refletiu na LDB e a redação 

do artigo 6º foi alterada pela Lei nº 12.796/2013 e passou a ter a seguinte redação: 

 

Art. 6º. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na 

educação básica a partir dos 4 (quatro) anos de idade. 

 

Em razão da mencionada Emenda Constitucional, passou a ser obrigatória a 

matrícula no sistema de ensino a partir dos 4 anos de idade. A obrigatoriedade da 

matrícula também está prevista no artigo 55 do ECA ao dispor que os pais ou 
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responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de 

ensino. 

 

Ou seja, as crianças menores de quatro anos, não são obrigadas a ingressar 

no sistema de ensino básico, muito embora a creche esteja compreendida dentro da 

educação infantil, e como já analisado no presente trabalho, de acordo com o 

entendimento do STF, não afasta o dever do Estado em oferecer vagas em creches, 

bem como desenvolver e implementar políticas públicas, tais quais como ocorre com 

a educação básica obrigatória.  

 

Moysés Kuhlmann Júnior  pondera que o fato da creche pertencer ao sistema 

educacional não implica em necessariamente universalizar o atendimento a toda 

população de zero a seis anos de idade. O ensino fundamental é aquele obrigatório a 

todos, as demais modalidades atenderiam as parcelas da população que as 

demandassem119. 

 

Superada as questões relativas ao artigo 6º, o artigo 11 é relevante destacar 

pois estabelece a competência dos Municípios. E para o presente estudo é um dos 

artigos mais importantes de ser compreendido e analisado, na medida em que é aqui 

que reside uma das mudanças mais impactantes trazidas pela Constituição Federal 

de 1988 e que está também disciplinada na LDB. 

 

Além da educação infantil, em especial as creches, passarem a integrar o 

sistema de educação e não mais a assistência social, esta etapa do ensino é de 

competência dos Municípios que irão manter e custeá-las. Vale dizer, até 1988 não 

havia o direito à creche, expressamente disposto no texto constitucional, bem como 

não havia previsão orçamentária para a educação infantil, o que implicou em um 

grande impacto para os Municípios brasileiros.  

 

                                                           
119 KUHLMANN JÚNIOR, Moysés. Infância e educação infantil: uma abordagem histórica, 5ª ed, atual. 
ortog. Porto Alegre: Mediação, 2010, p. 187. 
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Oportuno citar o comentário de Paulo Nathanael Pereira de Souza e Eurides 

Brito da Silva acerca deste artigo120: 

 

Artigo 11: Cuida da competência dos Municípios no campo da educação. 
Toda essa matéria se apresenta como nova, eis que somente a partir de 
1988, com a nova Constituição Federal, é que criaram corpo os sistemas 
municipais de ensino. As atribuições municipais se distribuem por cinco 
incisos (...) Além de poderem "organizar, manter e desenvolver os órgãos e 
instituições oficiais de seu sistema de ensino", bem como baixar normas 
complementares para o seu funcionamento, podem autorizar, credenciar e 
supervisionar as escolas de seu sistema e oferecer educação infantil, sem 
prejuízo da prioridade a ser concedida ao ensino fundamental. 

 

Assim, se de um lado há o dever do Estado em garantir e oferecer as vagas e 

toda a estrutura necessária nas creches, do outro lado ficaram os Municípios com esta 

competência.  

 

Por vezes, como a creche não é etapa obrigatória da educação básica, esta 

recebe menos investimentos por parte dos Municípios, o que acarreta na falta de 

vagas ou até mesmo inexistência de estrutura para criação de instituições, sendo que 

tal cenário, pode resultar na judicialização do direito.  

 

Moysés Kuhlmann Júnior pondera que mesmo a creche integrando o sistema 

educacional, há ainda a conotação equivocada de que ela é destinada a criança pobre, 

e ainda se verifica a baixa qualidade desta etapa do ensino e isso precisa ser 

superado121. 

 

O artigo 21 estabelece os níveis da educação escolar, compreendida em 

educação básica e educação superior.  A educação básica é composta pela educação 

infantil, ensino fundamental e ensino médio. De acordo com Paulo Nathanael Pereira 

de Souza e Eurides Brito da Silva, a LDB de 1996, diferentemente da LDB de 1971, 

no artigo 21, inciso I, definiu a abrangência da expressão educação básica122.  

 

                                                           
120 SOUZA, Paulo Nathanael Pereira de. Como entender e aplicar a Nova LDB: lei 9.394/96. São Paulo: 
Pioneira, 1997, p. 31. 
121 KUHLMANN JÚNIOR, Moysés. Infância e educação infantil: uma abordagem histórica, 5ª ed, atual. 
ortog. Porto Alegre: Mediação, 2010, p. 186 e 187. 
122 SOUZA, Paulo Nathanael Pereira de. Como entender e aplicar a Nova LDB: lei 9.394/96. São Paulo: 
Pioneira, 1997, p. 38. 
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Em seu artigo 29 a LDB trouxe a definição da educação infantil, cuja redação 

atual foi dada pela Lei nº 12.796/2013, que consiste na “primeira etapa da educação 

básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) 

anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a 

ação da família e da comunidade”.           

 

Paulo Nathanael Pereira de Souza e Eurides Brito da Silva, ao comentarem os 

artigos inerentes à educação infantil, destacam que somente com a Lei 9.394/96, é 

que a criança dos 0 aos 6 anos recebeu adequado tratamento numa legislação 

educacional123. Com relação às creches, embora não seja etapa obrigatória, como já 

explicado, passou a integrar a educação e, portanto, tornou-se uma etapa do sistema 

de ensino.  

 

O artigo 30 divide as duas etapas da educação infantil, de acordo com a idade 

da criança e o artigo 31 define como a educação infantil será organizada. O teor do 

artigo 30 é importante pois definiu legalmente em que consiste a educação infantil e 

seus destinatários, bem como estabelece como a educação infantil será oferecida e 

prevê expressamente a creche: 

 

Art. 30. A educação infantil será oferecida em: 
I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de 
idade; 
II - pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de 
idade.(Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) 

 

Os artigos 68 e 69 tratam dos recursos financeiros e aplicação de percentuais 

mínimos destinados à educação, consoante o disposto na Constituição Federal de 

1988. 

 

Por fim, artigo 89 estabeleceu relevante comando ao prever o prazo de 3 anos 

para que as creches e pré-escolas integrem o sistema de ensino. Este artigo também 

trouxe impacto para os Municípios, na medida em que estes teriam apenas três anos 

para incorporarem as instituições para o sistema de ensino.  

 

                                                           
123 SOUZA, Paulo Nathanael Pereira de. Como entender e aplicar a Nova LDB: lei 9.394/96. São Paulo: 
Pioneira, 1997, p.52. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
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Oportuno mencionar o comentário de Paulo Nathanael Pereira de Souza e 

Eurides Brito da Silva acerca deste artigo124:  

 

Trata da integração de creches e pré-escolas, no prazo de três anos a partir 
da publicação da Lei nº 9.394/96, aos respectivos sistemas de ensino. Do 
ponto de vista do fortalecimento dessas instituições e como instrumento de 
pressão sobre as Prefeituras, a medida é positiva e merece aplausos.  

 

De acordo com Fúlvia Rosemberg125 este artigo trouxe um grande impacto para 

os Municípios: 

Impacto notável provém da LDB que integra a EI (creches e pré-escolas) no 
sistema de ensino como primeira etapa da educação básica e sob 
responsabilidade municipal. Tendo coincidido o término do prazo concedido 
pela LDB para implantação do novo ordenamento legal com as eleições 
municipais, observa-se que a tarefa enfrentada pelas administrações 
municipais investidas em janeiro de 2001 – integrar creches e pré-escolas ao 
sistema municipal de ensino – vem sendo realizada em clima confuso, em 
parte decorrente da omissão do MEC/COEDI, em parte decorrente de 
tensões antigas entre os setores do bem-estar social e da educação 
(secretarias, técnicos, professores e sindicatos)(...) 

 

Considerando o disposto no artigo 11, que trata da competência dos 

Municípios, e os artigos 29 a 31, que cuidam especificamente da educação infantil, o 

artigo 89, implicou em impactos que são observados até hoje, considerando a falta de 

vagas em creches e políticas públicas específicas para a educação infantil.  

 

2.3.3 Plano Nacional de Educação (PNE)  

 

A Constituição Federal de 1988 previu a necessidade de um plano nacional de 

educação, conforme disposto no artigo 214. Assim como a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, o Plano Nacional de Educação é instituído por meio de lei e 

deve ser cumprido e sua vigência é de dez anos. Tivemos apenas dois planos 

dispostos na Lei nº 10.172/2001 e Lei nº 13.005/2014, respectivamente.  

 

                                                           
124 SOUZA, Paulo Nathanael Pereira de. Como entender e aplicar a Nova LDB: lei 9.394/96. São Paulo: 
Pioneira, 1997, p. 127. 
125 ROSEMBERG, Fúlvia. Educação Infantil Brasileira Contemporânea. Disponível em: 
http://www.diversidadeducainfantil.org.br/PDF/Educac%C3%A3o%20Infantil%20Brasileira%20Conte
mpor%C3%A2nea%20-%20F%C3%BAlvia%20Rosemberg.pdf. Acesso em: 16/04/2019. 

http://www.diversidadeducainfantil.org.br/PDF/Educac%C3%A3o%20Infantil%20Brasileira%20Contempor%C3%A2nea%20-%20F%C3%BAlvia%20Rosemberg.pdf
http://www.diversidadeducainfantil.org.br/PDF/Educac%C3%A3o%20Infantil%20Brasileira%20Contempor%C3%A2nea%20-%20F%C3%BAlvia%20Rosemberg.pdf
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Assim como a Lei de Diretrizes e Bases, o Plano Nacional de Educação é 

poderoso instrumento normativo que estabelece diretrizes e metas para os entes 

federados cumprirem em prol da ampliação do direito à educação no Brasil. 

   

De acordo com Salomão Ximenes e Ananda Grinkraut as disposições do PNE, 

principalmente suas metas e estratégias, precisam ser interpretadas conforme a 

Constituição126. 

 

O primeiro Plano Nacional da Educação foi criado por meio da Lei nº 

10.172/2001, vigorou entre os anos de 2001 a 2010. Tinha como objetivos: a elevação 

global do nível de escolaridade da população; a melhoria da qualidade do ensino em 

todos os níveis; a redução das desigualdades sociais e regionais no tocante ao acesso 

e à permanência, com sucesso, na educação pública e democratização da gestão do 

ensino público. 

 

No tocante à educação infantil, o PNE de 2001 trouxe um diagnóstico do Brasil 

e traçou as diretrizes para a ampliação desta etapa da educação. Como meta 

estabelecia a ampliação da oferta de vagas de modo a atender, em cinco anos, a 30% 

da população de até 3 anos de idade e 60% da população de 4 e 6 anos (ou 4 e 5 

anos) e, até o final da década, alcançar a meta de 50% das crianças de 0 a 3 anos e 

80% das de 4 e 5 anos, além de incluir as creches ou entidades equivalentes no 

sistema nacional de estatísticas educacionais, no prazo de três anos127. 

 

Dentre as diretrizes para a educação infantil, reafirmou em seu texto a 

educação como um direito da criança128: 

 

A educação infantil é um direito de toda criança e uma obrigação do Estado 
(art. 208, IV da Constituição Federal). A criança não está obrigada a 
frequentar uma instituição de educação infantil, mas sempre que sua família 
deseje ou necessite, o Poder Público tem o dever de atendê-la. Em vista 

                                                           
126 XIMENES, Salomão; GRINKRAUT, Ananda. In: Acesso à educação infantil no novo PNE: 
parâmetros de planejamento, efetivação e exigibilidade do direito. Cadernos Cenpec, São Paulo, v.4, 
n.1, p.78-101, jun. 2014. Disponível em: 
http://cadernos.cenpec.org.br/cadernos/index.php/cadernos/article/view/272. Acesso em: 16/04/2019, 
p.81. 
127BRASIL. Planalto. Plano Nacional de Educação.  Lei nº 10.172/2001. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10172.htm. Acesso em: 19/05/2019. 
128 Idem.  

http://cadernos.cenpec.org.br/cadernos/index.php/cadernos/article/view/272
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10172.htm
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daquele direito e dos efeitos positivos da educação infantil sobre o 
desenvolvimento e a aprendizagem das crianças, já constatado por muitas 
pesquisas, o atendimento de qualquer criança num estabelecimento de 
educação infantil é uma das mais sábias estratégias de desenvolvimento 
humano, de formação da inteligência e da personalidade, com reflexos 
positivos sobre todo o processo de aprendizagem posterior. Por isso, no 
mundo inteiro, esse segmento da educação vem crescendo 
significativamente e vem sendo recomendado por organismos e conferências 
internacionais. 

 

Quanto ao Plano Nacional de Educação (PNE) vigente foi criado por meio da 

Lei nº 13.005/2014129, vigorará até 2024. Referido plano é muito importante pois 

dentre as suas disposições estão as diretrizes e metas que União, Estados, 

Municípios e Distrito Federal devem cumprir, no decênio que vigorar. 

 

Uma das diretrizes do PNE, prevista no artigo 2º, inciso II, é a universalização 

do atendimento escolar. Para tanto, o PNE previu metas a serem cumpridas pelo 

Estado. 

 

O artigo 6º dispõe sobre o Fórum Nacional de Educação, que dentre suas 

atribuições é acompanhar a execução e cumprimento das metas do PNE. 

 

No tocante à educação infantil, especificamente, com relação às creches, o 

PNE estabeleceu na denominada “Meta 1” a universalização da pré-escola e 

ampliação da oferta de creches para atender no mínimo 50% das crianças até 3 anos. 

E ainda estabelece as estratégias para se atingir a meta: 

 

Meta 1: universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as 
crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de 
educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta 
por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste PNE. 

 

Ressalta-se que o PNE anterior era bastante extenso, pois ao tratar da educação 

infantil trouxe um diagnóstico detalhado sobre a situação da educação infantil no país, 

além de traçar as diretrizes e metas para esta etapa do ensino.  

 

                                                           
129 BRASIL. Planalto. Plano Nacional de Educação. Lei nº 13.005/2014. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm. Acesso em: 19/05/2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm
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Ao analisar a meta 1.3 o antigo PNE previa a ampliação da oferta e padrões 

mínimos para o funcionamento das creches e pré-escolas: 

 

Ampliar a oferta de educação infantil de forma a atender, em cinco anos, a 
30% da população de até 3 anos de idade e 60% da população de 4 e 6 anos 
(ou 4 e 5 anos) e, até o final da década, alcançar a meta de 50% das crianças 
de 0 a 3 anos e 80% das de 4 e 5 anos. 
 
2. Elaborar, no prazo de um ano, padrões mínimos de infra-estrutura para o 
funcionamento adequado das instituições de educação infantil (creches e pré-
escolas) públicas e privadas, que, respeitando as diversidades regionais, 
assegurem o atendimento das características das distintas faixas etárias e 
das necessidades do processo educativo. 

 

De acordo com Salomão Ximenes e Ananda Grinkraut, diferentemente das 

disposições do PNE anterior (Lei nº 10.172, de 2001), não mais se discute se a 

educação infantil é direito exigível, ou seja, “justiciável”, na medida em que a questão 

foi superada em razão da mobilização social e da interpretação do Supremo Tribunal 

Federal no tocante a educação infantil130, questões estas que serão oportunamente 

estudadas neste trabalho.  

 

Com relação à Meta 1 do atual PNE, no que tange a educação das crianças de 

zero a três anos, referidos autores 131tem o entendimento no seguinte sentido: 

 

Com relação à meta final de atendimento das crianças até 3 anos de idade, 
agora a ser alcançada até 2024, manteve-se o mesmo texto do PNE 2001–
2011. Com isso, prorrogou-se esse objetivo por mais 13 anos. Duas 
alterações de redação também merecem ser notadas. Primeiro, o novo texto 
não apresenta uma meta intermediária para esse atendimento; segundo, há 
a explicitação de se tratar os 50% de objetivo mínimo, ou seja, não como 
meta fixamente estabelecida. Isso, como veremos, abre espaço para que na 
implementação das estratégias e na disseminação dos planos locais de 
educação se possa almejar a realização de objetivos superiores, adequados 
às realidades específicas e, principalmente, à demanda popular por esse 
direito. 

Ainda, com relação às metas do PNE, oportuno mencionar o “Observatório do 

PNE”, coordenado pelo movimento “Todos Pela Educação”, que tem como objetivo o 

monitoramento das vinte metas e 254 estratégias do plano, além de fornecer estudos 

                                                           
130 XIMENES, Salomão; GRINKRAUT, Ananda. In: Acesso à educação infantil no novo PNE: 
parâmetros de planejamento, efetivação e exigibilidade do direito. Cadernos Cenpec, São Paulo, v.4, 
n.1, p.78-101, jun. 2014. Disponível em: 
http://cadernos.cenpec.org.br/cadernos/index.php/cadernos/article/view/272. Acesso em: 16/04/2019, 
p.81. 
131 Idem p. 84 e 85. 

http://cadernos.cenpec.org.br/cadernos/index.php/cadernos/article/view/272
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e informações sobre políticas educacionais e funciona como um instrumento de 

controle social para acompanhamento das metas132. 

Acerca da Meta 1, o objetivo 2 da referida meta consiste no “atendimento de 

50% dos menores de 3 anos e 11 meses na Creche até 2024”. De acordo com os 

dados do Observatório do PNE, baseado nas pesquisas do IBGE/PNAD, o Resultado 

parcial obtido em 2015, é de 30,4% das crianças dessa faixa etária eram atendidas 

em Creches. Essa porcentagem corresponde a 3.510.818 (três milhões, quinhentos e 

dez mil e oitocentos e dezoito) de crianças matriculadas em creches em todo o país133. 

