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REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO
CIVIL  PÚBLICA.  REALIZAÇÃO  DE  OBRAS  PARA
GARANTIR  A  ACESSIBILIDADE  DE  DEFICIENTES
FÍSICOS  AS  PARADAS  DE  ÔNIBUS.   CADEIRANTES.
DIREITO  DE  LOCOMOÇÃO.  DIREITO  SOCIAL
GARANTIDO PELA CONSTITUIÇÃO CIDADÃ. DEVER DO
DO  ENTE  FEDERATIVO.  NECESSIDADE  DE
OBSERVÂNCIA À  DIGNIDADE  DA PESSOA HUMANA.
OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DA  SEPARAÇÃO  DOS
PODERES.  INOCORRÊNCIA.  DESPROVIMENTO  DE
AMBAS AS IRRESIGNAÇÕES.  

− Assim como a saúde, a segurança pública (arts. 196 e
144, da CF) e a educação, a locomoção e o livre acesso dos
deficientes físicos é dever do Estado (art. 227, §2º da CF)
assegurado  pela  Constituição  Federal,  devendo,  pela
essencialidade do seu objeto, ser prestada, acima de tudo,
de forma eficiente. Se o Poder Público não proporciona as
condições físicas básicas ao adequado acesso as paradas
de ônibus, está em falta com seu dever constitucional.

“Art. 227 [...]
§  2º  -  A  lei  disporá  sobre  normas  de  construção  dos
logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação
de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso
adequado às pessoas portadoras de deficiência.

− Não há que falar em afronta ao princípio da separação
dos poderes quando o Judiciário se limita a determinar ao
ente  federativo  o  cumprimento  de  mandamento
constitucional, impregnado de autônoma força normativa.
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- “Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que não
ofende o princípio da separação de poderes a determinação,
pelo  Poder  Judiciário,  em  situações  excepcionais,  de
realização  de  políticas  públicas  indispensáveis  para  a
garantia de relevantes direitos constitucionais. Precedentes.
Agravo  regimental  desprovido”  (STF,  RE  634643  AgR,
Relator(a):  Min.  JOAQUIM  BARBOSA,  Segunda  Turma,
julgado em 26/06/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-158
DIVULG 10-08-2012 PUBLIC 13-08-2012). 

-  Prevalece o entendimento  de que é  possível  o  controle
judicial  de  políticas públicas,  quando estiverem em perigo
direitos fundamentais.

- “ (...)Não há como acatar a alegação de que o Estado não
tem como atender a demandas desta ordem em virtude de
ausência  de  dotação  orçamentária  própria  ou  que  seu
deferimento poderia resultar na inviabilização dos serviços
públicos,  porquanto  se  trata  apenas  de  compelir  o  ente
público  a  cumprir  dever  que a  Carta  Magna lhe  impõe e
assegura ao cidadão como direito fundamental, devendo a
Administração Pública realocar recursos suficientes a fim de
assegurar acesso digno à educação, bem como engendrar
políticas públicas de modo a suprir seu dever constitucional;
-  Recurso  conhecido  e  desprovido.”   (TJ-SE  -  AC:
2011209189  SE  ,  Relator:  DESA.  SUZANA  MARIA
CARVALHO  OLIVEIRA,  Data  de  Julgamento:  08/05/2012,
1ª.CÂMARA CÍVEL)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Remessa  Necessária  e  Apelação  Cível,  esta  interposta  pelo

Município de Bayeux contra decisão de fls. 158/161, proferida na  Ação Civil Pública

proposta pelo Ministério Público do Estado da Paraíba. 

A demanda foi ajuizada objetivando a construção de rampas de acesso para

cadeirantes nas paradas de ônibus da edilidade recorrente, visando o atendimento ao

princípio  constitucional  de  acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência ao
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transporte público.

Na sentença combatida, o Magistrado de base julgou procedente o pedido

exordial, para determinar que o Município de Bayeux realize as obras necessárias para

locomoção dos cadeirantes com o livre acesso ao transporte público já adaptado, nos

termos requeridos na petição inicial, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00(mil reais)

por dia de atraso, limitada à quantia correspondente à construção.

Sem custas ou honorários. 

