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RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HERMAN BENJAMIN (Relator): 

Trata-se de Recurso Especial interposto, com fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da 

Constituição da República, contra acórdão do Tribunal DE Justiça do Distrito Federal 

e dos Territórios assim ementado:  

CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA DE 
OFÍCIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. 
MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. 
INEXISTÊNCIA DE VAGA. OBSERVÂNCIA. LISTA DE ESPERA.

1. O direito de acesso à educação previsto no texto 
constitucional não se traduz em direito subjetivo da parte de exigir do Estado a 
matricula de seus filhos em escola por ela indicada nem tampouco que 
funcione em tempo integral, sendo esta uma faculdade.

2. Havendo lista de espera, 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.

3. Recurso e remessa providos.

Não foram opostos Embargos de Declaração.

O recorrente afirma que houve, além de divergência jurisprudencial, 

ofensa aos arts. 4º, 5º, 6, 53, V, e 54, IV, da Lei 8.069/1990 Estatuto da Criança e do 

Adolescente); 4º, II, 29 e 30 da Lei 9.394/1996 (Lei das Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional). Sustenta que a manutenção do acórdão guerreado consubstancia 

negativa da prestação de um Direito Social assegurado pela Constituição Federal, 

afrontando-se, pela via reflexa, o cânone axiológico da proteção à dignidade da pessoa 

humana .

Documento: 65458279 - RELATÓRIO E VOTO - Site certificado Página  1 de 5



 

 

Superior Tribunal de Justiça

Aduz, em suma, estarem presentes todos os requisitos de admissibilidade 

do recurso. 

Contrarrazões às fls. 174-179, e-STJ.

É o relatório.  
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.617.379 - DF (2016/0200063-9)

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO HERMAN BENJAMIN (Relator): Os 

autos foram recebidos neste Gabinete em 21.9.2016.       

Não se pode conhecer da irresignação. 

O Tribunal local consignou (fl. 114, e-STJ):

Ressalte-se que o ingresso em instituição de ensino público pré- 
escolar depende da observância de lista de espera, sendo que o enquadramento 
do infante decorre da análise de diversos fatores, 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.

Na espécie, os elementos dos autos não permitem concluir que o 
autor se encontra em situação que justifique sua matricula sem a atenção ao 
referido rol, desprezando-se a ordem de preferência.

A determinação de matricula do menor à revelia da ordem de 
espera implicaria ofensa ao princípio da isonomia, já que há várias outras 
crianças na mesma condição.

Como se vê, a instância de origem decidiu a controvérsia com 

fundamento no suporte fático-probatório dos autos. Desse modo, verifica-se que a 

análise da controvérsia demanda o reexame do contexto fático-probatório, o que é 

inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão 

de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial."  

Ademais,  depreende-se que o acórdão impugnado foi fundado em 

matéria com fundamento eminentemente constitucional, sendo a sua apreciação de 

competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, 

do permissivo constitucional. 

A propósito:

PROCESSUAL  CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO 
ESPECIAL. ENSINO. FALTA DE  PREQUESTIONAMENTO.  SUMULAS 
282/STF E 356/STF. NÃO PREENCHIMENTO DOS  REQUISITOS  PARA  
A  CONCESSÃO  DA  ANTECIPAÇÃO  DOS EFEITOS DA TUTELA. 
INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. 
SÚMULA  7/STJ. FUNDAMENTAÇÃO EMINENTEMENTE 
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CONSTITUCIONAL. DISCUSSÃO ACERCA  DO  DIREITO  MATERIAL  
DA  DEMANDA.  NÃO  CABIMENTO.  SÚMULA 735/STF.

(...)
2. A Corte de origem, após análise do conjunto fático probatório 

dos autos,  concluiu  pelo  não  preenchimento  dos  requisitos  para  a 
concessão  da  antecipação  dos  efeitos  da  tutela recursal, tendo ressaltado   
que   a   parte  recorrente  não  pode  ter  tratamento prioritário  no  acesso à 
pré-escola em creche pública ou conveniada com o Distrito Federal, em 
detrimento ao direito das demais crianças que  também  encontram-se na lista 
de espera e nas mesmas condições, sob  pena  de afronta ao princípio da 
isonomia. Assim, o acolhimento das alegações deduzidas no recurso especial 
demandaria a incursão no acervo  fático-probatório  da  causa, o que encontra 
óbice na Súmula 7/STJ.

3.  O  acórdão  recorrido  apoiou-se  em fundamentação 
eminentemente constitucional   para   dirimir  a  controvérsia,  o  que  afasta  a 
possibilidade de revisão de suas premissas pelo Superior Tribunal de Justiça.

(...)
(AgInt no REsp 1576116/DF, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 18/04/2016).

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO 
REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA.   VIOLAÇÃO  DO  ART.  
535  DO  CPC  INEXISTENTE.  DECISÃO FUNDAMENTADA.  VAGA  
EM CRECHE. MATRÍCULA NEGADA. ARTS. 208 E 211 DA 
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  DEVER  DO  MUNICÍPIO.  DIREITO  À  
EDUCAÇÃO. AUSÊNCIA  DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 
DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTAÇÃO 
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF.

1.  Não  há  a alegada violação do art. 535 do CPC, pois a 
prestação jurisdicional  foi  dada  na  medida  da pretensão deduzida, como se 
depreende   da   leitura   do   acórdão  recorrido,  que  enfrentou, 
motivadamente,  os temas abordados no recurso de apelação, ora tidos por 
omitidos.

2.  Não cabe invocar dissídio jurisprudencial sobre violação do 
art. 535  do CPC, pois tal violação é examinada caso a caso, consoante já 
decidiu  a  Corte Especial do STJ (AgRg nos EREsp 1.297.932/MG, Rel. 
Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, DJe 23/9/2013.).

3.  Constata-se  que a Corte a quo não analisou a matéria 
recursal à luz  dos  arts. 3º e 54, IV, da Lei 8.069/90; 4º, IV, 5º, 11, V, 29, 30, I 
e II, e 31 da Lei 9.394/96, dispositivos legais apontados como violados,  ainda  
que  implicitamente.  Logo,  não  foi  cumprido  o necessário  e  indispensável  
exame da questão pela decisão atacada, apto  a viabilizar a pretensão recursal 
da recorrente, a despeito da oposição dos embargos de declaração. Incidência 
da Súmula 211/STJ.

4.  O  acórdão recorrido decidiu a questão com base em 
fundamentação eminentemente constitucional, qual seja, direito à educação de 
todas as crianças assegurado nos arts. 208 e 211 da Constituição Federal.

Ora,  a  competência  do  Superior  Tribunal  de Justiça refere-se 
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à matéria infraconstitucional, enquanto a discussão sobre preceitos da Carta  
Maior cabe à Suprema Corte. Assim, inviável o exame do pleito da recorrente, 
sob pena de se analisar matéria cuja competência está afeta à Excelsa Corte, ex 
vi do art. 102 da Constituição Federal.

Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 786.616/MG, Rel. Ministro HUMBERTO 

MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 24/11/2015).

Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial.

É como voto. 
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