 

Verifica-se que ainda falta uma porcentagem significativa para que a meta seja 

alcançada. Ainda de acordo com o Observatório do PNE, o desafio desta primeira 

etapa da educação infantil, por não ser uma etapa obrigatória, é o de levantar dados 

mais precisos, como a demanda real, para que o país possa planejar detalhadamente 

a expansão do atendimento. Além disso, o Brasil precisa enfrentar as desigualdades, 

sejam elas regionais, de renda e de raça/cor. Sem contar a necessidade de garantir a 

qualidade do ensino para as crianças na educação infantil134. 

 

Como se verá adiante, os dados oficiais mostram que desde a entrada em vigor 

do atual Plano Nacional de Educação, houve a ampliação da oferta das vagas nas 

creches, embora ainda esteja abaixo da porcentagem estabelecida na Meta 1 do PNE. 

 

2.3.4 Marco Legal da Primeira Infância  

 

A Lei nº 13.257/2016, denominada Marco Legal da Primeira Infância135, dispõe 

sobre as políticas públicas para a denominada “primeira infância”. Ainda que as leis 

anteriormente analisadas tenham disposições específicas e garantem os direitos das 

                                                           
132 OBSERVATÓRIO DO PNE. O Observatório. Disponível em: http://www.observatoriodopne.org.br/. 
Acesso em: 24/02/2019. 
133 OBSERVATÓRIO DO PNE. Educação Infantil. Disponível em:  
http://www.observatoriodopne.org.br/indicadores/metas/1-educacao-infantil/indicadores. Acesso em: 
24/02/2019. 
134 OBSERVATÓRIO DO PNE. Educação Infantil. Disponível em:  
http://www.observatoriodopne.org.br/indicadores/metas/1-educacao-infantil/indicadores. Acesso em: 
24/02/2019. 
135 BRASIL. Planalto. Marco Legal da Primeira Infância. Lei nº 13.257/2016. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13257.htm. Acesso em: 16/05/2019. 

http://www.observatoriodopne.org.br/
http://www.observatoriodopne.org.br/indicadores/metas/1-educacao-infantil/indicadores
http://www.observatoriodopne.org.br/indicadores/metas/1-educacao-infantil/indicadores
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13257.htm
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crianças, e embora já exista a Política Nacional de Educação Infantil, o Marco Legal é 

um relevante instrumento legal específico, que foi amplamente debatido por 

especialistas na área de educação, pedagogia, sociologia, psicologia e também 

jurídica até a aprovação do texto legal. 

 

Referida lei, por ser norma específica, estabelece diretrizes para se exigir do 

ente público a implantação e efetivação de políticas destinadas às crianças de zero a 

seis anos. 

 

Para a criação da referida lei foram realizados amplos estudos e a edição do 

marco legal representa um grande avanço do Brasil em termos de políticas públicas 

de educação infantil. A respeito do Marco Legal da Primeira Infância, sustenta 

Eduardo de Campos Queiroz136: 

 

A existência de um Marco Legal pela Primeira Infância coloca o Brasil 
alinhado com as nações que estão na vanguarda da atenção e do cuidado 
com suas crianças. Desde as últimas décadas do século passado, a ciência 
não para de produzir mais e mais evidências sobre a importância que os 
primeiros anos de vida têm sobre todo o desenvolvimento do ser humano – 
desde os mais visíveis, como o crescimento físico, a aquisição de habilidades 
motoras e a aprendizagem da fala até a criação das bases que servirão de 
fundamento para as habilidades cognitivas, sociais, psicológicas e culturais. 
Esses estudos vieram corroborar o que outras disciplinas, como a Educação 
e a Psicologia, já preconizavam desde o século XIX sobre a relevância da 
Primeira Infância. 

 

O artigo 1º enuncia o conteúdo da lei que, por sua vez, irá estabelecer princípios 

e diretrizes para formulação e implementação de políticas públicas para a primeira 

infância, enquanto que o 2º define o conceito de primeira infância, que consiste “no 

período que abrange os primeiros seis anos completos de vida da criança”.  

 

Já artigo 3º coloca como prioridade absoluta assegurar os direitos das crianças, 

consoante as disposições constitucionais e o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

o que implica no dever do Estado em estabelecer políticas públicas, planos, 

programas e serviços destinados para a primeira infância.  

                                                           
136 CÂMARA LEGISLATIVA. Cadernos de Trabalhos e Debates. QUEIROZ, Eduardo de Campos. In: 
Marco legal pela primeira infância: uma grande oportunidade. Avanços do Marco Legal da Primeira 
Infância. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/altosestudos/pdf/obra-

avancos-do-marco-legal-da-primeira-infancia. Acesso em: 27/04/2019, p. 83. 

https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/altosestudos/pdf/obra-avancos-do-marco-legal-da-primeira-infancia
https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/altosestudos/pdf/obra-avancos-do-marco-legal-da-primeira-infancia
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Sobre as políticas públicas específicas para a primeira infância, o artigo 4º 

prescreve as diretrizes e como serão elaboradas e executadas essas políticas 

públicas que a lei se refere. O inciso I, reforça a necessidade do atendimento à criança 

como sujeito de direito, e o inciso IV prevê a redução de desigualdades no acesso aos 

bens e serviços. O parágrafo único, mais uma vez, destaca a criança como cidadã e 

a importância de promover a sua inclusão social. A lei dispõe ainda como objetivo 

comum de todos os entes da federação, o pleno atendimento dos direitos das 

crianças, consoante a redação do artigo 8º. 

 

Não obstante a previsão de como serão formuladas as políticas públicas para 

a primeira infância, o artigo 11 estabelece a necessidade de monitoramento das 

políticas públicas, coleta de dados e avaliação periódica. Tal dispositivo revela-se 

bastante desafiador considerando que as políticas de educação infantil, em especial 

as relacionadas à creche, atualmente são descentralizadas. 

 

O Marco Legal expressa a necessidade da participação solidária da sociedade, 

da família e do Estado para a promoção da criança na primeira infância, 

principalmente para formulação de políticas públicas, consoante se extrai do inciso I, 

do artigo 12. 

 

O artigo 16 prevê a expansão da educação infantil de modo a assegurar a sua 

oferta. O parágrafo único trata especificamente da expansão da educação das 

crianças de zero a três ano, o que compreende a etapa da creche. 

 

Importante ressalvar que o Marco Legal da Primeira Infância também alterou a 

redação de alguns artigos do ECA, destacando-se os artigos 86 e 88, posto que 

relacionados ao presente trabalho. Referidos dispositivos passaram a ter a seguinte 

redação: 

 

Art. 86. A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente 
far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não-
governamentais, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. 
 
Art. 88. São diretrizes da política de atendimento: 
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VIII - especialização e formação continuada dos profissionais que trabalham 
nas diferentes áreas da atenção à primeira infância, incluindo os 
conhecimentos sobre direitos da criança e sobre desenvolvimento infantil;       
(Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016) 
IX - formação profissional com abrangência dos diversos direitos da criança 
e do adolescente que favoreça a intersetorialidade no atendimento da criança 
e do adolescente e seu desenvolvimento integral; (Incluído pela Lei nº 13.257, 
de 2016) 
X - realização e divulgação de pesquisas sobre desenvolvimento infantil e 
sobre prevenção da violência. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016) 

 

Por ser uma lei recente, é necessário que haja o efetivo acompanhamento 

pelas entidades de educação, da sociedade e da família na execução e 

implementação das políticas públicas que a lei trata, para que seja efetivamente 

cumprida suas disposições e para que haja a ampliação da oferta e da qualidade da 

educação infantil. 

 

 

2.4 O PANORAMA DAS CRECHES NO BRASIL – ANÁLISE DOS DADOS DO 

PNAD E DO CENSO ESCOLAR 2018 

 

Após a análise do sistema de normas que regulamentam e tratam da educação 

infantil, em especial das crianças de zero a três anos, é necessário para o presente 

trabalho, tecer uma breve análise dos dados oficiais, para se compreender o 

panorama das creches no país, e, consequentemente, compreender a judicialização 

desse direito.  

 

Como visto, a Meta 1 do PNE não foi alcançada e falta significativa 

porcentagem da meta estabelecida para ser alcançada até 2024. No entanto, os 

dados demonstram uma ascensão no número de matrículas nos últimos anos.  

 

Segundo a metodologia da Pnad Contínua para os anos de 2016 e 2017 

indicam que o atendimento no tocante às creches cresceu, mas ainda está em 34,1% 

da população de 0 a 3 anos do país137. 

 

                                                           
137 BRASIL. TODOS PELA EDUCAÇÃO. Anuário Brasileiro da Educação Básica 2018, p. 22. Disponível 
em:https://todospelaeducacao.org.br/_uploads/20180824Anuario_Educacao_2018_atualizado_WEB.p
df?utm_source=conteudoSite. Acesso em: 27/04/2019. 

https://todospelaeducacao.org.br/_uploads/20180824Anuario_Educacao_2018_atualizado_WEB.pdf?utm_source=conteudoSite
https://todospelaeducacao.org.br/_uploads/20180824Anuario_Educacao_2018_atualizado_WEB.pdf?utm_source=conteudoSite
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De acordo com o Anuário Brasileiro da Educação Básica, dos 34,1% das 

crianças que frequentam as creches em 2017, a região Sul tem o maior número de 

crianças, o que correspondem a 40,9%, seguido da região Sudeste com 40,4% e 

região Nordeste com 30,6%. A região Centro Oeste tem 26,9% das crianças 

matriculadas na creche, e o Distrito Federal corresponde a 22,7%, que é a menor 

porcentagem na região Centro Oeste. Se observar especificamente por Estado, os 

dados do IBGE/PNAD mostram que São Paulo e Santa Catarina estão mais próximos 

de atingirem a meta 1 do PNE, na medida em que 47,1% das crianças entre zero e 

três anos estão matriculadas em creche, seguido pelo Rio Grande do Sul com 40,6% 

de crianças que frequentam a creche. Praticamente todos os Estados e regiões 

tiveram um avanço se comparado com os índices de 2005 que o estudo considerou. 

A região Norte é a mais crítica do país, com índices abaixo de 20%, destacando-se 

negativamente o Estado do Amapá com apenas 7,6% das crianças matriculadas na 

creche138. 

 

O PNAD Contínua da Educação de 2017, por sua vez, mostra os motivos das 

crianças de 0 a 3 anos não frequentarem a creche. Os dados analisados mostram que 

dentre os motivos de não frequência na creche se deu pelo fato dos pais ou 

responsáveis não quererem, o que corresponde a 64,1% das crianças entre zero e 

um ano e 53% das crianças entre 2 e 3 anos139.  

 

No entanto, são os demais motivos de não frequência na creche que são 

relevantes para o estudo. Tais motivos consistem na falta de escola e na falta de 

vagas. De acordo com o PNAD 2017, estimou-se que 34,7% das crianças de 2 e 3 

anos (que equivale a 897 mil crianças nessa faixa etária) e 21,1% das crianças de 0 

a 1 ano (que equivale a 903 mil crianças nessa faixa etária)  não frequentavam escola 

por dificuldade de acesso, seja por falta de vaga ou por falta de escola na 

localidade140. 

 

                                                           
138 Idem p. 27. 
139 BRASIL.IBGE. PNAD Contínua 2017 – Educação 2017, p. 6. Disponível em:  

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101576_informativo.pdf. Acesso em: 24/02/2019. 
140Idem, p. 06. 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101576_informativo.pdf
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De acordo com as notas técnicas do Censo Escolar 2018 o número de 

matrículas na educação infantil cresceu 11,1%, de 2014 a 2018, atingindo 8,7 milhões 

em 2018. Esse crescimento decorre, principalmente, do aumento das matrículas na 

creche. Enquanto o total de matrículas da pré-escola se manteve praticamente estável 

entre 2014 e 2018, apresentando alta de 3,7%, as matrículas de creche aumentaram 

23,8% no mesmo período141, o que demonstra o aumento na demanda pela creche 

no país. 

 

As redes municipais e privadas apresentam a maior participação na educação 

infantil, com 71,6% e 27,7% das matrículas, respectivamente. Das matrículas da rede 

privada, 32,4% estão em instituições privadas, confessionais e filantrópicas 

conveniadas com o poder público142. 

 

O Plano Nacional de Educação (PNE) estabelece o atendimento de 50% dos 

menores de 3 anos e 11 meses na Creche até 2024, o que representa uma ampliação 

dos atuais 3,6 milhões para cerca de 5,5 milhões de matrículas. Como já mencionado 

entre 2014 a 2018, as matrículas em creche cresceram 23,8%, sendo que em 2018 o 

aumento foi de apenas 5,3%. O censo escolar mostra que no Brasil existem 69,7mil 

creches sendo que 74,8% delas estão na zona urbana. Deste total, 59,4% são 

municipais e 40,4% são privadas e desta porcentagem, 25% das creches privadas 

são conveniadas com estados e/ou municípios143. 

 

Todos os dados aqui apresentados relacionam-se ao presente estudo pois por 

meio deles pode-se compreender o cenário da educação infantil brasileira, sobretudo, 

o cenário das creches.  

 

Passados quase trinta e um anos da promulgação da Constituição Federal de 

1988, vinte e nove anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, vinte e três anos 

da vigência da Lei de Diretrizes e Bases, cinco anos do Plano Nacional da Educação 

                                                           
141 BRASIL. PORTAL DO INEP/MEC. Resumo Técnico – Censo da Educação Básica 2018, p.18. 
Disponível em 
http://portal.inep.gov.br/informacaodapublicacao//asset_publisher/6JYIsGMAMkW1/document/id/6386
080. Acesso em: 27/04/2019. 
142 Idem p. 19. 
143 BRASIL. PORTAL DO INEP/MEC. Censo Escolar 2018 – Principais Resultados, p.4. Disponível em: 
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/apresentacao/2019/apresentacao_coleti
va_censo_escolar_2018.pdf. Acesso em: 27/04/2019. 

http://portal.inep.gov.br/informacaodapublicacao/asset_publisher/6JYIsGMAMkW1/document/id/6386080
http://portal.inep.gov.br/informacaodapublicacao/asset_publisher/6JYIsGMAMkW1/document/id/6386080
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/apresentacao/2019/apresentacao_coletiva_censo_escolar_2018.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/apresentacao/2019/apresentacao_coletiva_censo_escolar_2018.pdf
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e quase três anos do Marco Legal da Primeira Infância, o direito à creche ainda não é 

oferecido de maneira adequada pelos Municípios, para aqueles que dela necessitam, 

o que resulta na judicialização deste direito, que será objeto do próximo capítulo. 
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3 JUDICIALIZAÇÃO DO DIREITO À CRECHE - PERFIL DA   

JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO E 

DISTRITO FEDERAL À LUZ DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE 

 

Antes de adentrar na análise da jurisprudência dos Tribunais de Justiça de São 

Paulo e Distrito Federal, é necessário elucidar o fenômeno da judicialização e 

contextualizá-lo, para a melhor compreensão do tema aqui proposto.  

 

Nos últimos anos, observa-se, cada vez mais, a interferência do Poder 

Judiciário, no que tange o cumprimento dos direitos sociais e a efetivação de políticas 

públicas. Isso porque diante da omissão do Estado, o titular do direito ou os seus 

legitimados levam tais questões para a apreciação do Poder Judiciário, o que resultou 

no fenômeno da judicialização, conforme pondera Luís Roberto Barroso144: 

 

Judicialização significa que questões relevantes do ponto de vista político, 
social ou moral estão sendo decididas, em caráter final, pelo Poder Judiciário. 
Trata-se, como intuitivo, de uma transferência de poder para as instituições 
judiciais, em detrimento das instâncias políticas tradicionais, que são o 
Legislativo e o Executivo. Essa expansão da jurisdição e do discurso jurídico 
constitui uma mudança drástica no modo de se pensar e de se praticar o 
direito no mundo romano-germânico. Fruto da conjunção de circunstâncias 
diversas, o fenômeno é mundial, alcançando até mesmo países que 
tradicionalmente seguiram o modelo inglês.  

 

Considerando o atual cenário brasileiro de descrença e muitas vezes 

ineficiência dos Poderes Executivo e Legislativo, o Poder Judiciário, por ser um poder 

independente e imparcial, teve sua ascensão. Além disso, as profundas mudanças 

trazidas pela Constituição de 1988, por meio de mecanismos processuais que 

permitem ao cidadão exercer o seu direito de ação, e também com o fortalecimento 

do Ministério Público e a atuação da Defensoria Pública, fez com que se   buscasse a 

via judicial para ter a garantia e a efetivação de determinados direitos sociais.  

 

Para Luís Roberto Barroso a ascensão do Poder Judiciário deu lugar a uma 

crescente judicialização e a alguns momentos de ativismo judicial, sendo que no 

Brasil, tal fenômeno assume uma proporção maior em razão da Constituição cuidar 

                                                           
144 BARROSO, Luís Roberto. O novo direito constitucional brasileiro: contribuições para a construção 

teórica e prática da jurisdição constitucional no Brasil. 3ª reimpressão. Belo Horizonte: Fórum, 2014, 
p.241 e 242.  
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de uma grande quantidade de temas. Pondera ainda que incluir uma matéria na 

Constituição significa, de certa forma, retirá-la da política e trazê-la para o direito, 

permitindo a sua judicialização. Tal circunstância decorre do próprio desenho 

institucional brasileiro, e não se trata de uma opção política do Judiciário145. 

 

Nesse aspecto, de acordo com Maria Paula Dallari Bucci, o que tem chamado 

a atenção dos estudiosos do direito é o controle judicial das políticas públicas. Referida 

autora pondera que a atuação do Poder Judiciário na formulação de políticas públicas, 

é considerada imprópria, pois a regra é a formulação pelo Poder Executivo, dentro 

dos limites definidos pelo Poder Legislativo146.   

