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AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação civil pública -
Medida liminar - Atendimento especializado na rede 
estadual de educação a crianças e adolescentes com deficiência 
auditiva - Intérpretes de LIBRAS - Cabimento da liminar 
contra a Fazenda Pública Estadual - Exigibilidade de 
direitos sociais - Recurso não provido. O direito das 
crianças e adolescentes portadores de deficiência auditiva à 
educação na rede pública consubstancia direito subjetivo 
constitucionalmente reconhecido e explicitado pela 
legislação infraconstitucional, abrange intérpretes de 
LIBRAS nas salas de aula onde houver alunos menores com 
essa necessidade, e justifica tutela de urgência. 

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto 

contra decisão concessiva de medida liminar, em ação civil pública ajuizada pelo 

Ministério Público do Estado de São Paulo, mercê da qual imposta à recorrente, no 

prazo de 60 (sessenta) dias e sob cominação de multa, a obrigação reclamada de 

prover todas as escolas estaduais dos municípios integrantes da Comarca de Bauru 

de intérpretes LIBRAS - Língua Portuguesa, com presença em salas de aula 

regulares, durante todo o período nas demais atividades pedagógicas, sempre que 

um único aluno com limitação auditiva estiver inserido na classe. 

A agravante, em síntese, após preliminares 

considerações sobre a política estadual de educação referente aos deficientes^ 

auditivos e a legislação aplicável, sustenta (a) a carência da ação por falta 
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interesse de agir, ante medidas já adotadas para cadastramento de intérpretes de 

LIBRAS e indevida invasão do Judiciário em competência de outros Poderes, com 

ofensa ao princípio da separação e harmonia entre os Poderes da República, (c) a 

ausência de prova inequívoca da verossimilhança do alegado, observada a realização 

de certame para admissão de docentes intérpretes, projetos e diretrizes estaduais 

pertinentes, e (d) a existência de lesão grave e de difícil reparação, destacada a 

impossibilidade de interferência judicial, a reserva do possível e da consistência e a 

ofensa ao princípio da discricionariedade. 

É o relatório. 

Com propriedade, definiu este E. Tribunal na ap. n.° 

545.052-5/0, rei. DES. RICARDO DIP, a respeito do art. 557, caput e § l.°-A, do 

Cód. Proc. Civil, com a seguinte passagem: 

"A regra inscrita no art. 557, CPC enseja a possibilidade de, nos 
Tribunais, o relator, em decisão monocrática, negar seguimento a 
recurso quando, entre outras hipóteses, seja manifestamente infundado, 
ou improcedente, ou avesso quer ao direito sumular, quer ao 
entendimento já pacificado pela jurisprudência do Tribunal do recurso 
ou de Cortes Superiores. Com isso, assim o registrou precedente do 
egrégio Superior Tribunal de Justiça, rende-se homenagem à economia e 
à celeridade processuais (REsp 638.366 -STJ -2a Turma - MIN. 
FRANCIULLI NETTO), e consolida-se a importância do antecedente 
judiciário como tópico jurisprudencial e desafogo das pautas de 
julgamento (v. AgR no REsp 379.337 -STJ-2a Turma - MIN. ELIANA 
CALMON). 

Além disso, "Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com 
súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, 
ou de Tribunal Superior, o relator poderá dar provimento 
(art. 557, § 1°-A, incluído pela Lei 9.756, de 17-12-1998). " 

U l / / C-L-M/ OL/-
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Nesse mesmo sentido, ainda do STJ, v. aresto no RESP 

n.° 623.385-AM, rei. MIN. ELIANA CALMON, j . 18.05.2004, com a seguinte 

ementa, na parte de interesse deste julgado: 

"1. O julgamento monocrático pelo relator encontra autorização no art. 
557 do CPC, que pode negar seguimento a recurso quando: 

a) manifestamente inadmissível (exame preliminar de pressupostos 
objetivos); 

b) improcedente (exame da tese jurídica discutida nos autos); 

c) prejudicado (questão meramente processual); e 

d) em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do respectivo 
Tribunal, do STF ou de Tribunal Superior. 

