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Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

APELAÇÃO CÍVEL COM REVISÃO n° 683.982-5/0-00, da Comarca de 

AURIFLAMA, em que é recorrente o JUÍZO "EX OFFICIO", sendo 

apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE AURIFLAMA sendo apelados 

WALDEMAR DIONISIO JÚNIOR E OUTRAS : 

ACORDAM, em Sétima Câmara de Direito Público do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferir a 

seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS, V. U.", 

de conformidade com o voto de Relator, que integra este 

acórdão. 

O julgamento teve a participação dos 

Desembargadores WALTER SWENSSON (Presidente, sem voto) , 

CONSTANÇA GONZAGA e COIMBRA SCHMIDT. 

São Paulo, 21 de janeiro de 2008. 

MOACIR PERES 
Relator 



PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

VOTO N° 11.938 

APELAÇÃO CÍVEL N° 683.982.5/0-00 de Au rifla ma 

RECORRENTE: JUÍZO EXOFFÍCIO 

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURIFLAMA 

APELADOS: WAL DEM AR DIONISIO JÚNIOR E OUTROS 

MANDADO DE SEGURANÇA - Negativa de 
transporte escolar gratuito, em razão de os 
impetrantes residirem em outro município — 
Inadmissibilidade — — Propriedade rural que se 
situa, ao menos em parte, nos limites da fronteira 
territorial do Município de Au rifla ma — O direito 
constitucional da educação está acima de qualquer 
exigência formal, como convênio para transportar 
alunos de outro Município — O Município deve 
adequar o caso concreto às normas, a fim de atender 
o direito dos impetrantes — Segurança concedida. 
Recursos improvidos. 

O Município de Aunflama interpôs recurso de apelação contra 

r sentença que concedeu a segurança (fls 144/147) 

Esclarece que os impetrantes residem na zona rural do 

Município de Santo Antônio de Aracangua Alega que a propriedade não 

pertence à circunscnção do Município de Aunflama Assegura que fazer o 

transporte de todos os alunos, que estão fora dos limites da cidade, 

acarretaria descumpnmento contratual com a empresa ganhadora da 

licitação para transporte de alunos Alega que não há obrigação de 

transportar alunos que residem fora do Município Sustenta que a obrigação 

é do Município ao qual eles pertencem Daí, pretender a reforma da r 

sentença (fls 152/155) 

Decorreu o prazo legal, sem apresentação de contra-razões 

(fls 157) M 
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A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo 

improvimento dos recursos (fls 162) 

É o relatório 

Pretendem os impetrantes, por meio do presente mandamus, 

que o prefeito do Município de Aunflama forneça transporte escolar às 

crianças Thaha Dionato dos Santos e João Paulo Fernandes de Oliveira 

Não assiste razão à recorrente 

Desponta dos autos que as crianças residem em imóvel 

limítrofe ao Município de Aunflama Os documentos juntados aos autos, 

especialmente a cópia da matrícula do imóvel rural, demonstram que a 

referida propriedade rural situa-se, ao menos em parte, nos limites da 

fronteira territorial do Município de Aunflama Assim, as crianças residem 

muito mais próximas da cidade de Aunflama do que de Santo Antônio do 

Aracangua 

Ademais, como bem observado pela douta Procuradoria Geral 

de Justiça, "é de todo desarrazoado, para dizer o menos, o ato do 

administrador publico de sonegar transporte escolar a adolescentes cuja 

residência dista 12Km da escola pública situada no município em que é 

Prefeito, obrigando-os a percorrer a distância de 60Km para chegarem a 

outro estabelecimento de ensino localizado em município Iindeiro 

"A ordem jurídica vigente, a par de dispor que a educação é 

direito de todos e dever do Estado (art 205, CF) e garantir o atendimento ao 

educando, no ensino fundamental, através de programas suplementares de 

material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde (art 

208, VII, CF), assegura à criança e ao adolescente acesso a escola pública e 

gratuita próxima de sua residência (art 53, V, ECA) 
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"Nessa conformidade, impunha-se, como se impõe à 

autoridade coatora efetuar o transporte escolar de crianças e adolescentes 

moradoras em zona rural limítrofe do município possibilitando-lhes o amplo 

acesso ao ensino fundamental em escola próxima de sua moradia 

"O serviço de transporte escolar nas localidades rurais 

necessitadas incumbe ao município cujo estabelecimento de ensino está 

mais próximo da moradia de seus estudantes No caso, a escola mais 

próxima ao local onde residem os filhos dos impetrantes situa-se no 

Município de Aunflama (e não no de Santo Antônio de Aracangua) Logo 

"A justificativa adotada pela autoridade coatora para negar 

transporte escolar implica em impor às crianças e adolescentes injusto 

sacrifício, frustrando-lhes a oportunidade de ver valer seu direito à educação 

fundamental em condições normais de conforto e tranqüilidade Com efeito, 

o não acesso ao transporte escolar gratuito pelo Município onde situada a 

escola mais próxima da moradia das crianças e adolescentes, ofende o 

direito à educação assegurado pela Constituição da República (dever do 

Estado), evitando com isso a evasão das unidades de ensino (TJSP/Ap 

Cível n° 320 962 5/1, Rei Des Antônio Rulli) 

"Já se decidiu, quanto ao transporte escolar, ser inadmissível a 

proibição ou resinção imposta à permissionána do serviço de ingressar em 

município limítrofe para levar e trazer estudantes do município da 

permissão (RT 795/291) 

"Como se vê, carece de forramento jurídico a escusa da 

autoridade coatora ao tentar desonerar-se do ônus de suportar os serviços 

reclamados pelos impetrantes A justificativa invocada não se sustenta y 1 
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"Como bem timbrado pela r sentença proferida, co direito 

constitucional da educação está acima de qualquer exigência formal, como 

convênio para transportar alunos de outro município Na verdade, o 

município deve adequar o caso concreto às normas, a fim de atender o 

direito dos impetrantes'" (fls 163/165) 

Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos voluntário e 

oficial, para que subsista a r sentença por seus próprios fundamentos itença pi 

No cc 
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Relator 
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