 

Por outro lado, a judicialização está ligada a outro fenômeno, que consiste no 

ativismo judicial, pois em muitas decisões o Poder Judiciário ao determinar ou impor 

a adoção de políticas públicas para atender os interesses dos cidadãos, fazem 

escolhas políticas que os poderes Legislativo e Executivo não fizeram.   

 

Vale dizer, o mesmo Estado que deixa de cumprir o texto constitucional, nas 

figuras dos poderes Legislativo e Executivo, é o mesmo Estado-juiz que irá julgar a 

ação e determinar a implementação e a execução de políticas públicas, implicando no 

ativismo judicial, que de acordo com Luís Roberto Barroso, está associado a uma 

participação mais ampla e intensa do Judiciário na concretização dos valores e fins 

constitucionais, com maior interferência no espaço de atuação dos outros dois 

Poderes147. 

 

Referido autor sustenta que a judicialização não pode substituir a política, 

sendo que o Poder Judiciário só deverá interferir quando a política falhar148. E o 

                                                           
145BARROSO, Luís Roberto. O novo direito constitucional brasileiro: contribuições para a construção 
teórica e prática da jurisdição constitucional no Brasil. 3ª reimpressão. Belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 
39. 
146 BUCCI, Maria Paula Dallari. O conceito de política pública em direito. In: Políticas Públicas: reflexões 
sobre o conceito jurídico.Maria Paula Dallari Bucci (organizadora). São Paulo: Saraiva, 2006, p. 22.  
147 Op. cit. p. 40, 244, 245, 246. 
148. BARROSO, Luís Roberto. O novo direito constitucional brasileiro: contribuições para a construção 
teórica e prática da jurisdição constitucional no Brasil. 3ª reimpressão. Belo Horizonte: Fórum, 2014, 
p.41. 
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ativismo, por sua vez, consiste num modo específico e proativo de interpretar a 

Constituição, expandindo o seu sentido e alcance149.  

 

Existem muitas críticas e questionamentos acerca da expansão do Poder 

Judiciário e sua interferência na implementação de uma política pública, em face da 

omissão do Estado. Não basta a determinação judicial por si só, pois em se tratando 

de política pública necessário que ela passe por etapas. O Poder Judiciário, via de 

regra, não aprecia a política pública como um todo e não leva em consideração a sua 

complexidade150, limitando-se a apenas deferir a tutela pretendida para que o ente 

público a cumpra.  

 

A respeito da interferência do Poder Judiciário, Luís Roberto Barroso151 

também aponta as críticas: 

 

Inúmeras críticas têm sido dirigidas a essa expansão do papel do Judiciário. 
A primeira delas é de natureza política: magistrados não são eleitos e, por 
essa razão, não deveriam poder sobrepor a sua vontade à dos agentes 
escolhidos pelo povo. A segunda é uma crítica ideológica: o Judiciário seria 
um espaço conservador, de preservação das elites contra os processos 
democráticos majoritários. Uma terceira crítica diz respeito à capacidade 
institucional do Judiciário, que seria preparado para decidir casos específicos, 
e não para avaliar o efeito sistêmico de decisões que repercutem sobre 
políticas públicas gerais. E, por fim, a judicialização reduziria a possibilidade 
de participação da sociedade como um todo, por excluir os que não tem 
acesso aos tribunais. 
 

 

Clarice Seixas Duarte, pondera ainda que o excesso de judicialização é 

prejudicial pois ela não contribui para resolver o problema da efetivação dos direitos 

que dependem de elaboração e implementação de políticas públicas para se 

concretizarem.152 

                                                           
149 Idem, p. 246. 
150 SEIXAS DUARTE, Clarice. Para além da Judicialização: a necessidade de uma nova forma de 

abordagem das Políticas Públicas. In: O Direito na fronteira das políticas públicas. Org: Gianpaolo 
Poggio Smanio, Patrícia Tuma Martins Bertolin, Patrícia Cristina Brasil. São Paulo: Páginas & Letras 
Editora e Gráfica, 2015, p. 15. 
151 BARROSO, Luís Roberto. O novo direito constitucional brasileiro: contribuições para a construção 
teórica e prática da jurisdição constitucional no Brasil. 3ª reimpressão. Belo Horizonte: Fórum, 2014, 
p.40. 
152 SEIXAS DUARTE, Clarice. Para além da Judicialização: a necessidade de uma nova forma de 
abordagem das Políticas Públicas. In: O Direito na fronteira das políticas públicas. Org: Gianpaolo 
Poggio Smanio, Patrícia Tuma Martins Bertolin, Patrícia Cristina Brasil. São Paulo: Páginas & Letras 
Editora e Gráfica, 2015, p. 13. 
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Assim como ocorre com outras áreas dos direitos sociais, o fenômeno da 

judicialização também foi observado na esfera do direito à educação, que é norma 

constitucional de eficácia plena e imediata, um direito público essencial e prestacional 

do Estado. 

 

De acordo com Carlos Roberto Jamil Cury e Luiz Antonio Miguel Ferreira153 a 

judicialização da educação relaciona-se à própria Constituição de 1988, que ampliou 

esse direito e os meios para sua efetivação, e também conferiu ao Poder Judiciário 

funções para efetivar direitos sociais: 

 

Esta versão legal do direito à educação, dentro desse conjunto, não se 
mostrava presente nas constituições passadas, e, por consequência no 
ordenamento jurídico vigente. Até então, tínhamos boas intenções e proteção 
limitada com relação à educação, mas não uma proteção legal, ampliada e 
com instrumentos jurídicos adequados à sua efetivação. 
(...) 
Assim, a partir da atual Constituição e das leis que se seguiram, a educação 
passou a ser efetivamente regulamentada, com instrumental jurídico 
necessário para dar ação concreta ao que foi estabelecido, pois de nada 
adiantaria prever regras jurídicas com relação à educação (com boas 
intenções) se não fossem previstos meios para sua efetividade. 
Desta forma, a partir de 1988, o Poder Judiciário passou a ter funções mais 
significativas na efetivação desse direito. Inaugurou-se no Poder Judiciário 
uma nova relação com a educação, que se materializou através de ações 
judiciais visando à sua garantia e efetividade. Pode-se designar este 
fenômeno como a Judicialização da Educação, que significa a intervenção do 
Poder Judiciário nas questões educacionais em vista da proteção desse 
direito até mesmo para se cumprir as funções constitucionais do Ministério 
Público e outras instituições legitimadas.  

 

Ainda, em consonância com o entendimento dos referidos autores, antigamente 

a educação era elitista e seletiva e uma parcela muito pequena da população possuía 

o denominado “grau primário” completo. Porém, houve a mudança de paradigma com 

relação ao direito à educação na Constituição de 1988 e a legislação atual que 

disciplina e reforça esse direito, o que implicou no fenômeno da judicialização154. 

 

 

                                                           
153FERREIRA, Luiz Antonio Miguel e CURY, Carlos Roberto Jamil. A judicialização da educação. In: 
Temas de Direito à educação. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo: Escola Superior 
do Ministério Público, 2010, p. 54,55. 
154FERREIRA, Luiz Antonio Miguel e CURY, Carlos Roberto Jamil. A A judicialização da educação. In: 
Temas de Direito à educação. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo: Escola Superior 
do Ministério Público, 2010, p. 58. 
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3.1 RELEVÂNCIA E ATUALIDADE DO PRESENTE TRABALHO 

 

O direito à creche foi reconhecido no Brasil pela Constituição de 1988 ao incluí-

lo dentro direito à educação e não mais como uma instituição meramente 

assistencialista. Entretanto, ainda que a Constituição garanta a oferta dessa etapa da 

educação infantil àqueles que dela demandar, não se trata de etapa obrigatória da 

educação básica e a meta do Plano Nacional de Educação estabelece a 

universalização progressiva.  

 

Além disso, a responsabilidade por essa etapa do ensino é dos Municípios, e 

os dados oficiais demonstram que a oferta é insuficiente ou faltam políticas públicas 

adequadas para atender as crianças que demandam a matrícula na creche, e a 

consequência é a judicialização do direito.  

 

Nesse aspecto, Carlos Roberto Jamil Cury e Luiz Antonio Miguel Ferreira 

ponderam que a questão fica mais evidente em razão da creche ser de 

responsabilidade dos Municípios. Nessa etapa de educação o problema não é a 

evasão e muito menos de repetência, mas o problema está concentrado na falta de 

vagas. As inúmeras ações em andamento na justiça brasileira referem-se à busca da 

garantia de oferta de vaga na educação infantil.155 

 

No mesmo sentido, Cesar Callegari156 ao tratar de políticas educacionais, 

destaca a judicialização, em especial da creche, tendo em vista a incapacidade dos 

Municípios atenderem a demanda pelas vagas: 

 

A judicialização das políticas e programas de Educação Básica no Brasil é 
um fenômeno crescente, figurando em posição de destaque a litigância em 
torno da Educação Infantil, em especial da ofertada em creches. Como em 
outros campos da vida social, a interferência do chamado "sistema de justiça" 
nas relações entre o cidadão e os órgãos do aparelho de Estado se inscreve 
no movimento incessante de luta pela materialização dos direitos individuais 

                                                           
155 FERREIRA, Luiz Antonio Miguel e CURY, Carlos Roberto Jamil. A obrigatoriedade da educação das 
crianças e adolescentes: uma questão de oferta ou de efetivo atendimento. In: Temas de Direito à 
educação. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo: Escola Superior do Ministério Público, 
2010, p. 47. 
156 CALLEGARI, Cesar. A judicialização da Educação Infantil no Brasil. In: Reflexões sobre justiça e 
educação / [organização Todos pela Educação: Editora Moderna]. — 1. ed. — São Paulo: Moderna, 
2017, p. 67 e 68. Disponível em: https://www.todospelaeducacao.org.br/conteudo/livro-reflexoes-sobre-
justica-e-educacao. Acesso em: 16/04/2019. 

https://www.todospelaeducacao.org.br/conteudo/livro-reflexoes-sobre-justica-e-educacao
https://www.todospelaeducacao.org.br/conteudo/livro-reflexoes-sobre-justica-e-educacao
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e coletivos, muitos dos quais se configuram como conquistas registradas nos 
textos legais, nos planos e promessas governamentais, mas nem sempre 
disponíveis de fato. 
 
(...) hoje há maior consciência sobre as conclusões da ciência quanto à 
importância da Educação na primeira infância e os beneficiários da Educação 
Infantil no desenvolvimento integral das crianças.  
Se de um lado é crescente a pressão social pelo acesso a creches, por outro 
lado os municípios, aos quais a Constituição atribui essa responsabilidade, 
não tem sido capazes de expandir sua rede em velocidade suficiente para 
atender à demanda. Nessa "luta do rochedo com o mar" encontra-se a 
atuação do Poder Judiciário. 

 

José Antonio Dias Toffoli, também destaca o fenômeno da judicialização da 

educação no Brasil, em especial a educação infantil, em razão do déficit de vagas, o 

que compromete a qualidade da educação, conforme se extrai dos indicadores 

recentes do país157.  

 

Em que pese o STF, em 2005, tenha pacificado o tema quanto a 

responsabilidade dos Municípios em cumprir com o seu dever constitucional de 

disponibilizar as vagas nas creches, o que se observa, quatorze anos depois da 

decisão paradigma, é que tal direito continua sendo judicializado, haja vista a falta de 

vagas nas redes municipais. 

 

Essa é a conclusão extraída do estudo desenvolvido por Alessandra Gotti 

denominado “A qualidade social da educação brasileira nos referenciais de 

compromisso do Plano e do Sistema Nacional de Educação”158, desenvolvido para 

a Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação (CNE/CEB) e a 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), 

cujo relatório avaliou a judicialização da educação básica no Brasil159.  

 

                                                           
157 TOFFOLI, José Antonio Dias. Fomentar o debate sobre o fenômeno da judicialização da Educação 
no Brasil. In: Reflexões sobre justiça e educação / [organização Todos pela Educação: Editora 
Moderna]. — 1. ed. — São Paulo: Moderna, 2017, p. 8. Disponível em: 
https://www.todospelaeducacao.org.br/conteudo/livro-reflexoes-sobre-justica-e-educacao. Acesso em: 
16/04/2019. 
158 GOTTI, Alessandra. A qualidade social da educação brasileira nos referenciais de compromisso do 
Plano e do Sistema Nacional de Educação. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=41851-estudo-
processos-judicializacao-temas-tratados-normas-da-ceb-cne-pdf&category_slug=maio-2016-
pdf&Itemid=30192. Acesso em: 22/05/2019. 
159 GOTTI, Alessandra. Judicialização da educação básica no Brasil. Disponível em: 
https://www.mprj.mp.br/documents/20184/167086/apresentao_alessandra_gotti_unesco.pdf. Acesso 
em: 16/04/2019. 

https://www.todospelaeducacao.org.br/conteudo/livro-reflexoes-sobre-justica-e-educacao
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=41851-estudo-processos-judicializacao-temas-tratados-normas-da-ceb-cne-pdf&category_slug=maio-2016-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=41851-estudo-processos-judicializacao-temas-tratados-normas-da-ceb-cne-pdf&category_slug=maio-2016-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=41851-estudo-processos-judicializacao-temas-tratados-normas-da-ceb-cne-pdf&category_slug=maio-2016-pdf&Itemid=30192
https://www.mprj.mp.br/documents/20184/167086/apresentao_alessandra_gotti_unesco.pdf
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De acordo com a referida autora, essas instituições entenderam oportuno 

investigar o fenômeno da judicialização e avaliar a necessidade de revisão ou 

reafirmação de diretrizes curriculares nacionais e operacionais, bem como mapear 

os processos de judicialização mais intensos e recorrentes para subsidiar a atuação 

estratégica deste Conselho na sua missão institucional160. 

 

Referido relatório apurou que o direito à creche está em primeiro lugar no 

ranking da judicialização da educação básica no Brasil, o que demonstra a relevância 

e atualidade do tema do presente trabalho.  

 

Para Alessandra Gotti, o estudo revelou o padrão de litigância majoritariamente 

individual atrelado a um Poder Judiciário mobilizado pela tutela de interesses 

particulares.  

 

O estudo aponta que os pedidos formulados nas ações manejadas pelos 

Ministérios Públicos Estaduais, Defensorias Públicas e pelas próprias famílias em 

nome das crianças, tem como fundamento jurídico que o direito à educação infantil é 

direito indisponível, e que não pode ser avocada a reserva do possível e que a 

disponibilização das vagas não se sujeita à esfera da discricionariedade do gestor 

municipal, nos termos dos artigos 208, IV e 211, §2º, da Constituição de 1988, 

combinado aos artigos 54, I e §1º do ECA; artigo 4º, I, artigo 5º e artigo 29 da LDB.161  

 

Por sua vez, os Municípios, em suas defesas, sustentam que a educação 

infantil não é direito público subjetivo, já que esta etapa não é considerada educação 

obrigatória, e fundamentam suas defesas com base nos artigos 208, I, §1º e 2º e 211, 

§2º, da Constituição de 1988; bem como de acordo com o artigo 54, IV, §1º e §2º do 

ECA; artigo 4º, II, artigo 5º, §2º e §4º, artigo 11, V da LDB. Argumentam ainda que o 

Poder Judiciário não pode se envolver na esfera de decisão discricionária do 

                                                           
160 GOTTI, Alessandra. Um retrato da judicialização da Educação Básica no Brasil. In: Reflexões sobre 
justiça e educação / [organização Todos pela Educação: Editora Moderna]. — 1. ed. — São Paulo: 
Moderna, 2017, p. 43 e 44. Disponível em: https://www.todospelaeducacao.org.br/conteudo/livro-
reflexoes-sobre-justica-e-educacao. Acesso em: 16/04/2019. 
161 GOTTI, Alessandra. A qualidade social da educação brasileira nos referenciais de compromisso do 
Plano e do Sistema Nacional de Educação, p. 9 e 10. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=41851-estudo-
processos-judicializacao-temas-tratados-normas-da-ceb-cne-pdf&category_slug=maio-2016-
pdf&Itemid=30192. Acesso em: 22/05/2019. 

https://www.todospelaeducacao.org.br/conteudo/livro-reflexoes-sobre-justica-e-educacao
https://www.todospelaeducacao.org.br/conteudo/livro-reflexoes-sobre-justica-e-educacao
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=41851-estudo-processos-judicializacao-temas-tratados-normas-da-ceb-cne-pdf&category_slug=maio-2016-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=41851-estudo-processos-judicializacao-temas-tratados-normas-da-ceb-cne-pdf&category_slug=maio-2016-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=41851-estudo-processos-judicializacao-temas-tratados-normas-da-ceb-cne-pdf&category_slug=maio-2016-pdf&Itemid=30192


81 
 

Executivo, sob pena de violar o princípio da separação dos poderes, bem como pela 

necessidade de previsão orçamentária para tanto.162 

 

 Além do perfil da litigância, na referida pesquisa apurou-se a divergência entre 

as decisões judiciais e a necessidade do diálogo entre Poder Judiciário e especialistas 

na área da educação163: 

 

A diversidade de decisões díspares dos tribunais brasileiros sobre os temas 
discutidos neste artigo demonstra a falta de consenso sobre a matéria e a 
ausência do suporte de especialistas na área da Educação. 
A criação de uma instância de diálogo entre o Poder Judiciário e especialistas 
poderá contribuir de forma inestimável para o desenho de uma decisão não 
apenas justa e fundamentada juridicamente, mas sobretudo, fruto da análise 
do seu impacto no processo educativo e de aprendizagem. 

