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VISTOS. etc.

I.

o MINISTÉRIO I'ÚBLlCO no ESTA no IH: SÃO
PAULO propõs em face da FAZENnA PÚBLICA no ESTAl>O I>E SÃO PAULO a
presente Ação Civil Pública. aduzindo. inicialmente. que a educação é obrigação do Fstndo
c de"e ser oferecida a todos que se encontram em condições de frcqUenl<.Í-la. dc\cndo
garantir n:cursos humanos e fisicos que atendam a toda a <.kmanda. Rdata o autor que
tomou conhecimento de que alunos com deficiência auditiva não freqüenta\"am tn'lis aulas
no CEES - Centro Estadual de Ensino Suplcti\'o. pelo falo de não contarem com proli:ssorcs
intcrloculOres. Assim. foi realizada uma investigação sobre lais fatos. por meio de inquérito
ci\ il que foi aberto. envolvendo o CEES e outras escolas e oblc\c·se a infornlação de que o
cnsino fornecido aos alunos com dcficiência auditiva é feito por meio de Salas de Recursos.
Atendimento Itinerante. que não são formas de acesso as salas de aula regulares. pois
atendem apenas os alunos com deficiência e não promo\em <I inclusão efetiva no ambi~nte
escolar. InformOlHe. ainda. que em Presidente Prudente. existcm 54 alunos com deficiência
auditi\a matriculados nas escolas arroladas na inicial (fls. O..t). Por sua \ez. em resposta fi

oficio encaminhado pelo autor à Secretaria Estadual da Educação. informou·se a exist0ncia
do CAPES - Centro de Apoio Pedagógico Espccialindo. que l:uida da lormação ele
professores c adaptação da rede estadual de cnsino. Mas. quanto à contrataçào dl..'professor
interlocutor. afirmaram não existir legislação vigente para tanto c que apenas fazem diante
de um provimcnto jurisdicional. Discorre o autor sobre os principios c disposiçôcs
constitucionais pertinentes ao direito de igualdade c aos direitos dos deticientes ú sua
inclusão social c na escola. citando. ainda a Convenção Internacional Sobre os Din.:itos das
Pessoas com Deficiência. celebrada em NO\ a Iorque. em 2007. da qual o Brasil é signatário
desde 25 de agosto de 2009. legislação e jurisprudência. Requt:"r antecipação da tutela
jurisdicional para que a FaLenda Püblica prO\idencie. até o inicio do ano leti\o de 2010. a
contratação de professores interlocutores em LIBRAS. para atender a demanda das escolas
mencionadas c. ao final. seja julgada procedente a ação. com a condenação da Fazenda do
Estado na obrigação de fazer consistente na contratação de professor interlocutor em
LIBRAS parta os alunos com deficiência auditiva matriculados na rede püblica dc ensino.
garantindo a integral inclusão. Deu à causa o \alor de R$ 1.000.00. Juntou documentos.

A medida liminar foi dcfcrida (fis. 32/33).

A Fazenda do Estado interpõs Agrmo de Instrumento
(fls. 40/52). tendo sido concedida liminar para se slIspcndt:r a efclividude da dceisuo
agravada até julgamento do recurso (115.64). I"
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o ESTADO DE SÃO rAllLO apresentou resposta.
aduzindo que a ação não de\ e prosperar por ausência de objeto. \ isto que não há professores
interlocutores em LIBRAS. de acordo com a qualificação estipulada na Resolução Sl:. nO 3ft
Acrescentou que a contratação de professores nesta área não é suficiente para garall\ir acesso
à educação para os alunos com deficiência auditiya. pois não basta ser interprete.: de
LIBRAS. mas deve também ser professor capacitado. com licenciatura ou magistério. Citou
jurisprudência sobre o caso c pugnou pela improccdcncia do pedido.

Ilouve réplica. na qual argumentou o autor que a
exigência imediata de contrataçào por meio judicial sô está ocorrendo em razão da incrcia
estatal em rclação aos direitos dos alunos portadores de deliciência 3udili\a. pois há anos há
previsão legal de acesso irrestrito e igualitário à educação. Mesmo com programas em
andamento. devem ser contratados profissionais temporariamente para garantir tais din:itos.
ser.indo tais docentes apenas como ponte entre o professor e o aluno com deficicncia.
Assim. mesmo que não haja profissionais concursados. de\c o Estado promo\er a
contratação de docentes interlocutores CI11LIBRAS (fls. 141 1~7).

o Estado manifestou-sc sobre o pronunciamento
ministerial (Os. 161/16~).

o autor juntou aos autos cópia de acórdão quc aprl:'dou
caso análogo ao dos autos (fls. 167/171).

