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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1000630-12.2015.8.26.0326, da Comarca de Lucélia, em que é apelante 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça 
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte à apelação 
e à remessa necessára. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra 
este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
ANTONIO CARLOS MALHEIROS (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO 
PEREIRA.

São Paulo, 6 de junho de 2017

KLEBER LEYSER DE AQUINO

RELATOR

      Assinatura Eletrônica
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Voto nº 01684

Apelação nº 1000630-12.2015.8.26.0326

Apelante: MUNICÍPIO DE LUCÉLIA

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO

Remessa Necessária

1ª Vara da Comarca de Lucélia

Magistrado: Dr. Fabio Renato Mazzo Reis

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  Necessidade de dilação dos prazos 

estabelecidos em sentença para permitir o cumprimento das obrigações sem o 

comprometimento de outros serviços públicos  Apelação e remessa necessária 

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

sentença.

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Lucélia 

contra a r. sentença (fls. 449/452), proferida nos autos da ação civil pública, 

ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face do apelante, 

que julgou procedente a ação para determinar que este adapte todas as suas 

edificações em funcionamento ou que venham a funcionar às normas técnicas de 

acessibilidade (ABNT) e segurança (AVCB), com apresentação dos respectivos 
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projetos no prazo de 6 (seis) meses, contados da intimação da r. sentença, 

comprovação de protocolo dos projetos junto ao Corpo de Bombeiros no prazo de 30 

(trinta) dias, após a conclusão dos projetos, e, apresentação de atestados de 

adequação das edificações e auto de vistoria do Corpo de Bombeiros no prazo de 1 

(um) ano, a partir da aprovação do projeto pelo corpo de Bombeiros, sob pena de 

multa a ser fixada oportunamente, sem prejuízo da apuração de responsabilização 

pessoal. Não houve condenação em verbas sucumbenciais.

Alega o apelante no presente recurso (fls. 465/470), em 

síntese, que diante da crise financeira que assola o Município não há como cumprir a 

obrigação imposta. Aponta que não cabe ao Poder Judiciário interferir na atuação do 

Poder Executivo, devendo ser respeitado o princípio da separação dos poderes. Diz 

que não existe previsão de entrada de receita suficiente para a adequação dos 33 

(trinta e três) prédios públicos no ano de 2.017, tendo os gastos que ser 

quantificados para depois, se possível, serem incluídos na lei orçamentária dos 

próximos anos. Sustenta que deve ser dado prazo suficiente para o cumprimento da 

obrigação imposta, na medida em que é necessária a realização de licitação para a 

contratação de profissionais para realizarem os projetos de acessibilidade e 

segurança, tornando possível a adequação de todos os prédios públicos municipais. 

Pede o provimento do recurso para a reforma da sentença ou, subsidiariamente, que 

os prazos estipulados na sentença sejam dilatados.

Em contrarrazões (fls. 484/190), alega o apelado, em síntese, 

que a apreciação de ilegalidades pelo Poder Judiciário não implica em intromissão na 

função do Poder Executivo. Aponta que nem mesmo a alegação de “reserva do 

possível” e de ausência de dotação orçamentária devem constituir óbices ao 

cumprimento de um direito fundamental. Aduz que a inércia do Município em 

adequar seus prédios públicos já se arrasta a muitos anos, comprometendo a 

segurança dos cidadãos. Sustenta que os prazos estipulados são plenamente 

suficientes para o cumprimento da obrigação imposta pela sentença.
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A Douta Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não 

provimento do recurso (fls. 512/517).

Recurso tempestivo e recebido, em segunda instância, no duplo 

efeito, por este Relator (fls. 518/522).

Relatado de forma sintética, passo a fundamentar e 

decidir.

Considero interposta a remessa necessária, por se tratar de 

condenação em valor incerto, conforme disposição do artigo 496, inciso I e parágrafo 

3º, parte final, do Código de Processo Civil1. 

O recurso comporta provimento em parte.

É incontroverso nos autos que o Município de Lucélia conta com 

prédios públicos sem a adaptação necessária para o acesso de portadores de 

deficiência física.

O dever estatal de promover a integração social dos portadores 

de deficiência, com adequação dos edifícios públicos, está consagrado no artigo 227, 

parágrafo 2º, da Constituição Federal. “Verbis”:

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 

1 Art. 496.  Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a 
sentença:
I. proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito 
público;
(...)
3º. Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e 
líquido inferior a:(...)
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toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.  

(Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

(...)

§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. (negritei)

No mesmo sentido é o que dispõe o artigo 2º, parágrafo único, 

inciso V, alínea “a”, da Lei Federal nº 7.853, de 24/10/1.9892, os artigos 1º e 11 da 

Lei Federal nº 10.098, de 19/12/2.0003, os artigos 56 e 57 da Lei Federal nº 13.146, 

de 06/07/2.015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência)4, e o artigo 189 da Lei 

Orgânica do Município5.