 

Nesse sentido, outra conclusão do referido estudo é de que os Tribunais de 

Justiça posicionam-se no sentido de que deve ser assegurado o direito à matrícula 

em creches e pré-escolas, sobretudo, em pleitos individuais, com exceção do Tribunal 

de Justiça do Distrito Federal, cuja jurisprudência entende que a matrícula advinda de 

ordem judicial implica tratamento diferenciado, gerando preterição das demais 

crianças que permanecem na lista de espera. Por outro lado, a pesquisa constatou 

que no Estado de São Paulo, o efeito das decisões judiciais tinha um aspecto de “furar” 

a ordem cronológica de ingresso dos demandantes164. 

 

Em razão das constatações levantadas no citado estudo técnico sobre a 

judicialização da educação básica, principalmente, diante da divergência de 

entendimento jurisprudencial entre os Tribunais mencionados acima, se escolheu no 

presente trabalho, analisar os principais aspectos da judicialização do direito à creche 

                                                           
162 GOTTI, Alessandra. A qualidade social da educação brasileira nos referenciais de compromisso do 
Plano e do Sistema Nacional de Educação, p. 9 e 10. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=41851-estudo-
processos-judicializacao-temas-tratados-normas-da-ceb-cne-pdf&category_slug=maio-2016-
pdf&Itemid=30192. Acesso em: 22/05/2019. 
163 GOTTI, Alessandra. Um retrato da judicialização da Educação Básica no Brasil. In: Reflexões sobre 
justiça e educação / [organização Todos pela Educação: Editora Moderna]. — 1. ed. — São Paulo: 
Moderna, 2017, p. 43 e 44. Disponível em: https://www.todospelaeducacao.org.br/conteudo/livro-
reflexoes-sobre-justica-e-educacao. Acesso em: 16/04/2019p. 45, 46, 51. 
164 GOTTI, Alessandra. Judicialização da educação básica no Brasil. Disponível em: 

https://www.mprj.mp.br/documents/20184/167086/apresentao_alessandra_gotti_unesco.pdf. Acesso 
em: 16/04/2019 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=41851-estudo-processos-judicializacao-temas-tratados-normas-da-ceb-cne-pdf&category_slug=maio-2016-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=41851-estudo-processos-judicializacao-temas-tratados-normas-da-ceb-cne-pdf&category_slug=maio-2016-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=41851-estudo-processos-judicializacao-temas-tratados-normas-da-ceb-cne-pdf&category_slug=maio-2016-pdf&Itemid=30192
https://www.todospelaeducacao.org.br/conteudo/livro-reflexoes-sobre-justica-e-educacao
https://www.todospelaeducacao.org.br/conteudo/livro-reflexoes-sobre-justica-e-educacao
https://www.mprj.mp.br/documents/20184/167086/apresentao_alessandra_gotti_unesco.pdf
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e a jurisprudência dos Tribunais de Justiça do Estado de São Paulo e do Distrito 

Federal, na medida em que esses Tribunais divergem em suas decisões. 

 

A análise amostral da jurisprudência dos Tribunais selecionados será 

estritamente do ponto de vista da interpretação do princípio da igualdade, na medida 

em que este é o princípio central que pauta as decisões prolatadas por esses 

Tribunais, quer seja para deferir a matrícula da criança na creche, quer seja para 

indeferir a matrícula, considerando outro critério que consiste no procedimento 

administrativo da lista de espera pela vaga, fator esse que também diferencia o 

entendimento desses Tribunais.  

 

 

3.2 A QUESTÃO DAS LISTAS DE ESPERA PARA A OBTENÇÃO DA VAGA EM 

CRECHE NO DISTRITO FEDERAL E SÃO PAULO 

 

De acordo com os dados oficiais do Governo Federal referente ao ano de 2017, 

cada cidade do país tem formas e critérios diferentes quanto a oferta de vagas e 

matrículas nas creches, tais como lista, comparecimento no estabelecimento próximo 

a residência da criança, edital anual, etc165. Esses fatores, por vezes subjetivos e 

variados, implicam na oferta desigual dessa etapa da educação e a consequente 

judicialização. 

 

Para o presente estudo, escolheu-se o Estado de São Paulo e o Distrito 

Federal, pois ambos utilizam o critério da lista de espera, para atendimento das 

crianças que precisam da vaga na creche, conforme será analisado.  

 

Ademais, compete mencionar que a lista consiste em procedimento 

administrativo adotado pelo ente público, que por meio dela irá viabilizar o 

atendimento das crianças que demandam a matrícula na creche. Esse procedimento, 

em regra, vai da etapa de cadastro (ou inscrição) até a concretização mediante a 

matrícula da criança no sistema de educação.  

                                                           
165 GOVERNO DO BRASIL. Portal Brasil esclarece dúvidas sobre matrículas em creches públicas. 
Disponível em: http://www.brasil.gov.br/noticias/educacao-e-ciencia/2014/09/portal-brasil-esclarece-
duvidas-sobre-matriculas-em-creches-publicas. Acesso em: 14/05/2019. 

http://www.brasil.gov.br/noticias/educacao-e-ciencia/2014/09/portal-brasil-esclarece-duvidas-sobre-matriculas-em-creches-publicas
http://www.brasil.gov.br/noticias/educacao-e-ciencia/2014/09/portal-brasil-esclarece-duvidas-sobre-matriculas-em-creches-publicas
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Em razão do critério da lista de espera para a matrícula na creche, observa-se 

a divergência na posição jurisprudencial e na interpretação desses Tribunais de 

Justiça.   

 

Enquanto a jurisprudência do Estado de São Paulo determina a matrícula 

perante o pleito individual, cuja decisão muitas vezes implica num meio de burlar o 

sistema da fila privilegiando a criança que judicializou a questão, o Distrito Federal é 

a exceção, conforme apontou o relatório da “Judicialização da Educação Básica no 

Brasil”, na medida em que a matrícula advinda de ordem judicial implica tratamento 

diferenciado, gerando preterição das demais crianças que permanecem na lista de 

espera 166.  

 

Por essa razão, é necessário compreender o procedimento da lista de espera 

para a obtenção de vaga na creche nessas regiões para então analisar a 

jurisprudência desses Tribunais.  

 

Primeiramente, com relação ao Distrito Federal, as informações do Portal 

Brasil, relativamente a 2017, apontam que ele possuía vinte e um centros de educação 

da primeira infância e noventa e um em construção, além de sessenta e cinco 

instituições conveniadas. No mesmo período havia 10.203 (dez mil e duzentos e três) 

crianças matriculadas na creche, além de 10.019 (dez mil e dezenove) crianças, de 0 

a 5 anos atendidas nas instituições conveniadas167.  

 

O Distrito Federal adota o cadastro da criança na lista de espera para atender 

a demanda por vaga na creche, como se extrai das informações da Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal168. Os critérios da lista são objetivos e estão 

disponíveis no próprio sito eletrônico da Secretaria, no “Manual de Procedimentos 

                                                           
166 GOTTI, Alessandra. Judicialização da educação básica no Brasil. Disponível em: 

https://www.mprj.mp.br/documents/20184/167086/apresentao_alessandra_gotti_unesco.pdf. Acesso 
em: 16/04/2019. 
167 BRASIL. GOVERNO DO BRASIL. Portal Brasil esclarece dúvidas sobre matrículas em creches 
públicas. Disponível em: http://www.brasil.gov.br/noticias/educacao-e-ciencia/2014/09/portal-brasil-
esclarece-duvidas-sobre-matriculas-em-creches-publicas. Acesso em: 14/05/2019. 
168 BRASIL. GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação do Distrito 
Federal. Disponível em:  http://www.se.df.gov.br/matricula-nova-para-educacao-infantil-creches-2/. 
Acesso em: 14/05/2019 

https://www.mprj.mp.br/documents/20184/167086/apresentao_alessandra_gotti_unesco.pdf
http://www.brasil.gov.br/noticias/educacao-e-ciencia/2014/09/portal-brasil-esclarece-duvidas-sobre-matriculas-em-creches-publicas
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para Atendimento à Educação Infantil – Creche”, disponível para consulta pública169, 

o que permite que pais e responsáveis tenham ciência do procedimento para obter a 

vaga. É esse manual que o Tribunal de Justiça Distrito Federal menciona e utiliza 

como critério em suas decisões relativas ao pedido de vaga em creche.  

 

O processo dessa lista de espera obedecerá às seguintes etapas: inscrição, 

validação, classificação, encaminhamento e, por fim, a matrícula170.  

 

A inscrição é realizada pela mãe171 ou responsável legal no denominado 

“Cadastro de Solicitação de Vagas”, por meio da Central Única de Atendimento 

Telefônico. A etapa seguinte, corresponde a validação da inscrição e é necessário que 

a mãe ou responsável legal compareça na Unidade Regional de Planejamento 

Educacional e de Tecnologia na Educação (UNIPLAT), localizada na Coordenação 

Regional de Ensino (CRE), conforme a região/sub-região indicada no momento da 

inscrição, munido de documentos pessoais como a certidão de nascimento ou 

documento de identificação da criança com foto; carteira de identidade e CPF da mãe 

ou responsável legal.  

 

Além desses documentos pessoais, nessa etapa de validação devem ser 

apresentados os documentos que comprovem os critérios sociais de prioridade para 

o atendimento. Esses critérios estão expressamente descritos, de forma 

pormenorizada, no Quadro 1 do Manual de Procedimentos para atendimento à 

Educação Infantil – Creche172, conforme abaixo destacado: 

 

                                                           
169 BRASIL. GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação do Distrito 
Federal - Manual de Procedimentos para Atendimento à Educação Infantil – Creche. Disponível em: 
http://www.se.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/07/manual_de_creche_2018.pdf. Acesso em: 
14/05/2019.  
170 Todo o procedimento explicado no presente trabalho está disponível integralmente no sito eletrônico 
da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, mencionado na referência anterior.  
171 Observou-se no sito eletrônico da Secretaria da Educação do Distrito Federal e ao longo de todo o 
Manual de Procedimentos para Atendimento à Educação Infantil – Creche que há sempre a referência 
da mãe da criança ao invés de se referir aos pais. Por isso, ficou mantido nesse trabalho o exato termo 
utilizado pela Secretaria da Educação do Distrito Federal.  
172 BRASIL. GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação do Distrito 
Federal - Manual de Procedimentos para Atendimento à Educação Infantil – Creche. Disponível em: 
http://www.se.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/07/manual_de_creche_2018.pdf. Acesso em: 
14/05/2019, p. 08. 

http://www.se.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/07/manual_de_creche_2018.pdf
http://www.se.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/07/manual_de_creche_2018.pdf
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Após as etapas de inscrição e validação, o momento seguinte corresponde à 

classificação das crianças inscritas, que se dará na ordem decrescente de pontuação 

(conforme a tabela acima colacionada) partindo-se da maior pontuação para a menor, 

e também de acordo com o “Critério de Bonificação”, previsto no referido Manual, 

abaixo destacado:  
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No caso de empate, a Secretaria de Educação informa os critérios de 

desempate a serem observados nessa respectiva ordem: 1º) criança com maior tempo 

de inscrição no Cadastro de Solicitação de Vagas; 2º) a mãe trabalhadora ou o 

responsável legal trabalhador que apresentar a menor renda; 3º) mãe ou responsável 

legal com maior número de filhos; 4º) criança mais velha.  

 

A divulgação da classificação das crianças inscritas, será por meio de consulta 

no sito oficial da Secretaria de Educação. O encaminhamento será realizado com base 

no “Cadastro Único”, por região/sub-região, respeitando a lista de classificação e a 

capacidade de oferta de vagas nas unidades de ensino da rede pública e nas 

instituições educacionais parceiras. 

 

A etapa final consiste na matrícula, momento em que a mãe ou responsável 

legal da criança selecionada para a vaga na creche deverá comparecer na unidade 

de ensino, no prazo de vinte e quatro horas, munida dos documentos elencados no 

sito eletrônico da Secretaria de Educação. 

 

Ressalta-se que a matrícula da criança somente será efetivada mediante a 

apresentação dos documentos listados pela Secretaria. Em caso da mãe ou do 

responsável legal não comparecer na unidade de ensino, em que se encontra 

disponível a vaga para a matrícula, essa vaga será destinada para a próxima criança 

que esteja na fila, de acordo com a lista de classificação da região. 

 

O procedimento da lista de espera da creche no Distrito Federal é complexo e 

adota critérios objetivos e específicos, que irá refletir na própria jurisprudência do 

Tribunal de Justiça. 

 

Quanto ao Estado de São Paulo, de acordo com os dados do Portal Brasil, na 

capital do Estado, em 2017, havia 1.671 (um mil seiscentos e setenta e uma) creches 

com 222.495 (duzentas e vinte e duas mil quatrocentos e noventa e cinco) crianças 

matriculadas nas creches públicas da cidade e quase 129 mil crianças esperando por 
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uma vaga173. Ressalta-se que diferentemente do Distrito Federal, o Estado de São 

Paulo tem 645 Municípios174, e cada Município adota seus próprios critérios e 

procedimentos para atender a demanda pela creche, destacando-se o procedimento 

das listas de espera175.   

 

Nesse sentido, para melhor exemplificar e elucidar o procedimento da lista, 

selecionou-se a cidade de São Paulo, na medida em que se trata do Município mais 

populoso do Estado e também o mais populoso do país176. 

 

O processo para a lista da creche na cidade de São Paulo possui um nível 

menor de exigências e critérios mais genéricos para se obter a vaga, se comparado 

com o processo do Distrito Federal. Todas as informações estão disponíveis no sito 

eletrônico da Secretaria Municipal de Educação177. 

 

A solicitação da vaga da creche pode ser feita em qualquer unidade de 

educação infantil municipal e em qualquer época do ano178. De acordo com as 

informações da Secretaria, orienta-se que os pais devem procurar a creche mais 

próxima de sua residência, onde a família será cadastrada em um registro geral e 

informada sobre as vagas abertas e a lista de espera das creches mais próximas. As 

crianças de 0 a 4 anos são cadastradas para vagas nos Centros de Educação Infantil 

(CEI)/Creche.  

 

                                                           
173 BRASIL. GOVERNO DO BRASIL. Portal Brasil esclarece dúvidas sobre matrículas em creches 
públicas. Disponível em: http://www.brasil.gov.br/noticias/educacao-e-ciencia/2014/09/portal-brasil-
esclarece-duvidas-sobre-matriculas-em-creches-publicas. Acesso em: 14/05/2019. 
174BRASIL.GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Biblioteca Virtual. Disponível em: 
http://www.bibliotecavirtual.sp.gov.br/temas/sao-paulo/sao-paulo-populacao-dos-municipios-
paulistas.php. Acesso em: 02/06/2019. 
175 Conforme pesquisas amostrais de jurisprudência, realizadas no sito eletrônico do Tribunal de Justiça 
de São Paulo, com o critério de pesquisa “vaga em creche”, apurou-se que os acórdãos proferidos em 
face de outros Municípios do Estado, demonstram a adoção do procedimento da lista de espera pela 
vaga na creche.  
176 BRASIL. IBGE. Agência de Notícias. IBGE divulga as Estimativas de População dos municípios para 
2018. Disponível em:  https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-
de-noticias/releases/22374-ibge-divulga-as-estimativas-de-populacao-dos-municipios-para-2018. 
Acesso em: 08/06/2019. 
177BRASIL. PREFEITURA DE SÃO PAULO. Secretaria Municipal de Educação. Disponível em: 
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/Page/PortalSMESP/Solicitacao-de-Vagas. Acesso em: 
14/05/2019. 
178 Todo o procedimento explicado no presente trabalho está disponível integralmente no sito eletrônico 
da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de São Paulo, mencionado na referência anterior. 

http://www.brasil.gov.br/noticias/educacao-e-ciencia/2014/09/portal-brasil-esclarece-duvidas-sobre-matriculas-em-creches-publicas
http://www.brasil.gov.br/noticias/educacao-e-ciencia/2014/09/portal-brasil-esclarece-duvidas-sobre-matriculas-em-creches-publicas
http://www.bibliotecavirtual.sp.gov.br/temas/sao-paulo/sao-paulo-populacao-dos-municipios-paulistas.php
http://www.bibliotecavirtual.sp.gov.br/temas/sao-paulo/sao-paulo-populacao-dos-municipios-paulistas.php
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/22374-ibge-divulga-as-estimativas-de-populacao-dos-municipios-para-2018
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/22374-ibge-divulga-as-estimativas-de-populacao-dos-municipios-para-2018
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/Page/PortalSMESP/Solicitacao-de-Vagas
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Para efetuar o cadastro da criança na lista de espera é necessário que os pais 

ou responsável dirijam-se pessoalmente a uma unidade educacional munidos de 

documentos (certidão de nascimento ou RG da criança; comprovante de endereço 

com CEP válido; documento do responsável com foto) além de informar o número de 

telefone e e-mail para contato. Os dados da criança serão cadastrados no Sistema 

Informatizado da Secretaria Municipal de Educação (SME). O procedimento é o 

mesmo para todas as Unidades Educacionais. 

 

Verifica-se que nesse processo para obter a vaga, o endereço da criança é 

muito importante. Exige-se que o endereço cadastrado deve estar completo e correto, 

pois o sistema localizará uma vaga em uma unidade educacional próxima, em um raio 

de até 2 quilômetros do endereço cadastrado no sistema.  

 

Isso porque, os pais ou responsável podem indicar unidades educacionais 

localizadas além do raio de 2 quilômetros, mas de acordo com as informações da 

Secretaria Municipal de Educação, a criança não terá direito à inclusão no programa 

de transporte escolar gratuito. Se houver mudança de endereço, o responsável deverá 

dirigir-se a uma escola municipal para que seja providenciada a atualização.  

 

 O cadastro no sistema é único e basta realizá-lo uma vez em qualquer unidade 

e é válido para todas as unidades educacionais. A escola terá o prazo de até 48 horas 

para inserir a inscrição da criança no sistema on-line e o protocolo de inscrição deverá 

ser retirado pelos pais ou responsável na unidade educacional, também no prazo de 

48 horas. O cadastro ficará válido para todas as Unidades Educacionais relacionadas 

no protocolo.  