Irresignado,  apelou  o  Ente  Público  (fls.  163/170),  sustentando  que  a

pretensão  inicial,  recepcionada  pela  Sentença  recorrida,  esbarra  no  princípio  da

separação  dos  poderes  inserido  no  art.  2º  da  Constituição  Federal,  e  na  autonomia

administrativa e orçamentária da Fazenda Pública Municipal, sendo incabível o pedido

exordial,  acaso não haja previsão no Plano Plurianual para as obras reclamadas, tendo

em vista que a Administração está sujeita ao princípio da estrita legalidade.

Contrarrazões  acostadas  às  fls.  174/175,  refutando  os  argumentos  do

recorrente. 

Parecer  Ministerial,  opinando  pelo  desprovimento  das  irresignações.

(fls.188/194).

É o breve relatório. 

VOTO

Primeiramente,  registro  ser  possível,  acaso  o  julgador  concorde  com os

fundamentos do Parecer  Ministerial,  utilizá-los  como razão de decidir.  Sobre  o ponto,

seguem entendimentos do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL.  OFENSA AO  ART.  535  DO  CPC  NÃO
CONFIGURADA. NULIDADE. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM.
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POSSIBILIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente,
não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.
2. O Superior Tribunal de Justiça entende possível a adoção,
pelo  julgador,  de  motivação  exarada  em  outra  peça
processual juntada aos autos como fundamento da decisão
(per relationem), desde que haja sua transcrição no acórdão.
3. Recurso Especial não provido.
(STJ  -  REsp  1314518/RS,  Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA,  julgado  em  07/05/2013,  DJe  17/05/2013).
(grifei)

“EMBARGOS  DE  DIVERGÊNCIA.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  CONDENAÇÃO.
TRANSCRIÇÃO  DAS  CONTRARRAZÕES  DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO  INCORPORADAS  ÀS  RAZÕES  DE  DECIDIR.
ALEGADA OFENSA AO ART.  458,  INCISOS II  E III,  DO CPC.
INEXISTÊNCIA.  FUNDAMENTAÇÃO  VÁLIDA.  PRECEDENTES.
EMBARGOS  DE  DIVERGÊNCIA,  EM  RELAÇÃO  À
COMPETÊNCIA  DA CORTE  ESPECIAL,  CONHECIDOS,  MAS
REJEITADOS.
1.  A reprodução de fundamentos declinados pelas partes ou
pelo  órgão  do  Ministério  Público  ou  mesmo  de  outras
decisões  atendem  ao  comando  normativo,  e  também
constitucional, que impõe a necessidade de fundamentação
das decisões judiciais. O que não se tolera é a ausência de
fundamentação.  Precedentes  citados:  HC  163.547/RS,  5.ª
Turma,  Rel.  Ministra  LAURITA  VAZ,  DJe  de  27/09/2010;  HC
92.479/RS,  5.ª  Turma,  Rel.  Ministro  NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO,  DJe  de  09/03/2009;  HC  92.177/RS,  6.ª  Turma,  Rel.
Ministro  HAROLDO RODRIGUES -  Desembargador  convocado
do TJCE -, DJe de 07/12/2009; HC 138.191/RS, 5.ª Turma, Rel.
Ministro  FELIX  FISCHER,  DJe  de  07/12/2009;  AgRg  no  REsp
1186078/RS,  5.ª  Turma,  Rel.  Ministra  LAURITA  VAZ,  DJe  de
28/06/2011;  HC 98.282/RS,  5.ª  Turma,  Rel.  Ministro ARNALDO
ESTEVES LIMA, DJe de 16/11/2009; RHC 15.448/AM, 5.ª Turma,
Rel. Ministro GILSON DIPP, DJ de 14/06/2004; HC 27347/RJ, 6.ª
Turma,  Rel.  Ministro  HAMILTON  CARVALHIDO,  DJ  de
01/08/2005;  HC  192.107/TO,  5.ª  Turma,  Rel.  Ministro  GILSON
DIPP, DJe de 17/08/2011.2. (...).”(STJ - EREsp 1021851/SP, Rel.
Ministra  LAURITA  VAZ,  CORTE  ESPECIAL,  julgado  em
28/06/2012, DJe 04/10/2012).(grifei)

“CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL  -  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  -  RESPONSABILIDADE  CIVIL  -
DUPLICATA EMITIDA SEM CAUSA - CADEIA DE ENDOSSO -
PROTESTO  INDEVIDO  -  DANO  MORAL  CONFIGURADO  -
DEVER DE REPARAÇÃO -  SENTENÇA - TRANSCRIÇÃO DO
PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO -  MANIFESTAÇÃO NA
QUALIDADE  DE  FISCAL  DA LEI  -  VIABILIDADE -  DEMAIS
ALEGAÇÕES  -  AUSÊNCIA  DE  PREQUESTIONAMENTO  -
SÚMULA 211/STJ  -  INCIDÊNCIA.  I  -  (...).  II  -  A adoção pela
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sentença dos fundamentos do parecer do Ministério Público
na sua integralidade não viola o disposto nos artigos 131 e
458, inciso II, do Código de Processo Civil, pois reflete tão-
somente a concordância do Juízo com a opinião exarada, a
qual foi elaborada pelo órgão ministerial não na qualidade de
parte,  mas  na  condição  de  fiscal  da  lei. III  -  (...).  Agravo
regimental  improvido.”  (STJ  -  AgRg  no  Ag:  714792  RS
2005/0171435-2,  Relator:  Ministro  SIDNEI  BENETI,  Data  de
Julgamento:  07/10/2008,  T3  -  TERCEIRA  TURMA,  Data  de
Publicação: DJe 28/10/2008). (grifei)

Dito isso, e tendo por pertinentes as ponderações da Ilustre Promotora de

Justiça convocada, Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa acerca da discussão em

pauta, adoto como razões de decidir o conteúdo do parecer lançado às fls. 189/194, nos

termos a seguir colacionados:

“A  Constituição  Federal,  em  seu  art.  5º,  caput,  consagra  o
princípio da igualdade, nos seguintes termos:

“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:” 

Saliente-se,  ainda,  que  a  igualdade  é  signo  fundamental  da
República  e  objetiva  proteger  a  cidadania  e  a  dignidade,
fundamentos do Estado Democrático de Direito, eliminando-se as
desigualdades  sociais  que  é  um  dos  aspectos  primordiais  de
nossa  República  (art.  1º,  II  e  III;  art.  3º,  I,  III,  IV  e  art.  5º  da
Constituição Federal).                               

Em verdade, a prioridade conferida à cidadania e à dignidade da
pessoa  humana  (art.  1º,  I  e  II,  da  CF),  além  da  adoção  do
princípio da igualdade substancial (art. 3º, III), postulados que se
combinam com o da isonomia formal previsto no art. 5º, mais a
garantia  residual  expressa  no  art.  5º,§  2º,  da  CF,  formam um
sistema  de  proteção  inabalável,  com  densidade  normativa
suficiente para dar suporte à tese da inicial.

Dispõe, também, a Carta Magna, que compete à União, Estados,
Distrito Federal e Municípios a proteção e garantia das pessoas
portadoras de deficiência (art. 23, II), bem como que compete à
União,  Estados,  Distrito  Federal  e  Municípios  legislar
concorrentemente  sobre  a  prestação  e  integração  social  das
pessoas portadoras de deficiência (art. 24, XIV e art. 30).

Nessa  mesma  perspectiva  da  busca  do  asseguramento  da
necessária  integração  social  das  pessoas  com  deficiência,  a
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Constituição Federal estabelece no art. 227, § 1º, inciso II e no §
2º, preceitos a serem seguidos pelo Poder Público, enfatizando o
seguinte:

“Criação  de  programas  de  prevenção  e  atendimento
especializado  para  os  portadores  de  deficiência  física,
sensorial  ou  mental,  bem  como  de  integração  social  do
adolescente portador de deficiência, mediante o treinamento
para o trabalho ea convivência, e a facilitação do acesso aos
bens e serviços coletivos, com a eliminação de preconceitos
e obstáculos arquitetônicos”.

“A lei disporá sobre normas de construção de logradouros e
dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de
transporte  coletivo,  a  fim  de  garantir  acesso  adequado  às
pessoas portadoras de deficiência”. 

