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GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001793-60.2015.815.2004.
Origem : 1ª Vara da Infância e Adolescência da Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
Apelante : Estado da Paraíba. 
Procurador : Renan de Vasconcelos Neves.
Apelado : Ministério Pública Estadual.

APELAÇÃO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.
CONTRATAÇÃO  DE  CUIDADORES,
PROFESSORES,  PSICÓLOGOS,
TRADUTORES E INTÉRPRETES EM LIBRAS
PARA ATENDIMENTO DE PORTADORES DE
NECESSIDADES  ESPECIAIS.  PREVISÃO  DE
ATENDIMENTO  EDUCACIONAL
ESPECIALIZADO  NA  CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.  PREVALÊNCIA  DO  DIREITO
CONSTITUCIONAL  À  EDUCAÇÃO.  LEI  DE
DIRETRIZES  E  BASES  DA  EDUCAÇÃO.
REGRAMENTO  LEGAL  GARANTINDO  O
APOIO  ESPECIALIZADO.  TEMPO
SUFICIENTE  PARA  A  ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA  PROPORCIONAR  CONDIÇÕES
DIGNAS DE ACESSO E PERMANÊNCIA DOS
ALUNOS ESPECIAIS NO ENSINO REGULAR.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO
DE  PODERES.  DESCABIMENTO.
INEFICIÊNCIA  GOVERNAMENTAL.
POSSIBILIDADE  DE  ATUAÇÃO  DO  PODER
JUDICIÁRIO  PARA  GARANTIA  DAS
POLÍTICAS  PÚBLICAS.  RESERVA  DO
POSSÍVEL.  RAZOABILIDADE  DA  MEDIDA.
DESPROVIMENTO DO APELO.

-  A  Constituição  Federal  garante  o  direito  ao
atendimento educacional especializado aos portadores
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de necessidades especiais, preferencialmente na rede
regular  de  ensino,  além  da  proteção  integral  e  da
prioridade absoluta às crianças e aos adolescentes.

-   É  cediço  que,  sem  o  auxílio  efetivo  dos
profissionais  cuidadores,  professores  ou  psicólogos
capacitados na área de assistência psicopedagógica e
tradutores e  intérpretes de LIBRAS, os alunos com
necessidades  especiais  não  terão  condições  de
continuar  estudando  em  razão  da  impossibilidade
física  de,  sozinhos,  realizarem  atividades  diversas,
tais  como  alimentação,  ida  ao  banheiro,  higiene
pessoal  etc.  Outrossim, ficarão  impossibilitados  de
acompanhar  as  aulas,  prejudicando,  portanto,  seu
direito constitucional à educação.

-  O ordenamento  jurídico  prevê  que  as  pessoas
portadoras  de  necessidades  especiais  devem  ser
incluídas no ensino regular, conforme art. 58, §1º da
Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  (Lei  nº
9.394/1996). 

-  Não há que  se  falar  em violação ao princípio da
separação  de  poderes,  posto  que,  em  caso  de  a
omissão ou a inércia do Poder Executivo causar sérios
prejuízos  aos  direitos  de  criança  e  adolescentes
portadores  de  necessidades  especiais,  cabe  ao
Judiciário buscar a reparação de tal falha. Além disso,
diante  de  eventual  ineficiência  governamental,  é
inescapável a atuação do Poder Judiciário como vetor
garantidor das políticas sociais, inclusive por meio de
ação civil pública manejada pelo Ministério Público.

-  A Administração  Pública  não  pode  simplesmente
arguir a falta de recursos financeiros como condição
limitante de políticas públicas. A chamada reserva do
possível  é  baliza para a  implementação planejada e
sustentável dos dispêndios públicos frente à limitação
natural dos recursos. Entretanto, o gestor público não
pode  se  afastar  dos  comandos  constitucionais  que
determinam políticas públicas  inarredáveis,  que não
podem ser vilipendiadas no planejamento público.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA a
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, negar provimento
ao apelo, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado da Paraíba
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Adolescência da
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Capital  que,  nos  autos  da  “Ação Civil  Pública de Obrigação de  Fazer”
proposta em desfavor do recorrente pelo  Ministério Público do Estado da
Paraíba, julgou procedente a demanda (fls. 143/148), nos seguintes termos:

