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Ementa: DECISÃO: ACORDAM os integrantes da Quinta Câmara Cível do TRIBUNAL DE

JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, por unanimidade de votos, em dar parcial

provimento ao Apelo, mantendo-se a sentença em sede de Reexame

Necessário, nos termos da fundamentação. EMENTA: EMENTA1) DIREITO

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL

PÚBLICA. CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO E ADAPTAÇÃO DE

BANHEIROS PARA PESSOAS PORTADORAS DE

DEFICIÊNCIA.RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. RESPEITO AOS

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA

ISONOMIA. OBSERVÂNCIA DA LEI Nº 13.146/2015. INEXISTÊNCIA DE

VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA

DO POSSÍVEL.a) A Constituição Federal, no inciso II, do artigo 23, determina

que é obrigação de todos os entes federados "cuidar da saúde e assistência

pública, da Apelação Cível e Reexame Necessário nº 1656147-0 proteção e

garantia das pessoas portadoras de deficiência".b) Além disso, a Carta Magna,

nos artigos 244 e 227, § 2º, trata especificamente da necessidade de

adaptação dos logradouros dos edifícios de uso público atualmente existentes

e da construção de logradouros e edifícios de uso público para garantir o

acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência.c) A seu turno, a Lei nº

13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), dando eficácia às normas

constitucionais, regulamentou o direito de acessibilidade das pessoas

portadoras de deficiência, dispondo, no artigo 57, que "As edificações públicas

e privadas de uso coletivo já existentes devem garantir a acessibilidade à

pessoa com deficiência em todas as suas dependências e serviços, tendo como

referência as normas de acessibilidade vigentes".d) Dessa forma, constatada,

por meio de perícia técnica, a inexistência de banheiros adaptados para

deficientes e a ausência de rampas de acesso para pessoas portadoras de

deficiência e com mobilidade Apelação Cível e Reexame Necessário nº

1656147-0 reduzida, é dever do Poder competente realizar as obras

necessárias para assegurar o direito à acessibilidade, respeitando-se os

princípios da dignidade da pessoa humana e da isonomia.e) Ante a demora do

Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter
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excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social -

principalmente nos casos que visem resguardar a supremacia da dignidade

humana -, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos

poderes ou afronta à reserva do possível.2) APELO A QUE SE DÁ PARCIAL

PROVIMENTO.SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.

Íntegra: Certificado digitalmente por: LEONEL CUNHA
 

 

 

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO Nº 1656147- 0, DA 2ª VARA DA

FAZENDA PÚBLICA DE CAMPO MOURÃO Apelante : ESTADO DO PARANÁ

Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO Relator : Des. LEONEL CUNHA EMENTA 1)

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO

CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO E ADAPTAÇÃO DE

BANHEIROS PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA.

RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS

CONSTITUCIONAIS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA ISONOMIA.

OBSERVÂNCIA DA LEI Nº 13.146/2015. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS

PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. a)

A Constituição Federal, no inciso II, do artigo 23, determina que é obrigação

de todos os entes federados "cuidar da saúde e assistência pública, da

proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência". b) Além disso, a

Carta Magna, nos artigos 244 e 227, § 2º, trata especificamente da

necessidade de adaptação dos logradouros dos edifícios de uso público

atualmente existentes e da construção de logradouros e edifícios de uso

público para garantir o acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência.

c) A seu turno, a Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência),

dando eficácia às normas constitucionais, regulamentou o direito de

acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência, dispondo, no artigo 57,

que "As edificações públicas e privadas de uso coletivo já existentes devem

garantir a acessibilidade à pessoa com deficiência em todas as suas

dependências e serviços, tendo como referência as normas de acessibilidade

vigentes". d) Dessa forma, constatada, por meio de perícia técnica, a

inexistência de banheiros adaptados para deficientes e a ausência de rampas

de acesso para pessoas portadoras de deficiência e com mobilidade reduzida, é

dever do Poder competente realizar as obras necessárias para assegurar o

direito à acessibilidade, respeitando-se os princípios da dignidade da pessoa

humana e da isonomia. e) Ante a demora do Poder competente, o Poder

Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de

políticas públicas de interesse social   principalmente nos casos que visem

resguardar a supremacia da dignidade humana  , sem que isso configure
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violação ao princípio da separação dos poderes ou afronta à reserva do

possível. 2) APELO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA

EM REEXAME NECESSÁRIO.
 

