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RESUMO 
 

Este artigo apresenta a discussão sobre a falta de vagas em creches municipais em meio a 
atuação do Poder Judiciário e Ministério Público enquanto garantidores do direito de acesso à 
educação, como condição essencial de promoção da dignidade da pessoa humana 
deliberadamente garantida pela Constituição Federal e demais legislações pertinentes ao tema. 
O principal objetivo é discutir essa problemática e apresentar o posicionamento do Poder 
Judiciário frente ao descumprimento da lei por parte dos municípios, impondo-lhes a obrigação 
do cumprimento do dever legal, bem como através da atuação do Ministério Público como 
defensor do direito à educação, oportunizando também a efetivação desse direito através dos 
Termos de Ajuste de Conduta. Como embasamento teórico, o artigo apresenta alguns conceitos 
de educação na visão de estudiosos do assunto como forma de fundamentar a importância do 
acesso à educação. Do ponto de vista legal e jurídico, apresenta as principais e relevantes 
legislações que dão embasamento ao direito à educação com ênfase como um direito/dever. 
Direito de todos e dever do Estado. Para corroborar o debate, o artigo traz a discussão para a 
realidade local, fazendo uma abordagem genérica sobre a falta de vagas em creches no 
município de Maringá, Estado do Paraná, e apresenta as principais ações tomadas pelo 
município com a participação dos demais órgãos como forma de resolver e/ou amenizar este 
problema. Finalmente, na conclusão apresenta as principais considerações acerca do tema e 
reforça a importância em suscitar o debate como forma de garantir o acesso pleno à educação, 
a inclusão social e a dignidade da pessoa humana. 
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THE LACK OF VACANCY IN MUNICIPALITIES’ PRE-SCHOOLS AND THE 
ACTUATION OF THE JUDICIARY AND THE PUBLIC MINISTRY AS 

GUARANTORS OF THE RIGHT TO EDUCATION AND THE LOCAL REALITY OF 
THE PROBLEM IN THE MUNICIPALITY OF MARINGÁ 

 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The present article presents the discussion of the lack of vacancy in the municipalities’ pre-
schools in the midst of the actuation of the judiciary and the public ministry as guarantors of 
the right to access education, an essential condition to the promotion of the dignity of the human 
person, deliberately guaranteed by the Federal Constitution and legislations concerning this 
theme. The aim of the present study is to discuss this problematic and present the judiciary’s 
position concerning the noncompliance with the legal duty, as well as the Public Ministry 
actuation as defender of the right to education, opportuning the effectiveness of the right 
through Conduct Adjusting Terms. With theoretical basis, this article presents some concepts 
of education in the view of scholars of this subject as way of grounding the importance of the 
access to education. From the legal point of view, it presents the main and relevant laws that 
ground the right to education, emphasizing it as a right/duty. A right of all and a duty of the 
state. To corroborate the debate, this article brings the discussion of the local reality, making a 
generic approach on the lack of vacancy in pre-schools at the municipality of Maringá, state of 
Paraná, and presents the main actions taken by the municipality with the participation of the 
other organs as means to solve and/or soften the issue. Finally, in conclusion, it presents the 
main considerations concerning the theme and reinforces the importance of stirring the present 
debate as means to guarantee the full access to education, social inclusion and dignity of the 
human person. 
 
Key words: Access to education; lack of vacancy; Judiciary and Public Ministry. 
 



 
 
1 INTRODUÇAO 

 

A Carta Magna de 1988, também considerada como Constituição Cidadã, estabelece 

em seu Capítulo III – Seção I – que trata especificamente da Educação em seu artigo 205 do 

mesmo diploma legal, que a educação é um direito de todos e dever do Estado e da Família, de 

modo que será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, cujo principal 

objetivo é visar o pleno desenvolvimento da pessoa, o preparo para o exercício da cidadania e 

a qualificação para o trabalho. Além disso, o artigo 206 do mesmo diploma legal, estabelece 

que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
 
I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte 
e o saber; 
III – pluralismo de ideais e concepções pedagógicas, e coexistência de 
instituições publicas e privadas de ensino; 
IV – gratuidade de ensino público em estabelecimentos oficiais; 
V – valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma 
da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público 
de provas e títulos, aos das redes públicas; 
VI – gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 
VII – garantia de padrão de qualidade; 
VIII – piso salarial profissional nacional aos professores da educação escolar 
pública, nos termos de lei federal; 
(Fonte: Constituição Federal 1988) 

 

Também o artigo 208 desta Constituição Federal, no inciso IV estabelece que o dever 

do Estado com Educação será efetivado mediante garantia de educação infantil, em creche, e 

pré-escola às crianças de até 5 (cinco) anos de idade.  

Inicialmente, faz-se necessário observar que a partir da exposição destes artigos acima 

mencionados, podemos identificar claramente o seguinte aspecto em relação a esse direito à 

educação: trata-se de um direito supremo e inerente a todo ser humano residente no país, de 

modo que em momento algum em nosso ordenamento jurídico ele se apresenta de forma 

seletiva ou excludente, pelo contrário, o acesso à educação pode ser considerado a porta de 

entrada para o processo de desenvolvimento de uma nação. Assim, a educação pode ser 

entendida também como uma via de mão dupla, ou seja, na medida em que é um direito de 

todos, ela também é um dever do Estado, e se complementa sendo também dever da família, 

devendo ainda ser fomentada pela sociedade.  



Importante destacar também que embora a educação possa ser ofertada pela iniciativa 

privada, mesmo assim é o Estado quem estabelecerá as normas e regras a serem seguidas, de 

modo a garantir a essência, qual seja, a efetivação da transformação social e individual por meio 

do acesso universal à educação.  

Embora saibamos que existem no ordenamento jurídico vários outros  exemplos que 

inferem ao direito à educação, os quais serão tratados adiante, ainda assim, se tivéssemos 

vigente apenas o artigo 205 da Constituição Federal de 1988 o qual estabelece que “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, o preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho”,  o mesmo já seria suficiente para entendermos 

que tal condição merece toda atenção, pois de forma obrigatória, o Estado tem o dever de 

garantir e promover o acesso a esse tipo de política pública como forma de inclusão social, de 

preservação da dignidade da pessoa humana e principalmente como condição “sine qua non” 

para emancipação e transformação do indivíduo e da sociedade. Vale ressaltar ainda, que o 

acesso à educação previsto no artigo 208, IV da atual Constituição Federal pode ser entendido 

como a porta de entrada para esse mundo da transformação, pois é por meio do ensino 

fundamental de base através da pré-escola, que se inicia o dever do Estado, e direito de todos 

no que tange ao acesso à educação de qualidade, na formação do cidadão e na implementação 

de uma política pública eficiente, efetiva e eficaz. A Educação infantil tem um papel 

fundamental nesse processo de inclusão social, de aprendizado, de evolução, de formação 

cidadã, enfim, ela é a base, o alicerce para a formação do indivíduo. 