 

Após o cadastro, é possível que pais ou responsável acompanhem a 

disponibilização da vaga dirigindo-se até uma das unidades educacionais mais 

próximas ao endereço cadastrado, munidos do número do protocolo de cadastro ou 

dados completos da criança. Assim como poderá realizar a consulta por meio do sito 

eletrônico, bastando digitar o número do protocolo de cadastro ou dados da criança e 

irá aparecer a lista de unidades que constam no protocolo de cadastro, bem como a 

classificação da criança em cada uma das escolas. 
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Ressalta-se que a criança terá a possibilidade de conseguir uma vaga entre as 

várias unidades educacionais próximas de seu endereço e, em cada uma delas a 

criança poderá ter uma classificação diferente. O sistema fará o encaminhamento para 

a unidade com vaga disponível no agrupamento da faixa etária da criança, sempre 

respeitando a ordem de protocolo.  

 

A partir da disponibilização da vaga em uma das unidades cadastradas, a 

escola terá até três dias para entrar em contato por telefone com a família para 

efetivação da matrícula. Na hipótese de não existir mais interesse na vaga, orienta-se 

que um dos pais ou responsável deverá comparecer na unidade em que a vaga foi 

disponibilizada, no prazo de cinco dias, a partir da data da convocação para a 

matrícula, para formalizar a desistência da vaga. No caso de não comparecimento de 

um dos pais ou responsável, após o prazo de dez dias da data de encaminhamento 

para a unidade educacional pelo sistema, o cadastro será desativado 

automaticamente.  

 

O procedimento adotado pela Prefeitura de São Paulo, não tem o mesmo 

detalhamento do procedimento adotado no Distrito Federal.  

 

Oportuno mencionar que tanto em São Paulo quanto no Distrito Federal, para 

atender a demanda por vagas, realizam-se convênios com instituições particulares, 

que se submetem a um procedimento junto a Administração Pública, de modo a 

ampliar a oferta das vagas e atender as crianças, de modo a evitar o ajuizamento da 

ação para obtenção da vaga.  

 

Consoante ao inicialmente exposto, não é somente a cidade de São Paulo que 

adota o sistema de listas de espera para obtenção de uma vaga na creche, sendo que 

as decisões do Tribunal de Justiça, relativas a outros Municípios, também levam em 

consideração esse critério para fins de deferimento ou não da tutela. Como 

mencionado inicialmente, para fins de elucidar o procedimento da lista de espera, 

adotou-se o procedimento do Município de São Paulo, mas as decisões selecionadas 

no presente estudo referem-se também a outros Municípios do Estado que também 

utilizam a lista de espera.  
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3.3 ANÁLISE DAS DECISÕES DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO E 

DISTRITO FEDERAL À LUZ DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE 

 

Primeiramente, antes de adentrar na análise da jurisprudência dos Tribunais de 

Justiça de São Paulo e Distrito Federal, é pertinente demonstrar a metodologia de 

pesquisa adotada para a seleção das decisões aqui estudadas. 

 

A pesquisa de jurisprudência realizada perante o Tribunal de Justiça de São 

Paulo179, pautou-se na busca das decisões por meio da inserção das palavras-chaves   

"matrícula em creche" e "vaga em creche": 

 

 

 

A escolha dos acórdãos que integram o trabalho, por seu turno, não se limitam 

às decisões proferidas em ações que envolvem o Município de São Paulo. A seleção 

dos acórdãos foi feita com base no critério de análise por amostragem dos julgados, 

valendo-se dos recursos mais atuais, compreendidos entre os anos de 2014 a 2019, 

de modo a demonstrar a atualidade do tema proposto.  

 

No campo “data de julgamento”, o período entre a data de início e a data do fim 

deve é limitada para pesquisar decisões no período máximo de um ano, por isso, 

                                                           
179 BRASIL. TJSP. Consultas de Jurisprudência – Consulta Completa. Disponível em:  
https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/resultadoCompleta.do;jsessionid=2E04AA7D21B895A8077822B89264E07
D.cjsg3. Acesso em: 16/06/2019. 

https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/resultadoCompleta.do;jsessionid=2E04AA7D21B895A8077822B89264E07D.cjsg3
https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/resultadoCompleta.do;jsessionid=2E04AA7D21B895A8077822B89264E07D.cjsg3
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optou-se por realizar a busca geral, para localizar o maior número de acórdãos sobre 

o assunto. 

 

Oportuno esclarecer que embora tenha sido exemplificado o procedimento da 

lista de espera da cidade de São Paulo, os acórdãos a serem analisados são 

referentes a outros Municípios do Estado de São Paulo, mas que tem em comum a 

adoção da lista de espera pela vaga.  

 

No que tange a pesquisa de jurisprudência realizada perante o Tribunal de 

Justiça do Distrito Federal, identificou-se que o próprio Tribunal, dentro do campo 

“consulta de jurisprudência”, tem o tema “matrícula de criança em creche” já em 

destaque, por meio de quadro comparativo, que contém os acórdãos mais atuais e 

mostra a divergência entre as Turmas180: 

 

 

 

Ressalta-se que no presente estudo optou-se por somente utilizar o 

entendimento jurisprudencial que se diferencia do Estado de São Paulo e que coloca 

                                                           
180 BRASIL. TJDF. Entendimentos Divergentes no TJDFT - Direito Administrativo - Matrícula de 
criança em creche ou pré-escola pública – ação judicial . Disponível em: 
https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/jurisprudencia-em-foco/entendimentos-divergentes-no-
TJDFT/direito-administrativo-e-constitucional/copy_of_teste-gratificacao-de-ensino-especial. Acesso 
em: 16/06/2019. 

https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/jurisprudencia-em-foco/entendimentos-divergentes-no-TJDFT
https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/jurisprudencia-em-foco/entendimentos-divergentes-no-TJDFT/direito-administrativo-e-constitucional
https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/jurisprudencia-em-foco/entendimentos-divergentes-no-TJDFT/direito-administrativo-e-constitucional/copy_of_teste-gratificacao-de-ensino-especial
https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/jurisprudencia-em-foco/entendimentos-divergentes-no-TJDFT/direito-administrativo-e-constitucional/copy_of_teste-gratificacao-de-ensino-especial
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o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, como jurisprudência de exceção, conforme 

apontou a pesquisa da “Judicialização da educação básica no Brasil”181. 

 

Não obstante o método de pesquisa acima descrito, as decisões de ambos os 

Tribunais, a seguir analisadas, tem como critério comum a interpretação do 

procedimento da lista de espera e a interpretação do princípio da igualdade.  

 

 Isso porque ao analisar as decisões dos Tribunais de Justiça de São Paulo e 

Distrito Federal, relativas à judicialização do direito à creche, o princípio constitucional 

que se destaca é o da igualdade. Embora a maior parte dos Municípios adote o 

sistema de lista de espera para a matrícula na creche, pais ou responsáveis pela 

criança, ao invés de aguardarem a disponibilização da vaga, ingressam com a ação 

de obrigação de fazer ou mandado de segurança em face do Município, pleiteando a 

imediata matrícula da criança no sistema de ensino municipal.  

 

Os Municípios, em suas defesas, ponderam que a ação judicial desrespeita o 

processo da lista de espera, e consequentemente, viola o princípio da isonomia, 

considerando as demais crianças que estão aguardando a vaga, através do processo 

instituído pela Administração Pública Municipal.  

 

Dito isso, é aqui que reside a problemática do presente trabalho, pois é o Poder 

Judiciário que irá analisar, diante do caso concreto, se a concessão da vaga na creche 

por meio de decisão judicial, viola ou não o princípio da igualdade.  

 

Há que reconhecer que o princípio da isonomia é um dos mais importantes não 

só dentro do ordenamento jurídico, mas como princípio fundamental para o Estado 

Democrático de Direito. Mencionado princípio está contido no artigo 3º da Constituição 

de 1988182, e dentre os objetivos fundamentais da República está a redução das 

                                                           
181 181 GOTTI, Alessandra. Judicialização da educação básica no Brasil. Disponível em: 

https://www.mprj.mp.br/documents/20184/167086/apresentao_alessandra_gotti_unesco.pdf. Acesso 
em: 16/04/2019. 
182 BRASIL. Planalto. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação. 

https://www.mprj.mp.br/documents/20184/167086/apresentao_alessandra_gotti_unesco.pdf
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desigualdades sociais e regionais (inciso III) e a promoção do bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação (inciso IV). A igualdade é uma garantia fundamental, consoante a 

redação do artigo 5º, caput: 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 

 

O princípio da igualdade, de acordo com José Afonso da Silva, constitui signo 

fundamental da democracia, não admite privilégios e distinções183. Referido princípio 

norteia o Estado Democrático de Direito, consoante se extrai da redação do 

preâmbulo da Constituição de 1988184: 

 

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional 
Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o 
exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-
estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de 
uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia 
social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução 
pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.  
 

 

Para Paulo Bonavides, de todos os direitos fundamentais, a igualdade é o que 

mais tem subido de importância no direito constitucional e consiste num direito-chave, 

direito guardião do Estado Social185. 

 

É também um dos princípios da educação e do ensino, como se observa no 

artigo 206, inciso I, da Constituição de 1988, ao dispor sobre a igualdade de condições 

para o acesso e permanência na escola186. Além disso, tal princípio da igualdade de 

condições foi reiterado no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei de Diretrizes 

                                                           
183 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo.28ª ed., rev., atual.até a E.C n. 53 
de 19.12.2006.São Paulo: Malheiros Editores, 2007, p. 211 e 212. 
184 BRASIL. Planalto. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 16/06/2019. 
185 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 32ª ed., atual. São Paulo: Malheiros, 2017, p. 
384. 
186 BRASIL. Planalto. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Art. 206. O ensino será 
ministrado com base nos seguintes princípios: I - igualdade de condições para o acesso e permanência 
na escola. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. 
Acesso em: 16/06/2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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e Bases da Educação. Sobre a importância do princípio da igualdade na Constituição 

de 1988, pondera José Afonso da Silva187: 

 
As constituições só tem reconhecido a igualdade no seu sentido jurídico- 
formal: igualdade perante a lei. A Constituição de 1988 abre o capítulo dos 
direitos individuais com o princípio de que todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza (artigo 5º, caput). Reforça o princípio com 
muitas outras normas sobre a igualdade ou buscando a igualização dos 
desiguais pela outorga de direitos sociais substanciais.  
 
(...)  
 
A previsão, ainda que programática, de que a República Federativa do Brasil 
tem como um de seus objetivos fundamentais reduzir as desigualdades 
sociais e regionais (art. 3º, III), veemente repulsa qualquer forma de 
discriminação (art. 3º, IV,) a universalidade da seguridade social, a garantia 
ao direito à saúde, à educação baseada em princípios democráticos e de 
igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, enfim, a 
preocupação com a justiça social como objetivo das ordens econômica e 
social (arts. 170, 193,196 e 205) constituem reais promessas de busca da 
igualdade material.  

 

Para Celso Antônio Bandeira de Mello, o princípio da igualdade interdita 

tratamento desuniforme às pessoas188. Isso porque o princípio da igualdade, em sua 

concepção originária está relacionado com a igualdade perante a lei, mas sua 

interpretação não pode ser restrita a apenas por esse aspecto. 

 

Nesse sentido, José Afonso da Silva afirma que o que se quer atingir é a 

igualdade jurídica, e ainda, segundo o autor, Aristóteles vinculou a ideia de igualdade 

à ideia de justiça, o que resultou na evolução do conceito, de modo a ajustar as 

concepções formais e reais ou materiais do princípio189: 

 

A justiça formal consiste em "um princípio de ação, segundo o qual os seres 
de uma mesma categoria essencial devem ser tratados da mesma forma". Aí 
a justiça formal se identifica com a igualdade formal. A justiça concreta ou 
material, seria, para Perelman, a especificação da justiça formal, indicando a 
característica constitutiva da categorial essencial, chegando-se às formas: a 
cada um segundo a sua necessidade, a cada um segundo seus méritos; a 
cada um a mesma coisa. Porque existem desigualdades, é que se aspira à 
igualdade real ou material que busque realizar a igualização das condições 
desiguais, do que se extrai que a lei geral, abstrata e impessoal que incide 
em todos igualmente, levando em conta apenas a igualdade dos indivíduos e 
não a igualdade dos grupos, acaba por gerar mais desigualdades e propiciar 

                                                           
187 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo.28ª ed., rev., atual.até a E.C n. 53 
de 19.12.2006.São Paulo: Malheiros Editores, 2007, p. 211 e 212. 
188 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Eficácia das normas constitucionais e direitos sociais. 1ª ed. 4ª 
tiragem. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 12. 
189 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo.28ª ed., rev., atual.até a E.C n. 53 

de 19.12.2006.São Paulo: Malheiros Editores, 2007, p.212, 213, 214. 
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a injustiça, daí por que o legislador, sob "o impulso das forças criadoras do 
direito [como nota Georges Sarotte], teve progressivamente de publicar leis 
setoriais para poder levar em conta diferenças nas formações e nos grupos 
sociais. 

 

Desse modo, considerando os conceitos acima citados, que a isonomia está 

atrelada ao próprio conceito de justiça, as decisões analisadas demonstram o perfil 

da jurisprudência de cada um dos Tribunais escolhidos, pois é em relação a 

interpretação e a ponderação do princípio da igualdade é que os julgadores divergem. 

 

3.3.1 A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

 

Dentre os acórdãos pesquisados, que não se limitam a decisões relativas ao 

Município de São Paulo, o que se extrai é o entendimento pacífico do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo de conceder a vaga em creche. No caso do Tribunal 

Paulista, a lista de espera, muito embora exista, não é impeditivo para obtenção da 

vaga na creche por meio de ação. Além disso, o entendimento também é unânime em 

entender que a ação e, por consequência, a decisão que determina a matrícula na 

creche, não viola a isonomia.  

 

Trata-se de entendimento sumulado pelo Órgão Especial do TJSP, cujas 

súmulas foram publicadas no DJE de 14/04/2011190. A elaboração e aprovação das 

súmulas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, à época foi feita de acordo com o 

Regimento Interno vigente, consoante o procedimento previsto no “Título IV - dos 

Incidentes, Súmulas e Ações, Capítulo I, Seção I - Da Uniformização da 

Jurisprudência”: 

 

Art. 187. O incidente de uniformização da jurisprudência, nos termos da lei, 
será apreciado pelas Turmas Especiais ou pelo Órgão Especial, neste, 
quando se tratar de matéria constitucional ou de sua competência e se houver 
divergência entre as Seções. O relator do incidente, sempre que possível, 
será o do acórdão que lhe deu origem. 
 
Art. 188. O julgamento poderá ser objeto de súmula ou enunciado, se a 
decisão for tomada por maioria absoluta, e se desdobrará em três fases: 
exame da ocorrência da divergência, apreciação das teses em conflito e 
edição de súmula ou enunciado, se for o caso. 

                                                           
190 BRASIL. TJSP. Súmulas do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Disponível em:  
https://www.tjsp.jus.br/Download/Portal/Biblioteca/Biblioteca/Legislacao/SumulasTJSP.pdf.  
Acesso em: 16/06/2019. 

https://www.tjsp.jus.br/Download/Portal/Biblioteca/Biblioteca/Legislacao/SumulasTJSP.pdf


96 
 

§ 1º Na primeira fase, o julgamento dar-se-á por maioria simples; nas demais, 
por maioria absoluta. O presidente da sessão, em qualquer fase, só votará 
para o desempate. 
§ 2º A súmula ou enunciado indicará a tese de direito aprovada e a situação 
a que se aplica. 
 
§ 3º Serão aprovados pelo Órgão Especial, que os editará com exclusividade, 
quando, independentemente de incidente de uniformização, houver proposta 
dele próprio, das Turmas Especiais ou da Comissão de Jurisprudência. 
§ 4º Serão numerados, cuidando o Presidente do Tribunal de organizá-los e 
providenciar sua divulgação. 
 
Art. 189. Só por relevante razão de direito, assim reconhecida pelo Órgão 
Especial ou pela Turma Especial, a questão poderá ser submetida a nova 
uniformização. 

 

São as Súmulas 63, 64 e 65191 que uniformizaram a interpretação do Tribunal 

de São Paulo, no que tange ao tema das vagas no sistema de ensino, incluindo as 

ações que envolvem o pedido de vaga em creche: 

 

Súmula 63: É indeclinável a obrigação do Município de providenciar imediata 
vaga em unidade educacional a criança ou adolescente que resida em seu 
território. 
 
Súmula 64: O direito da criança ou do adolescente a vaga em unidade 
educacional é amparável por mandado de segurança. 
 
Súmula 65: Não violam os princípios constitucionais da separação e 
independência dos poderes, da isonomia, da discricionariedade 
administrativa e da anualidade orçamentária as decisões judiciais que 
determinam às pessoas jurídicas da administração direta a disponibilização 
de vagas em unidades educacionais ou o fornecimento de medicamentos, 
insumos, suplementos e transporte a crianças ou adolescentes.  

 

Após a edição das mencionadas súmulas, observa-se que acórdãos relativos à 

vaga em creche são fundamentados, especialmente com base na Súmula nº 65, em 

que se consolidou o entendimento do Tribunal Paulista, de que as decisões judiciais 

que determinam a disponibilização de vagas não violam o princípio da isonomia. 