 

 

Vistos, RELATÓRIO
 

 

 

1) Em 11/02/2011, o MINISTÉRIO PÚBLICO ajuizou AÇÃO CIVIL PÚBLICA (fls.

04/10   NU 0000370- 95.2011.8.16.0058) em face do ESTADO DO PARANÁ,

alegando que: a) em 27/03/1998, instaurou-se o Inquérito Civil nº 03/98, para

verificar a existência de óbices aos portadores de deficiências físicas em
 

 

 

 

 

edificações localizadas no MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO e mantidas pelo

ESTADO DO PARANÁ; b) verificou-se que os Colégios Estaduais Alvorada,

Tancredo de Almeida Neves, Dr. Osvaldo Cruz e Jaelson Biacio, a 16ª

Subdivisão da Polícia Civil, a 11ª Regional de Saúde, o Departamento de

Estradas de Rodagem, o 11º Batalhão da Polícia Militar e a Secretaria da

Agricultura e Abastecimento não estão equipados com banheiros adaptados

para deficientes físicos; c) além disso, os Colégios Estaduais Agrícola de Campo

Mourão, Alvorada e Tancredo de Almeida Neves, bem como a 11ª Regional de

Saúde e o Departamento de Estradas e Rodagens não possuem rampas de

acesso para deficientes; d) a Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com

Deficiência e seu Protocolo Facultativo, que estabelece normas de promoção à

acessibilidade para deficientes, foi referendado pelo Congresso Nacional, por

meio do Decreto Legislativo nº 186/2008, tendo a mesma força normativa que

uma Emenda Constitucional; e) o artigo 224, da Constituição Federal também

determina a edição de lei sobre a adaptação dos edifícios de uso público para

garantir o acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência física; f) a

seu turno, a Lei nº 10.098/2000 estabeleceu
 

 

 

 

 

normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das

pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida; g) o Decreto

nº 5.296/2004 regulamentou referida Lei, visando garantir a acessibilidade às
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pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida; h) o ESTADO

DO PARANÁ vem descumprindo os dispositivos mencionados e violando o

princípio da dignidade da pessoa humana.
 

Requereu a condenação do ESTADO na obrigação de implantar acesso aos

prédios públicos descritos.
 

 

 

2) O ESTADO DO PARANÁ contestou (fls.
 

421/441), sustentando que: a) preliminarmente, é parte ilegítima para figurar

no polo passivo da ação, em relação a eventuais obras no Departamento de

Estradas e Rodagens   DER, pois sendo o DER uma autarquia estadual, possui

patrimônio e responsabilidades próprios; b) também é parte ilegítima para

estar no polo passivo em relação à obrigação de fazer relacionada aos Colégios

Estaduais Alvorada e Tancredo Neves, pois estes funcionam "em dualidade"

com escolas municipais por meio de cessão de uso autorizada pelo MUNICÍPIO

DE CAMPO MOURÃO; c) falta interesse processual ao Autor, uma vez que não

se
 

 

 

 

 

esgotou a via administrativa, bem como na 11ª Subdivisão Policial os sanitários

já foram adaptados, na 11ª Regional de Saúde já existem banheiros para

deficientes, não há previsão legal da existência de servidores militares com

deficiência física no 11º Batalhão da Polícia Militar e nos Colégios Estaduais

existem pedidos de reforma geral em andamento; d) não pode o Poder

Judiciário delinear a forma com que o Executivo despenderá seus recursos, sob

pena de violação ao princípio da separação dos poderes; e) subsidiariamente,

em caso de condenação, o MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO deverá arcar com

as obras nos Colégios Estaduais Alvorada e Tancredo de Almeida Neves, por

serem os imóveis de sua propriedade.
 