Porém, o que se verifica na prática, e que ocorre com certa frequência em vários 

municípios do país, é um Estado omisso, e por vezes totalmente alheio ao cumprimento deste 

dever constitucional, apresentando-se como um Estado que se omite totalmente à sua obrigação, 

pelas mais variadas razões, justificada na maioria das vezes pela falta de recursos financeiros 

frente a uma demanda permanente, como também pela falta de planejamento em executar ações 

e políticas de interesse da sociedade. Frente a este embate, encontramos de um lado o Estado 

com a obrigação de cumprir um dever constitucional voltado à educação, e de outro, a demanda 

apresentada pela sociedade para fins de ver seu direito garantido, tendo acesso à educação em 

todos os seus níveis de ensino e aprendizado, e no meio dessa discussão, temos o direito 

representado pelo Poder Judiciário e também pelo Ministério Público, que é exatamente 

desembocarão as demandas não atendidas pelo Estado em suas três esferas de governo (federal, 

estadual e municipal), cuja finalidade será  buscar apaziguar essa disputa, fazendo cumprir a 

determinação prevista em Lei. Nesse contexto, dentre as inúmeras dificuldades encontradas no 



cumprimento do dever legal por parte do Estado, nos deparamos com um grave problema de 

acesso à educação, logo no início da fase de ingresso, que é a fase prevista no inciso IV do 

artigo 208 da Constituição Federal já mencionado anteriormente, que trata do direito de acesso 

à educação de crianças de zero até cinco anos de idade, violando assim, um direito garantido 

pela Constituição, bem como a violação da função do administrador público, na figura do chefe 

do executivo, que tem por obrigação o cumprimento da Lei. Para corroborar essa situação, 

importante destacar que não é raro presenciarmos em períodos eleitorais, candidatos debatendo 

e apresentando promessas para acabar com a demanda reprimida da falta de vagas em 

estabelecimentos de ensino, sobretudo em creches e pré-escolas, porém, passadas as eleições, e 

ao ingressarem em seus mandatos eletivos, os governantes se deparam com outra realidade, a 

escassez de recursos financeiros para atender às demandas prioritárias e obrigatórias, tornando-

se um problema que os perseguirão por todo seu tempo de mandato. Por outro lado, tornará um 

sofrimento para aqueles que dependem de uma vaga em creches, e não conseguem. Por isso é 

que esta política pública deve ser entendida como direito universal inerente a cada indivíduo, 

independente da condição e situação de cada órgão público. Trata-se aqui de um direito 

absoluto, onde a chamada Reserva do Possível, que será tratada mais adiante, durante a 

exposição deste artigo, não se justifica como desculpa por parte do Estado em não ter os 

recursos financeiros suficientes para cumprir sua obrigação e se eximir de tal responsabilidade. 

De acordo com Flach “a organização social brasileira não favoreceu o desenvolvimento de 

pensamento que centrasse a educação como direito da totalidade da população.” (FLACH. 

2009, p. 502). Pelo contrário, pois em determinados períodos da história, às vezes a educação 

nem era vista como necessária. Prova disso, pode ser verificada em alguns momentos da história 

recente em que era comum principalmente na área rural, famílias constituídas por um grande 

número de filhos em idade de escola sendo alijados desse processo de aprendizado, uma vez 

que os mesmos eram vistos como possibilidade de mão de obra para a lavoura, e jamais como 

prioridade na formação educacional. Na contramão desse pensamento, destaca-se o renomado 

decano do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, o qual positiva o valor da educação na 

vida do indivíduo. Para ele “A educação objetiva propiciar a formação necessária ao 

desenvolvimento das aptidões, das potencialidades e da personalidade do educando. [...] O 

acesso à educação é uma das formas de realização concreta do ideal democrático”. (MELLO, 

1996, p. 533). Ainda nas sábias palavras do autor e Ministro, a educação também tem como 

essência o poder de transformação na vida de uma pessoa, bem como do Estado e do País, pois 

ela constitui uma fonte de libertação, respeitando os princípios basilares da vida em sociedade, 

tais como liberdade, igualdade e solidariedade, de modo que, sem ela, não há mais nada, não 



há futuro. Assim, resta claro importância do acesso à educação na busca por uma sociedade 

melhor, e de transformadora realidade social. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 Do Direito à Educação e do Marco Legal 

 

Quando falamos em direito à educação, logo nos vem à mente a ideia do cumprimento 

do Estado por meio de seus gestores administrativos, implementar políticas públicas por meio 

de uma diretriz nacional cujo objetivo é a implementação de um projeto educacional 

pedagógico emancipatório, inclusivo, participativo e principalmente de garantia de acesso aos 

direitos por meio da execução dessa política, visando a transformação da sociedade através da 

educação de seu povo. Nesse sentido, a educação é vista praticamente de forma unânime entre 

os principais autores que tratam sobre o tema, bem como entre alguns juristas que destacam a 

educação como fator principal de transformação, e empoderamento para autonomia, e 

independência do indivíduo.  

No mundo jurídico que trata sobre esse assunto o profissional do direito não deve se 

utilizar apenas dos conhecimentos de sua área, mas também deve se aprofundar nas questões 

essenciais vinculadas à área de educação propriamente dita. Nessa perspectiva, o Ministério 

Público do Estado de São Paulo elaborou em 2015 um Material denominado “O Ministério 

Público na Defesa do Acesso e da Qualidade da Educação Infantil e o Plano Municipal de 

Educação”. Nesse material são apresentados alguns temas que envolvem essa relação jurídico-

educacional, dentre as quais podemos destacar: Educação Básica com foco na Lei de Diretrizes 

da Educação Nacional; a Educação Infantil baseada nos termos do artigo 30 da Lei de Diretrizes 

e Bases, na qual estabelece que a educação infantil será oferecida em creches e pré-escolas. 

Para corroborar esse assunto, que trata sobre a educação como um Direito Público Subjetivo de 

todos, nas palavras de Cury, tal conceito pode ser entendido como “aquele pelo qual o titular 

de um direito pode exigir direta e indiretamente do Estado, o cumprimento de um dever e de 

uma obrigação” (CURY, 2002, P. 21). Além disso, a ideia é também tratar sobre a gratuidade, 

o direito e a obrigação escolar como forma de efetivação desse direito constitucional. 

A partir dessas considerações de importante relevância para o aprofundamento da 

questão relacionada à educação, há que se considerar, também, o conceito de educação para 

alguns autores, bem como sua contextualização no universo jurídico. 



Partindo do princípio de que a educação tem uma importância fundamental na vida de 

qualquer ser humano, e que ela é capaz de promover transformações e avanços significativos 

na sociedade e na vida de cada pessoa, se faz necessário apresentar alguns conceitos sobre 

educação para fins de referendar o porquê de ser considerada fundamental para a melhoria de 

qualidade de vida de uma nação.  

A educação pode ser entendida sob dois aspectos, quais sejam, num sentido mais 

restrito e especifico, e num sentido mais amplo, este representa todos os esforços 

compreendidos que juntos materializados tem a função de promover o desenvolvimento da 

sociedade, já aquele está diretamente relacionado com as habilidades específicas, ou seja, a 

educação como forma de aprendizado e conhecimento técnico. Desde os tempos mais remotos 

a preocupação com educação já era objeto de grandes pensadores. Sócrates por exemplo, 

afirmava que a busca do conhecimento só podia ser alcançada através da razão e da educação. 

(VIANA, 2007). Para Platão, a educação deveria formar o homem para uma sociedade ideal. 

