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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0378048-85.2009.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante 
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado MINISTERIO PUBLICO.

ACORDAM, em 1ª Câmara Extraordinária de Direito Público do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. 
U. Agravo retido da Fazenda Pública não conhecido. Apelação não provida.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO 
DIP (Presidente) e LUCIANA BRESCIANI.

São Paulo, 19 de agosto de 2014. 

José Luiz Germano
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 20.229 (mat/vsa)

Apelação com revisão nº 0.378.048-85.2009.8.26.0000

Comarca: Itapetininga

Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Juiz: Diego Migliorini Júnior

AGRAVO RETIDO DA FAZENDA ESTADUAL  
Interposição contra decisão que determinou a realização de 
perícia para verificação das condições de acessibilidade e 
possibilidade de construção de acesso de pessoas portadoras de 
deficiência física ou mobilidade reduzida em escola pública 
estadual. Ausência de requerimento de expressa reiteração em 
recurso de apelação. Inteligência do artigo 523, § 1º, do CPC. 

Recurso não conhecido. 
  

APELAÇÃO  AÇÃO CIVIL PÚBLICA  ACESSO DE 
PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA FÍSICA E 
MOBILIDADE REDUZIDA EM ESCOLA PÚBLICA 
ESTADUAL  Pretensão de condenar o Estado a realizar 
adaptações em escola pública para fins de garantir 
acessibilidade a portadores de deficiência. Legitimidade do 
ente estadual. Imóvel tombado. Obrigação prevista no art. 227, 
§ 2º da Constituição Federal, c.c. Lei Federal 10.098/00. 
Inexistência de óbice à determinação judicial em razão da 
gestão de verbas públicas. Observância ao Princípio da 
Separação dos Poderes. Procedência do pedido mantida.

Recurso não provido.

Trata-se de apelação interposta contra a 

sentença de fls. 373/379, cujo relatório se adota, que 

julgou procedente o pedido, condenando a Fazenda Pública 

Estadual na obrigação de fazer consistente em reformar, 

adaptar ou construir acesso no prédio onde funciona a 
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Escola Estadual Peixoto Gomide, nos moldes da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas NBR-9050 e NBR-13994.

Inconformada, recorre a Fazenda Estadual, 

sustentando, em preliminar, ilegitimidade de parte e falta 

de condição da ação, pois o prédio objeto do feito seria 

tombado. No mérito, pugna pela improcedência da ação, vez 

que as escolas de Itapetininga já vêm sofrendo reformas 

para sua adequação aos portadores de necessidades 

especiais. Alega ser necessária a observância da gestão 

pública e orçamentária, bem como da separação dos Poderes. 

Busca a reforma integral da decisão (fls. 381/397).

O recurso foi recebido em ambos os efeitos 

(fls. 398). Contrarrazões a fls. 400/425.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça se 

manifestou pelo não provimento ao apelo (fls. 433/437).

É o relatório.

Inicialmente, verifica-se dos autos a 

interposição de agravo retido da Fazenda Estadual contra 

decisão proferida em 1ª instância que determinou a 

realização de perícia no local objeto do presente feito 

para a verificação das condições de acessibilidade e a 

possibilidade de construção da respectiva rampa de acesso 

de pessoas portadoras de deficiência física ou mobilidade 

reduzida (fls. 267/269). Entretanto, no momento da 

interposição da presente apelação não houve requerimento 

expresso da recorrente para a apreciação do agravo retido, 

motivo pelo qual, nos termos do artigo 523, § 1º, do  ódigo 
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 e Processo Civil1, deve ser negado conhecimento ao recurso. 

Nas palavras de Nelson Nery Junior e Rosa 

Maria de Andrade Nery “A não reiteração do agravo retido 

em razões ou contrarrazões de apelação implica desistência 

tácita do recurso, impedindo o seu conhecimento pelo 

tribunal”2.

No que tange ao recurso de apelação, 

preliminarmente não há o que se falar em ilegitimidade 

passiva da Fazenda Pública Estadual.

Cabe ao Estado prover o que for necessário 

para garantir o direito à educação bem como a proteção e 

amparo aos portadores de deficiência. A lei é ampla e nela 

se inclui a adaptação das instituições de ensino que 

permitam ao deficiente a integração social. 

Dispõe a Constituição Federal:

"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."
1 Art. 523, CPC. Na modalidade de agravo retido o agravante requererá 
que o tribunal dele conheça, preliminarmente, por ocasião do 
julgamento da apelação. § 1º. Não se conhecerá do agravo se a parte 
não requerer expressamente, nas razões ou na resposta da apelação, sua 
apreciação pelo tribunal.
2 Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 11ª 
edição, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo: 2010. P. 918.
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A Lei 7.853/89, estabelece:

"Art. 2º - 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.

