
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 
ACÓRDÃO/DECISÃO MONOCRÁTICA 

ACÓRDÃO REGISTRADO(A) SOB N° 

*02220303* 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

AGRAVO DE INSTRUMENTO n° 868.020-5/0-00, da Comarca de VÁRZEA 

PAULISTA, em que é agravante PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA 

PAULISTA sendo agravados MATHEUS WAGNER VIDAL OLIVEIRO E 

VÍTOR LUCAS VIDAL OLIVEIRO (MENORES REPRESENTADOS POR SUA MÃE 

GISLAINE VIDAL BARROS): 

ACORDAM, em Décima Câmara de Direito Público do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferir a 

seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO,, V.U.", de 

conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão. 

O julgamento teve a participação dos 

Desembargadores TORRES DE CARVALHO (Presidente, sem voto), 

REINALDO MILUZZI e URBANO RUIZ. 

São Paulo, 02 de março de 2009. 

TERESA RAMOS MARQUES . 
Relatora 
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10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 868.020.5/0-00 
AGRAVANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA 
AGRAVADOS: MATHEUS WAGNER VIDAL OLIVEIRO - MENOR 

REPRESENTADO POR SUA MÃE (GISLAINE VIDAL 
BARROS) E OUTRO 

COMARCA: VÁRZEA PAULISTA 

VOTO N° 6681 

EMENTA 

MANDADO DE SEGURANÇA - Creche municipal - Vaga - Liminar 
deferida - Agravo de instrumento - Deve a Administração agir com 
eficiência para propiciar a irmãos gêmeos vagas na mesma creche 
mais próxima de sua residência, uma vez que somente respeitará o 
princípio da isonomia, fornecendo igual benefício a todas as crianças 
que tenham igual necessidade - Presentes os requisitos legais, a 
liminar não pode ser negada - Negado provimento ao recurso. 

RELATÓRIO 

Deferida liminar, determinando a inclusão dos impetrantes na Creche 

Municipal Rosa Nanni Fioresi (Parque Guarani), agrava a Municipalidade, 

alegando que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, como 

todo direito social, deve ser garantida de maneira igualitária (arts.6° e 205 da 

Constituição Federal). O Poder Judiciário, por meios adequados, pode aferir se 

as políticas públicas vem sendo implementadas, no entanto, a outorga 

individual de um direito social em detrimento de outras centenas de pessoas 

Agravo de Instrumento 868.020.5/0-00 
Voto n° 6681 

A/ 
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que necessitam fruir do mesmo bem implica violação ao princípio da igualdade 

(art.5°, caput, da Constituição Federal) bem como à harmonia entre os poderes 

da República. O número de vagas nas creches municipais é inferior a demanda 

mas, em momento algum, houve recusa de inclusão dos impetrantes na rede 

oficial de creches. Apenas não foi possível, por falta de vaga, a inclusão em 

uma unidade próxima da residência. Antes de incluir determinado número de 

crianças em uma creche, é preciso realizar uma análise orçamentária e 

administrativa para saber exatamente quantos menores o serviço municipal de 

creches comporta. Como a demanda de vagas é reprimida, a Municipalidade 

adota um cadastro de acesso informatizado às creches, software que objetiva 

estabelecer critérios de prioridade no ingresso dos menores na rede oficial 

municipal. O sistema atribui pontuação a cada indicador de vulnerabilidade 

social da família que pleiteia a vaga, dando preferência àqueles com condições 

sociais menos favoráveis. Somente mediante prova de descumprimento da 

Constituição Federal, estaria obrigada a conceder a vaga pretendida, o que não 

se verifica na hipótese. As normas constitucionais atinentes à educação infantil 

têm caráter programático e não autorizam a exigência imediata da prestação da 

educação infantil com desrespeito à política pública existente na 

Municipalidade. A homogeneidade e a transindividualidade do direito à 

educação não ensejam postura diversa da adotada pois, qualquer desvio à 

estrutura igualitária do direito à educação afrontaria princípios normativos 

constitucionais. Os direitos sociais não são exigíveis diretamente do Estado, 

mas apenas a execução de políticas públicas que visem a, gradualmente, 

atender as necessidades dos cidadãos, o que vem fazendo. As creches são 

componentes da educação básica, consoante art.10, incisos I e III, da Lei do 

FUNDEB (Lei n° 11.494/07). O FUNDEB é mecanismo de ampliação do 

financiamento do ensino público municipal, criado pela Emenda Constitucional 

ÁS 
Agravo de Instrumento 868.020.5/0-00 

Voto n" 6681 
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n° 53/06, que tem prazo de execução de 14 anos. Ausente a verossimilhança 

das alegações, impõe-se a cassação da liminar. 