Dessa forma, a educação deveria ser no sentido de liberdade, ou seja, ninguém poderia ser 

submetido ao conhecimento através da força, pois o conhecimento não seria absorvido. Já 

Aristóteles, considerado o pedagogo da família, dizia que a educação deveria levar o homem à 

sua plena realização (VIANA, 2007), o que seria possível apenas se o homem desenvolvesse 

suas capacidades físicas, morais e intelectuais, defendendo que a educação dos pais seria 

insubstituível, tirando, portanto, a responsabilidade do Estado. 

Trazendo o conceito para a idade moderna, veremos que para o filósofo John Locke a 

educação se apresenta como parte do direito à vida, propiciando a formação de seres livres, 

conscientes, donos de seu próprio destino. No mesmo período, Jean Jaques Rousseau defendeu 

a tese de que a verdadeira essência da educação consistia em ensinar a criança a aprender a 

exercer a liberdade. Outra importante contribuição sobre educação foi dada por Immanuel Kant, 

que segundo ele, a educação deveria cultivar a moral, a qual deveria estar presente em todas as 

ações de sua vida (MUNIZ, 2002, p. 38).  

Da idade contemporânea vale a pena destacar dois importantíssimos autores que 

trataram sobre o tema educação, Paulo Freire e Jean Piaget. Para este, a educação deveria 

despertar na criança um desenvolvimento dinâmico e amplo, formando-se, assim, homens 

criativos, buscando a construção da sua autonomia, enquanto que para aquele, a educação deve 

ser entendida a partir da divisão de classes, onde estão presentes a pedagogia dos dominantes, 

nesse caso a educação como prática de dominação, e a pedagogia dos oprimidos, e que segundo 

ele, a educação atua como prática da liberdade (MARTINS, 2004, p. 54). A ideia marcante em 



Paulo Freire sobre a educação é de que ela deve ser para o indivíduo, libertadora do 

determinismo. 

A partir dessas considerações acerca da educação, resta evidente que de uma forma 

geral, embora um conceito ou outro tenha um foco ou um direcionamento diferente, a verdade 

é que a educação é unânime à todos quanto à sua importância para transformar a vida de cada 

um, e ao mesmo tempo a possibilidade de transformar uma sociedade, uma nação. Porém, para 

que isso ocorra, ela deve estar amparada legalmente como forma de ter garantido por lei sua 

aplicabilidade, saindo do papel e tornar-se uma política pública de fato e de direito. Nesse 

sentido, o ordenamento jurídico brasileiro elenca através de vários instrumentos legais e 

principalmente na Carta Magna outorgada em 1988, inúmeros direitos e obrigações de 

implementação de uma educação de qualidade oferecida e controlada pelo Estado como forma 

de garantia e preservação de direitos. 

O marco legal regulatório no que tange a essa questão pode ser contemplado, por 

exemplo, logo no artigo 6º da Constituição Federal de 1988 que estabelece que são direitos 

sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 

forma da Constituição Federal. Nesse caso, resta evidente que o legislador colocou a educação 

como um direito social, ou seja, direito de todos, indistintamente. Da mesma forma, o artigo 7º 

do mesmo Diploma legal, estabelece que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além 

de outros que visem a melhoria de sua condição social: XXV – assistência gratuita aos filhos e 

dependentes desde o nascimento até cinco anos de idade em creches e pré-escolas (Redação 

dada pela Emenda Constitucional 53 de 2006). Isso infere dizer que, além de ser um dever do 

Estado em prestar esse atendimento, o mesmo deverá ser de forma gratuita sem acarretar ônus. 

Ainda na Constituição Federal, no capítulo III que trata da Educação, da Cultura e do Desporto, 

a seção I, em seu artigo 205 conforme já fora mencionado anteriormente, a educação é definida 

como: direito de todos e dever do Estado e da família, e que 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. Neste artigo está contemplada a 

essência da educação no âmbito jurídico, pois abarca sua finalidade, objetivos principais e 

orientações para o mercado de trabalho.  

Também de fundamental importância, o artigo 206 elenca os princípios que deverão 

nortear a educação, os quais merecem destaque os itens I e II que versam sobre a igualdade de 

condições para acesso e permanência na escola, e também a liberdade de aprender, pesquisar, 

ensinar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. No que tange a obrigatoriedade e gratuidade 



da educação, o artigo 208 da Constituição Federal estabelece em seu item I educação básica 

obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para 

todos os que a ele não tiverem acesso na idade própria. Este artigo vincula a prestação desse 

direito por parte do Estado de forma gratuita a todos independente de qualquer condição 

financeira, de modo que o Estado, além de tudo, deve zelar pelo ensino com padrão de 

qualidade, porém o que infelizmente constatamos em alguns municípios é totalmente o 

contrário, onde a educação é tratada como descaso, violando, inclusive, direitos e princípios da 

Declaração dos Direitos Humanos, Tratado do qual o Brasil é signatário. 

No que tange à organização da educação a ser implementada através da Constituição 

Federal, o artigo 214 da Carta Magna diz que Lei estabelecerá o plano nacional de educação 

em regime decenal cujo objetivo é a articulação do sistema nacional de educação em regime de 

colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar 

a manutenção e o desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades 

por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que 

conduzam a erradicação do analfabetismo; universalização do atendimento escolar; melhoria 

da qualidade do ensino; formação para o trabalho; promoção humanística, científica e 

tecnológica do país; estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação 

como proporção do produto interno bruto. Enfim, do ponto de vista legal, percebe-se que a 

educação está muito bem estruturada no texto constitucional, e que, portanto, seria simples a 

execução e cumprimento fiel da lei, porém o que se verifica na prática não é bem isso, pois 

embora a educação esteja contemplada em praticamente todos os aspectos legais, ainda assim, 

falta em muitos locais e regiões do pais a seriedade de alguns gestores públicos em aplicar de 

fato os recursos financeiros necessários para se ter uma educação digna, e de qualidade a todos. 

Ainda no trato à legislação pertinente à educação, importante frisar que além da 

Constituição Federal, a Lei 8.069 de 13/07/1990 que versa sobre o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, também prioriza a educação como forma de acesso ao ensino a todos que dela 

necessitam. Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente, de modo que 

o artigo 4º estabelece que é dever da Família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder 

Público, assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, 

à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar comunitária. Esta Lei estabelece também, no 

artigo 54, que 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-lhe, entre outros, a igualdade de condições para o acesso e permanência 

na escola.  

Não menos importante, a Lei 9.394/96 que trata sobre as Diretrizes e Bases da 

educação nacional, ao se referir à educação fundamental, estabelece em seu artigo 4º, IV que o 

dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantida de 

atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças de zero a seis anos de idade. 

Diante de todo exposto até aqui, sobretudo no que se refere à garantia de acesso à 

educação como dever do Estado, bem como à garantia de igualdade de condições para o acesso 

e permanência à escola, pode-se verificar que tal situação encontra respaldo legal de forma 

ampla e irrestrita, contemplando praticamente todas as condições necessárias ao ingresso e 

permanência do sistema de educação, porém tal situação vem de encontro com a realidade 

percebida no que diz respeito ao objeto desse artigo, que é a dificuldade de acesso à educação 

devido à falta de vagas em creches e pré-escolas, onde tal garantia, direito amparado por lei, 

pela Constituição Federal e por todo arcabouço jurídico, não vem sendo respeitada. O Estado 

mostra-se ineficiente quanto a promoção da quantidade de vagas necessárias para atendimento 

da demanda social, gerando assim uma série de problemas, tanto de ordem social, financeira, 

de desenvolvimento, obrigando aos demandantes socorrer ao Poder Judiciário e ao Ministério 

Público para terem seus diretos garantidos por lei efetivados de fato, travando assim, uma 

verdadeira batalha para obrigar o Estado a cumprir o que determina a lei. Nesse sentido, o Poder 

Judiciário e o Ministério Público exercem papel fundamental juntamente com outros órgãos 

ligados ao tema como é o caso dos Conselhos Tutelares e a Defensoria Pública, para impor, 

fiscalizar e punir o Estado que não cumpre com o dever legal referente à obrigatoriedade de 

fornecer vagas em ensinos públicos, principalmente em creches e pré-escolas, sendo este 

assunto objeto de estudo dos tópicos a seguir. 