Dentro dessa mesma ótica, vale dizer, da necessária integração
social  do  citado  segmento,  é  que  foi  editada  a  Federal  nº
7.853/89, que, em seu art. 2º, dispõe: 

“Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas
portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos
básicos,  inclusive  dos  direitos  à  educação,  à  saúde,  ao
trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à infância
e  à  maternidade,  e  de  outros  que,  decorrentes  da
Constituição  e  das  leis,  propiciem  seu  bem-estar  pessoal,
social e econômico”. 

No parágrafo único do mesmo dispositivo, no inciso V, alínea “a”,
foi contemplada a regra no que se refere às edificações: 

“V –na área das edificações: 
a) a adoção e a efetiva execução de normas que garantam a
funcionalidade das edificações e vias públicas, que evitem ou
removam os  óbices  às  pessoas  portadoras  de  deficiência,
permitam o acesso destas a edifícios,logradouros e a meios
de transporte” 

No ano seguinte, a Lei nº 10.098/2000, estabeleceu os critérios de
promoção  da  acessibilidade  das  pessoas  portadoras  de
deficiência, dispondo: 

“Art. 1º Esta lei estabelece normas gerais e critérios básicos
para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras
de  deficiência  ou  com  mobilidade  reduzida,  mediante  a
supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços
públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de
edifícios e nos meios de transporte e de comunicação”. 

“Art. 2º Para os fins desta Lei são estabelecidas as seguintes
definições:
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I  –acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para
utilização,  com  segurança  e  autonomia,  dos  espaços,
mobiliários  e  equipamentos  urbanos,  das  edificações,  dos
transportes  e  dos  sistemas  e  meios  de  comunicação,  por
pessoa  portadora  de  deficiência  ou  com  mobilidade
reduzida”;

Posteriormente,  o  Decreto  Federal  nº  5.296,  de  02/12/2004,
regulamentando a Lei nº 10.098/00, previu em seus arts. 10, e 11,
§ 1º: 

“Art.  10.  A  concepção  e  a  implantação  dos  projetos
arquitetônicos e urbanísticos devem atender aos princípios
do  desenho  universal,  tendo  como  referências  básicas  as
normas  técnicas  de  acessibilidade  da  ABNT,  a  legislação
específica e as regras contidas neste Decreto”.

“Art. 11. A construção, reforma ou ampliação de edificações
de uso público ou coletivo, ou a mudança de destinação para
estes tipos de edificação, deverão ser executadas de modo
que sejam ou se tornem acessíveis à pessoa portadora de
deficiência ou com mobilidade reduzida”;

§ 1º As entidades de fiscalização profissional das atividades
de  Engenharia,  Arquitetura  e  correlatas,  ao  anotarem  a
responsabilidade  técnica  dos  projetos,  exigirão  a
responsabilidade  profissional  declarada  do atendimento  às
regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de
acessibilidade  da  ABNT,  na  legislação  específica  e  neste
Decreto”.

Dessa  forma,  a  permissão  para  a  realização  de  projetos  de
natureza arquitetônica e urbanística, de serviços de informação e
comunicação e de transporte coletivo,  a exemplo da execução,
construção,  reforma ou  ampliação de obras  de uso público  ou
coletivo, está condicionada ao rigoroso atendimento do desenho
universal  e  medidas  inseridas  nas  normas  técnicas  de
acessibilidade da ABNT e legislação específica, cabendo, ainda,
aos  Conselhos  Regionais  de  Engenharia,  Arquitetura  e
Agronomia,  verificar  se  esses  projetos,  obras  e  serviços  são
realizados  em  consonância  com  os  princípios  relacionados  ao
atendimento  da  acessibilidade  das  pessoas  com  deficiência  e
mobilidade reduzida.   

Justifica-se, desse modo, que toda a atenção se volte a garantir
às  pessoas  com  deficiência  e  mobilidade  reduzida,  o
completo direito de ir e vir, propiciando-lhes todas as condições
para  a  utilização,  com autonomia,  segurança  e  independência,
total  ou  assistida,  dos  espaços  públicos,  do  mobiliário  e
equipamentos  urbanos,  das  edificações,  dos  serviços  do
transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação
e informação.
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Assim é que as edificações (sejam de uso público,  coletivo ou
privado),  o mobiliário urbano,  os elementos de urbanização,  os
espaços  e  ambientes  físicos,  os  serviços  públicos  em  geral,
devem estar  à  salvo  de todo e  qualquer  tipo  de barreirase se
apresentarem para todas as pessoas -incluído o segmento das
pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida -dentro das
condições  gerais  da  acessibilidade  previstas  na  legislação  e
normas correlatas.