“ISTO  POSTO,  partindo  da  premissa  que  o
atendimento  especializado  no  âmbito  escolar  é
direito das crianças e adolescentes do município de
João  Pessoa/PB  portadoras  de  necessidades
especiais,  JULGO  PROCEDENTE  O  PEDIDO,
confirmando a decisão proferida anteriormente, para
condenar  o  ESTADO  DA  PARAÍBA,  ora  réu,  na
obrigação  de  providenciar:  a  realização  de
concursos  públicos,  observados  os  trâmites  e  as
normais legais,  com a finalidade de incrementar o
sistema  educacional  da  rede  estadual  e  ensino  de
João  Pessoa  com  o  provimento  de  vagas  de
profissionais cuidadores,  professores ou pedagogos
com especialização em psicopedagógica, tradutores
e  intérpretes  de  LIBRAS,  bem  como  os  demais
profissionais  especializados  referidos  na alínea  ‘e’
do item IV da exordial, em número suficiente para o
atendimento aos alunos com necessidades especiais
atualmente matriculados;
Ressalta-se, ainda, que deverá a distribuição desses
profissionais ser feita na forma de um cuidador(a),
um(a)  professor(a)/psicólogo(a),  um
tradutor/intérprete  de  libras  ou  outro  profissional
especializado para cada turma em que haja aluno
com  necessidades  especiais,  conforme  indicação
conjunta feita  pela equipe pedagógica  da escola  e
pelos  profissionais  que  atual  na  sala  de  recursos
multifuncionais,  com prioridades  no que tange aos
alunos referidos na inicial.”

Irresignado, o Estado da Paraíba interpôs Recurso de Apelação
(fls.  151/158),  sustentando,  que  a  demanda  de  novos  profissionais  já  foi
atendida nas duas escolas. Alega que a pretensão autoral, recepcionada pela
Sentença,  esbarra  no  princípio  da  separação  dos  poderes,  autonomia
administrativa e orçamentária da Fazenda Pública. 

Defende  que a Administração Pública não pode se utilizar de
verbas públicas ao seu bel-prazer, devendo, dessa forma, obedecer a diversas
limitações, dentre eles, a necessidade de prévia dotação orçamentária.

Enfatiza  a  ausência  do  binômio  da  cláusula  da  reserva  do
possível, ou seja, a razoabilidade da pretensão individual/social em face do
Poder Público e a existência de disponibilidade financeira do Estado.

Contrarrazões  apresentadas  (fls.  160/168),  rogando  pela
manutenção da sentença.
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O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou  parecer  (fls.  173/185),  manifestando-se  pelo  desprovimento  da
apelação. 

É o relatório.

VOTO.

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, passo
à análise do mérito recursal.

Conforme se observa nos autos, cuida-se de demanda coletiva
ajuizada  pelo  Ministério  Público  Estadual,  com  base  em  Procedimento
Administrativo interno cujo objetivo é a efetivação de práticas inclusivas nas
escolas públicas estaduais, consistentes na realização de concurso público para
a contratação de “profissionais cuidadores,  professores ou pedagogos com
especialização em psicopedagógica, tradutores e intérpretes de LIBRAS, bem
como os demais profissionais especializados referidos na alínea ‘e’ do item
IV da exordial,  em número suficiente para o atendimento aos alunos com
necessidades especiais atualmente matriculados” (fls.147v.).

Inicialmente, consigno que, muito embora o recorrente afirme
que já foi suprida a necessidade dos profissionais indicados nas duas escolas,
José de Alencar e Lyceu Paraibano, o que configuraria suposta perda do objeto
da presente ação, entendo que não assiste razão ao seu argumento. 

Isso porque, apesar de ter  colacionado aos autos documentos
que atestam a desnecessidade de contratação de novos profissionais, posto que
a  demanda  das  duas  unidades  já  foi  atendida  (fls.  118/119),  o  objeto  da
presente  demanda  é  mais  amplo,  pois  visa  suprir  a  carência  de  pessoal
especializado em toda a rede estadual de ensino. 

Ante a incerteza quanto ao efetivo cumprimento de todos os
pedidos  constantes  na  exordial  e  considerando  a  necessidade  de  proteção
substancial  ao  interesse  transindividual  em  jogo,  qual  seja  a  garantia
fundamental à educação infanto-juvenil, entendo que persiste o interesse de
agir. 