 

2.2 Da atuação do Poder Judiciário frente à falta de vagas em creches municipais 

 

Não é de hoje que o problema da falta de vagas em creches municipais tem aumentado 

as demandas judiciais em praticamente todos os Estado brasileiros por meio de ações de 

obrigação de fazer com a finalidade específica de garantir o acesso à uma vaga na creche, pré-

escola ou escola. É comum em tempos de campanhas eleitorais para eleições municipais e 

estaduais, candidatos a cargos públicos, imbuídos do anseio pela vitória a qualquer custo, a 

promessa da resolução do problema dessa falta de vagas, às vezes promessas totalmente 



descabidas, e sem a menor condição de cumprimento na prática, podendo acarretar inclusive na 

penalização dos gestores públicos em crimes de improbidade administrativa. 

Pois bem, passado o calor das eleições, os gestores municipais eleitos se deparam com 

a realidade orçamentária anual frente às inúmeras demandas sociais, dentre elas está a demanda 

por vagas em creches e pré-escolas como forma de garantia de um direito constitucional. Porém, 

o que se verifica na grande maioria dos municípios é sempre uma demanda maior por vagas em 

creches do que a quantidade de vagas ofertadas, o que faz com que o Estado não cumpra seu 

dever e fatalmente seja acionado judicialmente para cumprir sua obrigação. 

Nesse sentido, o Poder Judiciário brasileiro tem sido bastante incisivo e unânime em 

suas decisões de obrigar aos Estados e Municípios a garantir, de qualquer forma, vagas em 

creches e pré-escolas para as crianças que tiveram o pedido de acesso negado na via 

administrativa. Como forma de enriquecer e corroborar com a discussão, será apresentado a 

seguir alguns julgados pelo Poder Judiciário em todo o país que reflete sua posição sobre a 

polêmica da falta de vagas em creches municipais. 

 
TJPR mantém decisão que, em sede de ACP ajuizada pelo Ministério Público 
obriga o município a fornecer creche a crianças de 0 a 3 anos, reconhecendo a 
possibilidade de concessão de tutela antecipada em face da Fazenda Pública, 
para implementação de política pública determinada pela Constituição Federal. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA OBRIGAÇÃO DE 
FAZER FORNECIMENTO DE VAGAS EM CRECHE A MENORES DE 0 - 3 
ANOS. TUTELA ANTECIPADA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. 
POSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CPC PRESENTES. 
VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E DANO IRREPARÁVEL OU DE 
DIFÍCIL REPARAÇÃO DIREITO GARANTIDO CONSTITUCIONALMENTE E 
NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE INOCORRÊNCIA DE 
VIOLAÇÃO A SEPARAÇÃO DOS PODERES IMPLEMENTAÇÃO DE 
POLÍTICA PÚBLICA DETERMINADA CONSTITUCIONALMENTE. 
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE 
TRIBUNAL. ADEQUAÇÃO DO PRAZO PARA FIXADO NA DECISÃO 
AGRAVADA PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA. AGRAVO 
PARCIALMENTE PROVIDO. 
(TJPR. 5ª C. Cív. A. I. nº 683250-8, de Medianeira. Rel. Conv. Juíza Sandra 
Bauermann. J. em 20/09/2011). 

_______________________________________________________ 

TJ-RS AGRAVO AGV 70068365253 RS (TJ-RS) 
Data de publicação: 10/03/2016 
Ementa: AGRAVO INTERNO. ECA . MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. 
PRETENSÃO À VAGA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA. TUTELA QUE DEVE 
SER ATENDIDA ENQUANTO PERDURAR A NECESSIDADE DA PARTE 
AUTORA. GARANTIACONSTITICIONAL DE ACESSO À EDUCAÇÃO 
INFANTIL. É preponderante o dever de conferir efetividade 
às garantias constitucionais essenciais, entre elas o direito à educação e à proteção 
dos menores. A inexistência de prévia inscrição da criança nas listas de espera do 
Município para obtenção de vaga em escola de ensino infantil não é requisito de 



admissibilidade do correspondente pedido judicial, porquanto não se faz necessário o 
esgotamento da via administrativa quando não há garantia de atendimento da 
postulação sem a intervenção judicial. Deferido, na hipótese, pedido para que 
a garantia ao ensino infantil seja prestada plenamente enquanto perdurar a 
necessidade. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo Nº 70068365253, Oitava Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado 
em 09/03/2016). 
 
 

TJPR confirma decisão que, em sede de ação civil pública proposta pelo 
Ministério Público, impôs ao município a obrigação de ampliar o número de 
vagas e creches e pré-escolas. 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS EM CRECHE E 
PRÉ-ESCOLA PROCEDÊNCIA. APELO DO MUNICÍPIO PRELIMINARES DE 
IMPESSOALIDADE DO JULGADOR, AUSÊNCIA DE SANEAMENTO, 
JULGAMENTO ANTECIPADO E CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA 
INICIAL E CARÊNCIA DA AÇÃO AFASTADAS COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 
VARA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA - 
DIREITO À CRECHE E À PRÉ-ESCOLA DE CRIANÇAS ATÉ SEIS ANOS DE 
IDADE PREVISÃO CONSTITUCIONAL E DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE (ECA) INVASÃO DE COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO 
NO EXECUTIVO E LEGISLATIVO INOCORRÊNCIA QUANDO DETERMINA A 
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS CONSTITUCIONALMENTE 
PREVISTAS MINISTÉRIO PÚBLICO QUE DETÉM A LEGITIMIDADE PARA 
INTERPOR ESTE TIPO DE AÇÃO NECESSIDADE DE AMPLIAR-SE O PRAZO 
PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO RECURSO PARCIALMENTE 
PROVIDO. 
1. No caso dos autos, não se verifica a parcialidade do julgador singular. 
2. Inocorre cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado, pois a matéria, por 
sua natureza, prescinde da realização de outras provas além das que já constam dos 
autos. 
3. Inocorre inépcia da inicial e carência da ação, pois restou claro nos autos a 
necessidade de ampliar-se o número de vagas nas creches e pré-escolas do 
Município, sendo este pedido juridicamente possível, na medida em que não há óbice 
em nosso ordenamento acerca da pretensão. 
4. A competência para julgamento desta ação civil pública é do juízo da Vara de 
Infância e Juventude, eis que sua matéria remete à garantia e salvaguarda dos 
direitos constitucionalmente garantidos às crianças e adolescentes, cujo julgamento, 
via de consequência, deve ser presidido pela autoridade judiciária respectiva, 
conforme dispõe a legislação pertinente. 
5. O Poder Judiciário não invade a competência do Executivo e Legislativo quando 
determina a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas, 
como é o caso dos autos. O artigo 208, inciso IV, da Constituição Federal, estabelece 
ser dever do Estado garantir a educação infantil em creches e pré-escolas; e o artigo 
54, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente, também estabelece o mesmo 
dever para o Estado. 
6. Cabe ao Parquet ajuizar Ação Civil Pública com a finalidade de garantir o direito 
à creche e à pré-escola de crianças até seis anos de idade, conforme dispõe o art. 
208, do ECA. 
7. Constata-se que é possível ao apelante dar cumprimento integral à determinação 
contida na sentença, necessitando somente ter um prazo maior, pois se já foi incluído 
no orçamento de 2010 a previsão de construção de mais 05 CEMEIs, cabe ao 
Município incluir também no próximo orçamento a previsão para construção de 
outros 05 CEMEIs, e desta forma abrir mais 800 vagas. 
8. "Se é certo que ao Judiciário recusa-se a possibilidade de substituir-se à 
Administração Pública, o que contaminaria ou derrubaria a separação mínima das 
funções do Estado moderno, também não é menos correto que, na nossa ordem 
jurídica, compete ao juiz interpretar e aplicar a delimitação constitucional e legal 



