
EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA INFÂNCIA 

E DA JUVENTUDE DA COMARCA DE TORRES/RS: 

 

 

 

   “A criança é o princípio sem fim. 

   O fim da criança é o princípio do fim. 

Quando uma sociedade deixa matar as suas crianças, é 

porque começou o seu suicídio como sociedade. 

Quando não as ama, é porque deixou de se reconhecer 

como sociedade” (Herbert de Souza. Criança é Coisa 

Séria). 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO, por seu órgão signatário, no 

uso de suas atribuições legais e constitucionais, com base no Inquérito Civil n.º 

111/2011 – Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Torres, vem à 

presença de Vossa Excelência promover a presente 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR, em 

face do 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, pessoa jurídica de 

Direito Público, com sede situada na Avenida Borges de 

Medeiros, n.º 1501, na Capital do Estado e do 

 

MUNICÍPIO DE TORRES, Pessoa Jurídica de Direito 

Público, na pessoa de seu representante legal, Prefeito 

Municipal João Alberto Machado Cardoso, com sede na 

Rua Júlio de Castilhos, n.º 707, em Torres/RS,, pelos 

seguintes fatos e fundamentos jurídicos: 

 

   



1. DOS FATOS: 

 

  O Ministério Público instaurou o Inquérito Civil n.º 111/2011, com 

o objetivo de investigar a atual situação das escolas do município de Torres, 

nos ensinos infantil, fundamental, médio e especial, no tocante à estrutura e 

processo de inclusão escolar 

 

  Oficiados o Município de Torres e a 11ª Coordenadoria Regional 

de Educação (fls. 23/24), os quais apresentaram resposta (fls. 29/32). 

 

Realizado Parecer Técnico pela DAT – Divisão de 

Assessoramento Técnico do Ministério Público (fls. 34/430), nas Escolas de 

Educação Infantil Municipais. 

 

Realizada audiência na Promotoria de Justiça, compareceram a 

Professora Márcia Valéria Lobler Pereira, a Secretária Municipal de Educação 

Rosa Maria Lumertz, o Procurador Jurídico do Município, Dr. Marcello 

Salvador, as Professoras da escola Jorge Lacerda Cleusa Munari e Maria 

Evani da Silveira, a professora da Escola Estadual José Quartieiro Rosane 

Santos Peres, a assistente social Sandra de Souza Moretto, bem como o 

Arquiteto André Huyer, lotado na Divisão de Assessoramento Técnico do 

Ministério Publico, não foi obtido êxito na firmatura de Termo de 

Ajustamento de Conduta (fls. 440/441). 

 

Ora, esgotadas as vias de solução extrajudicial do caso, não pode 

o Ministério Público ficar na dependência da vontade política do gestor 

municipal quanto À estrutura e processo de inclusão escolar. 

  

Por conseguinte, a omissão administrativa no dever fundamental 

de assegurar/concretizar o princípio constitucional da prioridade absoluta 

implicou no ajuizamento da presente demanda pelo Ministério Público, a fim de 

buscar a (necessária) prestação jurisdicional do Estado.  

 

  



  2. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 

 

 

2.1 DIREITO FUNDAMENTAL À INCLUSÃO ESCOLAR COMO 

TRUNFO. A JURISDIÇÃO E A DEMOCRACIA NO CONSTITUCIONALISMO 

CONTEMPORÂNEO: 

 

A realidade da vida de inúmeras crianças e adolescentes com 

edficiência não passa despercebida pelo direito, diante da juridicização de 

demandas voltadas À implementação dos direitos fundamentais prestacionais. 

Nesta linha de raciocínio, é preciso salientar que o caráter prestacional do 

direito À inclusão escolar implica no dever fundamental de o Poder Público 

adotar os mecanismos necessários para a concretização dos princípios 

insculpidos na Carta da República.  Os direitos prestacionais possuem cinco 

dimensões principais: jurídico-política, socioeconômica, temporal, moral e 

cultural.  

 

A dimensão jurídico-política está relacionada ao cumprimento das 

promessas tardias da Constituição, a qual significa a normatividade que acopla 

o direito e a política e irradia seus efeitos no processo de interpretação do 

direito.  

 

A dimensão socioeconômica, por sua vez, está relacionada À 

concepção do desenvolvimento como liberdade, na linha do economista 

indiano Amartya Sen, significa dizer que razões utilitaristas não podem 

fragilizar a eficácia do direito prestacional, sob pena de admitir-se que a 

implementação, pelo Poder Público, de equipamentos voltados à inclusão 

escolar estaria condicionada à existência de “cofres cheios”. Tal constatação, 

por óbvio, não procede, sobretudo em virtude da denominada dimensão 

temporal ou prospectiva dos direitos prestacionais. Dito de outro modo, a 

consecução de equipamentos e serviços públicos voltados ao atendimento das 

crianças e adolescentes com deficiência alinha-se à máxima efetividade dos 

direitos, bem como ao princípio da proibição do retrocesso social, o qual é 

vinculante.  