Houve ciência pela Falcnda demandada (l1s. 174/175).

As partes mani festaram-sc pelo julgamento antecipado.

Eis o relatório.

DECI DO.

11.

() processo comporta julgal11clllo 110 estado em se
encontra.

Não hú preliminares a scn,'1ll apreciadas.

/
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A ação. quanto ao seu merecimento. de\ e ser julgado
procedente.

A Con~tiluiçào Fedeml alinha os din:ilos de todos.
inclusive dos deficientes. à educação. sem discriminação c seu direito à plena incJus,-io social
ç ao pleno e irrestrito acesso à educação.

Em seu artigo primeiro. declma·sc que "lI Rcpüblic~1
Fedcnttiva do Brasil ... constitui-se em Estado Democrático de Direito c tem como
fundamentos, enlre outros, a cidadania e a dignidade da pessoa humana.

Em seu art. 3°. proclama que "constituem objeth'os
fundamentais d~, República Federativa do Bnlsil, ('ntre oulros, construir uma
sociedade livre, justa c solidária c prol11o"er o bem de todos, sem preconceito de
orinem, raca, sexo, cor, idade c quaisquer outr::IS fonuas de discriminado:'

Em seu ar!. Y' lemos que "todos são iguais perante a
lei, sem distinçào de qualquer naturcza, garantindo-se aos brasileiros c aos
estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
segurança e à propriedade,"

Em seu <Ir!. r que "são direitos dos trahalhadores
urbanos e runtis, além de outros que visem :t melhoria de SUll condi\'ão social, ~l

proibi\'ão de qu~lIquer discriminação 110 toc::mte :l s::ll:irio e c.-itérios dc ~ldJ1lissão do
trabalho portador de deficiência."

Em seu art. 23. que "'é da competência comum da
União, dos Estados. do Distrito Federal e dos Municípios: cuidar da saúde c llssistência
da proteção e garantia das Ilcssoas portadoras de d('ficiência:'

Em SCll are 24. XIV. que "compete li União, aos
Est:ltJos e ao l)istrito Fedenll Il'gislar l'oneorrenterncntc sobre proteção e integração
SOCi::11das pessoas portadonls de deficiência:'

Em seu art. 37. que "a administntção públic:." direta,
indireta ou funcional. de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e, também, ao seguinte: VIII- a lei rescn'ará percentual dos
cargos e empregos públicos Ilara as pessoas Ilorladoras de dcficiência c dctinirá os
critérios de sua lldrnissão:'

/
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Em seu art. 203. que "<1 :Issistêncil.l soci ••1 sera
prestada a quem dela necessitar, independentemente de cOl1lribui~'ão :.
seguridade social, c lell1 por objeti\"os:

IV- a h~,bilihlÇão e rCl.tbilitação das pessoas
porllldoras de deficiência c a promoção de sua integração à ,-ida comunit;iria;

v- a garanlh\ de um salário mínimo de b('ncficio
mens:.1 :) pessoa portadora de deficiência c ao idoso que cOOlI)rovcm não
possuir meios de prover à própria manutenção ou de lê-Ia provid:l por sua
família, conforme dispuser a lei:-

Em seu art. 208. temos as seguintes disposições:

"0 dc\'cr do [slado com :l educação sen' efetivado
mediante a garantia de (ou) 111 - alendimenlo educacional especi:llizado aos
portudores de deficiêncill. preferencilllmente na rede regular de ensino;·'

o § 10 do mesmo artigo dispõe que: ·'0 não-
ofereeimenlo do ensino obrigatório pelo Pode,' Público, ou SU:l ofertll
irregular, importa responsabilidade da 'lutoridade competente:'

Aindll, no ar" 227, lemos:

(~S

1

··É denr da família, dll sociedade c do Estado
assegurar à criança e ~1O;Idolescenle, com absolula priorid::lde, o direito li vida,
à saúde, à alimentação, à educação e à convivência familiar e comunitária,
alem de colocá-los a s:llvo de toda forma de negligência. exploração, \'iolência,
crueldade e opressão.