2. Monocraticamente, o relator, nos termos do art. 557 do CPC, poderá 
prover o recurso quando a decisão recorrida estiver em confronto com 
súmula do próprio Tribunal ou jurisprudência dominante do STF ou de 
Tribunal Superior (art. 557, § l.°do CPC. " 

No caso vertente, aplica-se o disposto no caput, do art. 

557, do Cód. Proc. Civil. 

Certame em curso e medidas genericamente adotadas 

pelo Estado de São Paulo na matéria (v.g. projetos, diretrizes etc), em si, não 

esgotam a necessidade da prestação jurisdicional na concretude da demanda posta 

em Juízo, em via - ação civil pública - adequada. Presente, pois, o interesse de agir, 

registrado não ser matéria preliminar indutora de carência aquela pertinente à 

invasão de competência entre os Poderes ou ofensa ao princípio de separação dos 

Poderes da República, enfrentada adiante. 

Ademais, o entendimento dominante desta C. Câmara é 

firme na qualificação da admissibilidade de antecipação de tutela ou liminar, em 

proteção ao direito das crianças e adolescentes deficientes auditivas à educai 

Al 990 10 092041-3 - BAURU-V 15 735 



4 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Presidência da Seção de Direito Público 

eficaz, o que inclui a assistência de intérpretes de LIBRAS, como se pode verificar 

nas ementas dos seguintes julgados: 

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - Antecipação da tutela a 
compelir Estado e Município a contratar professores intérpretes 
de libras para alunos com deficiência auditiva - Possibilidade -
Previsão expressa da possibilidade de antecipação da tutela nos 
artigos 208 e 211 do Estatuto da Criança e do Adolescente -
Presença dos requisitos fumus boni iuris e periculum in mora -
Direito fundamental, líquido e certo, amparado pelos artigos 1 ° 
III, 208, III, e 227, §1°, todos da Constituição Federal, 
combinados com os artigos 4o, parágrafo único, "b", 11, § Io e 
208, II e VII, do Estatuto da Criança e do Adolescente — 
Impossibilidade de apreciação das demais questões de mérito, 
sob pena de supressão de grau de jurisdição - Cabimento da 
multa diária (art. 213, §2°, do ECA) - Não provimento do 
agravo." (AI n° 158.946-0/5-00, rei. DES. MARIA OLÍVIA 
ALVES, j . 11.08.2008, v. u.); 

"TUTELA ANTECIPADA - Ação Civil Pública - Pedido de 
atendimento especializado na rede estadual de educação a 
crianças e adolescentes com deficiência auditiva — Deferimento 
pelo juízo 'a quo' - Insurgência contra decisão que antecipou a 
tutela - Possibilidade ante a presença dos requisitos legais para 
sua concessão - Artigo 273 do CPC - Imposição de multa diária 
em caso de descumprimento da obrigação — Admissibilidade da 
aplicação de astreinte ao Poder Público - Decisão mantida -
Agravo não provido" (AI n° 162.002-0/2-00, rei. DES. 
MARTINS PINTO, j 18.08.2008, v. u.). 

E nisso, não há ofensa alguma aos princípios de 

separação dos Poderes e de discricionariedade, mas mera tutela de direitos 

subjetivos violados. 

Afinal, a Constituição Federal estabelece claramente 

como dever do Estado, o "atendimento educacional especializado aos portadores 

de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino " (artigo 208, mcisojjgl, 
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da CF) e reforça esse imperativo na esfera da tutela à criança e adolescente com a 

qualificação de "absolutaprioridade" (art. 227, caput e §1°, II, da CF). 