 

 

3) A decisão de fls. 555/561, saneou o processo, acolhendo a preliminar de

ilegitimidade passiva em relação a eventual condenação a obrigação de fazer

em relação ao DER e afastando a preliminar de ilegitimidade passiva em

relação a eventuais obras nos Colégios Estaduais Alvorada e Tancredo de

Almeida Neves e de falta de interesse processual do MINISTÉRIO PÚBLICO.

Por fim, deferiu a produção de prova
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documental, testemunhal e pericial.
 

 

 

4) O Senhor Perito apresentou laudo pericial (fls. 578/587).
 

 

 

5) A sentença (fls. 599/602) julgou procedente o pedido inicial, a fim de

"condenar o Estado do Paraná a obrigação de fazer consistente na realização

das adaptações pertinentes ao acesso dos portadores de deficiência física, em

conformidade com as regras da ABNT, nos prédios públicos dos Colégios

Estaduais Jaelson Biácio, Agrícola de Campo Mourão e Tancredo de Almeida

Neves, bem como, da 11ª Regional de Saúde, no prazo de seis meses, sendo

que, em havendo descumprimento desta obrigação, será aplicada multa diária,

o qual arbitro no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) nos termos do art. 536,

§1º, do NCPC" (f. 602). Ainda, condenou o Réu ao pagamento das custas

processuais, deixando de condená-lo ao pagamento de honorários

advocatícios.
 

 

 

6) O ESTADO DO PARANÁ apelou (fls.
 

609/619), argumentando que: a) a sentença, ao determinar que o ESTADO

realize obras, violou o
 

 

 

 

 

princípio da separação dos poderes, pois adentrou a esfera de conveniência e

oportunidade do Executivo; b) a Escola Pública Tancredo de Almeida Neves

cessou suas atividades de ensino estadual, permanecendo somente o ensino

fundamental, ofertado pelo MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO, de forma que

falta interesse processual ao MINISTÉRIO PÚBLICO para requerer que o

ESTADO DO PARANA realize obras na referida Escola.
 

 

 

7) Contrarrazões nas fls. 626/640.
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É o relatório.
 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO
 

 

 

a) Da preliminar de ilegitimidade passiva em relação a eventuais obras no DER
 

 

 

Inicialmente, deve ser mantida a decisão saneadora (fls. 555/561), que

acolheu a preliminar do Réu-Apelante e entendeu pela ilegitimidade passiva do

ESTADO DO PARANÁ para realizar eventuais obras em imóvel do

Departamento de Estradas e Rodagens  
 

 

 

 

 

DER.
 

 

 

Conforme bem elucidou referida decisão, o DER é uma autarquia estadual,

possuindo autonomia administrativa e personalidade jurídica própria, de forma

que responde por seus próprios atos, não sendo possível ajuizar a demanda

exclusivamente em face do ESTADO DO PARANÁ, que possui, apenas,

responsabilidade subsidiária.
 

 

 

b) Da preliminar de ilegitimidade passiva em relação a eventuais obras nos

Colégios Alvorada e Tancredo de Almeida Neves
 

 

 

Sustenta o ESTADO DO PARANÁ, em preliminar de contestação, que é parte

ilegítima para figurar no polo passivo da demanda em relação à obrigação de

fazer relacionada aos Colégios Alvorada e Tancredo de Almeida Neves, pois

estes funcionam "em dualidade" com escolas municipais, através de cessão de

uso autorizada pelo MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO.
 

 

 

O Núcleo Regional de Educação de Campo Mourão, por meio do Ofício nº

188/2011-CH (f. 464),
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esclareceu que no Colégio Estadual Alvorada, o ESTADO DO PARANÁ e o

MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO, funcionam "em dualidade com Escolas

Municipais através de Cessão de Uso autorizada pelo município" (f.
 

464). Assim sendo, é responsabilidade de qualquer um desses entes (ESTADO

DO PARANÁ ou MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO), realizar obras para permitir

o acesso de pessoas com deficiência física ou com mobilidade reduzida aos

edifícios do Colégio.
 

 

 

No caso, sendo somente o ESTADO DO PARANÁ parte passiva na demanda,

recai sobre ele a responsabilidade de realização dessas obras.
 