 

                                                           
191 Oportuno mencionar que em pesquisa realizada junto ao sito eletrônico do TJSP, somente as 
súmulas de 1 a 6 tem a remissão das decisões que originaram a edição da respectiva súmula, sendo 
que as demais, incluindo as súmulas aqui tratadas, não fazem referência aos acórdãos que embasaram 
a uniformização dos temas. A consulta das súmulas do TJSP podem ser feitas por meio do seguinte 
sito eletrônico: https://www.tjsp.jus.br/SecaoDireitoPublico/SecaoDireitoPublico/Sumulas. 

https://www.tjsp.jus.br/SecaoDireitoPublico/SecaoDireitoPublico/Sumulas
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Nesse sentido, verifica-se a ementa do Recurso de Reexame Necessário nº 

1001344-16.2016.8.26.0106192, do Município de Caieiras, em que acórdão manteve a 

sentença, reconhecendo, de plano, a aplicação da Súmula nº 65: 

 

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - Vaga em creche - Constituição Federal e 
Estatuto da Criança e do Adolescente que garantem o direito à educação, de 
forma irrestrita, desde a educação infantil - Sentença que concedeu a 
segurança mantida - Reexame necessário desprovido. 
 
(...) 
 
O acesso à educação é direito fundamental da criança e adolescente, 
incumbindo ao Estado de forma plena, a implantação de programas para dar 
cumprimento ao mandamento constitucional. 
 
Ademais, o entendimento deste E. Tribunal é no sentido da possibilidade de 
condenação da Fazenda Pública à obrigação de fazer, imprescindível à 
garantia dos direitos fundamentais referentes à saúde e educação, não 
configurada ofensa à Separação de Poderes, conforme Súmula nº 65 TJ/SP.  

 

No julgamento do Recurso de Apelação/Reexame Necessário nº 0006833-

58.2015.8.26.0309, interposto pelo Município de Jundiaí193, entendeu o relator que 

mesmo diante do Termo de Ajuste de Conduta (TAC), não se afasta a possibilidade 

do ajuizamento da ação individual, aplicando-se as súmulas do Tribunal, ponderando 

a não violação do princípio da isonomia e desconsiderando o procedimento da lista: 

 

Com efeito, o referido TAC não afasta a possibilidade de ajuizamento de ação 
individual, pois se trata de direito fundamental ao qual deve ser conferida 
prioridade absoluta. A educação é um direito subjetivo da criança, garantido 
constitucionalmente e é responsabilidade do Poder Público provê-la. 
A respeito do tema, é indeclinável a obrigação da Municipalidade de fornecer 
vaga em creche/pré-escola às crianças residentes no Município, na 
conformidade das Súmulas 63, 65 e 68 do E. Tribunal de Justiça. 
(...) 
De modo que, é dever do Município garantir o acesso à educação à criança, 
independentemente da elevada demanda existente. Pelo que se apurou dos 
autos, trata-se de família humilde e os pais ou responsáveis pela criança 
necessitam trabalhar para o sustento do lar, evidenciando a relevância e a 
necessidade do imediato atendimento em creche. 
 

                                                           
192 BRASIL. TJSP. Reexame Necessário nº 1001344-16.2016.8.26.0106, 9ª Câmara de Direito Público 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, Desembargador Relator Moreira de Carvalho. "Negaram 
provimento ao reexame necessário. V.U.", em conformidade com o voto do relator, São Paulo – SP, j. 
16/11/2017. 
193 BRASIL. TJSP. Recurso de Apelação/Reexame Necessário nº 0006833-58.2015.8.26.0309. 
Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, Desembargador Relator Renato Genzani Filho. 
"Negaram provimento aos recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este 
acórdão, São Paulo – SP, j. 23/05/2016.  
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Além disso, não é admissível a alegação de criação de listas de espera ou a 
violação ao princípio da isonomia, pois se trata de direito fundamental 
constitucionalmente garantido.  

 

Perante os autos do Recurso de Apelação nº 1012660-44.2015.8.26.0564194, 

em figurou no polo passivo o Município de São Bernardo do Campo, a sentença havia 

julgado improcedente a demanda, que se pretendia a vaga em creche próxima a 

residência da criança. No entanto, a sentença foi reformada pelo Tribunal, e na 

decisão o relator desconsiderou totalmente o argumento do Município e destacou a 

impossibilidade da criação de lista de espera, bem como aplicou as súmulas 63 e 65 

do TJSP e multa astreintes para garantir o cumprimento do acórdão195: 

 

EMENTA: Educação - Ação de Obrigação de Fazer - Fornecimento de vaga 
em creche - Sentença que indeferiu o pedido. Obrigação do Poder Público - 
Direito assegurado pela Constituição Federal e pelo ECA - Incidência das 
Súmulas 63 e 65 deste Tribunal Responsabilidade prioritária do Município 
pelo atendimento da educação infantil - Irrelevância da existência de critérios 
administrativos para concessão de vaga - Impossibilidade de criação de listas 
de espera Ausência de direito a escolha de escola específica Administração 
que deve providenciar a vaga à criança em unidade escolar localizada em até 
dois quilômetros de sua residência - Reforma da r. sentença que se impõe 
para deferir o serviço educacional pleiteado Aplicação de multa diária, no 
valor R$ 250,00, limitada a R$ 25.000,00. Honorários arbitrados em R$ 
950,00 Valor obtido a partir de preceitos da modicidade, razoabilidade e 
proporcionalidade, em atendimento a art. 20, §4º, CPC/73 Apelação provida. 
 

 
Dentre os fundamentos contidos no acórdão, o relator ponderou a necessidade 

de atendimento imediato pela vaga na creche e que a decisão não fere o princípio da 

isonomia: 

 
De modo que, é dever do Município garantir o acesso à educação às crianças, 
independentemente da elevada demanda existente. Pelo que se apurou dos 
autos, trata-se de família humilde e os pais ou responsáveis pelas crianças 

                                                           
194 BRASIL. TJSP. Recurso de Apelação nº 1012660-44.2015.8.26.0564, Câmara Especial do Tribunal 
de Justiça de São Paulo, Desembargador Relator RENATO GENZANI FILHO. "DERAM provimento ao 
recurso de apelação V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão, São 
Paulo – SP, j. 26/11/2018. 
195 Pertinente ressalvar que as jurisprudências do Tribunal de Justiça de São Paulo que afastaram o 
argumento da obediência à lista de espera, pautaram-se em julgados antigos do Superior Tribunal de 
Justiça, como julgamento do Recurso Especial nº 790175/SP - (...) Deveras, colocar um menor na fila 
de espera e atender a outros, é o mesmo que tentar legalizar a mais violenta afronta ao princípio da 
isonomia, pilar não só da sociedade democrática anunciada pela Carga Magna, mercê de ferir de morte 
a cláusula de defesa da dignidade humana.” (Recurso Especial nº 790175/SP, 1ª Turma do STJ, Rel. 
Min. José Delgado, Rel. para o Acórdão Min. Luiz Fux, julg. 05.12.2006, DJ 12.02.2007). Mas como 
será demonstrado, tendo em vista o entendimento majoritário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, 
cujas decisões foram submetidas para a apreciação do STJ, o entendimento é no sentido de que o 
critério da lista é válido e a não observação da cronologia fere o princípio da isonomia.  
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necessitam trabalhar para o sustento do lar, evidenciando a relevância e a 
necessidade do imediato atendimento em creche. 
 
Além disso, não são admissíveis as alegações de criação de listas de espera 
ou de violação ao princípio da isonomia, pois se trata de direito fundamental 
constitucionalmente garantido.  

 

Embora sejam aplicadas de plano as citadas súmulas, oportuno destacar o 

Recurso de Apelação nº 1013588-88.2016.8.26.0554196, manejado pelo Município de 

Santo André e Recurso de Reexame Necessário, submetido ao Tribunal nos mesmos 

autos, o acórdão prolatado pautou-se na lista de espera e a questão da transparência 

do procedimento adotado pelo Município.  

 

Entendeu-se, no referido caso, que o Município demandado não tinha política 

pública, com suficiente transparência no procedimento da lista: 

 
As normas constitucionais e a legislação infraconstitucional federal e Estadual 
garantem às crianças o acesso ao ensino infantil, próximo de suas 
residências, atribuída tal responsabilidade aos Municípios. 
Tenho reconhecido, sobre vagas em creche ou no ensino infantil, que o 
cidadão tem direito fundamental a uma política pública que possibilite o amplo 
alcance de todos quantos tenham necessidade. 
A política pública pode prever a disponibilização de vagas de forma 
escalonada, desde que obedeça, rigorosamente, ordem cronológica de 
cadastramento, em prazos aceitáveis, com completa transparência da lista 
de espera e das vagas concedidas. É admissível, também, a reserva de certo 
percentual de vagas para situações excepcionais, cujo preenchimento 
observe requisitos objetivos.  
 
(...) 
 
Tem política pública com suficiente transparência o município que organiza 
lista de pretendentes, para cada unidade de ensino, observada ordem 
cronológica de solicitação da vaga, com indicação da data da solicitação, 
nome da criança, data de nascimento e eventuais prioridades.  
 
No Estado de São Paulo, atendem tais requisitos os Municípios de Presidente 
Prudente e de Lençóis Paulista, por exemplo. 
 
A IMPOSIÇÃO JUDICIAL DA DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA 
 
Reconheço, também, que a execução de política pública pelo município, 
desde que transparente, de modo que possa ser acompanhada pelo cidadão 
com facilidade, pode eximir o ente público da imposição judicial de concessão 
de vaga em creche.  
A verificação da existência da política pública, de sua transparência, e da 
razoabilidade de seus termos (critérios de organização dos inscritos e tempo 

                                                           
196 BRASIL. TJSP. Recurso de Apelação /Reexame Necessário nº 1013588-88.2016.8.26.0554. 
Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, Desembargador Relator Alves Braga Junior. 
"Deram provimento ao recurso do Município, e parcial provimento ao reexame necessário. V.U.", São 
Paulo – SP, j. 27/11/2017.  
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estimado de espera) é feita por pesquisa na internet, no portal do município, 
canal, em princípio, ao qual qualquer cidadão tem acesso. 
 
Não sendo possível a fácil localização do conteúdo, presume-se a falta da 
política ou, pelo menos, que ela não seja suficientemente transparente. 
Nesse caso, a imposição judicial do oferecimento de vaga próxima da 
residência da criança é inafastável, eis que, há muito, o Supremo Tribunal 
Federal reconheceu que se trata de direito fundamental. Quando não há 
política pública, nada há a fazer senão impor a disponibilização de vaga, em 
caráter imediato, postulada em ações individuais. 
 

 

Em outro recurso de Reexame Necessário nº 1028233-08.2015.8.26.0602197, 

do Município de Sorocaba, chama a atenção a ponderação do princípio da isonomia, 

pois além de fundamentar que a ação individual não viola a igualdade, o relator 

entendeu que o procedimento da lista de espera é que consiste em afronta ao princípio 

da isonomia: 

 

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de Segurança com Pedido 
Liminar. Vaga em creche. Período Integral. Sentença que julgou procedente 
a ação e concedeu a segurança pleiteada para assegurar às crianças a 
matrícula em creche municipal próxima da sua residência, em período 
integral. Educação que é direito fundamental (art. 6º da Constituição Federal), 
sendo obrigação do Estado assegurar atendimento em creche e pré-escola 
às crianças (art. 208, IV da CF e art. 54 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente). Município que tem a obrigação de acolhimento na educação 
infantil (artigo 211, §2°, da CF). Obrigação indeclinável (Súmula nº 63 do 
TJSP). Ausência de violação aos princípios da separação dos poderes e da 
discricionariedade administrativa (Súmula nº 65 do TJSP). Multa diária - 
astreintes. Cabimento. Inteligência do artigo 536, § 1º do CPC e artigo 213, 
§2º do ECA. Fixação em desfavor de ente político. Admissibilidade. Multa 
diária mantida no montante de R$ 100,00 por eventual descumprimento, 
entretanto, com limitação de teto no valor de R$ 25.000,00. Recurso oficial 
parcialmente provido. 
 
Também não cabe a alegação de respeito a uma lista de espera ou da 
violação ao princípio da isonomia, pois se trata de direito fundamental 
constitucionalmente garantido. 
 
Não há discricionariedade do ente público para atender direito fundamental e 
constitucional garantido, elaborando listas de espera pois aí sim estaria 
configurada a afronta ao princípio da isonomia.  
 
A atuação do Poder Judiciário, em cumprimento ao mandamento 
constitucional que assegura a todos o livre acesso para assegurar direitos 
postergados ou violados, implica no exame da matéria à luz das normas que 
concedem ou asseguram tais direitos, garantindo-lhes, em consequência, o 
exercício ou a eficácia. Assim, pois, não tem a conotação de violar a 
autonomia do município, sob pena de impedir o cumprimento da própria 

                                                           
197 BRASIL. TJSP. Reexame Necessário nº 1028233-08.2015.8.26.0602, Câmara Especial do Tribunal 
de Justiça de São Paulo, Desembargadora Relatora Dora Aparecida Martins. "Deram parcial 
provimento ao reexame necessário. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este 
acórdão, São Paulo – SP, j. 03/12/2018. 
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Constituição da República que assegura o pleno acesso à Justiça, quando 
um direito é violado ou está na iminência de o ser. 

  

A jurisprudência do Tribunal Bandeirante, embora reconheça a existência do 

procedimento da lista de espera, não a leva em consideração no momento de proferir 

as decisões. E, no tocante ao princípio da igualdade, as decisões restringem-se a 

apenas ponderar que a decisão individual que determinada a matrícula na creche não 

viola a isonomia.  

 

Sobre o posicionamento do Tribunal de Justiça de São Paulo, Cesar Callegari, 

ao tratar dos efeitos da judicialização da educação infantil, cita o “efeito colateral” que 

ocorreu na cidade de São Paulo, em razão das reiteradas decisões do Tribunal, que 

não levaram em consideração o sistema de lista de espera, desmoralizando e 

fragilizando esse sistema e conferindo tratamento diferenciado para as crianças que 

ajuizaram a ação enquanto as demais, igualmente necessitadas da vaga, esperavam 

na lista198: 

Muito embora o mandado judicial vise a assegurar o direito da criança 
demandante, ele gera um efeito colateral que não pode ser desconsiderado 
ao se analisar o fenômeno da judicialização: matrículas realizadas por 
decisão judicial alteram a ordem cronológica das filas de espera que são 
normalmente adotadas pelas municipalidades para encaminhar o 
atendimento. Assim, essas decisões judiciais geram, na prática, o efeito de 
que as filas de espera formalmente constituídas sejam literalmente 
fragilizadas e desmoralizadas. 
Como exemplo, vale lembrar novamente o que sucedeu na cidade de São 
Paulo. Mantendo há anos uma fila de espera institucionalizada e estruturada 
por um sistema informatizado, “Escola OnLine” (EOL), que permite a total 
transparência e acompanhamento dos interessados, a Secretaria Municipal 
de Educação decidiu em 2013 implantar uma política para dar prioridade às 
crianças em situação de extrema pobreza, assim caracterizadas pela 
inscrição no Cadastro Único do Ministério do Desenvolvimento 
Social/Programa Bolsa Família. A partir dessa nova sistemática, a cada dez 
crianças atendidas, duas deveriam estar enquadradas nessas condições de 
vulnerabilidade.  
Também nesse caso, a concessão das liminares determinando matrícula 
impactou negativamente um programa de evidente interesse social. Mesmo 
crianças extremamente carentes e expostas a situações críticas eram 
preteridas por outras porque estas tinham em mãos a ordem judicial para que 
ocupassem a vaga. Isso não era justo.  
Em todos os casos, o fato é que os maiores prejudicados pelas decisões 
judiciais concedendo liminares com ordem expressa de matricular são as 
famílias, que, sem se socorrer ao Poder Judiciário, aguardam pacientemente 
na fila e veem ser desrespeitada a ordem de chamada de sua criança. Não 
poucos pais e mães, desanimados ou até revoltados, passaram a afirmar que 

                                                           
198 CALLEGARI, Cesar. A judicialização da Educação Infantil no Brasil. In: Reflexões sobre justiça e 
educação / [organização Todos pela Educação: Editora Moderna]. — 1. ed. — São Paulo: Moderna, 
2017, p. 71 e 72. Disponível em: https://www.todospelaeducacao.org.br/conteudo/livro-reflexoes-sobre-
justica-e-educacao. Acesso em: 16/04/2019 

https://www.todospelaeducacao.org.br/conteudo/livro-reflexoes-sobre-justica-e-educacao
https://www.todospelaeducacao.org.br/conteudo/livro-reflexoes-sobre-justica-e-educacao
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melhor seria enfrentar as cada vez maiores e longas filas na porta da 
Defensoria Pública ou contratar um advogado para fazer o que fosse 
necessário. É óbvio que há alguma coisa errada em tudo isso. 

 

Para o citado autor, e de acordo com a pesquisa sobre a judicialização da 

educação básica, as reiteradas decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo geram 

um efeito de injustiça e ação judicial torna-se um meio de burlar a fila de espera, o que 

implica em tratamento desigual para crianças na mesma situação de espera pela 

vaga.  

 

3.3.2 A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal 

 

Em sentido contrário, encontra-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal, cujos acórdãos enfrentam e ponderam o princípio da isonomia, e sua 

eventual violação no caso concreto ao desrespeitar a lista de espera pela vaga na 

creche. Há que se destacar também que existe divergência na jurisprudência dentro 

do próprio Tribunal199, mas o que diferencia as decisões do Distrito Federal das 

decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo, é o rigor na observância do 

procedimento administrativo para obtenção da vaga. Até porque o Distrito Federal 

adota um processo dotado de critérios sociais objetivos, e isso acaba por refletir nas 

decisões do Tribunal. 