Importante  ressaltar  que  a  decisão  sobre  a  persistência  do
interesse de agir não trará maiores consequências ao Estado da Paraíba, posto
que,  em  sede  de  execução  do  julgado,  haverá  de  demonstrar  o  efetivo
cumprimento das obrigações que lhe forem impostas. 

Ultrapassada  tão  questão,  consigno  que  os  interesses
secundários do Estado só podem ser por ele buscados quando coincidentes
com os interesses primários, isto é, “aqueles que a lei aponta como sendo o
interesse da coletividade; o da observância da ordem jurídica estabelecido a
título  de  bem curar  o  interesses  de  todos”.  (MELLO, Celso  Bandeira  de.
Curso de Direito Administrativo. 20ª edição. Malheiros: São Paulo, 2006, p.
69).
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Nesse contexto, inobstante o recorrente afirme que devem ser
aplicados  os  princípios  constitucionais  da  administração  e  das  finanças
públicas, não pode exigir o descumprimento de postulados também expressos
na  Carta  Magna,  os  quais  garantem o  direito  ao  atendimento  educacional
especializado aos portadores de necessidades especiais, preferencialmente na
rede regular de ensino, além da proteção integral e da prioridade absoluta às
crianças e aos adolescentes, nos termos do art. 208 da Carta Magna, in verbis:

“Art. 208. O dever do Estado com a educação será
efetivado mediante a garantia de: 
(…)
III  -  atendimento  educacional  especializado  aos
portadores de deficiência, preferencialmente na rede
regular de ensino;
(...)
Art.  227.  É  dever  da  família,  da  sociedade  e  do
Estado  assegurar  à  criança,  ao  adolescente  e  ao
jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à
saúde,  à  alimentação,  à  educação,  ao  lazer,  à
profissionalização,  à  cultura,  à  dignidade,  ao
respeito,  à  liberdade  e  à  convivência  familiar  e
comunitária,  além  de  colocá-los  a  salvo  de  toda
forma  de  negligência,  discriminação,  exploração,
violência, crueldade e opressão.
§ 1º O Estado promoverá programas de assistência
integral  à  saúde  da  criança,  do  adolescente  e  do
jovem,  admitida  a  participação  de  entidades  não
governamentais,  mediante  políticas  específicas  e
obedecendo aos seguintes preceitos: 
I  -  aplicação  de  percentual  dos  recursos  públicos
destinados à saúde na assistência materno-infantil;
II  -  criação  de  programas  de  prevenção  e
atendimento  especializado  para  as  pessoas
portadoras de deficiência física, sensorial ou mental,
bem como de integração social do adolescente e do
jovem  portador  de  deficiência,  mediante  o
treinamento  para  o  trabalho  e  a  convivência,  e  a
facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos,
com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de
todas as formas de discriminação”

Na  hipótese  dos  autos,  realizando  uma  ponderação  dos
interesses  constantes  na  lide,  constata-se,  claramente,  o  enorme  dano  aos
alunos com necessidades especiais caso não possam efetivamente frequentar e,
além  disso,  permanecer  no  ambiente  escolar  em  condições  dignas  e  de
igualdade, só sendo possível quando as escolas estaduais disponibilizarem o
cuidador/intérprete.

É  cediço  que,  sem  o  auxílio  efetivo  dos  profissionais
cuidadores,  professores  ou  psicólogos  capacitados  na  área  de  assistência
psicopedagógica  e  tradutores  e  intérpretes  de  LIBRAS,  os  alunos  com
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necessidades especiais não terão condições de continuar estudando em razão
da  impossibilidade  física  de,  sozinhos,  realizarem  atividades  diversas,  tais
como alimentação, ida ao banheiro,  higiene pessoal etc.  Outrossim, ficarão
impossibilitados de acompanhar as aulas, prejudicando, portanto, seu direito
constitucional à educação.

Impende consignar que o nosso ordenamento jurídico prevê que
as pessoas portadoras de necessidades especiais devem ser incluídas no ensino
regular.  A  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  (Lei  nº  9.394/1996)
estabelece:

Art. 58. Entende-se por educação especial, para os
efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar,
oferecida  preferencialmente  na  rede  regular  de
ensino, para educandos portadores de necessidades
especiais. 
§ 1º Haverá,  quando necessário, serviços de apoio
especializado,  na  escola  regular,  para  atender  às
peculiaridades da clientela de educação especial. 