dos poderes e deveres do Administrador, exigindo, de um lado, cumprimento integral 
e tempestivo dos deveres vinculados e, quanto à esfera da chamada competência 
discricionária, respeito ao due process e às garantias formais dos atos e 
procedimentos que pratica. (...)" (REsp 440.502/SP, Rel. Ministro HERMAN 
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15.12.2009, DJe 24.09.2010). 
(TJPR. 4ª C. Cível. AC nº 0758095-0, do Foro Regional de Araucária da Região 
Metropolitana de Curitiba. Rel. Des. Luís Carlos Xavier. J. em 26/07/2011). 

 
 
TJRS, por decisões diversas, mantém decisões que condenam municípios ao 
fornecimento de vagas em creches e pré escolas para crianças de 0 a 5 anos, 
incluindo a confirmação da concessão da tutela antecipada contra fazenda 
pública, com possibilidade do bloqueio de valores. 

APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE. MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL. VAGA PARA EDUCAÇÃO 
INFANTIL - CRECHE. DIREITO À EDUCAÇÃO. GARANTIA FUNDAMENTAL. 
DIREITO SOCIAL. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO EM SENTIDO AMPLO. ARTS. 
6º E 208 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 54 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO 
MUNICIPIO À DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE 
DE BLOQUEIO DE VALORES. 
1 - O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é um direito público subjetivo (art. 208, 
§1º, da CF), sendo que os Municípios devem garantir atendimento em creche e pré-
escola às crianças de zero a seis anos de idade (art. 208, IV, da CF e art. 54, IV, do 
ECA, e arts. 4º, IV, e 11, ambos da Lei nº 9.394/96). AGRAVO RETIDO 
DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO, EM PARTE. 
(TJRS. 7ª C. Cív. AP. Cível nº 70038831905. Rel.: Roberto Carvalho Fraga. J. em 
10/01/2011). 

RECURSO DE APELAÇÃO. MUNICÍPIO DE MONTENEGRO. ESTATUTO DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. VAGA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - 
CRECHE. DIREITO À EDUCAÇÃO. GARANTIA FUNDAMENTAL. DIREITO 
SOCIAL. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO EM SENTIDO AMPLO. ARTS. 6º E 208 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 54 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO 
MUNICÍPIO À DEFENSORIA PÚBLICA, AFASTADOS DE OFÍCIO. 1 - O acesso 
ao ensino obrigatório e gratuito é um direito público subjetivo (art. 208, §1º, da CF), 
sendo que os Municípios devem garantir atendimento em creche e pré-escola às 
crianças de zero a seis anos de idade (art. 208, IV, da CF e art. 54, IV, do ECA, e 
arts. 4º, IV, e 11, ambos da Lei nº 9.394/96). RECURSO DE APELAÇÃO 
DESPROVIDO. 
(TJRS. 7ª C. Cív. AP. Cív. nº 70039878996. Rel.: Roberto Carvalho Fraga. J. em 
24/01/2011). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIABILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA 
ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 
Existem situações em que os requisitos legais para antecipação de tutela são tão 
presentes, que o fumus boni juris e o periculum in mora, e até o interesse público, não 
só recomenda como impõe a concessão de liminar para cumprimento pelo poder 
público, mesmo sem a sua manifestação prévia. Assim ocorre quando há 
preponderância de princípios constitucionais, no caso presente, o direito à educação. 
EDUCAÇÃO INFANTIL. VAGA EM CRECHE MUNICIPAL. DIREITO SOCIAL 
CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO. 
A educação é um direito social, previsto constitucionalmente, que deve ser 
assegurado com absoluta prioridade em relação às crianças e adolescentes, 
incumbindo ao poder público a responsabilidade de garantir seus ingressos nas 
escolas ou creches, independentemente das regras administrativas. 



IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM 
JUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO DE VALORES PARA ASSEGURAR 
O CUMPRIMENTO DA DECISÃO. POSSIBILIDADE. 
O bloqueio de valores apresenta-se como medida menos onerosa do que a imposição 
da multa diária. Agravo de instrumento parcialmente provido, de plano. 
(TJRS. 7ª C. Cív. Agravo de Instrumento nº 70041942152. Rel. Des. Jorge Luís 
Dall'Agnol. J. em 01/04/2011). 

Diante das mais variadas decisões acerca deste tema apresentado no presente artigo, o 

que se percebe na maioria dos casos julgados pelo Poder Judiciário sobre a falta de vagas em 

creches é uma prevalência favorável ao cumprimento do dever legal imposto ao Estado para o 

cumprimento da lei, ou seja, obrigando o Estado ou município a ofertar a vaga pleiteada nas 

demandas apresentadas. Mediante os julgados apresentados, destaca-se a predominância do 

entendimento do Judiciário no sentido de garantir o direito a vagas em creches municipais, 

obrigando o Estado/município a cumprir tal determinação como forma de garantir o acesso à 

educação, estando sujeito inclusive a sofrer sanções condenando tanto o Estado como seus 

gestores, afastando nesse caso a chamada Reserva do Possível, por entender que em se tratando 

de educação, não há que se falar em Reserva do Possível. 

Para demonstrar tal situação frente à demanda junto ao Poder Judiciário, vale a pena 

destacar um caso emblemático sobre esse tema que chegou à luz da mais alta Corte do Judiciário 

brasileiro, o STF – Supremo Tribunal Federal, Publicado aos 16 de maio de 2016 no site 

www.conjur.com.br, o caso na qual a mãe de uma menina do município de Volta Redonda-RJ, 

que ingressou na Justiça após a filha ter ficado na lista de excedentes para matrícula em creche 

municipal, reflete exatamente o entendimento majoritário do Judiciário sobre a falta de vagas 

em creches municipais, e contempla toda a essência da discussão tratada no presente artigo, na 

qual a chamada fórmula da reserva do possível não deve ser utilizada com vistas a tentar 

legitimar o injusto descumprimento por parte do Poder Público de deveres constitucionais a ele 

imposto. Diante do caso em questão, o Ministro Celso de Melo, decano dessa Corte ao dar 

provimento ao Recurso Extraordinário 956.475, e obrigar o município acima mencionado a 

matricular a criança em creche pública, enfatizou que o direito à educação é “um dos direitos 

sociais mais expressivos”, fazendo parte da garantida da dignidade da pessoa humana. De 

acordo com o texto publicado, o Ministro ressalta ainda que essa proteção é ainda mais 

importante quando se trata de crianças e adolescentes. Embora o Ministro tenha destacado que 

mesmo que o município tenha limitações financeiras, ainda assim a administração pública não 

pode criar obstáculo artificial que revele o ilegítimo, o censurável e arbitrário propósito de 

fraudar e não cumprir com sua obrigação legal. 