Parágrafo único. Para o fim 

estabelecido no caput deste artigo, os 

órgãos e entidades da administração 

direta e indireta devem dispensar, no 

âmbito de sua competência e 

finalidade, aos assuntos objetos esta 

Lei, tratamento prioritário e 

adequado, tendente a viabilizar, sem 

prejuízo de outras, as seguintes 

medidas:

1 - na área da educação:

e) o acesso de alunos portadores de 

deficiência aos benefícios conferidos 

aos demais educandos, inclusive 

material escolar, merenda escolar e 

bolsas de estudo;" (grifo nosso)
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Por sua vez, a Lei Federal nº 10.098/00 

prevê:

"Art. 23 - A Administração Pública 

federal direta e indireta destinará, 

anualmente, dotação orçamentária para 

as adaptações, eliminações e 

supressões de barreiras arquitetônicas 

existentes nos edifícios de uso

público de sua propriedade e naqueles 

que estejam sob sua administração ou 

uso.

Parágrafo único - A implementação das 

adaptações, eliminações e supressões 

de barreiras arquitetônicas referidas 

no caput deste artigo deverá ser 

iniciada a partir do primeiro ano de 

vigência desta Lei." (grifo nosso)

Depreende-se dos artigos transcritos que é 

dever do Estado promover as devidas adaptações para 

garantir acesso adequado às pessoas portadoras de 

deficiência, razão pela qual não se cogita de 

ilegitimidade passiva da Fazenda Pública.

Também é de ser afastada a alegação de 

falta de condição da ação decorrente da escola ser 

tombada. Trata-se de preliminar que se confunde com o 

mérito e, por tal razão, deve ser adiante.

Às fls. 246 encontra-se ofício da 

Secretaria do Estado da Cultura, datado de 27 de julho de 
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1987, que informa a Direção da unidade escolar que fora 

aprovado o tombamento da, então, “EESPG Peixoto Gomide”. 

Entretanto, há de se assegurar também o 

integral direito de acesso aos bens concebidos em uma 

época em que a acessibilidade e a inclusão não eram 

valores reconhecidos pela sociedade.

Deve-se buscar o cumprimento simultâneo da 

Lei da Acessibilidade e das normas que regulamentam o 

regime jurídico dos bens culturais, entre elas, o Decreto-

Lei 25/37, que trata dos bens tombados.

A Lei n. 10.098/2000 (Lei da 

Acessibilidade) estabelece:

“Art. 25. As disposições desta Lei 

aplicam-se aos edifícios ou imóveis 

declarados bens de interesse cultural 

ou de valor histórico-artístico, desde 

que as modificações necessárias 

observem as normas específicas 

reguladoras destes bens”.

E, o Decreto nº 5.296/2004, que regulamenta 

a Lei nº 10.048/2000, dispõe em seu art. 30 que: 

“As soluções destinadas à eliminação, 

redução ou superação de barreiras na 

promoção da acessibilidade a todos aos 

bens culturais imóveis devem estar de 

acordo com o que estabelece a 

Instrução Normativa nº 1 do Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional - IPHAN, de 25 de novembro de 
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2003”.

Ademais, encontra-se provado que há 

flagrante descumprimento às leis o que já é suficiente a 

ensejar a condenação da Fazenda Estadual.

Na verdade, a não implementação de medidas 

que garantam a acessibilidade de pessoas deficientes 

constitui violação de fundamentos e objetivos da República 

Federativa do Brasil expressos nos artigos 1º e 3º da 

Constituição Federal.

Ora, no momento em que o Estado declara 

como um de seus objetivos fundamentais promover o bem 

estar de todos, deve dar efetividade a tal escopo por meio 

de medidas práticas para a consecução dos seus propósitos.

Na busca por uma sociedade mais interativa, 

nos deparamos com a acessibilidade como fator integrante 

do processo inclusivo, constituindo um desafio a ser 

superado na construção de uma sociedade mais justa.

O início dessa jornada rumo à inclusão 

social acontece na escola, pois através das crianças 

poderemos desenvolver uma consciência inclusiva que 

alcance toda a sociedade. Inseridos no ambiente escolar, 

portadores de necessidades especiais desenvolvem suas 

habilidades, interagem e se relacionam com os demais, 

ampliando seus horizontes.