Dessa  forma,  desde  o  ano  de  1996,  há  regramento  legal
específico  garantido aos  educandos  portadores  de  necessidades  especiais  o
serviço  de  apoio especializado,  o  que  comprova  que  o  Estado teve  tempo
suficiente para proporcionar condições dignas de acesso e permanência dos
alunos especiais no ensino regular.

Ora, se o Ente Estatal não propiciar as condições necessárias
para o acesso e permanência desses alunos,  ficará inviabilizada a inclusão,
violando-se  o  direito  à  educação  dessas  crianças  e  adolescentes  que,  em
virtude  das  limitações  que  possuem, não terão condições  de  continuar  nas
escolas em condições de igualdade com os demais.

Por  conseguinte,  incabível,  no  presente  caso,  privilegiar  os
interesses  do  Estado  enquanto  pessoa  jurídica,  preocupando-se  com  as
eventuais  dificuldades  burocráticas  e  orçamentárias  para  providenciar  a
contratação dos profissionais, olvidando-se, contudo dos relevantes interesses
sociais  que  estão  em  jogo,  além dos  princípios  da  proteção  integral  e  da
prioridade absoluta, previstos na Constituição Federal e no Estatuto da Criança
e do Adolescente.

Outrossim,  não há  que  se  falar  em violação ao  princípio da
separação de poderes, posto que, em caso de a omissão ou a inércia do Poder
Executivo  causar  sérios  prejuízos  aos  direitos  de  criança  e  adolescentes
portadores de necessidades especiais, cabe ao Judiciário buscar a reparação de
tal  falha.  Certamente,  caso  o  Estado  tivesse  observados  os  ditames  legais
previstos no Estatuto da Criança e do Adolescentes e na Lei de Diretrizes e
Bases da Educação, o problema não existiria.

Não  é  demasia  consignar  que  o  princípio  da  separação  dos
poderes  não  pode  ser  interpretado  unicamente  sob  a  ótica  de  um  Estado
liberal.  Na  atual  quadra  político-social,  exige-se  não  apenas  um  Estado

Apelação Cível nº 0001793-60.2015.815.2004 6



protetor  das  liberdades  clássicas,  como  também  propulsor  de  mudanças
sociais.  Diante  de  eventual  ineficiência  governamental,  é  inescapável  a
atuação  do  Poder  Judiciário  como  vetor  garantidor  das  políticas  sociais,
inclusive por meio de ação civil pública manejada pelo Ministério Público.

Acerca  da  possibilidade  de  o  Judiciário  determinar  a
implementação de políticas públicas quando o Executivo deixa de cumprir seu
papel e, com tal omissão, coloca em risco direitos fundamentais do cidadão, já
se manifestarou o Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“DIREITO  CONSTITUCIONAL  E
ADMINISTRATIVO.  IMPLEMENTAÇÃO  DE
POLÍTICAS  PÚBLICAS.  CRIANÇA  E
ADOLESCENTE  EM  SITUAÇÃO  DE  RISCO.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE
PODERES. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA
DECISÃO  RECORRIDA  COM  A
JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO
TRIBUNAL  FEDERAL.  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO  QUE  NÃO  MERECE
TRÂNSITO.  REELABORAÇÃO  DA  MOLDURA
FÁTICA.  PROCEDIMENTO  VEDADO  NA
INSTÂNCIA  EXTRAORDINÁRIA.  ACÓRDÃO
RECORRIDO  PUBLICADO  EM  08.8.2013.  1.  O
entendimento  adotado  pela  Corte  de  origem,  nos
moldes  do  assinalado  na  decisão  agravada,  não
diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste
Supremo  Tribunal  Federal,  no  sentido  de  que  o
Poder Judiciário,  em situações  excepcionais,  pode
determinar  que  a  Administração  Pública  adote
medidas  assecuratórias  de  direitos
constitucionalmente reconhecidos como essenciais,
sem  que  isso  configure  violação  do  princípio  da
separação  de  Poderes.  Entender  de  modo  diverso
demandaria  a  reelaboração  da  moldura  fática
delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua
e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de
viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
2. As razões do agravo regimental não se mostram
aptas  a infirmar os  fundamentos  que  lastrearam a
decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e
não  provido.  (STF/ARE  893253  AgR,  Relator(a):
Min.  ROSA WEBER,  Primeira  Turma,  julgado  em
04/08/2015,  PROCESSO  ELETRÔNICO  DJe-166
DIVULG  24-08-2015  PUBLIC  25-08-2015).  (grifo
nosso). 