Em suma, o Poder Judiciário tem atuado no sentido de simplesmente obrigar ao Estado 

o cumprimento de um direito garantido por lei e não implementado em grande parte dos 

municípios do país, sob alegação principalmente da Reserva do Possível, porém o que ocorre, 

independente das limitações financeiras por parte do poder público, é a imposição por parte do 

Poder Judiciário no dever de cumprir com a obrigação de ofertar vagas em creches e pré-

escolas. Tal obrigação sobrepõe a quaisquer contestações por parte do município, mesmo 

quando alegando falta de recursos financeiros, ou ainda, sob alegação de priorizar outros 

investimentos em detrimento à educação. 

 

2.3 Da atuação do Ministério Público frente à falta de vagas em creches municipais 

 

Não é raro quando se realiza uma pesquisa em sites de busca da internet sobre a falta 

de vagas em creches municipais em que apareça a figura do Ministério Público como 

participante direto na efetivação ao cumprimento do dever legal de acesso à educação.  

A Constituição Federal guardou uma seção especial ao Ministério Público no Título 

IV Da Organização dos Poderes – Capítulo IV Das Funções Essenciais à Justiça em seus artigos 

127 a 130. Assim, preceitua o artigo 127 da Carta Magna: “O Ministério Público é instituição 

permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem 

jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”. Nesse 

sentido, deverá atuar o Ministério Público com vistas à garantia e a efetivação do direito de 

acesso, e permanência na escola como forma de assegurar a total e irrestrita condição de 

cidadão, e dignidade da pessoa humana, pois sabemos dos diversos males que podem acarretar 

na vida de uma criança que fica fora da escola, sobretudo já no inicio da fase de conhecimento 

e cognição. A interação da criança com o mundo e com a sociedade a torna, sem dúvidas, uma 

criança com maiores probabilidades de sucesso em todos os aspectos da vida. 

Assim, para que tais garantias sejam respeitadas, cabe uma reflexão acerca do 

verdadeiro papel do Ministério Público frente às demandas apresentadas diante da falta de vagas 

em creches e pré-escolas municipais. O material apresentado pelo Ministério Público de São 

Paulo em 2015 – O Ministério Público na Defesa do Acesso e da Qualidade da Educação 

Infantil e do Plano Nacional da Educação - conforme já mencionado anteriormente, apresenta 

as seguintes provocações com possíveis respostas ao verdadeiro papel do Ministério Público 

frente a este debate: Garantirá a vaga ao interessado? Alterar a lista de espera, passando uma 

criança na frente da outra? Ou aumentar o número de vagas indistintamente para qualquer 

criança? A resposta deve estar atrelada, primeiramente, na ideia de buscar sempre defender os 



direitos da criança em ter acesso à educação. Logo, alguns instrumentos podem ser 

considerados diferenciais para conduzir essa problemática. Trata-se da utilização por parte do 

Ministério Público dos Termos de Ajustamento de Conduta, de uma articulação junto ao Estado 

para elaborar um plano de política pública capaz de resolver ou amenizar o problema, e, 

finalmente, se nada disso funcionar, o Ministério Público tem ainda a prerrogativa de ingressar 

uma ação judicial para efetivação do direito. 

No que se refere aos Termos de Ajustamento de Conduta, em linhas gerais, este 

consiste num típico meio alternativo de solução de conflitos extrajudiciais, de modo que, uma 

vez proposto, acredita e espera-se que o compromitente cumprirá com as exigências 

estabelecidas pelo legitimado compromissário, que no caso em questão trata-se do Ministério 

Público atuando em prol dos direitos da sociedade ao acesso à educação em todos os níveis. 

Diante disso, acredita-se que esta possa ser a medida mais adequada, tendo em vista ao 

atendimento de ambos os lados, pois apesar de a educação ser um direito de todos e um dever 

do Estado, há que se considerar também o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade de 

sua aplicação. Assim, um Termo de Ajuste de Conduta deverá, ao mesmo tempo, impor ao 

Estado uma obrigação, mas também a busca de atuação dentro das condições viáveis de 

atendimento por parte dos municípios, pois senão restará praticamente inviável o seu 

cumprimento, agravando ainda mais a situação. 

Para ilustrar e corroborar essa modalidade de atuação do Ministério Público, e também 

para termos uma maior clareza do que vem a ser um Termo de Ajuste de Conduta na área da 

educação, segue adiante um exemplo clássico da intervenção legal por parte deste Órgão por 

meio da aplicabilidade de uma proposta de Termo de Ajustamento de Conduta. 

Trata-se do exemplo ocorrido no município de Marialva situado na região noroeste do 

Paraná que serve como exemplo do que ocorre em diversos outros municípios do país, com 

características e ações semelhantes. O exemplo que ilustra bem essa situação pode ser 

observado através da matéria veiculada no site http://www.vejaparana.com/noticia/1585/ do dia 

21/02/2017. Nessa matéria, o título em destaque é o seguinte: “Ministério Público recomenda 

que o município de Marialva acabe com a falta de vagas nas creches”. A matéria apresentada 

informa que o Ministério Público do Paraná, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Marialva 

emitiu ofício direcionado a todos os responsáveis por crianças que não conseguiram vagas nos 

Centros Municipais de Educação Infantil da cidade, para que realizassem cadastro na Central 

Única de Vagas criadas pelo município, munidos de documentação específica tais como: 

certidão de nascimento da criança, carteira de vacinação, comprovante de residência dos pais, 

etc. O Termo de Ajustamento de Conduta, nesse caso, em uma de suas obrigações, estabelece 



que o município não realize gatos com publicidade e eventos festivos, seja por meio de várias 

formas contábeis, pois de acordo com a Promotoria, tais valores deverão ser revertidos para o 

investimento em educação. A Promotoria recomenda também que, enquanto não resolver o 

problema de vagas, que a Prefeitura realize à expensas, convênios com instituições particulares 

para fins de matricular as crianças que se encontram na fila de espera.  

O exemplo apresentado é apenas um dentre os vários casos de intervenção do 

Ministério Público por meio da proposta de um Termo de Ajustamento de Conduta que ocorrem 

no país inteiro. A ideia era exemplificar por meio de um caso prático a conduta adotada pelo 

Ministério Público frente a essa demanda não atendida pelos municípios. Dessa forma, percebe-

se o quão a importância da intervenção do Ministério Público na defesa e na garantia desse 

direto utilizando-se desse instrumento cuja função específica é implementar, de fato, uma 

readequação por parte dos municípios e dar cumprimento ao dever/direito chamado acesso à 

educação.  