§ 10 _ O Estado promoverá programas de
assistência integral à saúde da criança e do adolescente, admitida a
participação de entidades não governamentais e obedeccndo aos seguintes
preceitos:

11 - criacào de pronnlllllls de prcveneào e
alendimenlo especializado [lHa os !lorladores de deficiência fisica. sensorial
ou mental. bem como de integrado social do lluolescente purl:ulor de
deficiência. mediante o treinamento parll o trabalho e a convh'ência, e a
facililação de acesso aos bens e sen'icos coletin)s. com a elimin'lcào de
preconceitos e obsláculos arguilclônicos.

/
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§ r -A lei disporá sobre normas de construção dos
logr:tdouros e dos edifícios de uso público c de f:lbricação de "eículos de
trallsporte coletivo, li fim de garantir acesso adcqmldo :is pessoas parl:ldaras
de deficiência:'

Por lim. no art. 244 vemos estabelecido que:

O'A lei disporá subl'c :1 adallt:u;,io dos logradouros.
dos edifícios de uso público c dos veículos de transporte coletivo :Ituuhncntc
existentes a fim de gnrantir acesso adequado às Ilcssmls portadonls de
deficiência, conforme o disposto no art. 227, § lO:"

Como se observa. a Constituiçào Federal elegeu como
fundamentos da Rcpublica a cidadania e a dignidade da pessoa humana (an. )0. inc. "c 11I).
e como um dos seus objeti,"os fundamentais a promoção do bem de todos. sem preconceitos
de origem. raça. sexo. cor. idade e quaisquer outras lomlas de discriminação (art. )0. inc.
IV). Alêm disso. garante expressamente o direito à igualdade (art. 5°). e trata. nos artigos
205 e seguillles. do direito de todos à educação e. sobretudo. da inclusão das pessoas
portadoras de deficiência.

Visa-se com isso. ao plcno dcsenvolvimento da pessoa.
seu preparo para o exercício da cidadania c sua qualificaçào para o trabnlho.

Além disso. elege a Carta Magna como UI11 cios
princípios para o ensino. a igualdade de condições de acesso e permanência na escola (an.
206. inc. 1). acrescentando que o dever do Estado com a CdUC<IÇàoserá efetivado mediante a
garantia de acesso aos nívcis mais elcvados do ensino. da pl:squisa c da criação artística.
segundo a capacidade de cada um. (an. 208. V).

Portanto. a Constituição da República garante a todos o
direito à educação e ao acesso à escola.

Como não poderia deixar de ser a mesma preocupação e
objetivo anima a Constituição do Estado de São Paulo. como se pode vcr da leitura do art.
139 e de seu § 2°, que reza:

··Art. 239. O I'oder I'úblieo or~anizllr:í o Sistema
Est~ldual de Ensino, llbrangcndo todos os níveis e modalidlldcs, incluindo a
espcci:tl, estabelecendo normas gerais de funcionamcnto p~'ra ~IS CSCOl:lS

públicas estaduais e munieip~,is, bem como p:tr:1 as particulares.

(...)
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§ 2° - O Poder Pllblico oferecerá atendimento
CSI)('ci~llizado aos porhtdol'cs de deficiências, prcfcrencialmcnlc na rede
regular de ensino:"

Além das Cartas Magnas da República e do Estado de
São Paulo. a Lei Federal n° 7.853. de 24 de outubro de 1989. visando à integração social do
portador de deficiência. eSlalui que:

"Art. 2". Ao Ilodcr Público e seus órgãos c:lhe
assegurar às pessoas porhldoras de deficiência O pleno exelTício de seus
direitos básicos, inclusive dos direitos à cduc •.t\',io, :1 s:'lúdc, ao tr:lblllho. :10
lazer, à previdência social, ao amparo à infância c :'t m:ltcrnidade. c de outros
que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pesso'll,
social cconômico,

I)ôlrágrafo único - Para o fim cstabelecido no CllfJllt

dcstc artigo, os ó"gãos e cntidades da administração di.'eta e indiretol dc\'em
disllcnsar, no âmbito de sua competência e fin:'llidllde, aos assunlOS objetos
desta Lei, tratamento prioritário e adequildo, tendcnte :'1 \'iabiliz.tr, sem
prejuízo de outras, as seguintes medidas:

Nu líre'l tI:'1educação

a) :'l inclusão, no sistema educacionnl, da
Educ.1Ção Especial corno modalidade educ1ltiv •• que 1Ibranj:'l a educação
Ilrecoce, a pré-cscohtr, llS dc 1° e 20 gn.ms, :'1 supletiv:'l, a habilitnção e
reabilitação profissionais, com currículos, el:.lpas e exigências de diplomação
próprios:'

Por sua H~Z. o Decreto nO 3.298. de 20 de dC'Lcmbro de
1999. que r..:gulamentou a Lei nO 7.853. dispondo sobre Política acionai para a IllIegração
da Pessoa Portadora de Deficiência, estabeleceu:

·'Art. 2,t Os órgãos e ",s entidades da Administn.lçào
Pública federal diret.t c indireta responsáveis pela educação dispens.trão
trat1lmento prioritário c õtdequado aos nssuntos objetos deste Decn'to,
viabiliz1lndo, sem prejuízo de outras, as seguintes medid1ls:

(...)
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1'~lrágrafo l° - Entenele-se Ilor educação especial,
para os deitos deste Oecreto, a modalidade de educaçflO escolar oferecidlt
Ilrcfcrcncialmentc na rede regular de ensino para cdu('ando com nccessidndcs
educacionais especiais, enlre eles o portador de deficiência.

(...)
Parágrafo -I" - A educação espccht) contará com

equipe multiprofissiomll, com a adequada cspccializlu;ão, e lldolMá
orientações pcdagógiclls individualizadas.

Art. 29. As cscolllr c instituições de edUCltção
profissional oferecerão. se necessário, serviços de apoio especializlldo para
atender às peculiaridades da pessoa portadora de deficiência, tais como:

(...)

11 - capacitação dos recursos humanos: professores,
instrutores e profission~lis espccilllizados;" (fls. 08)

Seguindo as mesmas diretrizes da educação inclusiva. o
BrasiL em agosto de 1999. sancionou a Convençào Internacional Sobre os Direitos das
Pessoas com Deliciência. ocorrida em 30 de março de 2007. cm Nova lorquc. Essa
convençJo adentrou. assim. o ordenamento jurídico nacional por meio do Decreto nO 6.949.
de 25 de agosto de 2009. e estabelece que:

--Art. 3. Princípios Gcnlis.

Os princípios da preseute Con\'enção são:

(...)
b) a plena c cfcti\';, participação e inclusão na

sociedade;
(...)

c) a igualdade de oportunidades;

Art. 2-1. Educação

I. Os Est~tdos I)~lrtcs reconhecem os direitos das
pcssoas com dcficiência :i cducação. pa?CliVar
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esse direito sem discriminação e com base na
igualdade de oportunidades, os Estados Partes
assegurarão sistem:l cducacion:lI inclusivo em
todos os níveis. Bem como o aprendizado ao longo
de toda a vida, com os seguintes objetivos:

(...)
c) A participação efetiva das pessoas com
deficiência em uma sociedade livre.

2. Para realização desse direito, os Estados Partes
assegurarão que:

(...)
b) As pessoas com deficiênch, possam ter acesso
ao ensino primário inclusivo, de qualidade c
gratuito, c ao ensino secundário, em igualdade de
condições com as demais pessoas na comunidade
em que vivemj

c) Ad:'lptações razoáveis de .,cordo com :'15

necessidades individuais sejam providenciadas;

d) As pessoas com deficiênci::, recebam o apoio
necessário, no âmbito do sistelll;.' educacional
geral, com vistas a facilitar su •• efetivlt educaçào;

c) Medidas de apoio individualizadas e efetivas
sejam adotadas em ambientes que maximizem o
desenvolvimento acadêmico e social, de acordo
com a meta de inclusão plena.

4. A fim dc contribuir paril o cxercicio desse
direito, os Estados Partes tomarào medidas
apropriadas para empregar professores, inclusive
professores com deficiência, habilitados para o
ensino da língua de sinais c/ou do braile. c paril
capacitar profissionais c equipes atu::mtcs em
todos os nívcis de ensino. Essa l'upacitação
incorporará a conscicntizaç:l0 da dcficiêncii c a

li
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urilização de modos, meios formatos
apropriados de comunicação aumentativa c
alternativa, e técnicas c materiais pedagógicos,
como apoios para p,,'ssoas com dcficiênci~I:' (fls.
08/09)

Por limo a Lei Federal nO 10.172. de 09 de janeiro de
2001. aprovou o Plano Nacional de Educaçào. cujo objetiyo. clltrl.: outros. é o de prolllowr a
melhoria da qualidade de ensino. democratizá-lo e reduL.ir as desigualdades sociais.