 

Ademais, destaca-se a dimensão moral do direito-dever 

prestacional, de modo que não há justificativa teórico-prática plausível para 

aceitação das omissões inconstitucionais. Daí dizer-se que o direito à inclusão 

escolar insere-se na categoria de trunfo e reclama uma necessária leitura moral 

do processo jurisdicional voltado à sua concretização empírica. Por fim, a 

dimensão cultural dos direitos prestacionais imbrica-se com o papel exercido 

pela tradição e pela história no processo de afirmação dos direitos humanos. 

A esse respeito, mister é salientar que a história é irmã siamesa 

da verdade, cumprindo ressaltar a existência de uma tradição inautêntica no 

que toca ao tratamento conferido pelo Estado às pessoas com deficiência, 

desde tempos remotos, onde os deficientes eram lançados do alto de 

precipícios ou, ainda, queimados por conta da crença histórica de que a má 

formação congênita estaria relacionada a algum castigo divino, gerando 

perplexidade no imaginário coletivo de então. No curso do processo de 

afirmação gradual e histórica de direitos humanos, a Convenção das Nações 

Unidas do Direito dos Homens de 1949 constitui marco fundamental e balizador 

como divisor de águas de uma cultura voltada à fundamentação ética dos 

direitos humanos. Nessa esteira, o Pacto Internacional de direitos Civis 

Políticos e o Pacto Internacional de Direitos econômicos  e sociais 

corroboraram a preocupação dos Estados com a proteção da pessoa humana, 

na perspectiva traçada há muito tempo por Protágoras, quando assentou que 

“o homem é a medida de todas as coisas”. Passo seguinte, reportando-se 

ao cenário jurídico pátrio, a Lei n.º 7.853/89, positivou as violações e 

discriminações aos direitos das pessoas com deficiência. Por outro lado, 

somente a partir da Constituição de 1988 e da sua interpretação em matéria de 

direitos fundamentais, foi possível estabelecer uma ruptura paradigmática, 

mediante um processo de descontinuidade, a partir da aferição dos erros e 

falsificabilidades do modelo anterior, na linha de Karl Popper, no âmbito da 

epistemologia das ciências humanas.  

 

A Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência sinaliza 

a importância da compreensão da denominada dimensão cultural dos direitos 

prestacionais, lançando novas perspectivas para o enfrentamento da temática 



relacionada à inclusão das pessoas com deficiência, nomeadamente na esfera 

da educação escolar. 

 

Todavia, na atual quadra da história, o problema dos direitos 

humanos não é o de fundamentação, mas sim da sua efetiva proteção e 

promoção, como bem lembra Norberto Bobbio, na obra “A Era dos Direitos”. Do 

referido doutrinador italiano, colhe-se a lição de que o direito tem uma função 

promocional ou percursora, de maneira a influenciar o processo de 

transformação social e correção das desigualdades. As ações afirmativas 

inserem-se exatamente neste contexto, de disseminar na coletividade a 

importância do respeito As diferenças, mediante adoção de instrumentos e 

mecanismos de discriminação positiva, de tal modo que a afirmação histórica 

dos direitos humanos, após longo trajeto percorrido, não pode ser fragilizada 

por discursos utilitaristas ou “razões de Estado”, sobretudo diante da 

integridade e da autonomia do Direito e da jurisdição no constitucionalismo 

contemporâneo. O papel do Ministério Público e do Judiciário é o de garantir os 

direitos das pessoas, valendo-se dos instrumentos À disposição no 

ordenamento jurídico, destacando-se o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública no 

horizonte do devido processo constitucional.  

 

Reportando-se ao caso concreto, não há qualquer justificativa 

para o estado de inércia administrativa do Município de Torres, porquanto 

a omissão é lesiva do direito à inclusão escolar, conforme comprova a 

instrução do inquérito Civil em tela, o qual é submetido à apreciação 

jurisdicional. Ora, se o desenvolvimento deve ser visto como liberdade 

(Amartya Sen), que liberdade têm crianças e adolescentes com 

deficiência sem o acesso garantido a um dos direitos fundamentais mais 

básicos, como o direito à educação? 

 

A compreensão de que a criança e o adolescente são sujeitos de 

direitos e deveres não meros objetos de intervenção no mundo adulto, resultou 

de um corte epistemológico em relação à famigerada doutrina da situação 

irregular, prevista no Código de Menores, implicando na efetiva tutela dos seus 

direitos fundamentais, a exemplo da saúde, educação, segurança, lazer, etc. 



 

  Nesse sentido, a pedra de toque é justamente a concepção de 

que o público infantil encontra-se em peculiar condição de desenvolvimento, 

devendo a família, a sociedade e o Estado, a partir de uma atuação solidária, 

confluir esforços no sentido da promoção e na defesa da criança e do 

adolescente. 