Em meio à forte atuação do Poder Judiciário e também mediante intervenção do 

Ministério Público no combate a falta de vagas em creches públicas municipais resta, ainda 

compreender quais são as implicações e possíveis penalidades que possam vir a sofrer os 

municípios, bem como os gestores públicos que não dão cumprimento à determinação prevista 

em lei. Há de fato uma punição ou tal fato cria apenas uma mera expectativa de direito? Para 

responder a esta questão segue abaixo, como exemplo, um julgado recente referente ao 

descumprimento das medidas imposta ao município pode sim impor sanção tanto ao município 

pessoa jurídica de direito público por meio de obrigação de fazer, como também ao gestor 

público, na figura do prefeito, pessoa física.  
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3 A REALIDADE LOCAL DA FALTA DE VAGAS EM CRECHES MUNICIPAIS – O 

CASO DE MARINGÁ 

 

Após apresentada toda essa discussão sobre a falta de vagas em creches municipais, 

tendo o poder público como principal responsável por este problema, o que se pode verificar é 

que, infelizmente tal situação é uma triste realidade que ocorre na grande maioria das cidades 

do país, independente de região, PIB (Produto Interno Bruto) municipal, atividade econômica 

e população, pois esta é uma realidade fruto da má gestão pública na aplicação dos recursos 

financeiros, Seja em maior ou menor grau, é quase que unânime a falta de vagas em creches 

por esse país inteiro. Para corroborar a discussão, o presente artigo passa a apresentar o caso 

específico do município de Maringá, situado na região noroeste do Paraná, distante 

aproximadamente 423 quilômetros da capital do Estado, Curitiba.  

Maringá é considerada a terceira maior cidade do Estado em termos econômicos e 

populacional, ficando atrás apenas das cidades de Curitiba e Londrina. Com uma área territorial 

de 486,433 metros quadrados e com uma população total estimada pelo IBGE para o ano de 

2017 de 406.693 habitantes, Maringá agrega também os Distritos de Iguatemi e Floriano. A 

cidade é considerada cidade polo da região noroeste e faz divisa de fronteira com os municípios 

de Marialva, Paiçandu e Sarandi, estes dois últimos por sua vez consideradas cidades 

dormitório, pois grande parte de suas populações economicamente ativas trabalham em 

Maringá por serem consideradas cidades conurbadas, o que de certa forma acaba por gerar outra 

série de problemas, pois Sarandi e Paiçandu apresentam baixo IDH (Índice de Desenvolvimento 

Humano), o que consequentemente Maringá acaba absorvendo parte desses problemas. Talvez 

esse é o preço que a cidade paga por não ter as chamadas “favelas”, pois de um modo geral, as 

cidades de Sarandi e Paiçandu acabam por absorver esta demanda.  

Por outro lado, o município de Maringá também sofre as mesmas dificuldades dos 

municípios vizinhos, pois a falta de investimentos em políticas públicas essenciais, como é o 

caso inclusive da educação, acaba acarretando na falta de vagas em creches, tanto nos 

municípios dormitórios citados acima, como também na cidade polo como é o caso de Maringá. 

Nesse sentido, há inclusive uma grande reclamação por parte do poder público local que 

justifica a falta de vagas em algumas regiões, devido a absorção de forma ilegal de mães de 

crianças destas duas cidades vizinhas que deixam seus filhos em creches de Maringá, embora 

essa informação seja apenas especulação, de onde não se tem uma fonte confiável que ateste tal 

ocorrência. Mas mesmo que haja a prevalência de tal situação, isso não exime o poder público 



de cumprir com seu papel e garantir o acesso à educação em todos os níveis de ensino e 

aprendizado.  

De acordo com matéria publicada no site do jornal o Diário veiculada no site 

http://maringa.odiario.com/maringa (Jornal de circulação local) disponível aos 10/03/2017, de 

acordo com estudo realizado em 2015 pela Marcoplan, em uma comparação entre 100 

municípios brasileiros com mais de 266 mil habitantes, Maringá foi eleita a melhor cidade do 

país. Segundo a matéria, o estudo levou em consideração quatro áreas: educação e cultura; 

saúde, segurança, saneamento e sustentabilidade. 

Mesmo com tudo isso, ainda se percebe que é constante a falta de vagas em creches 

do município, que é o centro da problemática discutida no presente artigo e Maringá não é 

diferente das demais cidades do país que enfrentam uma série de dificuldades em garantir 

acesso à educação a todas as crianças. Alvo de vários protestos por parte da sociedade e também 

de várias ações por parte do Ministério Público local, o município enfrenta um grande desafio 

para resolver essa questão. 

Importante destacar que não é de agora esse problema de falta de vagas em creches 

municipais em Maringá e também em outras cidades do país, mas desde a origem do problema, 

ainda assim, passados vários anos a situação ainda é motivo de preocupação. 

De acordo com dados divulgados pela Prefeitura de Maringá, atualmente há um déficit 

de aproximadamente 2000 crianças de zero a cinco anos na fila de espera por uma vaga em 

alguma creche ou Centros Municipais de Educação Infantil em Maringá. Porém, de acordo com 

o site http://paranaportal.uol.com.br em matéria veicula disponível em 23 de agosto de 2017, o 

déficit é de 2700 crianças aguardando vagas em creches municipais. Tendo em vista que 

independente da fonte, a realidade é que o número assusta, e o pior de tudo isso, é que neste 

déficit estão enquadradas pessoas que realmente necessitam deixar suas crianças em uma creche 

para poderem trabalhar, que sem vagas nas creches não tem onde deixar os filhos, pois precisam 

da creche, uma vez que trabalham fora, e em alguns casos, mães acabam deixando o trabalho 

para cuidar de seus filhos por não ter onde deixar. Esta situação é uma triste realidade comum 

nos dias atuais, e faz com que a busca do Poder Judiciário e do Ministério Público aumente 

consideravelmente a demanda judicial nesse assunto.  

Dentre os vários órgãos que atuam na defesa dos direitos da criança e adolescente, 

importante destacar que existe em Maringá o Núcleo de Defesa dos Direitos da Infância e da 

Juventude, que atua justamente na defesa dos direitos desse público prioritário. O atendimento 

é gratuito e o Núcleo funciona nas dependências da Universidade Estadual de Maringá com 

foco prioritário na busca por garantir a efetivação dos direitos da criança e juventude. 



Na realização de uma pesquisa em busca de vagas em creches em Maringá, é notório 

que em vários momentos dos últimos anos, esse problema foi uma constante. Fato este 

percebível também na grande maioria das cidades brasileiras, ainda mais em tempos de eleições 

como já mencionado no inicio deste artigo. Também é comum estar vinculado a isso, ações 

judiciais com a participação constante do Ministério Público, inclusive ingressando com 

determinadas ações, e em outros casos, participando por meio de TAC – Termo de Ajuste de 

Conduta. 