Como se pode ver. a legislação nacionaL em muito tem
se preocupado com este segmento da sociedade. pre\endo normas para a adaptação dos
prédios públicos e condições de acesso aos serviços públicos às pessoas portadoras de
necessidades especiais.

Acn:scente-sc. demais disso. que o Estatuto da Criança e
do Adolescente. em seus artigos 4°.7°. 11. paragrafo 1°. e 5-t. 111).contém normas expn:ssas
a pre\er o direito da criança e do adolescente. JX>rlador de deficiência ao atendimento
médico e educacional especializado.

Demais disso. importante. nesse passo. referir também o
que dispõe a Resolução SE 38. de 19.06.2009 (fls. 148/150).

o problema. C0l110 observado na inicial. é qllC tal
legislação não vem sendo cumprida. a ponto de o Poder Público reconhecer a necessidade e
somente dar cumprimento quando instado judicialmente. como se infere da informação
prestada pelo Diretor Técnico da Secretaria de Estado da Educação (fls. 25).

Assim. para dar cumprimento às determinações judiciais.
proferidas em mandados se segurança impetrados por pais de alunos com necessidades
especiais. observa-se que \ arias Diretorias. vencendo entra\es burocráticos c a letargia
estatal. tem disponibilizado o intérprete de LIBRAS. em cada sala de aula que possua aluno
com deficiência auditi\·a.

Várias ações propostas para a garantia do rderido direito
tem logrado respaldo de nossos Tribunais e do próprio Egrégio Superior Tribunal dc: Justiça.
como se \ê das decisões colacionadas às fls. 10/1 I da inicial.

E consoante se pode ver dos acórdàos colacionados aos
autos. proferidos. inclusive. em sede de recursos de agravo contrários à tutela antecipada
concedida em outras ações. não há ofensu alguma aos principios de separação dos Poderes e
de discricionariedade. ~
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10

Estnmos diante de direito público subjctiyo de raiz
constitucional c lastro legal c. dessa qualificaçào - direito subjetivo - impõ('-sc reconhecer a
vinculada atuaçào admillistrati\a. c. conforme a doutrina de LUIL GlllI.III:.Rf\.IE
MARrNONI. ..... se há uma norma no sistema que estabelece p~lra a luhninistração o
de"er- de agir em determinada situação, O descumprimenlO do dcnr (. pum c
simplesmente violação da lei. COntO tal passínl de corrigend~l pelo Poder Judici.irio··
("Tutela Inibitória". Ed. RT - 2a ed. Pago 88).

No mesmo sentir. o preciso magistério d~ LUIS
ROBERTO BARROSO. ao oblcmperar que "das normas constitucionais que geram
cJil'citos subjetivos resultam pltnt seus bcndicilirios - os titulares dos direitos -
situações jurídicas imedialllmente desfrutáveis, efetivadas Iwr pl'cstações positivas ou
ncgativas, exigíveis do ESt<ldo ou de outro eventu~ll destin;.,tário na norma. Qmlndo a
prestação a que f~,z jus o titular de dil-eito não l' entregue \Oluntl.lriamcntc, nasce para
ele uma pretensão, a ser \'eiculad<t através do exercício do direito de ação, pela qual se
requer a órgão do Poder Judiciário que faça atuar o direito objcth'o e promova a
tutela dos interesses violados ou ameaçados" ("Interpretação e Aplicação da
Constituição". Ed. Saraiya. 63 ed .. pág. 256).

Sem dÚYida. de\l;~ o Estado dispor de inslrumentos
necessários â e1iminaçào dos óbices que as pessoas COI11 deficicncia têm para relacionar-se
com o ambiente externo. em especial no meio escolar.

Na espécie. para atender aos alunos portadores de
deficiência auditiva. deve o Estado providenciar para seu pleno acesso ao ensino a remoção
do óbice ao seu aprendizado. vale dizer, o fornecimcnto de professores versados na Lingua
Brasileira de Sinais (Libras). mediante concurso público ou. n50 sendo tal possí\el de
imediato. sua contratação. por tempo detenninado. até que os cargos necessários sejam
criados ou preenchidos.

