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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1005840-62.2013.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA, é apelado MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2ª Câmara de Direito Público do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em 
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores RENATO DELBIANCO 
(Presidente) e VERA ANGRISANI.

São Paulo, 4 de agosto de 2017.

Claudio Augusto Pedrassi
Relator

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 15.791

Apelação Cível n.º 1005840-62.2013.8.26.0278

Apelante: Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Vara de origem: 4ª Vara Cível de Itaquaquecetuba

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Obrigação de fazer. Município de 
Itaquaquecetuba. Elaboração de projetos para acessibilidade a 
pessoas portadoras de deficiência física para todos os logradouros 
públicos - praças públicas, vias públicas e prédios públicos. 
Cabimento. Direito à acessibilidade de portadores de deficiência 
garantidos constitucionalmente. Desrespeito aos prazos fixados na 
legislação federal e estadual. Inviabilidade de alegação de reserva 
do possível ou óbices orçamentários em questões de preservação 
dos direitos à acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência. 
Política pública que se pressupõe contemplada nas leis 
orçamentárias. Não ocorrência de afronta ao princípio da 
separação dos poderes, com determinação do Poder Judiciário de 
realização das obras pelo Município Tutela jurisdicional que não 
interfere na discricionariedade da Administração Pública. 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Obrigação de fazer. Município de 
Itaquaquecetuba. Elaboração de projetos para acessibilidade a 
pessoas portadoras de deficiência física para todos os logradouros 
públicos - praças públicas, vias públicas e prédios públicos. Prazo 
de execução do projeto 180 dias e inclusão nos projetos futuros. 
Município que vem descumprimento legislações federal, estadual, 
municipal e há mais de 18 anos com a Constituição Federal no 
dever de garantir acessibilidade aos deficientes físicos. Prazo de 
180 dias para execução do projeto que pode ser ampliado. Prazo 
majorado para 1 (um) ano. Sentença reformada em parte. Recurso 
parcialmente provido.

Vistos.

Trata-se de recurso de apelação 

interposto pela Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba 

contra r. sentença de fls. 1257/1261, que julgou procedente a 
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ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado 

de São Paulo, para condenar o réu na obrigação de fazer 

consistente na elaboração de projeto de acessibilidade a 

pessoas portadoras de deficiência para todos os logradouros 

públicos - praças públicas, vias públicas e prédios públicos, 

entre outros - a ser elaborado no prazo máximo de cento e 

oitenta dias contados a partir da intimação da 

municipalidades desta decisão, bem como na execução do citado 

projeto em prazo a ser fixado pelo Juízo em eventual fase 

executiva , além de inclusão de exigência de obediência às 

regras de acessibilidade para aprovação de todos os projetos 

de obras públicas futuras em todos os âmbitos da 

municipalidade atingindo, inclusive, processos 

administrativos em curso.

A Municipalidade, em suas razões 

(fls. 1270/1275) sustenta que a sentença comporta reforma, 

baseando-se nos seguintes argumentos: a) o Judiciário também 

se submete à lei e mantém-se no mesmo nível hierárquico 

daqueles, sendo vedada a interferência no mérito do ato 

administrativo; b) segundo a teoria da reserva do possível, o 

cumprimento pelo Município iria afetar prejudicialmente o 

orçamento municipal. Pugna pelo provimento do recurso, com a 

improcedência da ação e, subsidiariamente, seja concedido o 

prazo de pelo menos 450 dias para finalização do projeto, 

pois o prazo estabelecido de 180 demonstra-se exíguo.  

 O Ministério Público apresentou 

contrarrazões às fls. 1283/1290, pugnando pela manutenção da 

r. sentença.

Manifestação da Procuradoria Geral de 

Justiça às fls. 1294/1301, pelo improvimento do recurso.

É o relatório.
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1. O Ministério Público do Estado de 

São Paulo ajuizou a apresente ação civil pública em face do 

Município de Itaquaquecetuba objetivando incluir a 

acessibilidade das vias públicas e prédios públicos na 

cidade, com o prazo de 180 dias para a realização de estudos 

e projetos para adaptar a cidade às normas da ABNT NR 9050, 

com a execução do citado projeto em prazo a ser fixado pelo 

juízo, bem como para exigir que as normas técnicas sejam uma 

exigência para projetos futuros.

Por sua vez, aduz a Municipalidade 

que é vedada a interferência do Poder Judiciário no mérito do 

ato administrativo e, segundo a teoria da reserva do possível 

haveria impossibilidade de cumprimento sem afetar o orçamento 

municipal. Subsidiariamente, requer a dilação do prazo de 180 

dias para cumprimento da obrigação de fazer.

A r. sentença que julgou procedente a 

ação, deve ser mantida.