 

  Na lição de Cury, Garrido e Marçura1: 

 

“A proteção integral tem como fundamento a concepção 

de que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos, 

frente à família, à sociedade e ao Estado. Rompe com a 

idéia de que sejam simples objetos de intervenção no 

mundo adulto, colocando-os como titulares de direitos 

comuns a toda e qualquer pessoa, bem como de direitos 

especiais decorrentes da condição peculiar de pessoas 

em processo de desenvolvimento.” 

 

A expressão Poder Público diz respeito a todos os entes da 

federação, ou seja, União, Estados-Membros, Municípios e Distrito Federal, 

uma vez que o dever constitucional de promoção da educação é comum e 

independe da esfera governamental. Vale dizer, também, que o Estatuto da 

Criança e do Adolescente instituiu a municipalização do atendimento dos 

direitos da criança e do adolescente, como se depreende do artigo 88, inciso I, 

do referido diploma legal. 

 

Por sua vez, brota a legitimidade ativa do Parquet para a presente 

demanda, como, aliás, dispõe o artigo 201, inciso V, do diploma infanto-juvenil.  

 

A via processual eleita nos é apontada pelo artigo supracitado, 

qual seja, ação civil pública. Esta, como sabido, pode ter por objeto a 

                                                         
1
 CURY; GARRIDO; MARÇURA. Estatuto da Criança e do Adolescente Anotado. 3. ed. rev. 

atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 21. 



imposição ao demandado de obrigação de fazer ou de não fazer (art. 3º da Lei 

7.347/85 e art. 213, ECA).  

 

Em 09 de Dezembro de 1975, através da Resolução n° 3.447/75, 

a Organização das Nações Unidas – ONU, proclamou a seguinte Declaração:  

 

“DECLARAÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS DEFICIENTES  

 
A Assembléia Geral 
(...) 
PROCLAMA esta Declaração dos Direitos das 
Pessoas Deficientes e apela à ação nacional e 
internacional para assegurar que ela seja utilizada 
como base comum de referência para a proteção 
destes direitos: 
1 - O termo "pessoas deficientes" refere-se a 
qualquer pessoa incapaz de assegurar por si 
mesma, total ou parcialmente, as necessidades de 
uma vida individual ou social normal, em decorrência 
de uma deficiência, congênita ou não, em suas 
capacidades físicas ou mentais. 
2 - As pessoas deficientes gozarão de todos os 
diretos estabelecidos a seguir nesta Declaração. 
Estes direitos serão garantidos a todas as pessoas 
deficientes sem nenhuma exceção e sem qualquer 
distinção ou discriminação com base em raça, cor, 
sexo, língua, religião, opiniões políticas ou outras, 
origem social ou nacional, estado de saúde, 
nascimento ou qualquer outra situação que diga 
respeito ao próprio deficiente ou a sua família.  
3 - As pessoas deficientes têm o direito inerente de 
respeito por sua dignidade humana. As pessoas 
deficientes, qualquer que seja a origem, natureza e 
gravidade de suas deficiências, têm os mesmos 
direitos fundamentais que seus concidadãos da 
mesma idade, o que implica, antes de tudo, o direito 
de desfrutar de uma vida decente, tão normal e 
plena quanto possível. 
4 - As pessoas deficientes têm os mesmos direitos 
civis e políticos que outros seres humanos: o 
parágrafo 7º da Declaração dos Direitos das 
Pessoas Mentalmente Retardadas (*) aplica-se a 
qualquer possível limitação ou supressão destes 
direitos para as pessoas mentalmente deficientes. 
(*) O parágrafo 7º da Declaração dos Direitos das 
Pessoas Mentalmente Retardadas estabelece: 
‘Sempre que pessoas mentalmente retardadas forem 



incapazes devido à gravidade de sua deficiência de 
exercer todos os seus direitos de um modo 
significativo ou que se torne necessário restringir ou 
denegar alguns ou todos estes direitos, o 
procedimento usado para tal restrição ou denegação 
de direitos deve conter salvaguardas legais 
adequadas contra qualquer forma de abuso. Este 
procedimento deve ser baseado em uma avaliação 
da capacidade social da pessoa mentalmente 
retardada, por parte de especialistas e deve ser 
submetido à revisão periódicas e ao direito de apelo 
a autoridades superiores’ (sic).  
5 - As pessoas deficientes têm direito a medidas que 
visem capacitá-las a tornarem-se tão autoconfiantes 
quanto possível.  
(...). 
10 - As pessoas deficientes deverão ser protegidas 
contra toda exploração, todos os regulamentos e 
tratamentos de natureza discriminatória, abusiva ou 
degradante. 
(...) 
11 - As pessoas deficientes deverão poder valer-se 
de assistência legal qualificada quando tal 
assistência for indispensável para a proteção de 
suas pessoas e propriedades. Se forem instituídas 
medidas judiciais contra elas, o procedimento legal 
aplicado deverá levar em consideração sua condição 
física e mental. 
13 - As pessoas deficientes, suas famílias e 
comunidades deverão ser plenamente informadas 
por todos os meios apropriados, sobre os direitos 
contidos nesta Declaração”. 
 