 

 

Ressalte-se, contudo, que em razão de utilizarem as Escolas em dualidade, são

também solidariamente responsáveis pelas referidas obras, de forma que

eventual ressarcimento do ESTADO DO PARANÁ junto ao MUNICÍPIO DE

CAMPO MOURÃO poderá ser pleiteado, inclusive pela via administrativa.
 

 

 

Quanto à legitimidade do ESTADO DO PARANÁ para realizar eventuais obras

na Escola Tancredo de Almeida Neves, verifica-se que, desde
 

 

 

 

 

dezembro de 2015, o ESTADO não mais utiliza referido Colégio. A partir dessa

data, são oferecidos serviços de ensino fundamental, exclusivamente, pelo

MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO. Tal informação é inclusive corroborada nas

contrarrazões do MINISTÉRIO PÚBLICO, que afirmou que "a mencionada

escola deixou de ofertar ensino médio, encerrando suas atividades em nível

estadual" (f. 638),
 

 

 

Ressalta-se que o Ofício nº 188/2011-CH, da Secretaria de Estado da Educação

Núcleo Regional da Educação de Campo Mourão (f. 464), esclareceu que o

imóvel, onde está localizado a Escola Tancredo de Almeida Neves, pertence ao
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MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO. E, encerrada as atividades de ensino

estadual na referida localidade, não se pode obrigar que o ESTADO DO

PARANÁ realize obras de adaptação para pessoas com deficiência, quando o

terreno pertence ao Município e é apenas por ele utilizado.
 

 

 

Portanto, é caso de se reconhecer a ilegitimidade passiva do ESTADO DO

PARANÁ em relação à realização de eventuais obras no Colégio Tancredo de

Almeida Neves.
 

 

 

 

 

Além disso, ao contrário do que pretende o MINISTÉRIO PÚBLICO, não é

possível que a execução da ordem de realização de obras na Escola Tancredo

de Almeida Neves recaia sobre o MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO. Isso porque

o MUNICÍPIO sequer integrou a demanda, e impor tal condição a terceiro, não

participante do processo, violaria o princípio do devido processo legal, da

ampla defesa e do contraditório.
 

 

 

Inobstante, é certo que devem ser respeitados os princípios da dignidade da

pessoa humana e da isonomia, e em especial o direito à acessibilidade do

deficiente físico, sendo certo que nada impede que o MINISTÉRIO PÚBLICO,

pela via administrativa ou judicial, requeira que o MUNICÍPIO DE CAMPO

MOURÃO realize as obras necessárias na referida Escola.
 

 

 

c) Da proteção das pessoas portadoras de deficiência e com mobilidade

reduzida
 

 

 

A Constituição Federal elenca, em seu artigo 5º, "caput", os direitos

fundamentais, prevendo dentre eles o direito à igualdade. Sabe-se que a

igualdade
 

 

 

 

 

buscada pela norma não é a igualdade formal, porém a material. Não basta
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tratar todos da mesma maneira, mas considerar as diferenças e buscar

diminuí-las, ao ponto em que essas diferenças não constituam obstáculos ao

exercício de direitos. Significa, em verdade, aquilo que se chama de isonomia,

isto é, tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de

suas desigualdades.
 

 

 

Buscando concretizar tal direito fundamental, a Constituição atribuiu a todos os

entes federados   no artigo 23, inciso II   a obrigação de "cuidar da saúde e

assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de

deficiência".
 

 

 

Já o Capítulo VII, da Carta Magna, que dispõe sobre a Família, Criança,

Adolescente, Jovem e Idoso, trata também sobre a adequada acessibilidade a

logradouros para pessoas portadoras de deficiência, prevendo:
 

 

 

"Art. 244. A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso

público e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes a
 

 

 

 

 

fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência,

conforme o disposto no art. 227, § 2º." (destaquei)
 

 

 

A seu turno, o mencionado §2º, do artigo 227, da Constituição Federal,

estipula que: "§ 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."

(destaquei)
 

 

 

Dessa forma, os dispositivos constitucionais acima transcritos, na classificação

clássica de José Afonso da Silva, enquadram-se como normas constitucionais

de eficácia limitada. Ou seja, para produzirem efeitos positivos necessitam ser

regulamentadas e integradas por uma norma infraconstitucional.
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Assim, concretizando o comando constitucional, foi editada a Lei Federal nº

7.853/89, que em seu artigo 2º, 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".
 