A faha de mão de obra especializada (professores
regulares com habilitaçào em libras) ou oulras justificalivas dilatórias não podem ser aceitas.
pois o prejuizo para os deficientes é gritante.

Como já observado por este Juizo na decisão que deferiu
a liminar (fls. 32/33). no que se refere a não prestação estatal dos meios necessários para os
deficientes. veritica-se pelos documentos que instruem a inicia1. notadamente o oficio de fls.
20. que. no âmbito da Diretoria de Ensino da Região de Presidcntc Prudellte. as ronnas de
atcndimento ao aluno matriculado portador de delicicncia (Sala de Recurso - SR e
Atendimento Itinerante) não atendem aos dispositi\os constitucionais e legais que \Ísam à
integraçào social do portador de deficiência.
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1I

o atendimento educacional especiali"l' ..ado dcYe estar
disponivcl em lodos os níveis de ensino escolar.

Importante reportar parte do \'. Acórdào proferido na
Apelação,,' 994.09.372736-9:

//1 \'erbis:

"Oe outra sorte, a Lei 10.-&36/02, que dispõe sobre a
Língua Brasileira de Simlis- Libras, regulamentada pelo Decreto n05.626/05.
tornando obrigatória a fonnação de docentes panl o ensino de Libras nas
sêries finais do ensino fundamental, no ensino médio e n~l educl.lção supedor,
em nÍ\'fd superior, em curso de graduaçào de licenciatura plena em Letras:
Libras ou em Letras: Libras/Língua Portuguesa como segunda lingua.

Analisando lal panor:t1l13 normati\'o nrifica-se que o
legislador pretende garantir o estudo de crian~as e adolescentes portadores de
deficiência, dentre as quais a auditiva, em classes comuns, permitindo, assim, a
inclusão, que tem amparo no principio da igualdôlde (CF, art. 50, 11). Ilara
tanto, faz-se necessária ôl presença de professores dcvidôlmente habilit:ldos ao
ensino de Libras.

Vê-se, pois, que, enquanto não concluída ôl form:u;ão
dos professores d •• rede cShldual para o ensino de deficientes auditivos, a
:.mtora tem o direito público subjetivo, garantido constitucionalmente, de ser
acompanhada por um intérprete nas salas de auln com os demais alunos."

Referido julgado culminou na seguinte emenla:

"OBRICAÇÃO DE FAZER -Intérprete de Libras no
ensino médio de escola públicôl estadual para :leompanhar aluna portadora de
deficiência auditiva - Necessidade, enquanlO não concluída a habilitação dos
professores - Sentenç:l m:tntida - Recurso não provido'" (Apelação n°
994,09.372736-9 - 1Y Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
I'aulo- I'EIREHI DE GODOY - RELATOR - j. 31.03.2010).

Por fim. de"e ser lembrado que a exigência imediala de
contrataçào por meio judicial. como enfatizou o Ministério Publico autor. só eSlá ocorrendo
em razão da inércia estatal em relação aos direitos dos alunos portadores de deliei~ncia
auditiva. pois há anos há previsão legal de acesso irrestrito e igualilário à educação. Mesmo
com programas em andamento. devem ser contratados profissionais tcmporariament~ para

ti.



PODER JUDICIÁRIO
sÃo PAULO

COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE

Autos nO 1760/09
Açào Civil Pública
2° Vara Cível

12

garantir tais direitos. servindo tais docentes apenas como ponte entre o professor c o aluno
com deficiência.

Em suma. mesmo que não haja profissionais
concursados. deve o Estado promover a contratação de docentes interlocutores em LIBRAS

/lI.

Ante todo o exposto. JULGO PROCEDEl\'TE a ação
proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO llO ESTAllO llE SÃO PAULO cm face da
FAZENI)A PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO para o fim de obrigar o rcu a
tomar as medidas administrativas necessárias para que sejam contratados professores
interlocutores em LIBRAS. para atender à demanda das escolas do município. em especial
da que estào atendendo alunos com deficiência auditiva. relacionadas a 115.14.

Torno. pois. definitiva a liminar concedida a fls. 32/33.

Sem condenação no pagamento de custas c honorários.
por ser incabível à espécie.

P. R. e C.

/-\h.LPresidente Prudente. 2«'; de 20 IO.
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