 Posteriormente, em 03 de Outubro de 1982, através da 

Resolução n. 37/82, a Assembléia Geral das Nações Unidas aprovou o 

Programa de Ação Mundial para as Pessoas Portadoras de Deficiência, 

estabelecendo igualdade entre o direito das pessoas com deficiência e dos 

demais cidadãos.  

 

No Brasil, através do Decreto n.º 3.956/2001, foi promulgada a 

Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação Contra as Pessoas Portadoras de Deficiência de 1999. 

 



Porém, foi através do Decreto Legislativo n.º 186, de 09 de julho 

de 2008, que o Brasil incorporou ao ordenamento jurídico pátrio direitos 

consagrados aos portadores de deficiência por organismo internacional, 

conferindo status de emenda constitucional à Convenção sobre Direitos das 

Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo – Nova York, Estados 

Unidos da América, 30 de março de 2007. 

 

Reza o § 3º do artigo 5º da Constituição Federal, com a redação 

que lhe foi dada pela Emenda Constitucional n.º 45: 

 

“Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos 

que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em 

dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, 

serão equivalentes às emendas constitucionais”. 

 

     

  E guardando a Convenção sobre Direitos das Pessoas Com 

Deficiência e seu Protocolo Facultativo paridade com as normas 

constitucionais, todo o ordenamento jurídico hierarquicamente inferior a eles 

deve guardar obediência. 

 

As nossas legislações federal, estadual e municipal são 

pleonásticas ao determinar as crianças e adolescente 

portadores de deficiência recebam do Estado as 

condições para exercerem seu direito à educação.  

 

A Constituição Federal de 1988 dispõe em seus artigos 

23, inciso II, 24, inciso XIV, 227, § 2º, e 244, o seguinte:  

 

 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios:  

(...)  

 

II – cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e 



garantia das pessoas portadoras de deficiência;  

 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito 

Federal legislar concorrentemente sobre:  

 

(...)  

 

XIV – proteção e integração social das pessoas 

portadoras de deficiência;  

 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado 

assegurar à criança e ao adolescente, 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.  

 

(…)  

 

§ 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.  

 

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.   

 



Na esteira de Konrad Hesse2, a Constituição não é um mero 

pedaço de papel. Ao revés, possui força normativa e vincula os Poderes 

Constituídos, como se depreende da passagem a seguir transcrita: 

 

“A Constituição jurídica logra conferir forma e modificação à 

realidade. Ela logra despertar ‘a força que reside na 

natureza das coisas’, tornando-se ativa. Ela própria 

converte-se em força ativa que influi e determina a 

realidade política e social. Essa força impõe-se de forma 

tanto mais efetiva quanto mais ampla for a convicção sobre 

a inviolabilidade da Constituição, quanto mais forte mostrar-

se essa convicção entre os principais responsáveis pela 

vida constitucional. Portanto, a intensidade da força 

normativa da Constituição apresenta-se, em primeiro plano, 

como uma questão de vontade normativa, de vontade de 

Constituição (Wille zur Verfassung)”.   

 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Federal nº 

8.069/1990, também traz dispositivos protegendo a criança e o adolescente 

portadores de deficiência:  

 

Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao 

adolescente:  

(…)  

III - atendimento educacional especializado aos 

portadores de deficiência, preferencialmente na rede 

regular de ensino;  

 

Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as 

ações de responsabilidade por ofensa aos direitos 

assegurados à criança e ao adolescente, referentes 

                                                         
2
 HESSE, Konrad. A Força Normativa da Constituição. Trad. Gilmar Ferreira Mendes. Porto 

Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1991, p. 24. 



ao não oferecimento ou oferta irregular:  

(…)  

II - de atendimento educacional especializado aos 

portadores de deficiência;  

 

 

A Lei Federal nº 7.853/1989, que “dispõe sobre o apoio às pessoas 

portadoras de deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria 

Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência – Corde, institui 

a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, 

disciplina a atuação do Ministério Público, define crimes, e dá outras 

providências”, prevê o seguinte: 

  
 
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 objeto 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.  
 

 

A Lei nº 10.098/2000, que “estabelece normas gerais e critérios 

básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de 



deficiência e com mobilidade reduzida, e dá outras providências”, dispôs o 

seguinte sobre as instalações já existentes:  

 

Art. 4º As vias públicas, os parques existentes, 

assim como as respectivas instalações de serviços e 

mobiliários urbanos deverão ser adaptados, 

obedecendo-se ordem de prioridade que vise à 

maior eficiência das modificações, no sentido de 

promover mais ampla acessibilidade às pessoas 

portadoras de deficiência ou com mobilidade 

reduzida.  

 

Assim como a União, o Estado do Rio Grande do Sul tem farta 

legislação protegendo os portadores de deficiência, a iniciar pela Constituição 

Estadual, in verbis:  

 
 
Art. 195 - O Estado implementará política especial 
de proteção e atendimento aos deficientes, visando 
a integrá-los socialmente.  
 