Por outro giro, mas seguindo a mesma linha de raciocínio, lei não
falta e vincula o agir do administrador, cujo desvio, pode e deve
ser corrigido pelo Estado-juiz,  quando provocado,  até porque a
legalidade,  como  princípio  da  administração,  significa  que  o
administrador  público  está,  em  toda  sua  atividade  funcional,
sujeito aos mandamentos da lei, dos quais não se pode atalhar,
sob pena de praticar ato inválido, a toda evidência. 

AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA –Recurso  de  Apelação  –Adaptação  de
escolas  municipais  aos  portadores  dedeficiência  física  –
inexistência de ato discricionário –cumprimento de obrigação legal
–respeito  ao  principio  da  dignidade  da  pessoa  humana  –
inteligência do disposto no artigo 208 e parágrafo 1º,  do artigo
227, ambos, da Constituição  Federal, bem como no artigo 11, da
Lei nº 10.098/00 –prazo para  a conclusão da obra ampliada par
02  (dois)  anos  contados  da  publicação  –multa  deste  acórdão
reduzida para R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso –
honorários advocatícios excluídos –recurso parcialmente provido”
(Apelação  nº  779.224.5/7-00.  Apelante:  Fazenda  Pública  do
Município de Presidente Prudente; Apelado –Ministério Público do
Estado de São Paulo).

AÇÃO CIVIL PÚBLICA –CIDADANIA –MINISTÉRIO PÚBLICO –
LOGRADOUROS  E  EDIFÍCIOS  PÚBLICOS  –PORTADOR  DE
DEFICIÊNCIA  –ACESSO  ADEQUADO  –EXIGIBILIDADE  –
LEGALIDADE. –É admissível ação civil pública para que o Poder
Público, Federal, Estadual e Municipal, seja obrigado a garantir à
pessoa  portadora  de  deficiência  seu  acesso  irrestrito  a
logradouros e edifícios de uso público e veículos de transporte
coletivo. Ilícita, porém, é a ordem judicial explicitando a forma, por
descaber  ao  Poder  Judiciário,  sob  pena  de  invasão  de
competência, dizer qual obra deva ou não o Executivo realizar –
Inteligência da CF/1988, arts. 2º, 24, inciso XIV, e seu § 4º, e 227,
§ 2º, e 244 da Constituição Bandeirante, art. 280 e art. 55 do seu
ADCT; e da Lei nº 10.098, de 19.12.2000, art. 11, caput, e seu §
único, incisos I e IV, e 23, § único. OBRIGAÇÃO DE FAZER –
MULTA  DIÁRIA  –COMINAÇÃO  –LEGALIDADE  –Não  ostenta
ilegalidade  alguma  a  aplicação  de  multa  diária,  caso  o
responsável legal, no prazo fixado pelo juiz,  não implemente as
medidas necessárias destinadas a assegurara aos portadores de
deficiência, seu acesso a logradouros, edifícios de uso público e
veículos  de  transporte  público,  ainda  que  se  cuide  de  poder
público, por estar contemplada em lei, sem quaisquer ressalvas,
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essa  medida  excepcional  –Inteligência  da  lei  nº  7.347,  de
24.07.1985,  art.  11.  Recurso  parcialmente  provido”.  (TJSP  –
Apelação  com revisão  2152735600,  Rel.  Xavier  de  Aquino,  5º
Câmara de Direito Público, data do registro 08.09.2003)

Outrossim, deve-se assegurar, com garantia do direito de plena
acessibilidade  das  pessoas  com  deficiência  ou  com
mobilidadereduzida, a faculdade de ir, vir e estar nos logradouros
e espaços comunitários, por meio de obras –rampas de acesso a
transporte público.