2. O ponto central consiste em 

analisar a obrigação de o requerido garantir acessibilidade 

às pessoas portadoras de necessidades especiais aos 

logradouros públicos em geral do Município de 

Itaquaquecetuba.

Pois bem.

A acessibilidade de pessoas 

portadoras de deficiências é garantida pela Constituição 

Federal:

“Artigo 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 
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adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, 

mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos:

(...)

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.

(...)

§ 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.”

A Lei Federal nº 7.853/1989 ao dispor 

sobre a integração da pessoa com deficiência, assim 

determinou:

“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:

§ 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:

(...)

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, a logradouros 

e a meios de transporte.”

E o Decreto Federal que a 

regulamentou assim estabeleceu:

“Art. 24. Os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal direta e 

indireta responsáveis pela educação dispensarão tratamento prioritário e adequado 
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aos assuntos objeto deste Decreto, viabilizando, sem prejuízo de outras, as 

seguintes medidas:

(...)

§ 5º - Quando da construção e reforma de estabelecimentos de ensino deverá ser 

observado o atendimento às normas técnicas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas ABNT relativas à acessibilidade.”

Posteriormente, a Lei Federal 

10.098/2000, regulamentada pelo Decreto nº 5.296/2004, 

estabeleceu normas para a promoção da acessibilidade das 

pessoas portadoras de deficiência, repetidas pela Lei 

Estadual nº 12.907/2008.

Por fim, a Lei Federal nº 10.172/2001 

ao instituir o Plano Nacional de Educação, fixou prazo para o 

cumprimento de certas implantações, como a adaptação dos 

edifícios escolares:

“4. Elaborar, no prazo de um ano, padrões mínimos nacionais de infra-estrutura 

para o ensino fundamental, compatíveis com o tamanho dos estabelecimentos e 

com as realidades regionais, incluindo:

...

d) adaptação dos edifícios escolares para o atendimento dos alunos portadores de 

necessidades especiais;

(...)

6. Assegurar que, em cinco anos, todas as escolas atendam os ítens de "a" a 

"d" e, em dez anos, a totalidade dos itens”.

Verifica-se, pois, que tanto a 

Constituição Federal como as legislações federal e estadual 

determinam a acessibilidade tutelada na presente demanda.

3. No tocante à responsabilidade do 

Município em realizar uma política urbana visando o bem estar 

de todos seus habitantes, a própria Constituição Federal fixa 

tal dever:

“Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder 
Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo 
ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o 
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bem- estar de seus habitantes.   
  

Com efeito, no âmbito municipal de 

Itaquaquecetuba, foi promulgada a Lei Municipal nº 2.062/2001 

dispondo sobre adaptação do interior dos ônibus para 

viabilizar o trânsito de deficientes físicos:

“Art. 9º - As Empresas de Ônibus deverão colocar veículo adaptados à disposição 
do deficiente através do serviço de “Rádio Van”. 
Art. 10  As Empresas de Ônibus ficam obrigadas a dispensar parada de ônibus 
nos pontos normais de parada de embarque e desembarque de passageiros para 
portadores de deficiência física” (fls. 25). 

 

Também a Lei Municipal nº 2.113/2002 

dispôs sobre adequação de prédios públicos, privados e 

transporte à utilização de Portadores de Deficiência (cf. 

fls. 110/114).

4. Todavia, na espécie, verifica-se 

que o Município de Itaquaquecetuba não vem cumprindo com as 

necessidades dos deficientes físicos (cf. documentos 

encartados às fls. 16 e seguintes).

Assim, pelo menos desde o ano de 

2003, os portadores de deficiências físicas vêm em face do 

ente público, por meio da Promotoria Pública de Defesa da 

Cidadania de Itaquaquecetuba buscar soluções para os 

problemas enfrentados no município.

A Prefeitura, no entanto, não atendeu 

as solicitações, podendo citar, dentre outros, o ofício de 

fls. 25/29, no sentido de que o contrato de concessão de 

transporte, não poderia ser alterado, ou ainda 

impossibilidade de obrigar a concessionária colocar à 

disposição do deficiente o serviço de veículo adaptado por 

meio do serviço “Rádio Van”.

A conclusão pelo descumprimento das 

leis acima citadas pelo requerido também segue na bem lançada 
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sentença:

“Contudo, como se verifica pelos documentos juntados pelo Ministério Público, 

oriundos da própria municipalidade, há poucas vias públicas adaptadas. Além 

disso, nem mesmo os prédios públicos foram adaptados. Na realidade, além da 

própria documentação acostada aos autos, é de cunho público e notório que a 

grande maioria dos logradouros de Itaquaquecetuba não cumprem 

minimamente as exigências legais acima citadas. Quanto à responsabilidade por 

tal omissão, é óbvio que tem culpa a municipalidade, visto que não possui plano 

efetivo de implantação. Genericamente diz estar dando cumprimento à Lei 

Municipal mencionada e, logo em seguida, cita a falta de recursos financeiros para 

tal cumprimento. Ora, deveria demonstrar que há plano elaborado no sentido de se 

implementar realmente as adaptações. Não o fez. Deveria demonstrar que os 

projetos futuros de obras públicas tem obrigatoriedade de constar a 

acessibilidade legalmente determinada. Também não o fez” (fls. 1259).