(…)  
§ 2º - Os logradouros e edifícios públicos serão 
adaptados para permitir o livre acesso aos 
deficientes físicos.  
 
 
Art. 199 - É dever do Estado:  
 
(…)  
VII - proporcionar atendimento educacional aos 
portadores de deficiência e aos superdotados;  
 
Art. 214 - O Poder Público garantirá educação 
especial aos deficientes, em qualquer idade, bem 
como aos superdotados, nas modalidades que se 
lhes adequarem. 
  
Art. 260 - O Estado desenvolverá política e 
programas de assistência social e proteção à 
criança, ao adolescente e ao idoso, portadores ou 
não de deficiência, com a participação de entidades 
civis, obedecendo aos seguintes preceitos:  



(…)  
III - criação de programas de prevenção, de 
integração social, de preparo para o trabalho, e de 
acesso facilitado aos bens e serviços e à escola, e 
de atendimento especializado para crianças e 
adolescentes portadores de deficiência física, 
sensorial, mental ou múltipla;  

 

 

Art. 261 - Compete ao Estado:  

 

I - dar prioridade às pessoas com menos de 

quatorze e mais de sessenta anos em todos os 

programas de natureza social, desde que 

comprovada a insuficiência de meios materiais;  

(…)  

IV - estabelecer programas de assistência aos 

idosos portadores ou não de deficiência, com 

objetivo de proporcionar-lhes segurança econômica, 

defesa da dignidade e bem-estar, prevenção de 

doenças, integração e participação ativa na 

comunidade;  

 

 

Portanto, não restam dúvidas de que cabe ao Poder Público 

tomar todas as medidas efetivas para assegurar às pessoas com deficiência 

igualdade de tratamento com relação às demais pessoas. Dentre tais 

medidas, destaque-se, no caso concreto, as tendentes a garantir o acesso de 

deficientes nas escolas municipais e estaduais. Calha, aqui, ressaltar que a 

educação constitui direito social consagrado pela Constituição Federal no artigo 

6º3. 

 

Ademais, há que se ter presente que o atendimento devido às 

crianças e adolescentes deve ser prioritário, rezando o artigo 227 da Lei Maior: 



 

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 toda 
forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão.  
 

 Também o inciso II, parágrafo 1º, do art. 227, dispõe que: 

 

§1º O Estado promoverá programas de assistência  
integral à saúde da criança e do adolescente, 
admitida a participação de entidades não 
governamentais e obedecendo os seguintes 
preceitos: 
(...); 
II – criação de programas de prevenção e 
atendimento especializado para os portadores de 
deficiência física, sensorial ou mental, bem como de 
integração social do adolescente 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 
preconceitos e obstáculos arquitetônicos.(grifei) 

 

     

O Estatuto da Criança e do Adolescente, que reproduz a norma 

constitucional, no que diz respeito ao necessário atendimento prioritário, 

estabelece: 

 

Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente:  
(...); 
III – atendimento educacional especializado aos 
portadores de deficiência preferencialmente na rede 
regular de ensino; 
(...). 

     

                                                                                                                                                                     
3
 “Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a mordia, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, no 

forma desta Constituição.” 



     

Merece também ser destacada a regra contida no artigo 208 do 

citado Estatuto, inserida no Capítulo VII, que trata “Da Proteção Judicial dos 

Interesse Individuais, Difusos e Coletivos: 

 

Art. 208: Regem-se pelas disposições desta Lei as 
ações de responsabilidade por ofensa aos direitos 
assegurados à criança e ao adolescente, referentes 
ao não-oferecimento ou oferta irregular: 
(...); 
II – de atendimento educacional especializado aos 
portadores de deficiência.  
(...). 

 

           

 A omissão estatal no cumprimento do preceito constitucional, destarte, 

deve ser dura e severamente rechaçada. O ensinamento de Dirley da Cunha 

Junior, em sua obra Controle Judicial das Omissões do Poder Público, há de 

ser destacado: 

 

(...) não podemos concordar com aqueles que sustentam, com 

base na doutrina estrangeira, encontrar-se a eficácia dos direitos 

fundamentais dependente do limite fático da reserva do possível, 

porque sempre haverá um meio de remanejar os recursos 

disponíveis, retirando-os de outra áreas (transporte, fomento 

econômico, serviço da dívida, etc.), onde sua aplicação não está 

tão intimamente ligada aos direitos mais essenciais do homem, 

como a vida, a integridade física, a saúde, a educação, por 

exemplo.  