 

 Inicialmente, destaca-se o Recurso de Agravo de Instrumento nº 0027341-

44.2014.8.07.0000200, interposto pela Administração Pública, cuja decisão é 

inteiramente fundamentada nos precedentes do TJDF e que elucida a posição 

dominante do Tribunal, no sentido de que é necessário respeitar a ordem da lista de 

espera, e que a não observância desse critério, consiste em violar o princípio da 

isonomia ao dar tratamento prioritário para a criança que ingressou com a ação em 

detrimento das outras crianças que aguardam a vaga na fila: 

                                                           
199 BRASIL. TJDF. Entendimentos Divergentes no TJDFT - Direito Administrativo - Matrícula de 
criança em creche ou pré-escola pública – ação judicial . Disponível em: 
https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/jurisprudencia-em-foco/entendimentos-divergentes-no-
TJDFT/direito-administrativo-e-constitucional/copy_of_teste-gratificacao-de-ensino-especial. Acesso 
em: 16/06/2019. 
200 BRASIL. TJDF. Agravo de Instrumento nº 0027341-44.2014.8.07.0000. 5ª Turma Cível do Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Desembargador Relator Angelo Passareli. “CONHECER. 
DAR PROVIMENTO POR MAIORIA. VENCIDA A 1ª VOGAL, de acordo com a ata do julgamento e 
notas taquigráficas”, Brasília – DF, j. 05/02/2015. 

https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/jurisprudencia-em-foco/entendimentos-divergentes-no-TJDFT
https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/jurisprudencia-em-foco/entendimentos-divergentes-no-TJDFT/direito-administrativo-e-constitucional
https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/jurisprudencia-em-foco/entendimentos-divergentes-no-TJDFT/direito-administrativo-e-constitucional/copy_of_teste-gratificacao-de-ensino-especial
https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/jurisprudencia-em-foco/entendimentos-divergentes-no-TJDFT/direito-administrativo-e-constitucional/copy_of_teste-gratificacao-de-ensino-especial
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. 
MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. LISTA DE ESPERA. RESPEITO AO 
PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DO ARTIGO 
273 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. Diante da ausência de pressuposto 
descrito no artigo 273 do Código de Processo Civil, afigura-se incabível a 
antecipação dos efeitos da tutela no sentido de disponibilização de vaga em 
creche pública, tendo em vista a existência de lista de espera, sob pena de 
violação ao princípio da isonomia entre os candidatos que nela figuram. 
Agravo de Instrumento provido. Maioria. 
 
No caso em exame, não se constata a presença do requisito da prova 
inequívoca da verossimilhança das alegações. É certo que o direito 
fundamental à educação, garantido pela Constituição Federal e pelo Estatuto 
da Criança e do Adolescente, não é absoluto e realiza-se por meio das 
políticas públicas levadas a efeito pela Administração, segundo os critérios 
preestabelecidos para o atendimento das crianças nos estabelecimentos 
públicos ou conveniados. Analisando o caderno processual, observa-se que 
à fl. 47 o setor responsável pelo assunto, da Secretaria de Estado de 
Educação, informa que os Agravados encontram-se no 24º e 27º lugares da 
lista de classificação, segundo critérios utilizados para preenchimento das 
vagas. Dessa forma, deve ser considerada a ordem de classificação da lista 
de espera em referência, sob pena de violação do princípio da isonomia 
dentre os candidatos que nela figuram.  

 

É possível observar que o julgamento foi pautado no critério objetivo da lista, 

oportunidade em que julgador levou em consideração a posição da criança na lista de 

espera, ponderação esta que não se observa nos julgados do Tribunal de Justiça de 

São Paulo. 

 

Nos autos do Recurso de Apelação nº 0708986-46.2018.8.07.0018201, foi 

negado provimento ao recurso manejado pelo representante legal do menor, haja vista 

da necessidade de se observar a lista de espera e os critérios objetivos do 

procedimento adotado no Distrito Federal, sendo que a tutela individual, caso deferida, 

implicaria na violação ao princípio da igualdade: 

 

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. 
OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. RESERVA 
DO POSSÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VAGA. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO 
DA ISONOMIA. 1. Apelação cível interposta em face da sentença que, nos 
autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, 
proposta contra o Distrito Federal, julgou improcedente o pedido de matrícula 
de menor em creche/escola vinculada à rede pública de ensino nas 
proximidades de sua residência. 2. A educação infantil, com atendimento em 

                                                           
201 BRASIL. TJDF. Recurso de Apelação nº 0708986-46.2018.8.07.00182ª Turma Cível do Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Desembargador Relator Cesar Loyola. “CONHECIDO. 
IMPROVIDO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas”, Brasília – DF, j. 
23/01/2019. 
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creche e pré-escola, requer a implementação de políticas públicas pelo 
Estado e previsão orçamentária para a sua instituição e patrocínio. Tratando-
se, portanto, de normas programáticas, se submetem à “teoria da reserva do 
possível”, até porque, em regra, é maior a demanda de matrículas de crianças 
do que o número de vagas proporcionadas pelo Estado. 3. No Distrito 
Federal, diante da impossibilidade de atender todas as crianças, adota-se um 
sistema de “lista de espera” para matrículas, de acordo com normas 
estabelecidas pelo órgão responsável. 4. A determinação judicial para que a 
instituição de ensino proceda à matrícula de criança inscrita, com desrespeito 
à ordem de classificação, configura violação ao princípio da isonomia. 5. 
Apelo conhecido e desprovido. 
 
(...) 
 
Ressalte-se que o Distrito Federal tem adotado um sistema de “lista de 
espera” para matrículas, impondo-se destacar que o enquadramento na 
referida lista decorre da observância de critérios sócio-econômicos, tais como 
a baixa renda familiar, a situação de vulnerabilidade da criança que pretende 
a matrícula, o risco nutricional e o fato de a mãe possuir trabalho fora do lar, 
conforme dispostos no Manual de Procedimentos para Atendimento à 
Educação Infantil - Creche e Pré Escola (0 a 5 Anos em Tempo Integral) em 
Unidades Escolares da Rede Pública e Instituições Conveniadas, fornecido 
pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, de dezembro de 
2013, disponibilizado no sítio eletrônico 
(www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/manual_creche.pdf.) 
 
(...) 
 
Portanto, constata-se que o ente público não está negando o direito de 
acesso à educação infantil, mas apenas seguindo critérios objetivos criados 
para viabilizar a oferta dessa modalidade de ensino. 
 
Nessas circunstâncias, é preciso ponderar que, não havendo vagas 
suficientes para atendimento da demanda por creche na localidade e 
havendo outras crianças que também se encontrem na mesma condição, não 
se mostra razoável que, numa ação individual, o Poder Judiciário determine 
a imediata matrícula do menor, malferindo o direito de outros que estejam em 
melhor posicionamento na lista, ensejando, em consequência, ofensa ao 
princípio da isonomia. 
 

 

No julgamento do Recurso de Apelação nº 0708272-86.2018.8.07.0018202 

interposto pelos autores da ação, foi negado provimento ao recurso, por maioria de 

votos, pautando-se também no entendimento de que é necessário respeitar a lista de 

espera, sob pena de grave violação a ordem da lista e de violação do princípio da 

isonomia: 

 
EMENTA: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM 

                                                           
202 BRASIL. TJDF. Recurso de Apelação nº 0708272-86.2018.8.07.0018, 2ª Turma Cível do Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Desembargador Relator Joao Egmont. NEGAR 
PROVIMENTO. MAIORIA, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas, Brasília – DF, j. 
20/02/2019. 

http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/manual_creche.pdf
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CRECHE DA REDE PÚBLICA. LISTA DE ESPERA. OBSERVÂNCIA DA 
ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 
1. Apelação contra sentença prolatada em obrigação de fazer, com pedido de 
tutela provisória, que julgou improcedente o pedido de matrícula em creche 
da rede pública próxima à residência da autora. 
2. Ainda que o direito à educação infantil seja garantido pela Constituição 
Federal (art. 208, IV), assegurado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente 
(art. 54, IV) e pela Lei Orgânica do Distrito Federal (art. 223), sua 
concretização está vinculada a políticas públicas e deve obedecer à ordem 
de inscrição. 
3. Havendo fila de espera e diante da impossibilidade de o ente público 
contemplar todas as crianças com idade compatível com a educação infantil, 
a procedência resulta em tratamento diferenciado e afronta ao princípio da 
isonomia em relação às crianças que se encontram classificadas à frente do 
autor e que estão igualmente protegidas pela mesma garantia constitucional 
prevista no art. 208, IV, da Constituição. 
4. Precedente da Turma: “[...] 3. Em que pese ser admissível a intervenção 
do Judiciário para compelir o Estado a cumprir com obrigação 
constitucionalmente prevista, tem esta Corte decidido que, havendo fila de 
espera e diante da impossibilidade de o ente público contemplar todas as 
crianças com idade compatível com a educação infantil, a procedência resulta 
em tratamento diferenciado e afronta ao princípio da isonomia, o que afasta 
a probabilidade do direito invocado, impedindo o deferimento da tutela 
antecipada. 4. Agravo de instrumento conhecido e 
provido.”(07014114120188070000, Relator: Sandoval Oliveira 2ª Turma 
Cível, Publicado no PJe: 04/05/2018) 
5. Apelação não provida. 
 
No caso, o Distrito Federal observa que as vagas em creches públicas 
possuem número limitado e, portanto, para preenchê-las, o Poder Público se 
vale de critérios objetivos e pré-estabelecidos de distribuição, visando à 
concretização do princípio da isonomia. Deste modo, evidencia que a 
apelante não pode ser privilegiada em detrimento de outras crianças que se 
encontram na mesma situação e estão mais bem classificadas em lista de 
espera. 
 
Logo, havendo lista de espera, a intervenção judicial no sentido de obrigar o 
Distrito Federal a efetivar a matrícula pretendida, sem atenção aos critérios 
classificatórios, constituiria grave desrespeito à ordem de classificação e 
violação ao princípio da isonomia daqueles que aguardam na lista de espera 
e estão, da mesma maneira, resguardados pela mesma garantia 
constitucional prevista no art. 208, IV, da CF.  

 

Em sentido contrário à sua própria jurisprudência, o TJDF, no julgamento do 

Agravo de Instrumento nº 0042525-69.2016.8.07.0000203, se pronunciou afirmando 

que o pleito individual não fere o princípio da isonomia. No entanto, no referido julgado 

não se questionava a lista de espera, mas sim, a reserva do possível: 

 

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. 
OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA DE CRIANÇA EM CRECHE DA 

                                                           
203 BRASIL. TJDF. Agravo de Instrumento nº 0042525-69.2016.8.07.0000, 3ª Turma Cível do Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Desembargador Relator Alvaro Ciarlini. “DAR 
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAR PREJUDICADOO AGRAVO INTERNO, 
de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas”, Brasília – DF, j. 24/05/2017. 
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REDE PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. EDUCAÇÃO INFANTIL. 
DIREITO FUNDAMENTAL BÁSICO. LEI Nº 8069/1990. CARÁTER 
IMPERATIVO E VINCULATIVO. CLÁUSULA DO FINANCEIRAMENTE 
POSSÍVEL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO 
DA ISONOMIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Fica prejudicada a análise de 
agravo interno quando reunidas as condições para análise do mérito de 
agravo de instrumento, à vista do princípio da primazia do julgamento de 
mérito. 2. A Constituição Federal, ao prever, em seu art. 6º, o "direito à 
educação" como direito social, elevou essa prerrogativa à categoria de 
"direito fundamental", ou seja, interiorizou no sistema jurídico brasileiro um 
direito a ser fruído por "toda pessoa". 3. Em sintonia com o art. 208, inc. IV 
da Constituição Federal, a Lei nº 8069/1990 estabeleceu, em caráter 
imperativo e vinculativo, ser dever do Estado e direito subjetivo das crianças 
com idade entre 0 (zero) e 5 (cinco) anos de idade, o acesso à educação 
infantil em creche e pré-escola, de forma gratuita. 4. As tarefas 
constitucionalmente impostas ao Estado para a concretização dos 
mencionados direitos "devem traduzir-se na edição de medidas concretas e 
determinadas e não em promessas vagas e abstractas". Por isso mesmo, 
muito embora o legislador ordinário tenha uma considerável "liberdade de 
conformação" quanto ao conteúdo das elaborações normativas ou 
relativamente ao modo de organizar a concretização desses direitos, é 
inegável que os direitos fundamentais sociais são dotados de "vinculatividade 
normativo-constitucional" (CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e 
Teoria da Constituição. 2 ed. Coimbra: Almedina, 1998, p. 440). 5. As 
eventuais dificuldades administrativas alegadas pelo ente federado, ou 
mesmo a alegação de "reserva do financeiramente possível" mostram-se, 
absolutamente sem sentido, pois desacompanhadas de elementos mínimos 
aptos a evidenciar os critérios de execução do gasto de recursos públicos, 
sendo absolutamente desprovidas de razoabilidade, pois afirmadas sem a 
devida consideração a respeito dos gastos governamentais com outras áreas 
não prioritárias. 
6. O princípio da isonomia previsto no art. 5º, caput, do Texto Constitucional 
deve ser aplicado como norma instituidora de garantia ao tratamento 
isonômico, ou seja, projeta-se, por meio de norma de eficácia plena, para 
assegurar a todos, indistintamente, independentemente de raça, cor, sexo, 
classe social, situação econômica, orientação sexual, convicções políticas e 
religiosas, igual tratamento perante a lei, ou mesmo a chamada igualdade 
material ou substancial.  
7. O que se pretende com a chamada isonomia substancial é conferir 
tratamentos diferenciados, de acordo com padrões constitucionais e 
infraconstitucionais, desde que razoavelmente justificado à vista do escopo 
perseguido.  
8. A isonomia não pode ser entendida como justificativa para negar o direito 
fundamental ao ensino infantil, amparada na distinção entre indivíduos que 
ajuizaram suas ações na Justiça e outros que ainda não o fizeram. Portanto, 
convém lembrar que a isonomia, além de critério principiológico de 
racionalização da aplicação das normas do sistema jurídico, é também uma 
garantia constitucional ao tratamento isonômico, e não o contrário.  
9. A atividade jurisdicional deve cumprir três específicos escopos, dentre os 
quais se encontram o jurídico, o social e o político. Certamente, nesse ponto, 
não se pode perder de vista a necessária assertividade na afirmação e 
concretização dos direitos fundamentais, dentre os quais os sociais.  
10. Agravo interno prejudicado. 11. Agravo de Instrumento conhecido e 
provido. 
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No referido julgado204, observa-se ainda que ao ponderar a violação ou não do 

princípio da igualdade, diante do caso concreto, o relator pautou-se no próprio 

conceito doutrinário da isonomia, ao fundamentar a sua decisão nos seguintes termos:  

 
Finalmente, importa ressaltar que o princípio da isonomia previsto no art. 5º, 
caput, do Texto Constitucional, deve ser aplicado como norma instituidora de 
garantia ao tratamento isonômico, ou seja, projeta-se, por meio norma de 
eficácia plena, para assegurar a todos, indistintamente, independentemente 
de raça, cor, sexo, classe social, situação econômica, orientação sexual, 
convicções políticas e religiosas, igual tratamento perante a lei, ou mesmo a 
chamada igualdade material ou substancial. Ou seja, do ponto de vista da 
isonomia substancial, pretende-se tratar igualmente os iguais e 
desigualmente os desiguais. Anote-se, nesse ponto, que a Constituição da 
República e a legislação infraconstitucional podem fazer distinções e dar 
tratamento diferenciado, por meio de critérios axiológicos permeados de 
razoabilidade, devidamente justificáveis, que legitimem o tratamento 
isonômico aos desiguais. Entenda-se bem, o que se pretende com a 
chamada isonomia substancial é conferir tratamentos diferenciados, de 
acordo com padrões constitucionais e infraconstitucionais, desde que 
razoavelmente justificado à vista do escopo perseguido. 
Por isso, diante do pressuposto da igualdade formal, todos são iguais perante 
a lei, e, nos termos da igualdade substancial, são válidas as determinações 
contidas na Constituição da República que tenham por escopo assegurar a 
igualdade de direitos e obrigações. 
Essas questões demonstram que a isonomia representa, além de uma 
garantia assegurada a todos, substancial ou formalmente, também um critério 
principiológico importante para a orientação hermenêutica do próprio sistema 
jurídico. Não pode ser, no entanto, com a devida vênia, entendida como 
justificativa para negar o direito fundamental ao ensino infantil, amparada na 
distinção entre indivíduos que ajuizaram suas ações na justiça e outros que 
ainda não o fizeram. Portanto, convém lembrar que a isonomia, além de 
critério principiológico de racionalização da aplicação das normas do sistema 
jurídico, é também uma garantia constitucional ao tratamento isonômico, e 
não o contrário 
 

 

Já no recurso de Apelação nº 0709215-06.2018.8.07.0018205, entendimento do 

relator se diferencia, na medida em que pronunciou-se no sentido de que não há 

violação ao princípio da isonomia a concessão da vaga por meio da decisão judicial, 

e que a lista de espera não tem efeito vinculante: 

 

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO 
CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM 

                                                           
204 BRASIL. TJDF. Agravo de Instrumento nº 0042525-69.2016.8.07.0000, 3ª Turma Cível do Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Desembargador Relator Alvaro Ciarlini. “DAR 
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAR PREJUDICADOO AGRAVO INTERNO, 
de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas”, Brasília – DF, j. 24/05/2017. 
205 BRASIL. TJDF. Recurso de Apelação nº 0709215-06.2018.8.07.0018, 4ª Turma Cível do Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Desembargador Relator Luís Gustavo B. de Oliveira. 
“DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas 
taquigráficas”, Brasília – DF, j. 06/02/2019. 
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CRECHE. DIREITO À EDUCAÇÃO. MENOR IMPÚBERE. DEVER DO 
ESTADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INEXISTÊNCIA. 
CRECHE EM PERÍODO INTEGRAL. OBRIGATORIEDADE NÃO PREVISTA 
NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL OU NA LEGISLAÇÃO INFRA. APELAÇÃO E 
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. 1. 
A Constituição Federal reconhece como direito social a assistência gratuita 
aos filhos e dependentes até 05 (cinco) anos de idade em creches e pré-
escolas (art. 7º, XXV), como estabelece ser dever do Estado prestar 
educação infantil, em creche e pré-escola (art. 208, IV). Do mesmo modo, 
dispõe o Estatuto da Criança de do Adolescente (artigos 53, inciso V, e 54, 
inciso IV), bem como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei 
n.º 9.394/96 (artigos 4º, inciso II, 29, e 30, I). 2. Não viola o princípio da 
isonomia, a intervenção Judicial, com escopo de garantir a matrícula do 
menor em creche, porque se trata de um direito básico social e um dever do 
Estado com educação infantil frente às crianças de até 05 (cinco) anos de 
idade. Ademais, a prestação jurisdicional objetiva assegurar a igualdade 
formal e material entre todas as famílias e crianças, independentemente de 
sua cor, classe social, raça ou ideologia. Se a educação infantil deve ser plena 
e igualitária, não há como cogitar em prejuízo ou desrespeito a direito alheio, 
por conta de inobservância de cadastro e ordem de inscrição, para futuro 
chamamento, conforme o surgimento de vagas.  
 