5. Como se vê, a realização do 

aludido plano de acessibilidade pode e deve servir de 

parâmetro para programas de Governo, mas jamais atingir o 

direito material do cidadão portador de deficiência, que, em 

razão do princípio da dignidade humana, deve ter acesso aos 

prédios públicos, transportes, dentre outros.

6. Nesse contexto, a cogitação de 

óbices orçamentários revela-se impertinente, pois se trata de 

política pública implantada e em funcionamento, pressupondo-

se que esteja contemplada nas leis orçamentárias.

Ademais, incabível a utilização das 

questões orçamentárias para que o Poder Público deixe de 

cumprir as normas previstas na Constituição Federal e que 

devem ser respeitadas pelos entes federados.

Repita-se, novamente, que não está o 

Judiciário a interferir em questões de políticas públicas e 

critérios administrativos, pois no caso em tela, a lei fixou 

prazo para cumprimento de suas exigências (adaptação das 

escolas); cabendo ao Judiciário tão somente fazer cumprir a 

lei.
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7. Em função disso, abre-se a 

possibilidade da prestação de tutela jurisdicional concreta, 

a ela sujeitando-se, inclusive, o Estado, sem que isso 

importe em indevida intromissão do Poder Judiciário na 

discricionariedade com que atua a Administração Pública. 

Aliás, este é o entendimento que tem prevalecido tanto no 

Supremo Tribunal Federal, quanto no Superior Tribunal de 

Justiça.  

Vários outros princípios devem ser 

interpretados restritivamente para dar primazia ao respeito 

da dignidade da pessoa humana.

A garantia da acessibilidade ora 

buscada não empresta, em absoluto, caráter de imposição do 

Judiciário ao Executivo, mas envolve, sim, o cumprimento 

exato dos preceitos constitucionais e legais acima citados.

Nunca é demais lembrar que os 

preceitos constitucionais não podem ser promessas vagas aos 

cidadãos; cabendo aos Administradores Públicos envidar todos 

os esforços para concretizar as determinações constantes da 

Carta Magna.

Assim, não há que se falar em 

aplicação da Reserva do Possível em questões de preservação 

dos direitos à acessibilidade aos logradouros públicos - 

praças públicas, vias públicas e prédios públicos de pessoas 

portadoras de deficiência, por serem bens jurídicos 

constitucionalmente tutelados em primeiro plano.

Em casos análogos, precedentes deste 

Eg. TJSP: 

1000630-12.2015.8.26.0326   Apelação / Obrigação de Fazer / Não Fazer    

Relator(a): Kleber Leyser de Aquino

Comarca: Lucélia

Órgão julgador: 3ª Câmara de Direito Público
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Data do julgamento: 06/06/2017

Data de registro: 08/06/2017

Ementa: APELAÇÃO  AÇÃO CIVIL PÚBLICA  ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS 

PÚBLICOS MUNICIPAIS  Pretensão de compelir o Município a promover a 

adaptação dos prédios públicos às normas de acessibilidade de deficientes físicos e 

de segurança  Sentença de procedência  Pleito de reforma  Cabimento em parte 

 Dever estatal de promover a integração social dos portadores de deficiência 

que está consagrado pela CF (art. 227, §2º); pela Lei Federal nº 7.853, de 

24/10/1.989 (art. 2º, § único, V, "a"); pela Lei Federal nº 10.098, de 

19/12/2.000 (arts. 1º e 11); e, pela Lei Federal nº 13.146, de 06/07/2.015 

(Estatuto da Pessoa com Deficiência)(arts. 56 e 57)  Inércia do Município 

configurada  Ausência de violação do princípio da separação dos poderes 

diante da evidente ilegalidade  (...)  Apelação e remessa necessária providas 

em parte, apenas para promover a dilação dos prazos fixados pela sentença.

0000610-87.2015.8.26.0439   Apelação / Atos Administrativos    

Relator(a): Cristina Cotrofe

Comarca: Pereira Barreto

Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Público

Data do julgamento: 14/03/2017

Data de registro: 14/03/2017

Ementa: APELAÇÃO  AÇÃO CIVIL PÚBLICA  Acessibilidade de pessoas 

portadoras de necessidades especiais a prédios públicos  Direito garantido 

constitucionalmente - Artigos 227, § 2º e 244 da Constituição Federal  

Inauguração de novos prédios não adaptados mesmo após a celebração de Termo 

de Ajustamento de Conduta - Omissão do Poder Público caracterizada. Recurso 

desprovido.