A inércia do apelante em dar cumprimento à ordem legal é 

evidente, na medida em que os cronogramas elaborados não foram cumpridos (fls. 

86/116, 134/158, 225/229, 248/253, 280/289), existindo ainda 33 (trinta e três) 

prédios públicos municipais para serem adaptados às normas de acessibilidade. 

Apesar do legislador não ter estabelecido um prazo para a 
2 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:
(...)
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. (negritei)
3 Art. 1º. Esta Lei estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas 
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas 
vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e 
de comunicação.
(...)
Art. 11. A construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo deverão 
ser executadas de modo que sejam ou se tornem acessíveis às pessoas portadoras de deficiência ou com 
mobilidade reduzida. (negritei)
4 Art. 56.  A construção, a reforma, a ampliação ou a mudança de uso de edificações abertas ao público, de uso público ou 
privadas de uso coletivo deverão ser executadas de modo a serem acessíveis.
(...)
Art. 57.  As edificações públicas e privadas de uso coletivo já existentes devem garantir acessibilidade à pessoa 
com deficiência em todas as suas dependências e serviços, tendo como referência as normas de acessibilidade vigentes. 
(negritei)
5 O Município suplementará a Legislação Federal e a Estadual dispondo sobre a proteção à infância, à juventude e às pessoas 
portadoras de deficiência, garantindo-lhes o acesso a logradouros, edifícios públicos e privados e veículos de 
transporte coletivo. (negritei)
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realização das obras de adequação das edificações, é certo que elas devem ser feitas 

pelos entes públicos o quanto antes, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa 

humana, garantindo o acesso das pessoas com limitações físicas aos serviços 

públicos que são prestados à população, devendo as alterações serem submetidas à 

vistoria do Corpo de Bombeiros para verificação da segurança. 

Ademais, incumbe ao Poder Judiciário, sem ofensa ao princípio 

da separação dos poderes, mandar e fazer com que se cumpra a lei e a Constituição. 

Se o Estado-Administração não as cumpre, a própria Constituição Federal indica a 

jurisdição como meio de forçar o cumprimento da obrigação conforme seu artigo 5º, 

inciso XXXV6. Assim, inexiste ingerência do Poder Judiciário sobre o Executivo ao 

estabelecer prazos para que sejam realizadas as obras necessárias ao cumprimento 

da ordem legal.

No mais, o fato do apelante não ter se programado para 

reservar verba pública suficiente para promover a adequação dos edifícios públicos 

municipais, não o exime de cumprir a lei.

Portanto, correta a r. sentença ao determinar que o apelado 

promova a devida regularização de seus edifícios, com a promoção da acessibilidade 

e segurança das novas instalações.

No entanto, apesar de não ser repentina a exigência de 

execução de obras de adaptação dos prédios destinados a serviços de natureza 

pública, é certo que o apelante teria que promover a adequação de 33 (trinta e três) 

prédios públicos, o que denota o dispêndio de um montante considerável de verbas 

públicas.

É sabido que para incluir despesas na Lei Orçamentária Anual é 

6 Art. 5º. (...) 
XXXV. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; (...).
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necessário que se faça, previamente, a correta previsão das despesas e do seu 

alcance diante da previsão de arrecadação, evitando o comprometimento dos demais 

serviços públicos indispensáveis prestados pelo Município.

Diante de tal quadro e considerando a crise financeira que se 

instaurou no país, se mostra necessária a dilação dos prazos estipulados em 

sentença para o cumprimento das seguintes obrigações: a) apresentação dos 

respectivos projetos de adequação às normas de acessibilidade e segurança, 

com anotações de responsabilidade técnica (ART), no prazo de 1 (um) ano, 

contados do trânsito em julgado; b) a comprovação do protocolo dos projetos 

junto ao Corpo de Bombeiros, no prazo de 1 (um) mês após a conclusão do 

item “a”; c) a apresentação dos atestados de adequação das edificações às normas 

de acessibilidade e segurança (subscritos por profissionais qualificados) e a 

apresentação dos Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros, no prazo de 3 (três) 

anos a partir da aprovação do projeto pelo Corpo de Bombeiros, citado na 

alínea “b”.

Assim, desnecessárias mais argumentações.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE à presente 

apelação e à remessa necessária, para dilatar os prazos para o 

cumprimento das obrigações, conforme estabelecido no parágrafo acima. Sem 

majoração de honorários, ante o rito eleito da ação civil pública, nos termos do artigo 

18 da Lei Federal nº 7.347, de 24/07/1.9857.

KLEBER LEYSER DE AQUINO
RELATOR

7 Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer 
outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e 
despesas processuais.     (Redação dada pela Lei nº 8.078, de 1990)
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