 

Por oportuno, colaciona-se o seguinte precedente jurisprudencial: 

 

“APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO 
ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE 
ADAPTAÇÃO DAS ESCOLAS ESTADUAIS Á 
ACESSIBILIDADE AOS PORTADORES DE 
DEFICIÊNCIAS. POSSIBILIDADE DA 



DETERMINAÇÃO. PRAZO. MULTA (ASTREINTES). 
POSSIBILIDADE DE ARBITRAR Á FAZENDA 
PÚBLICA. EXEGESE DO ART. 644 DO CPC E ART. 
461, §§5º E 6º DO CPC. POR MAIORIA, VENCIDO 
O DES. MARIANI, APELAÇÃO CIVEL 
DESPROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70031776552, 
Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 
15/09/2010) grifei 

 

Constata-se que minuciosas diligências foram realizadas pelo 

Ministério Público, através de sua Divisão de Assessoramento Técnico, 

demonstrando, de forma inequívoca que diversas modificações devem ser 

realizadas, com o fim de atender o menor deficiente. 

 

Deste modo, cabe referir a seguir algumas situações verificadas 

nas Vistorias e Avaliações realizadas pela Unidade de Assessoramento 

Técnico Ministério Público. 

Na Escola Estadual de Educação Básica Governador Jorge 

Lacerda restou constatado que carece de acessibilidade arquitetônica, sendo 

que a Sala de Recursos, a de Altas Habilidades, o Laboratório de Ciências e de 

Informática encontram-se no piso superior e, portanto, não estão preparadas 

atender alunos com limites de locomoção. A biblioteca está localizada no 

térreo, mas com desníveis.  

 

Ainda, não há portas alargadas para receber cadeirantes; não há 

banheiros adaptados; no tocante à distribuição de alunos com NEE nas turmas 

do ensino regular há incongruências quanto às normativas, havendo turmas 

com 7 alunos além do prescrito (fls. 34/81). 

 

Por sua vez, na Escola Estadual de Educação Básica Marechal 

Deodoro, restou constatado que há necessidade de adaptação dos banheiros 

para cadeirantes, com barras de segurança, portas alargadas e vaso adaptado; 

também devem os bebedouros serem adaptados; não há transporte escolar 

adaptado para alunos com dificuldade de mobilidade; a sala de multirecursos 

tem destinação de apenas uma professora com 20 (vinte) horas, devendo esta 

carga ser complementada com mais vinte horas; os professores, de um modo 



geral, não estão preparados adequadamente para atender alunos com AEE; há 

número excessivo de alunos com NEE em algumas turmas, o que deve ser 

readaptado; há falta de espaço para a Sala de Recursos, sendo que a maioria 

dos equipamentos encontram-se na escola, mas encaixotados, sendo urgente 

a construção ou destinação de um espaço adequado à instalação da Sala em 

comento (fls. 82/121). 

 

Na Escola Estadual de Educação Básica Marechal Deodoro 

restou verificada a necessidade de substituição das mesas dos refeitórios para 

atender alunos cadeirantes; a adaptação dos banheiros ao uso de cadeirantes, 

com portas alargadas, vaso sanitário adequado e barras de segurança; há 

necessidade de alargamento de todas as portas das salas de uso comum, 

como Biblioteca, Laboratório e refeitório; não há transporte escolar adaptado 

para alunos com dificuldade de mobilidade; a sala de recursos tem apenas uma 

professora com carga de 20 (vinte) horas, o que é insuficiente; a sala de 

recursos apresenta instalações diminutas, dificultando o atendimento em grupo, 

não há equipamentos, não possui janelas, carecendo de ventilação e 

iluminação; a Diretora da Escola desconhece a possibilidade de recebimento 

de matrículas duplas, para atendimento de alunos com NEE, bem como em 

relação À habilitação da Escola para obtenção dos equipamentos e materiais 

para a Sala de Recursos Multifuncionais (fls. 122/170). 

 

Na Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Rita restou 

verificado que a sala para atendimento das crianças com NEE é compartilhada 

para atendimento das crianças com necessidade de reforço escolar que não 

possuem laudo médico, em horários pré-estabelecidos e sempre no turno 

inverso da turma regular de ensino; a escola não utiliza o kit recebido pelo 

Ministério da Educação; o espaço da referida sala é pequeno, não tendo 

ocorrido projeto arquitetônico para a implantação correta do espaço, 

dificultando o trabalho em grupo e limitando o trabalho À mesa; não há projeto 

arquitetônico quanto às normas de acessibilidade, como previsão para 

circulação de cadeirantes, rampas, banheiros adaptados; não há transporte 

escolar adaptado para alunos com dificuldade de mobilidade; inexiste professor 



assistente e/ou monitor nas turmas com crianças em NEE; deve ser adequado 

o número de alunos por sala (fls. 179/246). 

 

Na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor 

Manoel Oliveira Carneiro a vistoria constatou que há necessidade de 

formação e capacidade continuada dos professores que trabalham em sala de 

AEE, adequar o número de alunos por turma em séries iniciais e finais de 

acordo com as recomendações vigentes 

 

Em todas as avaliações restou constatada a dificuldade e 

morosidade na avaliação e emissão de laudo das crianças com NEE no 

Município. 