O mesmo comando emerge do disposto no artigo 239, § 

2o, da Constituição do Estado de São Paulo e no artigo 208, II, do Estatuto da 

Criança e do Adolescente - Lei 8.069/90. 

Dessas normas, pois, resulta o direito das crianças e 

adolescentes deficientes auditivos à plena assistência por intérprete de LIBRAS, na 

forma deferida liminarmente pelo Juízo a quo, sem o qual fica comprometida a 

eficácia do aprendizado e desrespeitado o comando de "atendimento educacional 

especializado" e, ainda, o princípio fundamental que informa a matéria de proteção 

integral a criança e adolescente (art. 3o do ECA). 

Estamos, pois, ante a direito público subjetivo de raiz 

constitucional e lastro legal, e, dessa qualificação - direito subjetivo - impõe-se 

reconhecer a vinculada atuação administrativa, e, conforme a doutrina de LUIZ 

GUILHERME MARINONI, "... se há uma norma no sistema que estabelece para 

a administração o dever de agir em determinada situação, o descumprimento do 

dever é pura e simplesmente violação da lei, como tal passível de corrigenda pelo 

Poder Judiciário " ("Tutela Inibitória", Ed. RT - 2a ed., pág. 88). 

Do mesmo sentir, não com menos propriedade, o preciso 

magistério de LUÍS ROBERTO BARROSO, ao obtemperar que "das normas 

constitucionais que geram direitos subjetivos resultam para seus beneficiários — os 

titulares dos direitos — situações jurídicas imediatamente desfrutáveis, efetivadas 

por prestações positivas ou negativas, exigíveis do Estado ou de outro eventual 

destinatário da norma. Quando a prestação a que faz jus o titular do direito não^ê /] 

entregue voluntariamente, nasce para ele uma pretensão, a ser veiculada atragês^ãfíi 
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exercício do direito de ação, pela qual se requer a órgão do Poder Judiciário que 

faça atuar o direito objetivo e promova a tutela dos interesses violados ou 

ameaçados" ("Interpretação e Aplicação da Constituição", Ed. Saraiva - 6a ed., pág. 

256). 

Aliás, na esfera dos direitos das crianças e adolescentes, 

sem qualquer ressalva em relação ao Poder Público, a tutela liminar vem 

expressamente assegurada pelo § Io, do art. 213 do ECA, não faltando, no caso, 

verossimilhança de alegação. E, ainda, não há que se falar em óbice à medida 

liminar por lesão grave ou de difícil reparação ante a ofensa a direito subjetivo 

assegurado, com prioridade absoluta, à criança e adolescente deficiente, situação 

essa, que também configura necessidade de urgente prestação jurisdicional. 

Pertinentes as ponderações lançadas no magistério de 

EDUARDO TALAMINI: "..., cabe distinguir entre as hipóteses normativas 

constitucionais de que se extrai apenas o dever de o Estado realizar políticas 

públicas de caráter social e aquelas que, mais do que a imposição de diretrizes 

objetivas estatais, embasam direitos subjetivos públicos. No primeiro caso, dentro 

de certas condições, poder-se-á falar em certas restrições mais amplas à tutela 

jurisdicional. Já no segundo, em regra, é viável o recurso do cidadão ao Judiciário, 

para a fruição concreta da utilidade assegurada pelo direito fundamental de cunho 

social (que, então, pode ser qualificado como "direito originário a prestações 

sociais"). Os direitos sociais à saúde e ao ensino fundamental, por exemplo, podem 

ter sua efetividade atingida através da tutela jurisdicional (inclusive, de caráter 

individual), independentemente de amparo em regras infraconstitucionais. " {Tutela 

Relativa aos Deveres de Fazer e de Não Fazer. São Paulo: Revista 

2001, pág. 141/142). 
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Este é o posicionamento do E. Superior Tribunal de 

Justiça a tal propósito, a exemplo do teor do REsp. n° 575.280/SP, rei. MIN. LUIZ 