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.
TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL
DE  ENSINO.  OMISSÃO  DA  ADMINISTRAÇÃO.
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EDUCAÇÃO.  DIREITO  FUNDAMENTAL
INDISPONÍVEL.  DEVER  DO  ESTADO.  1.  A
educação  é  um  direito  fundamental  e  indisponível
dos indivíduos.  É dever do Estado propiciar meios
que viabilizem o seu exercício. Dever a ele imposto
pelo  preceito  veiculado  pelo  artigo  205  da
Constituição do Brasil. A omissão da Administração
importa afronta à Constituição. 2. O Supremo fixou
entendimento  no  sentido  de  que  "[a]  educação
infantil, por qualificar-se como direito fundamental
de toda criança, não se expõe, em seu processo de
concretização,  a  avaliações  meramente
discricionárias  da  Administração  Pública,  nem se
subordina  a  razões  de  puro  pragmatismo
governamental[...].  Embora resida,  primariamente,
nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa
de formular e executar políticas públicas, revela-se
possível,  no  entanto,  ao  Poder  Judiciário
determinar,  ainda  que  em  bases  excepcionais,
especialmente  nas  hipóteses  de  políticas  públicas
definidas  pela  própria  Constituição,  sejam  essas
implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes,
cuja omissão - por importar em descumprimento dos
encargos políticos-jurídicos que sobre eles incidem
em  caráter  mandatório  -  mostra-se  apta  a
comprometer a eficácia e a integridade de direitos
sociais  impregnados  de  estatura  constitucional".
Precedentes.  Agravo  regimental  a  que  se  nega
provimento”. (STF/RE 603575 AgR, Relator(a): Min.
EROS  GRAU,  Segunda  Turma,  julgado  em
20/04/2010, DJe-086 DIVULG 13-05-2010 PUBLIC
14-05-2010 EMENT VOL-02401-05 PP-01127 RT v.
99, n. 898, 2010, p. 146-152). (grifo nosso)

Em caso análogo, esta Corte de Justiça já se manifestou:

“PRELIMINAR.  NULIDADE  DE  SENTENÇA.
DECISUM  QUE  EXPÔS  AS  RAZÕES  DE
CONVENCIMENTO  DO  MAGISTRADO,  MESMO
QUE SUCINTAMENTE. REJEIÇÃO. - Não é nula a
sentença que expõe as razões de convencimento do
Magistrado, mesmo que fundamentada sucintamente.
- "Não é nula a sentença que, embora sucinta, esteja
fundamentada de acordo com o que determina o art.
458  do  CPC,  demonstrando  as  razões  de
convencimento  do  magistrado."  (TJPB.  ROAC  nº
075.2004.004136-2/001.  Rel.  Des.  João  Alves  da
Silva.  J.  em  15/12/2009).  QUESTÃO  PRÉVIA.
TUTELA  ANTECIPADA EM  FACE  DA  FAZENDA
PÚBLICA.  DIREITO  À  EDUCAÇÃO.
CONTRATAÇÃO  DE  CUIDADORES,
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PROFESSORES  E  PSICÓLOGOS  PARA  O
ATENDIMENTO  DE  PORTADORES  DE
NECESSIDADES ESPECIAIS. DEFERIMENTO DE
LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL.
INAPLICABILIDADE  DA  PROIBIÇÃO
CONSTANTE NAS LEIS Nº 8.437/92 E Nº 9.494/97.
PAGAMENTO  DA  REMUNERAÇÃO.  EFEITO
SECUNDÁRIO  EM  RELAÇÃO  AO  SERVIÇO
PRESTADO.  PRECEDENTES  DO  SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  E  DESTA  CORTE.
INACOLHIMENTO DA PREFACIAL.(...) A educação
é um dos mais sagrados direitos sociais, porquanto a
própria Carta Magna lhe confere o status de direito
público subjetivo, impondo à Administração Pública
o  encargo  de  propiciar,  com  políticas  sociais
concretas  e  efetivas,  o  amplo  acesso  aos
estabelecimentos  de  ensino,  ainda  mais  quando  se
trata  de  portadores  de  necessidades  especiais  que
necessitam  de  profissionais  capacitados  para  o
atendimento  de  suas  limitações.  -  “  O  direito  à
educação,  especialmente  àquelas  crianças  e
adolescentes  que  possuam  necessidades  especiais,
constitui  direito  fundamental  social,  que  deve  ser
assegurado  de  forma  solidária  pelos  entes
federativos, com absoluta prioridade, nos termos dos
artigos  208,  III,  e  227,  §  1º,  II,  ambos  da
Constituição Federal, artigos 4º e 54, III, ambos do
Estatuto da Criança e do Adolescente, e artigos 4º,
58  e  59,  todos  da  Lei  nº  9.394/96”  (  TJRS.  AC
0150112-49.2015.8.21.7000.  Rel.  Des.  Ricardo
Moreira Lins Pastl.  J. em 02/07/2015) - “ Embora
inquestionável  que  resida,  primariamente,  nos
Poderes  Legislativo e  Executivo,  a  prerrogativa de
formular  e  executar  políticas  públicas,  revela-se
possível, no entanto, ao Poder Judiciário, ainda que
em  bases  excepcionais,  determinar,  especialmente
nas  hipóteses  de  políticas  públicas  definidas  pela
própria  Constituição,  sejam  estas  implementadas,
sempre  que  os  órgãos  estatais  competentes,  por
descumprirem  os  encargos  político-  -jurídicos  que
sobre eles incidem em caráter impositivo, vierem a
comprometer,  com  a  sua  omissão,  a  eficácia  e  a
integridade  de  direitos  sociais  e  culturais
impregnados  de  estatura  constitucional.  (...)  A
intervenção  do  Poder  Judiciário,  em  tema  de
implementação de políticas governamentais previstas
e determinadas no texto constitucional, notadamente
na área da educação infantil (RTJ 199/1219-1220),
objetiva  neutralizar  os  efeitos  lesivos  e  perversos,
que,  provocados  pela  omissão  estatal,  nada  mais
traduzem senão inaceitável insulto a direitos básicos
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que a própria Constituição da República assegura à
generalidade  das  pessoas  .”  (  STF .  ARE 639337
AgR / SP - SÃO PAULO. Rel. Min. Celso de Mello.
J. em 23/08/2011 ).  - “ Seria uma distorção pensar
que  o  princípio  da  separação  dos  poderes,
originalmente concebido com o escopo de garantia
dos  direitos  fundamentais,  pudesse  ser  utilizado
justamente  como  óbice  à  realização  dos  direitos
sociais,  igualmente  fundamentais.  (...)  Em  casos
excepcionais, quando a administração extrapola os
limites da competência que lhe fora atribuída e age
sem razão, ou fugindo da finalidade a qual  estava
vinculada, autorizado se encontra o Poder Judiciário
a corrigir tal distorção restaurando a ordem jurídica
violada.  (...)  Assegurar  um  mínimo  de  dignidade
humana  por  meio  de  serviços  públicos  essenciais,
dentre os quais a educação e a saúde, é escopo da
República  Federativa  do  Brasil  que  não  pode  ser
condicionado  à  conveniência  política  do
administrador  público.  A  omissão  injustificada  da
administração  em  efetivar  as  políticas  públicas
constitucionalmente  definidas  e  essenciais  para  a
promoção  da  dignidade  humana  não  deve  ser
assistida passivamente pelo Poder Judiciário.” (STJ.
REsp1041197 /  MS.  Rel.  min.  Rel.  Min.  Humberto
Martins.  J.  em25/08/2009) (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00021702920158150000,  1ª  Câmara  Especializada
Cível, Relator DES. JOSE RICARDO PORTO, j. em
15-09-2015). 

A Administração Pública não pode simplesmente arguir a falta
de  recursos  financeiros  como  condição  limitante  de  políticas  públicas.  A
chamada  reserva  do  possível  é  baliza  para  a  implementação  planejada  e
sustentável dos dispêndios públicos frente  à limitação natural dos recursos.
Entretanto, o gestor público não pode se afastar dos comandos constitucionais
que  determinam  políticas  públicas  inarredáveis,  que  não  podem  ser
vilipendiadas no planejamento público.

Assim, não merece reforma a sentença de primeiro grau que
determinou a regularização da situação narrada nos autos. 

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  NEGO  PROVIMENTO à
Apelação, mantendo incólume a sentença vergastada. 

É COMO VOTO. 

 Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luís  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluísio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
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Ramos,  e  o  Exmo.   Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho.  Presente  ao
julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de
Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 20 de março de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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