 

 

Garante, ainda, no inciso I, alínea "e", "o acesso de alunos portadores de

deficiência aos benefícios conferidos aos demais educandos, inclusive material

escolar, merenda escolar e bolsas de estudo".
 

 

 

Em seguida, foi publicada a Lei nº 10.098/2000, estabelecendo normais gerais

e critérios de promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de

deficiências.
 

 

 

Sob essa ótica, mais recentemente, em 06/07/2015, publicou-se a Lei nº

13.146/2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com

Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), que em seu artigo 1º, traz

como finalidade "assegurar e a
 

 

 

 

 

promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos de das

liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão

social e cidadania".
 

 

 

Referida Lei, no inciso I, do artigo 3º, define acessibilidade como "possibilidade

e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de

espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes,
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informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como

de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados

de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com

deficiência ou com mobilidade reduzida;"
 

 

 

Por sua vez, o artigo 8º, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, estabelece

que:
 

 

 

"Art. 8o É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com

deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à

saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à

habitação, à educação, à
 

 

 

 

 

profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à

reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo,

ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos,

à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária,

entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os

Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de

outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico."

(destaquei)
 

 

 

Assim, não há dúvidas que, como decorrência do princípio da dignidade da

pessoa humana e da isonomia, é dever do Estado assegurar às pessoas

portadoras de deficiência a efetivação dos direitos relativos à acessibilidade.
 

 

 

Especificamente, no caso concreto, o MINISTÉRIO PÚBLICO visa compelir o

ESTADO DO PARANÁ a realizar obras, em bens públicos por ele utilizados,

consistentes em adequação de banheiros para pessoas com deficiência e

construção de rampas de acesso para portadores de deficiência. Sobre o
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tema, a Lei nº 13.146/2015, no artigo 57, do Título III, que trata

especificamente da acessibilidade, dispõe:
 

 

 

"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." (destaquei).
 

 

 

Em suma, conclui-se que é dever do ESTADO DO PARANÁ, tomar as medidas

necessárias para, em cumprimento à Constituição Federal e à Lei específica de

Pessoas com Deficiência, permitir a adequada acessibilidade de pessoas

portadoras de deficiência física aos locais públicos estaduais.
 

 

 

No caso, o MINISTÉRIO PÚBLICO sustenta que os seguintes locais não estão

equipados com banheiros adaptados para pessoas portadoras de deficiência

física: a) Colégio Alvorada; b) Colégio Osvaldo Cruz; c) Colégio Jaelson Biacio;

d) 16ª Subdivisão da Polícia Civil; e) 11ª Regional de Saúde; f) 11º Batalhão

da Polícia Militar; g) Secretaria da Agricultura e Abastecimento.
 

 

 

 

 

Alega também que as seguintes localidades não possuem rampas de acesso a

todos os lugares: a) Colégio Agrícola de Campo Mourão; b) Colégio Alvorada;

c) 11ª Regional de Saúde.
 

 

Sendo certo que a responsabilidade de realizar as adaptações necessárias nos

referidos locais é do ESTADO DO PARANÁ, necessário analisar a prova pericial,

que em vistoria "in loco", constatou a real condição de cada edifício.
 

 

 

Em relação aos Colégio Alvorada, Colégio Osvaldo Cruz, 11º Batalhão da

Polícia Militar, 16ª Subdivisão da Polícia Civil e Secretaria Estadual da

Agricultura e Abastecimento o perito constatou que estes possuem tanto

rampa de acesso para portadores de deficiência física como banheiros

adaptados para deficientes físicos (cf. itens 3.2.1., 3.2.3, 3.2.5, 3.2.8 e 3.2.9
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da perícia   fls. 582/583).
 

 

 

Quanto ao Colégio Jaelson Biacio, a perícia constatou que não possui rampas

de acesso e que, apesar de possuir banheiros adaptados para deficientes

físicos, estes não podem ser acessados por falta de rampas (cf. item 3.2.6   f.