FUX, cujo voto reconhece o direito subjetivo da criança, constitucionalmente 

assegurado à educação fundamental: "Sob esse ângulo, não nos parece correta a 

alegada discricionariedade do administrador diante de direitos consagrados, quiçá 

constitucionalmente. Nesse campo, a atividade é vinculada, inadmitindo-se 

qualquer exegese que vise afastar a garantia pétrea". E ainda: "Evidentemente que 

num país cujo preâmbulo constitucional promete a disseminação das desigualdades 

e a proteção à dignidade humana, promessas constitucionais alçadas ao mesmo 

patamar da defesa da Federação e da República, não se poderia imaginar fosse o 

direito à educação das crianças relegado a um plano diverso daquele que o coloca 

na eminência das mais belas garantias constitucionais ". 

E certo existirem limitações para a execução e pleno 

funcionamento dos serviços e equipamentos públicos. 

Todavia, é igualmente certo o dever do Administrador de 

cumprir os mandamentos constitucionais relacionados às políticas públicas, cujo 

descumprimento poderá comprometer a plena realização dos direitos individuais e 

sociais, dentre eles, o direito à vida, integridade física, segurança e educação 

fundamental, este último em situação de comprovado risco nos autos. 

Não possui a Administração, sob o manto da 

discricionariedade, isenção para praticar atos irregulares ou ilícitos ou deixar de 

executar os serviços públicos de sua competência, postergando a efetivação dos 

direitos em questão para a ocasião em que vaga houver na rede de ensino. 

Ademais, em se tratando da concretização de direitos 

fundamentais, não cabe ao Administrador justificar sua omissão com a aplicação .da 

/ / -
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cláusula da "reserva do possível", pois sua conduta deve pautar-se pelo princípio da 

"máxima efetividade da Constituição". 

Conforme entendimento do C. STJ, no REsp. n° 

811.608/RS, rei. MIN. LUIZ FUX, julgado em 15.5.2007, "[a] escassez de 

recursos públicos, em oposição à gama de responsabilidades estatais a serem 

atendidas, tem servido de justificativa à ausência de concretização do dever-ser 

normativo, fomentando a edificação do conceito da 'reserva do possível'. Porém, tal 

escudo não imuniza o administrador de adimplir promessas que tais, vinculadas aos 

direitos fundamentais prestacionais, quanto mais considerando a notória 

destinação de preciosos recursos públicos para áreas que, embora também 

inseridas na zona de ação pública, são menos prioritárias e de relevância muito 

inferior aos valores básicos da sociedade, representados pelos direitos 

fundamentais. O MIN. CELSO DE MELLO discorreu de modo lúcido e adequado 

acerca do conflito entre deficiência orçamentária e concretização dos direitos 

fundamentais: 'Não deixo de conferir, no entanto, assentadas tais premissas, 

significativo relevo ao tema pertinente à 'resei~va do possível' (STEPHEN 

HOLMES/CASS R. SUNSTEIN, 'The Cost of Rights', 1999, Norton, New York), 

notadamente em sede de efetivação e implementação (sempre onerosas) dos direitos 

de segunda geração (direitos econômicos, sociais e culturais), cujo adimplemento, 

pelo Poder Público, impõe e exige, deste, prestações estatais positivas 

concretizadoras de tais prerrogativas individuais e/ou coletivas. (...) Cumpre 

advertir, desse modo, que a cláusula da 'reserva do possível' - ressalvada a 

ocorrência de justo motivo objetivamente aferível - não pode ser invocada, pelo 

Estado, com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações 

constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, 

puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais* 

impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade". y 
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Logo, manifesta a improcedência do agravo, que se 

verifica, inclusive, em desconformidade com a jurisprudência majoritária deste 

Egrégio Tribunal de Justiça e dos Egrégios Tribunais Superiores. 

Mi 

Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso. 

São Paulo, 15 de março de 2010. 
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