0010243-31.2007.8.26.0269   Apelação / Atos Administrativos    

Relator(a): Xavier de Aquino

Comarca: Itapetininga

Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito Público

Data do julgamento: 01/10/2012

Data de registro: 05/10/2012

Ementa: em>AÇÃO CIVIL PÚBLICA CIDADANIA - MINISTÉRIO PÚBLICO 

LOGRADOUROS E EDIFÍCIOS PÚBLICOS PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 

ACESSO ADEQUADO EXIGIBILIDADE LEGALIDADE Admissibilidade da 

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 Inobservância dos ditames constitucionais, praticada pela 

Administração Pública MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) FAZENDA 

PÚBLICA INADMISSIBILIDADE É injustificável a imposição de multa diária à 

Fazenda Pública, pois seu pagamento irá recair, em última instância, sobre o 

contribuinte, já que, como se sabe, os seus recursos proveem da efetiva 
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arrecadação de impostos Sentença reformada em parte Recurso parcialmente 

provido.

0377429-58.2009.8.26.0000   Apelação / Atos Administrativos    Relator(a): Décio 

Notarangeli

Comarca: Itapetininga

Órgão julgador: 9ª Câmara de Direito Público

Data do julgamento: 27/02/2013

Data de registro: 28/02/2013

Outros números: 9479325700

Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL ADAPTAÇÃO PARA PORTADORES DE 

NECESSIDADES ESPECIAIS DEVER DO ESTADO ELIMINAÇÃO DAS 

BARREIRAS ARQUITETÔNICAS. 1. O Estado deve garantir a observância 

irrestrita da Constituição Federal não podendo se furtar aos deveres 

constitucionais com argumentos supostamente extraídos do próprio texto 

constitucional, como a discricionariedade administrativa, limitação 

orçamentária e o princípio da separação dos poderes. Caso isso ocorra, 

compete ao Judiciário a função clássica de fazer valer os direitos violados ou 

ameaçados de violência (art. 5º, XXXV, CF). 2. É dever do Estado promover ações 

afirmativas mediante a integração participativa dos portadores de deficiência 

física, sensorial ou mental nos vários aspectos da vida social, especialmente no 

tocante à facilitação de seu deslocamento no âmbito escolar, competindo à 

Administração Pública efetuar um planejamento urbano apto a propiciar a 

independência e a dignidade das pessoas com necessidades físicas garantindo, com 

isso, a inserção no meio social. Dever estatal de promover a integração social 

dos portadores de deficiência que está consagrado pela Carta Magna (arts. 

227, § 2º, e 244), pela Constituição Estadual (art. 280), pelas Leis n° 7.853/89 e 

10.098/00 e Leis Estaduais n° 3.710/83, 9.086/95 e 9.938/98. Agravo retido não 

conhecido. Preliminar de ilegitimidade acolhida apenas no tocante à adaptação do 

passeio público. Sentença mantida, em sua maior parte. Recurso provido, em 

parte.

8. Por fim, merece parcial provimento 

o pedido subsidiário do Município quanto à prorrogação do 

prazo estipulado na r. sentença.

Não cabe à Administração Pública 

decidir em que prazo tomará as medidas cabíveis para 

respeitar a Constituição Federal, ao arrepio de expressa 

disposição legal.

Na verdade, o Município vem 

descumprindo no dever de garantir acessibilidade aos 
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deficientes físicos em evidente afronta às legislações 

federal, estadual, municipal e há mais de 18 anos com a 

Constituição Federal.

No entanto, o prazo para a elaboração 

dos projetos, dado que o pedido envolve logradouros públicos, 

praças, vias públicas, deve ser majorado para 01 (um) ano, 

para o cumprimento da obrigação de fazer prevista na r. 

sentença, qual seja, elaboração do projeto.

Quanto ao prazo de execução, 

conveniente seja observado o que foi bem ponderado na 

sentença, de fixação em fase de execução, após a apresentação 

dos projetos.

Na fase executiva, após apresentado o 

projeto será fixado prazo para execução, bem como poderá ser 

fixada multa diária, em caso de descumprimento da obrigação. 

9. Considera-se prequestionada toda a 

matéria infraconstitucional e constitucional, uma vez que é 

desnecessária a citação dos dispositivos, bastando que a 

questão tenha sido decidida.

Ante o exposto, conheço e dou parcial 

provimento ao recurso, tão somente para fixar o prazo para 

apresentação dos projetos em 01 (um) ano, contar do trânsito 

em julgado, ficando, no mais, mantida a sentença de fls. 

1257/1261. 

Cláudio Augusto Pedrassi

   Relator
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