3. Embora não seja ilegal a criação de cadastros e lista de inscritos, para 
disciplinar a distribuição e ocupação de vagas nas creches públicas, tal 
medida é puramente de gestão ou auto organização pela entidade pública, 
mas sem qualquer força vinculante ou capacidade de limitar um direito social 
constitucional.  
 
4. Portanto, o legítimo exercício de um direito ou a busca de sua proteção, 
jamais poderá ser entendido como ato ilegal ou violador de outro direito 
igualmente assegurado. O direito de ação é puramente potestativo e uma 
garantia constitucional fundamental, do qual decorre a possibilidade de 
provocar a Jurisdição sempre que houver um direito violado ou ameaçado 
(art. 5º, XXXV, CF). Por conseguinte, não há como estabelecer qualquer 
ordem de preferência ou precedência para exercê-lo, a partir da lesão ou 
ameaça a direito difuso ou coletivo. Portanto, rechaça-se à tese de que 
caberia ao prejudicado aguardar que todos aqueles que o precedem na lista 
de espera a buscarem proteção junto ao Poder Judiciário, para só então 
alcançar o reconhecimento e a reparação da lesão suportada. 5. A obrigação 
de efetivar matrícula em creche, com funcionamento em período integral, não 
tem previsão na Constituição Federal ou na legislação regulamentadora. 
Ademais, não se pode ter certeza de que haveria uma creche perto da casa 
do autor com funcionamento em tempo integral. E exigir que todas fossem 
em tempo integral, implicaria, inicialmente, na redução de vagas à metade. 6. 
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E PARCIALMENTE 
PROVIDAS. 
 
(...) diante do reconhecimento judicial do direito da autora, posto que não 
caberia à prejudicada aguardar que todos os que o precedem na lista de 
espera, exerçam seu direito de ação, para só então ser legitimada a exercer 
sua pretensão. 
 
O Estado não pode invocar o seu próprio descaso com direito à educação 
infantil, que acaba criando o déficit de vagas e estabelecendo o sistema de 
filas, para forjar uma fictícia ofensa ao princípio da isonomia.  

 

Diante do perfil das decisões aqui analisadas, no que tange a ponderação do 

princípio da igualdade, José Afonso da Silva destaca “o direito à igualdade perante a 
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justiça”, que exige a busca da igualização de condições dos desiguais, que ele 

denomina de "princípio da igualdade jurisdicional”206 e pondera:  

 

O princípio da igualdade jurisdicional ou perante o juiz apresenta-se, portanto, 
sob dois prismas:(1) como interdição ao juiz de fazer distinção entre situações 
iguais, ao aplicar a lei; (2) como interdição ao legislador de editar leis que 
possibilitem tratamento desigual a situações iguais ou tratamento igual a 
situações de desiguais por parte da justiça. 

 

Sustenta Paulo Bonavides, por seu turno, que o Estado Social é enfim Estado 

produtor de igualdade fática207:  

 

Trata-se de um conceito que deve iluminar sempre toda a hermenêutica 
constitucional, em se tratando de estabelecer equivalência de direitos. Obriga 
o Estado, se for o caso, a prestações positivas; a prover meios, se necessário, 
para concretizar comandos normativos de isonomia. Noutro lugar, já 
escrevemos que a isonomia fática é o grau mais alto e talvez mais justo e 
refinado a que pode subir o princípio da igualdade numa estrutura normativa 
de direito positivo. 
Os diretos fundamentais não mudaram, mas se enriqueceram de uma 
dimensão nova e adicional com a introdução dos direitos sociais básicos. 

 

Por isso, levando em consideração esse viés doutrinário do princípio da 

igualdade, o tratamento diferenciado daqueles que ajuízam a ação em detrimento 

daqueles em situação análoga que não buscaram a via judicial, comporta em 

tratamento desigual.  Portanto, revela-se mais equânime as decisões judiciais que 

respeitam os critérios objetivos e o procedimento da lista de espera, pois mantém-se 

o tratamento igualitário entre as crianças que se encontram na mesma posição de 

espera pela vaga.  

 

Ademais, as decisões judiciais que determinam a matrícula na creche também 

implicam em outros reflexos, além do tratamento desigual entre as crianças. A 

respeito, pondera Cesar Callegari208 que o outro efeito da judicialização da educação 

infantil, consiste nas decisões que determinam a matrícula sem levar em consideração 

                                                           
206 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo.28ª ed., rev., atual.até a E.C n. 53 

de 19.12.2006.São Paulo: Malheiros Editores, 2007, p. 219 e 220. 
207 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 32ª ed., atual. São Paulo: Malheiros, 2017, p. 
386 e 387. 
208 CALLEGARI, Cesar. A judicialização da Educação Infantil no Brasil. In: Reflexões sobre justiça e 

educação / [organização Todos pela Educação: Editora Moderna]. — 1. ed. — São Paulo: Moderna, 
2017, p. 69. Disponível em: https://www.todospelaeducacao.org.br/conteudo/livro-reflexoes-sobre-
justica-e-educacao. Acesso em: 16/04/2019. 

https://www.todospelaeducacao.org.br/conteudo/livro-reflexoes-sobre-justica-e-educacao
https://www.todospelaeducacao.org.br/conteudo/livro-reflexoes-sobre-justica-e-educacao
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que a Administração Pública tem suas limitações para conseguir atender as decisões 

judiciais, em especial, as vagas nas creches.  

 

Além de recursos, no caso das creches é necessária toda uma estrutura para 

que as crianças sejam atendidas, de maneira digna, mas isso não é levado em 

consideração nas decisões judiciais que apenas determinam o cumprimento, o que 

demonstra a falta de diálogo entre os poderes Executivo e Judiciário209: 

 
O quadro se revela mais delicado quando se trata de matricular crianças 
pequenas. Particularmente para elas, vaga em creche significa dispor de 
berços, roupa de cama, fraldas, espaço arejado, lactário, alimentos frescos, 
professores e auxiliares preparados, locais e equipamentos para banho, 
espaços adequados para brincar e tomar sol e todo um cuidado de introdução 
e adaptação de uma criança num grupo de outras crianças e num ambiente 
não doméstico. Diante disso, responsáveis pela gestão pública se veem em 
situação de impasse: como atender tempestivamente a determinações 
judiciais de matricular imediatamente uma criança e ao mesmo tempo garantir 
a ela o respeito e a qualidade educacional? Infelizmente, por falta do 
necessário diálogo, esse problema concreto raramente é considerado. No afã 
de logo decidir pela justeza da demanda por acesso a uma vaga e dar 
consequência ao seu julgamento, juízes liminarmente mandam fazer: 
ordenam que se matricule a criança. E cumpra-se! Mas a experiência mostra 
que pode haver um caminho melhor, que as relações não precisam ser 
necessariamente de litigância e que novas formas de proceder podem 
beneficiar as crianças e suas famílias, cujas necessidades dão sentido ao 
trabalho dos agentes públicos. Esse caminho seria o do diálogo prévio: um 
entendimento formal entre os Poderes compreendendo direitos, objetivos, 
metas, limites, recursos, responsabilidades, prazos e sistemas de 
acompanhamento e controle social.  

 

Nesse aspecto, o citado acórdão do Recurso de Agravo de Instrumento 

nº0027341-44.2014.8.07.0000210, ao dar provimento ao recurso da Administração, 

ponderou a decisão no mesmo sentido do mencionado autor, o que revela o perfil 

mais cauteloso e criterioso no deferimento da tutela individual: 

 

O cumprimento da ordem judicial contida na decisão agravada, além do gasto 
público respectivo, exigirá a colocação dos Agravados em creche na qual a 
quantidade de crianças fora estabelecida previamente e de acordo com a 
capacidade de prestação do serviço de forma adequada. Dessa forma, ou os 
Agravados irão ocupar o lugar de outras crianças selecionadas segundo os 
critérios da Administração ou serão colocados, como excedentes, em 
instituição que não está preparada para acomodá-los.  

 

                                                           
209 Idem. p. 69. 
210 BRASIL. TJDF. Agravo de Instrumento nº 0027341-44.2014.8.07.0000. 5ª Turma Cível do Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Desembargador Relator Angelo Passareli. “CONHECER. 
DAR PROVIMENTO POR MAIORIA. VENCIDA A 1ª VOGAL, de acordo com a ata do julgamento e 
notas taquigráficas”, Brasília – DF, j. 05/02/2015 



111 
 

Em que pese a lista de espera do Distrito Federal tenha critérios de distinção 

entre uma criança e outra, em vista de suas condições sociais, entende-se que nessa 

situação aplica-se o princípio da igualdade material, no sentido de que “devemos tratar 

igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade”, 

o que implica  dizer que crianças, que igualmente precisam da vaga na creche, são 

tratadas de forma desigual, em virtude dos critérios objetivos da lista. Tal distinção 

não é para desprivilegiar uma em detrimento da outra, mas sim, para tentar diminuir 

as desigualdades sociais e econômicas existentes entre elas.  

 

Por isso, a lista de espera, diante de todas as considerações e explicações 

feitas no presente trabalho, é o procedimento que se mostra mais justo e menos 

desigual para atender a demanda pela vaga na creche, principalmente quando a lista 

possui critérios objetivos, transparentes e acessível, pois ela não pode ser subterfúgio 

dos Municípios para não disponibilizarem as vagas nas creches.  

 

Ademais, não é benéfico o desvirtuamento da ação judicial, cuja a sentença ou 

acórdão torna-se instrumento para perpetuar e reforçar desigualdades, ou como 

medida para burlar o procedimento administrativo da fila de espera, como ocorre 

muitas vezes no Estado de São Paulo, conforme concluem os próprios especialistas 

aqui citados. Ou seja, o acesso à justiça, que na concepção adotada por José Afonso 

da Silva, é uma das vertentes do princípio da igualdade211, atrelado ao direito de ação, 

não pode ser um meio para criar desigualdades. 

 

Há também que se pensar na ampliação e no fortalecimento do diálogo entre o 

Poder Executivo e Poder Judiciário, juntamente com a Defensoria Pública, Ministério 

Público e sociedade civil, pois caso seja constatada eventual irregularidade ou 

nulidade no procedimento utilizado pelo ente municipal, que sejam adotadas as 

sanções cabíveis para que a lista de espera não seja um subterfúgio do Município 

para não oferecer as vagas nas creches.  

 

De igual sorte, para se evitar o excesso de judicialização são necessárias ações 

conjuntas entre sociedade civil, Defensoria Pública, Ministério Público e Poderes 

                                                           
211 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo.28ª ed., rev., atual.até a E.C n. 53 

de 19.12.2006.São Paulo: Malheiros Editores, 2007, p. 219 e 220.  
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Executivo e Judiciário para efetivação do direito à creche, de modo a atender de 

maneira isonômica e digna todas as crianças que esperam por uma vaga na creche. 

 

Todas as decisões aqui estudadas interpretaram o princípio da igualdade 

considerando o caso concreto, mas, diante de todas as considerações e fundamentos 

expostos no presente trabalho, revela-se mais acertada a jurisprudência que não 

desrespeita o procedimento das listas, sem privilegiar a criança que ajuizou a ação, 

enquanto que as demais, por diversos fatores não avaliados no presente trabalho, 

aguardam a sua vaga ser disponibilizada no sistema de ensino municipal.  

 

Evidentemente que a lista de espera não é o procedimento ideal, considerando 

a efetiva demanda por vagas, o que leva a conclusão de que os Municípios precisam 

repensar e reformular suas políticas para o atendimento das crianças de zero a três 

anos que precisam de vaga no sistema municipal, de modo a evitar a própria 

judicialização do direito. 

 

Isso porque, tratar as crianças em situação igual de modo diferente, sem 

sopesar critérios objetivos, com o devido respeito ao entendimento contrário, resulta 

em violação ao princípio da igualdade e desvirtuamento da tutela jurisdicional que 

servirá como um privilégio para aquele que ajuizou a ação, considerando todas as 

peculiaridades do direito à creche, estudados no presente trabalho.  
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CONCLUSÃO 

 

O direito à creche foi inserido na Constituição de 1988, dentro do capítulo da 

educação. A educação infantil das crianças de zero a três anos de idade, não consiste 

em etapa obrigatória da educação básica, mas a Constituição prevê como dever do   

Estado garantir a oferta da creche. Esse direito chegou ao Supremo Tribunal Federal 

em 2005, que em decisão paradigma reconheceu o direito subjetivo à creche e o dever 

do Município em oferecer as vagas, em cumprimento ao seu dever constitucional de 

cuidar da educação infantil. 

 

Anos após o julgamento paradigma, o tema permanece atual em vista da 

judicialização do direito à creche, que está no topo do ranking da judicialização da 

educação, conforme apurou a pesquisa sobre “A judicialização da educação básica 

no Brasil”.  

 

A meta do Plano Nacional de Educação estabelece a ampliação da oferta de 

educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por 

cento) até o final da vigência do plano, mas os dados oficiais mostram o déficit de 

vagas e o não atingimento da referida meta o que resulta na judicialização desse 

direito. 

 

Sobre as políticas públicas relacionadas à educação das crianças de zero a 

três anos de idade, houve um avanço na legislação brasileira, com a vigência do 

Marco Legal da Primeira infância. No entanto, diferentemente, do que ocorre com a 

etapa obrigatória da educação básica, faltam políticas públicas específicas para 

garantir e efetivar o direito à creche. Contudo, os Municípios brasileiros utilizam 

critérios para atender a demanda, e um dos procedimentos mais utilizados é o da lista 

de espera. A lista de espera, consiste em verdadeiro procedimento administrativo 

adotado pelas prefeituras para organizar e efetivar a matrícula da criança no sistema 

de ensino.  

 

O Distrito Federal se destaca pelos seus critérios sociais objetivos, bem como 

pelo procedimento detalhado e transparente, contidos no Manual de Procedimentos 

para Atendimento à Educação Infantil – Creche. 
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Em que pese se estabeleça o procedimento das listas, diante da insuficiência 

ou inexistência de vagas nas creches municipais ou conveniadas, pais ou 

responsáveis ingressam com a ação de obrigação para obter judicialmente a vaga. 

Entretanto ao judicializar a questão, as crianças que estão aguardando a vaga, 

obedecendo a ordem da lista, são preteridas em relação àquela que ajuizou a ação e 

conseguiu a vaga, como denominam os especialistas, “furando a fila”. Os Tribunais 

estudados, não colocam em dúvida a legalidade e a validade de se adotar o 

procedimento da lista de espera, mas a interpretam de forma diversa. 

 

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal se diferencia na posição 

jurisprudencial, na medida em que suas decisões se pautam no critério da lista e 

entende que a ação individual viola a isonomia, pois o provimento jurisdicional 

beneficiaria uma criança em detrimento das outras em igual situação, mas que não 

ajuizaram a ação.  

 

Em sentido diverso, o Tribunal de Justiça de São Paulo sumulou o seu 

entendimento, afirmando de forma reiterada em seus julgados que não fere a isonomia 

a ação individual que pleiteia a matrícula no sistema de ensino e por vezes a decisão 

judicial é um meio de burlar o procedimento da fila.  

 

Ambos os Tribunais estudados ponderam suas decisões à luz do princípio da 

igualdade, porém, o mesmo princípio é aplicado e interpretado de forma diversa pelos 

julgadores.  

 

Conforme entendimento da doutrina, o princípio da igualdade, não consiste 

apenas em tratamento isonômico perante a lei, mas também o alegado princípio está 

relacionado ao próprio conceito de justiça, denominado de “igualdade jurisdicional”, 

que consiste em outra face do princípio da isonomia, qual seja, direito à igualdade 

perante a justiça.  

 

Não se mostra justo que crianças que estão na mesma situação sejam tratadas 

de forma diferente, pelo fato de uma delas obter a vaga por meio da ação judicial, ao 

invés de aguardarem a ordem da fila de espera.  
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A tutela jurisdicional não poder ser um meio para privilegiar crianças na mesma 

situação e ocasionar um desequilíbrio no sistema adotado. Outra conclusão que se 

extrai, consiste que as decisões individuais privilegiam o interesse individual sobre o 

interesse público/coletivo, reforçando a desigualdade no tratamento.  

 

Com o devido respeito ao entendimento consolidado do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo, entende-se que é mais justo e isonômico o entendimento 

majoritário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, ao entender que desrespeitar a 

ordem da lista de espera, sendo ela válida, com critérios objetivos e procedimento 

transparente, fere o princípio da igualdade a decisão que privilegia uma criança em 

detrimento de outra na mesma condição.  
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