 

Ainda, a vistoria realizada pelo arquiteto do Ministério Público 

constatou que todas as escolas devem se adequar a fim de atender 

minimamente alguns requisitos básicos, como a rota acessível, que permite a 

pessoa acessar desde a via pública até o interior do prédio. Ademais, restou 

verificado que todos os prédios devem ter sanitários acessíveis, sinalização 

visual e mobiliário adequado, devendo as instituições de ensino no Município 

ser adequadas às normas  e legislação de acessibilidade. 

 
 

O técnico do Ministério Público, em suas recomendações, muito 

bem sugeriu que como a adequação integral de prédios pode ser dispendiosa, 

é razoável que sejam realizadas as modificações em etapas, mediante 

cronograma de adequação dos prédios, compreendendo diagnóstico da 

situação atual, projeto, cronograma de execução das adequações. Ademais, 

sugeriu que para as situações emergenciais cada escola poderá apresentar 

plano de adequação, concentrando-se no térreo as salas a serem utilizadas por 

PCD. 

 

Ademais, ainda apresentou a recomendação de remanejo, para 

que sejam lotados em prédios que atendam suas necessidades. 

 



Cabe ressaltar que o dinheiro público deve ser empregado 

pelo gestor com responsabilidade, o que não restou verificado pois, 

conforme citado pelo arquiteto autor da vistoria, um prédio novo 

construído pelo Município apresenta vários problemas de acessibilidade, 

o que é inadmissível (fls. 425/430). 

 
 

Por conseguinte, a demanda em tela é imperativa, a fim de 

assegurar o princípio da prioridade absoluta dos direitos das crianças, e o 

direito da pessoa com deficiência. 

 

 

  3. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA: 

 

Cuidou o Ministério Público de revelar a Vossa Excelência, nos 

tópicos antecedentes, que crianças estão sofrendo danos em seus direitos 

subjetivos, danos esses de difícil, senão impossível reparação, mercê da 

revelada omissão do requerido, embora tais direitos tenham sua incolumidade 

tutelada pela Ordem Jurídica, eis que em torno deles gravita - protegendo-os - 

a fumaça do bom direito. 

 

Consoante o artigo 273, caput, do Código de Processo Civil, “o 

juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os 

efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova 

inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação”. 

 

O legislador foi ainda mais longe, permitindo que o magistrado 

defira tutela de natureza cautelar, incidentalmente, no processo de 

conhecimento, pelo princípio da fungibilidade, acolhido no artigo 273, § 7º do 

CPC, in verbis: 

 

“§7º Se o autor, a título de antecipação de tutela, requerer 

providência de natureza cautelar, poderá o juiz, quando 

presentes os respectivos pressupostos, deferir a medida 



cautelar em caráter incidental do processo ajuizado 

(Parágrafo acrescentado pela Lei n. 10.444, de 7.5.2002)” 

 

Com a nova redação do texto legal, tornou-se possível a 

cumulação de pedido certo e determinado com a antecipação total ou parcial 

dos efeitos jurídicos desse mesmo pedido, isso, liminarmente e inaudita altera 

pars, em face da demonstração do evidente risco que a demora na solução da 

lide trará àquele que pleiteia a tutela jurisdicional. 

 

Tal pressuposto viabiliza, pois, que a parte postule provimento 

liminar no bojo do processo de conhecimento, em homenagem aos princípios 

da economia, celeridade e instrumentalidade. 

 

Por sua vez, o artigo 461 do Código de Processo Civil trata da 

tutela específica das obrigações de fazer, autorizando o Magistrado, em seu 

§ 5º, em um rol exemplificativo, a adoção de medidas destinadas a assegurar a 

efetividade da prestação jurisdicional do Estado, incluindo o bloqueio de 

valores, dentre outras providências.  

 

Ademais, sublinhe-se que, à luz de uma interpretação sistemática 

das tutelas de urgência, infere-se que o traço comum reside justamente na 

concretização do princípio constitucional do acesso à justiça (artigo 5º, inciso 

XXXV, da Carta da República). 

 

Nessa linha de raciocínio, pouco ou reduzido será o proveito que 

resultará do acolhimento da pretensão deduzida nesta ação, se não forem 

elididos os riscos de que os sobreditos prejuízos venham a consumar-se antes 

do julgamento definitivo da lide.   

 

Além do aspecto social, a inclusão de menores portadores de 

deficiência em escola proporciona a socialização com outros infantes e 

jovens, a convivência recíproca e, com isso, o desenvolvimento psicossocial e 

cognitivo, contribuindo para a formação de sua personalidade e 

comportamento. 



 

Tais situações conduzem a induvidosa presença, na espécie, do 

periculum in mora, pressuposto esse que, associado à prova inequívoca do 

direito invocado e ao fumus boni iuris - já exaustivamente analisados nos 

tópicos anteriores -, empresta plenas condições de admissibilidade da tutela 

liminar postulada nesta peça.   