Por tais razões, opina o Ministério Público pelo  desprovimento
do apelo, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.” (fls.
189/194)

A título  complementar,  esclareço  que  a  presente  Ação  Civil  Pública  foi

proposta em razão do alegado descumprimento, pelo Município de Bayeux, da legislação

que assegura a acessibilidade às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, mais

precisamente àquelas que utilizam cadeiras de rodas, com o fim de terem acesso ao

sistema de transporte público adaptado.

O Ministério Público tentou viabilizar, extrajudicialmente, a adequação das

paradas  de  ônibus  com a  construção  de  rampas,  mantendo-se  a  edilidade  inerte  ao

compromisso assumido no Termo de Ajustamento de Conduta. Portanto, há tempos, o

ente federativo vem afrontando um dos direitos mais elementares do cidadão, qual seja, o

direito de locomoção.

Acrescento,  ainda,  que  no  universo  da  ponderação  dos  princípios

constitucionais não se mostra possível falar em resposta correta ao caso concreto, mas

sim  em  soluções  argumentativas  razoáveis  e  proporcionais  que  melhor  atendam  as

premissas contidas na Carta Magna.

Nesse norte, com relação a determinadas matérias, a Lei não deixa margem

à discricionariedade do administrador, impondo-lhe o dever de atuação, casos nos quais a

interferência do Poder Judiciário é necessária e inafastável, nos termos do art. 5º, XXXV,

CR/88, sendo a hipótese do caso posto em análise.
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Resta  patente,  portanto,  que  a  acessibilidade  possui  status de  direito

fundamental,  tão  relevante  quanto  a  segurança  pública  e  a  saúde,  igualmente

conceituadas como direito de todos e dever do Estado.

Logo, as obras de adequação das paradas de ônibus para darem condições

aos cadeirantes de ingressarem nos veículos já adaptados, não me parecem complexas

ao ponto de comprometer o orçamento anual do Município insurgente.

Neste contexto, não há que se falar em ausência de dotação orçamentária

ou que o deferimento do pedido exordial poderia resultar na inviabilização dos serviços

públicos, porquanto se trata apenas de compelir o Ente Fazendário a cumprir um mister

que a Carta Magna lhe impõe e assegura ao cidadão como direito fundamental, devendo

a  Administração  realocar  recursos  suficientes  a  fim  de  assegurar  acesso  digno  ao

transporte público, bem como engendrar políticas públicas de modo a suprir seu dever

constitucional.

Neste sentido é a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO  -  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  -  Ação  intentada  pelo
Ministério  Público  visando  compelir  a  Fazenda  Estadual  a
implementar reformas em escola pública desprovida de condições
de acessibilidade a deficientes físicos - Legitimidade passiva da
FESP, ante previsão legal - Cerceamento de defesa inocorrente,
por  ser  evidente a violação à Lei  praticada pela  Administração
Pública  -  Sentença  que  condenou  a  ré  na  obrigação  de  fazer
consistente em reformar, adaptar ou construir acesso na escola
-Sentença  que  deve  ser  mantida -  Recurso  improvido.(TJ-SP -
APL:  2639932420098260000  SP  0263993-24.2009.8.26.0000,
Relator:  Leonel  Costa,  Data  de  Julgamento:  15/03/2011,  3ª
Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/03/2011)