Indeferido o efeito suspensivo (fls.69). 

Na contra-minuta, salientam os agravados que a Municipalidade, em 

atendimento a uma carta enviada à Secretaria de Educação - e não em 

cumprimento da liminar - disponibilizou vaga na creche pretendida (Rosa 

Nanni Fioresi, Parque Guaraini) ato incompatível com a vontade de recorrer 

(art.503 do Código de Processo Civil) que acarreta a inadmissibilidade do 

recurso. No mérito, o genitor das crianças trabalha das 7:00 às 18:00 horas, 

não podendo levá-las a creches distantes de sua moradia. O argumento de que o 

número de vagas é inferior a demanda não prospera, pois o Estado tem o dever 

de assegurar ensino à criança e ao adolescente (art.54 do Estatuto da Criança e 

do Adolescente). A Creche Municipal Jardim Buriti dista dois bairros do bairro 

onde reside. Para levar as crianças, dependeria do transporte público, cuja linha 

tem apenas dois horários e realiza o trajeto em 40 minutos. O transporte 

particular tem custo de R$75,00 por criança, não tendo condições de custeá-lo. 

A creche Dirce Pedroso de Souza é mais distante: para fazer o trajeto o ônibus 

leva quase uma hora. O transporte particular é mais caro: R$150,00 por criança. 

A contraminuta está instruída com cópia da carta que a patrona dos 

agravantes enviou à Diretora da Creche Municipal Rosa Nanni Fioresi - Parque 

Guarani, e respectiva resposta (fls.75/76). 

FUNDAMENTOS 

1. O mandado de segurança objetiva a inclusão de duas crianças (irmãos 

gêmeos, nascidos em 2.10.06) na creche municipal Rosa Nanni Fioresi, Parque 

Agravo de Instrumento 868.020.5/0-00 
Voto n" 6681 

Á/ 
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Guarani, Várzea Paulista/SP, a mais próxima de sua residência, porque os pais 

trabalham em período integral, não têm com quem deixá-los e não podem 

arcar com o custo do transporte para levá-los até às outras creches mais 

distantes, onde foram disponibilizadas as vagas (Creche Municipal Jardim 

Buriti e Creche Municipal Dirce Pedroso de Souza - fls.20). 

2. Não vislumbro prática de ato incompatível com a vontade de 

recorrer, inviabilizando o recurso (art.503 do Código de Processo Civil). 

A advogada dos agravantes informou por carta à Diretora da Creche 

Municipal Rosa Nanni Fioresi - Parque Guarani que havia impetrado mandado 

de segurança e solicitou a inclusão dos irmãos gêmeos, por estar ciente de que 

havia novas vagas (fls.75). 

A carta foi entregue ao destinatário em 3.11.08. Em 1.12.08, o 

Secretário Municipal de Educação respondeu à solicitação, informando que as 

vagas foram concedidas e que a mãe dos menores já havia comparecido à 

unidade escolar para efetuar as inscrições (fls.76). 

Convém observar que a Municipalidade já tinha sido notificada da 

liminar em 23.10.08, antes portanto do envio da correspondência e agravou em 

14.11.08. 

Evidente assim que propiciou as vagas em cumprimento à liminar e tem 

legítimo interesse em recorrer. 

3. Estão bem demonstrados a relevância do fundamento e o perigo da 

demora, razão pela qual a liminar não poderia ter sido negada. 

3.1.Os arts. 6o e 205 da Constituição Federal exigem do Estado e do 

Município a efetiva implementação das políticas públicas da educação. 