A acessibilidade significa dar condições e 

possibilitar a todos, segurança, autonomia, garantia de 

direitos, a fim de que possam viver com dignidade.

Frise-se que o direito em questão não é 

apenas do estudante, mas do pai, do primo, do irmão do 
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estudante que é deficiente, que vêm cerceados os seus 

direitos de comparecerem, por exemplo, a uma festa ou a 

qualquer outro evento na escola.

Ademais, a implementação de medidas que 

garantam a acessibilidade contam com previsão de dotação 

orçamentária e deveriam ter sido iniciadas a partir de 

2000.

Dos artigos acima transcritos também se 

conclui que todos os prédios públicos e os que estejam sob 

administração ou uso do Estado devem passar pelas 

adequações.

Irrelevante, portanto, que a Comarca de 

Itapetininga possua número suficiente de escolas adaptadas 

para alunos deficientes e que esses jovens contem com 

transporte público gratuito que as leva até a escola 

escolhida para estudar.

Com efeito, é de rigor que os imóveis 

utilizados pela administração para prestação de serviço 

público estejam aptos a recepcionar dignamente as pessoas 

portadoras de deficiência, não só os alunos.

Neste sentido:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Ribeirão Preto - 
Deficiente físico - NBR 9.050/94; LF 
8.275/75; DE n° 20.811/83 e DM n° 
10.874/74 - Construção de rampas de 
acesso em todos os compartimentos da 
escola - Adaptação de banheiros e 
colocação de corrimãos nas escadas 
existentes  
1. Deficientes físico. Acesso. A 
remoção de barreiras e obstáculos ao 
acesso de deficientes físicos a 
próprios estaduais foi disciplinada no 
Estado pela Lei n° 3.710/83 (com a 
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redação dada pela Lei n° 5.500/87) e 
pelo DE n° 27.383/87, tornando 
desnecessário o acesso à Constituição 
Federal ou à legislação federal. 
Desnecessário, em consequência, 
definir se os dispositivos 
constitucionais ou legais federais são 
de eficácia contida ou de eficácia 
plena.  
2. Obrigação de fazer. Separação de 
poderes. A determinação ao Executivo 
do cumprimento da lei, ainda que isso 
implique na realização de despesas, 
não ofende o principio da separação de 
poderes: a) o Poder Público também se 
submete ao império da lei e cabe ao 
Judiciário, ao decidir a lide, aplicar 
a lei conforme entender pertinente. 
Outra interpretação impede ao 
Judiciário o exercício de sua 
atribuição constitucional; e b) há 
expressa autorização legal na LF n° 
7.347/85 como se nota de seu art. 12, 
em que o § 1º cuida da suspensão de 
liminares a pedido da pessoa jurídica 
de direito público interessada, a 
denotar que a obrigação de lazer ou 
não fazer (art. 11) pode ser 
determinada liminar ou definitivamente 
contra o Estado.  
3. Obrigação de fazer. Separação de 
poderes. É questão tormentosa saber 
até que ponto pode o Judiciário 
interferir na gestão da coisa pública, 
determinando ao Executivo a realização 
de obras e fixando prazos. A análise 
da jurisprudência indica uma tendência 
a deixar à discrição do Executivo a 
realização de obras de maior vulto ou 
que envolvam definição mais difusa de 
prioridades, dele exigindo no entanto 
a realização de serviços e obras de 
pequeno vulto. 3

APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PUBLICA - Ação 
intentada pelo Ministério Público 

3 Apelação nº 273.639.5/1-00, Rel. Torres de Carvalho, 7a Câmara, j. 
04.04.2005.
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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. 4

Ainda a esse respeito é de consideração, 

mutatis mutandis, acórdão deste Tribunal:

“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 

4 Apelação nº 994.09.263993-9, Rel. Xavier de Aquino, 5ª Câmara, j. 15.03.2011.
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 mprovido.”5

Para fins de prequestionamento, observo que 

a solução da lide não passa necessariamente pela restante 

legislação invocada e não declinada. Equivale a dizer que 

se entende estar dando a adequada interpretação à 

legislação invocada pelas partes.  Não se faz necessária a 

menção explícita de dispositivos, consoante entendimento 

consagrado no Eg. Superior Tribunal de Justiça.

Pelo exposto, é negado conhecimento ao 

agravo retido e negado provimento ao recurso, mantendo-se 

a r. sentença por seus próprios fundamentos.

JOSÉ LUIZ GERMANO
RELATOR

5 Apelação n° 937.407.5/3-00  10ª Câmara de Direito Público, Rel. TORRES DE CARVALHO, j. 
13.02.2010.
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