Prestação  de  serviços.  Ação  indenizatória.  Transporte  coletivo
urbano. Acessibilidade a deficientes físicos. Apesar do prazo até
18.07.09,  o  deficiente  físico  não  pode  ficar  sem  o  necessário
transporte. Diante da não total negativa da empresa, cabe apenas
estabelecer  parâmetros  para  o  atendimento  dentro  da
razoabilidade e/ou proporcionalidade. Dá-se parcial provimento ao
agravo instrumental da demandada. (TJ-SP - AG: 1168681005 SP
, Relator: Campos Petroni, Data de Julgamento: 18/11/2008, 27ª
Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2008)
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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER  CUMULADA  COM  PEDIDO  DE  ANTECIPAÇÃO  DE
TUTELA. REFORMA DA ESCOLA 11 DE AGOSTO. INVOCAÇÃO
DA  TEORIA  DA  RESERVA  DO  POSSÍVEL.  PRINCÍPIO  DA
SEPARAÇÃO  DOS  PODERES.  AFASTADOS.  UNIDADE
EDUCACIONAL  QUE  DESDE  2010  ENCONTRA-SE  EM
PÉSSIMAS  CONDIÇÕES  FÍSICAS.  IRREGULARIDADES
CONSTATADAS  ATRAVÉS  DAS  PROVAS  ADUNADAS  AO
FEITO.  EDUCAÇÃO.  DIREITO  SOCIAL  GARANTIDO  PELA
CONSTITUIÇÃO  CIDADÃ.  Possibilidade  do  poder  judiciário
determinar  a  implementação  de  políticas  públicas  diante  da
abusividade  governamental.  Apelante  que  já  fez  licitação  e
contratou empresa para solucionar tal imbróglio,  no entanto,  as
obras estão atrasadas, segundo informações do próprio secretário
de  estado  da  educação  (fl.  165/166).  Prazo  concedido  para
cumprimento da determinação judicial ampliado. Inteligência dos
princípios  da  razoabilidade  e  proporcionalidade.  Recurso
conhecido e parcialmente provido.  (TJSE;  AC 2012223921;  Ac.
13842/2013; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Osório de Araujo
Ramos Filho; DJSE 20/09/2013)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR
CONCEDIDA  INAUDITA  ALTERA  PARS,  DETERMINANDO  A
EXECUÇÃO  DE  OBRAS  ESTRUTURAIS  NA  ESCOLA
ESTADUAL  MANOEL  FRANCO  FREIRE.  PRELIMINAR  DE
NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE,
EM  CASOS  EXCEPCIONAIS,  DE  CONCESSÃO  DE
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM FACE DO PODER PÚBLICO,
SEM  A  SUA  OITIVA.  PROCEDENTES  JURISPRUDENCIAIS.
MEDIDA PREVENTIVA E ACAUTELATÓRIA DO BEM ESTAR E
DA INTEGRIDADE FÍSICA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES
QUE ALI  ESTUDAM. Em se tratando de políticas públicas que
visam a correção de uma situação concreta em que se discute a
omissão do poder público na garantia dos direitos fundamentais
da  população,  não  se  configura  violação  ao  princípio  da
separação de poderes. A determinação de feitura ou não de obras
deve ser vista e apreciada de acordo com o caso concreto, tendo
em vista a obrigatoriedade de atendimento aos demais princípios
que regem a administração pública e as consequências advindas
da ordem judicial. Outrossim, a ação originária fora ajuizada com
base em procedimento preparatório  cadastrado em 28/09/2011,
que verificou a precariedade da estrutura física da instituição de
ensino, já podendo o estado ter efetuado dotação orçamentária
suficiente  para  implementar  as  ações  que  permitissem  a
regularização  daquela  área.  Prazo  para  execução  das  obras.
Exiguidade. Ampliação para 120 (cento e vinte) dias. Fixação de
astreintes. Caráter coercitivo. Valor razoável. Agravo conhecido e
parcialmente  provido.  -  reforma  do  decisum  tão  somente  para
aumentar o prazo para execução da medida para 120 (cento e
vinte)  dias.  (TJSE;  AI  2013207754;  Ac.  13780/2013;  Segunda
Câmara Cível; Rel. Des. Cezário Siqueira Neto; Julg. 16/09/2013;
DJSE 19/09/2013)
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Por fim, reitero que prevalece o entendimento de que é possível o controle

judicial de políticas públicas, quando estiverem em perigo direitos fundamentais.

Na hipótese em comento, verificamos que a dignidade dos cadeirantes que

necessitam utilizar do serviço de transporte público da edilidade se encontra em xeque,

diante das condições inacessíveis e degradantes que lhes são impostas. 

Com  essas  considerações,  nego  provimento  ao  presente  recurso,  para

manter incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador José Ricardo Porto.
Participaram do julgamento, além deste relator, o Exmo. Sr. Des. Leandro dos Santos e o
Exmº. Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado em substituição a  Exmª. Srª. Desª.  Maria
de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

Presente à sessão o Promotor de Justiça convocado, Dr. Amadeus Lopes
Ferreira.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador
Mário  Moacyr  Porto”  do Egrégio  Tribunal  de Justiça do Estado da Paraíba,  em João
Pessoa, 24 de fevereiro de 2015.

  Des. José Ricardo Porto 
RELATOR

J/13 J/02(R)
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