582)
 

 

 

A seu turno, conforme o laudo pericial, a 11ª Regional de Saúde e o Colégio

Agrícola de Campo Mourão não possuem rampas de acesso ou banheiros

adaptados para portadores de deficiência (cf. itens 3.2.7 e 3.2.2   f. 582).
 

 

 

Em conclusão, é dever do ESTADO DO PARANÁ providenciar as reformas

pertinentes no Colégio Jaelson Biacio, que não possui rampas de acesso, na

11º Regional de Saúde e no Colégio Agrícola de Campo Mourão, que não

possuem rampas de acesso nem banheiros adaptados para deficientes.
 

 

 

Noutro aspecto, não é demais ressaltar que cabe ao Estado gerenciar seus

recursos e formular políticas públicas voltadas para o bem-estar da sociedade.
 

 

 

Não obstante, o princípio da inafastabilidade da jurisdição confere ao Poder

Judiciário, quando provocado, o poder-dever de afastar ameaça ou ofensa a

direitos, não prosperando qualquer alegação de ingerência em atribuições de

natureza administrativa e de violação ao princípio da separação
 

 

 

 

 

dos poderes.
 

 

 

Destarte, ao determinar que o ESTADO DO PARANÁ realize obras direcionadas

à acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência, o Poder Judiciário não

está administrando os recursos financeiros nem tampouco desempenhando

funções típicas do Poder Executivo, mas, antes de tudo, está primando pela

obediência à Constituição Federal, norma máxima, que, por óbvio, prevalece
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sobre quaisquer outros atos normativos (primários e secundários).
 

 

 

Dessa forma, a condenação do ESTADO à realização de obras que permitam o

acesso de pessoas com deficiência a logradouros públicos não viola o princípio

da separação dos poderes, pelo contrário, apenas, visa dar efetividade à

Constituição Federal e à legislação especifica que rege o tema.
 

 

 

Inclusive, esse é o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal em

caso semelhante:
 

 

 

"DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DE

POLÍTICAS
 

 

 

 

 

PÚBLICAS. REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA.
 

CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA

CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO

EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA

MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA

EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013.
 

1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na

decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste

Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações

excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas

assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais,

sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes.

Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática

delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual

ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso

extraordinário." (ARE 886710 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER,
 

 

 

 

 



17/10/2017 Jurisprudência - TJPR

https://portal.tjpr.jus.br/jurisprudencia/publico/imprimirPesquisa.do?tjpr.url.crypto=8a6c53f8698c7ff7be4b80f414624b3f33113488aa693b6bf8d4… 15/16

Primeira Turma, julgado em 03/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232

DIVULG 18-11-2015 PUBLIC 19-11- 2015).
 

 

 

ANTE O EXPOSTO, voto por que seja:
 

 

 

a) dado parcial provimento ao Apelo, a fim de excluir a condenação do

ESTADO DO PARANÁ a realizar obras na Escola Tancredo de Almeida Neves.
 

 

 

b) mantida, no mais, a sentença em Remessa Necessária, de modo que,

transitada em julgado, deverá a autoridade responsável ser intimada

pessoalmente, para o cumprimento, mediante aquelas cominações.
 

 

 

Considerando que apenas um dos pedidos do Apelo foi acolhido, observando o

princípio da sucumbência, continua o ESTADO DO PARANÁ responsável pelo

pagamento das custas processuais.
 

Por fim, deixo de arbitrar honorários recursais, nos termos do § 11, do artigo

85, do Código de Processo Civil de 2015, por ser o Autor-Apelado o Ministério

Público.
 

 

 

 

 

DECISÃO
 

 

 

ACORDAM os integrantes da Quinta Câmara Cível do TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DO ESTADO DO PARANÁ, por unanimidade de votos, em dar parcial

provimento ao Apelo, mantendo-se a sentença em sede de Reexame

Necessário, nos termos da fundamentação.
 

 

 

Participaram do julgamento o Desembargador LUIZ MATEUS DE LIMA,

Presidente com voto, e o Juiz Substituto em 2º Grau ROGÉRIO RIBAS.
 

 

 

CURITIBA, 09 de maio de 2017.
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Desembargador LEONEL CUNHA Relator
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Acessado em: 17/10/2017 11:06:21