O importante disso tudo, é que cada vez mais as administrações locais juntamente com 

a sociedade civil organizada tem demonstrado uma maior preocupação no intuito de resolver 

esse problema. Exemplo disso, ocorrido recentemente no município de Maringá se deu por meio 

de uma proposta que partiu da Prefeitura, que consiste em encaminhar um projeto de Lei à 

Câmara Municipal com a finalidade de comprar vagas em creches particulares como forma de 

diminuir e até zerar o déficit de falta de vagas em creches e Centros de Educação Infantil. De 

acordo com dados divulgados no site http://maringa.odiario.com disponível em 14 de setembro 

de 2017, a Secretária de Educação do município de Maringá esteve reunida com 14 órgãos 

ligados à educação para fins de discutir o “Programa Creche Amiga” que tem como finalidade 

a compra de vagas em escolas particulares para os alunos da educação infantil da rede 

municipal. Em relação ao custo de cada aluno, a secretaria informa que o projeto ainda está em 

construção, portanto, não se sabe o preço exato que custará cada aluno. Outra possibilidade de 

diminuir a demanda é a abertura de vagas em creches municipais para apenas meio período, 

pois de acordo com dados do município de Maringá, atualmente cerca de 700 crianças estariam 

nessa condição. Se isso realmente for implantado, certamente contribuirá para a diminuição da 

fila de espera. 

Diante disso, mesmo que seja através de medidas paliativas, o Poder Público local 

através do município, os gestores públicos, o Poder Judiciário, o Ministério Público e demais 

órgãos que acompanham esse assunto que é a falta de vaga em creches, vem demonstrando 

interesses em implementar práticas, ações e políticas públicas de inclusão de crianças na 

educação. Assim, a proposta de resolver temporariamente este problema apresentado pode ser 

uma situação viável até que se tenha um planejamento mais concreto para zerar as filas em 

busca de vagas em creches e pré-escolas municipais, e até mesmo servir de modelo para outras 

cidades do país que enfrentam o mesmo problema. Assim, não restam dúvidas de que tal fato 

já é um avanço a ser considerado, mas para isso se faz necessário essa atuação conjunta dos 

poderes públicos, do Ministério Público local, demais órgãos que atuam na garantia dos direitos 



das crianças e também da sociedade civil organizada, confirmando o que estabelece a 

Constituição Federal sobre a responsabilidade de promover a educação. 

Por fim, cabe destacar que essa é uma luta de todos. Nesse sentido, a academia também 

tem um papel fundamental na busca de alternativas em prol de toda sociedade. Trazer a 

discussão dos problemas locais, já é um bom sinal da vontade para resolução dos problemas. 

Alem disso, o Direito é peça fundamental para auxiliar nesse processo, pois ele serve como elo 

de ligação entre a garantia dos direitos determinados em lei, e a sua efetivação na vida real. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Após apresentada de forma geral a discussão sobre a problemática da falta de vagas 

em creches municipais em confronto a um direito consagrado pela Constituição Federal de 1988 

e demais legislações pertinentes ao assunto, que é o acesso à educação como um direito 

subjetivo de cada indivíduo e dever do Estado, bem como após apresentar uma breve discussão 

acerca do papel do Poder Judiciário quando suscitado a resolver essa problemática e também a 

atuação do Ministério Público como instrumento de defesa do direito ao acesso à educação, 

principalmente voltado ao problema central do presente artigo a falta de vagas em creches 

municipais, exemplificando com a apresentação da realidade local vivida pelo município de 

Maringá, que mesmo apresentando um déficit elevado com a falta de vagas nas creches 

municipais, mesmo assim, os gestores públicos juntamente com a sociedade e órgãos que tratam 

sobre o assunto, vem tentando resolver e diminuir o problema, buscando implementar ações, 

políticas públicas com acompanhamento do Ministério Público na busca de amenizar os danos 

causados à toda sociedade, espera-se com a apresentação deste artigo, ter dado uma 

contribuição ao debate. 

Importante ressaltar que tal situação apresentada não tem uma fórmula pronta, nem 

tampouco está perto de ser resolvida, porém, acredita-se que contribuições como esta, são 

essenciais para manter-se acesa a discussão do problema aqui apresentado, e continuar a 

construção e elaboração de ideias, projetos e implementações de políticas pública voltadas ao 

atendimento das demandas prioritárias da sociedade como forma também de garantir a 

efetivação dos direitos consagrados por nosso ordenamento jurídico. 

Cumpre ainda destacar a importância da atuação do Ministério Público frente a esse 

problema, restando evidente que esse Órgão é um dos principais responsáveis pela fiscalização, 

cobrança e exigência do cumprimento do dever do Estado em ofertar educação a todos como 

forma de promover inclusão social, dignidade da pessoa humana e transformação na vida de 



cada indivíduo, e por consequência uma transformação na sociedade como um todo. Ainda 

sobre o Ministério Público, também é imprescindível destacar sua atuação por meio das 

propostas de Termos de Ajuste de Conduta aos municípios para fins de cumprimento do dever 

legal, oportunizando-lhes a implementação de ações de forma planejada levando em conta suas 

limitações, principalmente financeiras, e assim acompanhar a evolução e os resultados 

esperados, podendo modificar, alterar as ações por meio desses Termos de Ajuste de Conduta. 

O presente artigo também identificou a importância do papel do Poder Judiciário frente 

às demandas judiciais apresentadas, de modo que, se percebe a prevalência da necessidade de 

garantir o direito de acesso à educação, sobretudo a um grupo de indivíduos considerados 

vulneráveis, independente de situação financeira, mas agindo de forma a garantir o acesso a um 

direito universal subjetivo, pois a educação é a porta de entrada para várias transformações na 

vida de uma pessoa, e ela começa desde cedo, influenciando diretamente o desenvolvimento da 

criança. Importante destacar também o posicionamento do Poder Judiciário e sua interpretação 

em meio ao princípio da Reserva do Possível aplicado nos casos do problema que norteou o 

presente artigo, de modo que, restou claro que o pensamento majoritário do Poder Judiciário 

está em sintonia com os anseios da sociedade, pois, embora haja sim o argumento de muitos 

gestores públicos que se utilizam da Reserva do Possível como forma de se eximirem de sua 

responsabilidade, a ideia do Poder Judiciário de que mesmo assim, a Reserva do Possível não 

possa ser invocada frente aos direitos imprescindíveis como é o caso do acesso à educação. Isso 

o coloca na vanguarda jurídica em defender a obrigatoriedade desse direito pleiteado. 

Assim, o presente trabalho identificou que, a gravidade em negar acesso à educação à 

uma criança pode trazer consequências desastrosas não apenas àquela criança que teve o direito 

negado, pois além de causar um dano irreparável a esta criança, também pode acarretar em 

danos maiores para toda a família, na medida em que uma criança fora da escola, implica em 

dizer que fatalmente alguém terá que cuidar dessa criança, sejam os pais, que eventualmente 

terão que sair de seus empregos, ou ainda outra situação pior, a possível retirada da escola do 

outro filho maior para cuidar do menor, tornando-se assim, uma cadeia de fatos negativos, que 

certamente influenciarão diretamente na vida e no desenvolvimento intelectual, cognitivo, 

emocional, estrutural familiar, enfim, as consequências de uma criança fora da escola vão muito 

além do que a espera na fila por uma vaga. 

Desse modo, a conclusão final é de que a falta de vagas em creches municipais trata-

se de um problema grave que deve ser combatido constantemente. E para combater se faz 

necessários a implementação de políticas públicas, onde o Estado tem o papel principal na 

condução desse desafio. Além disso, a participação da sociedade juntamente com todos os 



órgãos de defesa dos direitos da criança é condição sine qua non para a construção de uma 

sociedade mais justa, igualitária, inclusiva, de resgate à cidadania, de promoção da dignidade 

da pessoa humana e principalmente de um Estado garantidor e preservador de direitos e 

garantias constitucionais. 
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