Agravo de Instrumento 868.020.5/0-00 
Voto n° 6681 
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Somente se caracteriza tal efetividade quando todas as crianças 

necessitadas têm à sua disposição a vaga que concretamente podem aproveitar. 

Oferecer a irmãos gêmeos creches distintas e, ambas, distantes dois 

bairros do local de sua residência, implicando na utilização de transporte caro e 

demorado para seus pais, impossível de realização por seu genitor por 

incompatibilidade com seu horário de trabalho, evidencia forte relevância do 

fundamento da impetração. 

Não se está cogitando de outorga individual de um direito social em 

detrimento de outras centenas de pessoas que necessitam fruir. O princípio da 

igualdade fica afetado justamente com a conduta do Poder Público de deixar de 

oferecer aos gêmeos a mesma possibilidade de creche que ofereceu às outras 

crianças acolhidas naquelas mais próximas de sua residência. 

A liminar, portanto, é que se subordina ao princípio da igualdade (art.5°, 

caput, da Constituição Federal) bem como à harmonia entre os poderes da 

República. 

Número de vagas nas creches inferior à demanda implica apenas na 

necessidade de revisão de critérios de inclusão, na ampliação e no melhor 

aproveitamento dos recursos administrativos, com atenção ao princípio da 

eficiência. 

3.2. Presente também o risco de que, sem a liminar, eventual sentença 

concessiva se tornasse inútil. 

As duas outras creches oferecidas às crianças implicavam em 

deslocamento impossível para seus genitores, considerando o custo, a distância 

e o tempo levado no trajeto de forma que, sem a liminar não poderiam exercer 

o direito de ter o benefício fornecido pela Administração a todos os munícipes 

da mesma idade. A. 
Agravo de Instrumento 868.020.5/0-00 

Voto n" 6681 
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Se aguardassem as vagas até a sentença, já teriam sofrido a perda do 

benefício e a ordem poderia ser inútil para a reparação. 

3.3. Evidenciados os requisitos do inciso II do art. T da Lei 1.533/51 

que são cumulativos, não pode ser negada a liminar. 

Confira-se, nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis: 

"AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE 
APRECIA PEDIDO DE LIMINAR. CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA 
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 
1. A Corte Especial, no julgamento do AgRg no MS n° 11.96l/DF, sessão do 
dia 18 de abril último, decidiu, por maioria de votos, que cabe agravo 
regimental contra decisão que indefere liminar ou a concede em mandado de 
segurança, nos termos do voto-vista da Ministra Eliana Calmon (acórdão 
pendente de publicação - Informativo de Jurisprudência n° 317). 
2. Presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, 
impõe-se a concessão da medida urgente. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento. " 
(AgRg no MS 12846 / DF, relatado pelo Ministro Paulo Gallotti, publicado em 
27.8.2007) 

No mesmo sentido, 

"AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO 
DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO DE SONS E 
IMAGENS COM FINS EXCLUSIVAMENTE EDUCATIVOS. DEMORA NA 
ASSINATURA DO CONTRATO. OMISSÃO IMPUTADA AO SENHOR 
MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES. EM SEDE DE COGNIÇAO 
SUMARIA, NÃO SE VISLUMBRA ILEGALIDADE OU 
INCONSTITUCIONALIDADE NA OMISSÃO OBJETO DO WR1T, 
TAMPOUCO RESTOU SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO O PERIGO 
DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DA TUTELA 
DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL 
DESPROVIDO. 
1. Em se tratando de ação constitucional de mandado de segurança, a 
medida liminar depende do atendimento aos requisitos do inciso II do art. 7o 

da Lei 1.533/51, ou seja, se há relevância no fundamento invocado e se do 
ato impugnado pode resultar a ineficácia da medida, caso seja 

Agravo de instrumento 868.020.5/0-00 
Voto n° 6681 
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apenas ao final, o que implica apreciar ofumus boni júris e o periculum in 
mora. 
(...) 

4. Agravo regimental desprovido." (AgRg no MS 12201 / DF, relatado pela 
Ministra Denise Arruda, publicado em 19.3.2007) 

Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao recurso. 

TERESATESMOS MARQUEí 

RELATORA 

Agravo de Instrumento 868.020.5/0-00 
Voto n" 6681 