 

Betina Rizzato Lara4, em monografia intitulada Liminares do 

Processo Civil, afirma que:  

 

"Desta forma, demonstrando a parte plausivelmente a 

presença dos requisitos legais, não caberá ao juiz fazer 

qualquer interpretação mas sim deverá deferir a liminar." 

 

Noutra passagem, conclui que:  

 

"O juiz não tem, segundo nosso entendimento, a 

discricionariedade de escolher entre conceder ou não a 

liminar se verificar que os pressupostos para a concessão 

estão presentes. Não há, nestes casos, aquele tipo de 

discricionariedade em que é facultado ao aplicador da 

norma agir ou omitir, tomar o não uma medida caberá 

sempre a obrigação de conceder a liminar se concluir pela 

existência dos requisitos." (Ob. cit.) 

 

É bom recordar que a Lei 8.437/92, em seu artigo 2º, determina 

que a concessão da liminar contra a pessoa jurídica de direito público, quando 

for o caso, deverá ser precedida da audiência do representante legal de tal 

pessoa, no prazo de setenta e duas horas.  

 

Entretanto, como referem Nelson Nery Júnior e Rosa Maria 

Andrade Nery5, já se decidiu, antes da Lei 8.437/92, ser inaplicável o art. 928, 

                                                         
4
 LARA, Betina Rizzato. Liminares do Processo Civil, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993, 

p. 34. 



parágrafo único, do CPC, sendo desnecessária a prévia ouvida da pessoa 

jurídica de direito público interessada para que o juiz possa conceder a liminar 

(RT 637/80).  

 

Ademais, em notas de rodapé ao artigo 12 da Lei da Ação Civil 

Pública, os doutrinadores referidos assim se manifestam:  

 

"Proibição legal de concessão de liminares pelo juiz. A. L. 

8437/92 1º caput proíbe a concessão de liminar contra 

atos do poder público, em procedimentos cautelares ou 

outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez 

que providência semelhante não poder ser concedida em 

ações de mandado de segurança, em virtude de vedação 

legal. Primeiro, que a lei não pode impor vedações ou 

restrições ao MS, cujos limites decorrem exclusivamente 

do texto constitucional. Segundo, que a proibição aqui 

mencionada é ineficaz e inócua, porque se a situação de 

fato ensejar urgência na prestação jurisdicional o - juiz 

tem de conceder a liminar, haja ou não lei permitindo." 

(grifo nosso)6. 

 

Luiz Guilherme Marinoni7 enfrenta a questão em confronto com o 

princípio constitucional da inafastabilidade, concluindo por afirmar que:  

 

"O princípio da inafastabilidade, ou da proteção judiciária, 

previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição da República, 

consagra, a nível constitucional o direito à adequada 

tutela jurisdicional." 

 

                                                                                                                                                                     
5
 NERY JÚNIOR, Nelson; NEY, Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil e legislação 

Processual Civil Extravagante em Vigor. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994, pp. 
1023/1024. 
6
 Op. cit. p. 1.037. 

7
 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela Antecipatória e Tutela Cautelar, São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1992, pp. 91 e ss. 



Como escreve Kazuo Watanabe, do princípio da inafastabilidade 

têm sido extraídas a garantia do direito de ação e do processo, o princípio do 

juiz natural e de todos os respectivos corolários (... ) Deveras, como leciona 

Ada Pellegrini Grinover, não basta afirmar a constitucionalização do direito de 

ação, para que se consagrem ao indivíduo os meios para obter o 

pronunciamento do juiz sobre a razão do pedido. É necessário, antes de mais 

nada, que por direito de ação, direito ao processo, não se entenda a simples 

ordenação de atos, através de qualquer procedimento, mas sim o devido 

processo legal. Mas direito ao devido processo legal não representa apenas 

direito à ampla defesa e ao contraditório mas também direito a uma tutela 

jurisdicional efetiva.  

 

Do princípio da inafastabilidade decorre o direito ao devido 

processo legal, aí incluído, entre outros o direito à adequada tutela jurisdicional, 

abrangendo o direito de petição como autêntico direito abstrato de agir o direito 

à medida urgente, e os direitos ao procedimento e à cognição adequados.  

 

A legislação infraconstitucional, portanto, ainda que possa 

delimitar o direito de ação, dando-lhe contornos, e estabelecendo condições 

para o seu exercício, bem como disciplinar os procedimentos, não pode sob 

pena de lesão ao princípio constitucional, impedir o direito de ação, negar o 

direito de postulação de uma medida urgente ou ainda, porque resultaria no 

mesmo, estabelecer procedimento e cognição inadequada a uma determinada 

situação conflitiva concreta.  

 

Por outro lado, é de se observar que a existência efetiva de 

ameaça a direito, ou periculum in mora, diz respeito ao mérito, e não, 

obviamente, ao direito de tutela. O direito à tutela urgente, portanto, não pode 

ser suprimido por norma infraconstitucional.  

 

Assim sendo, seja porque o artigo 2º da Lei 8.437/92 mostra-se 

inconstitucional, por macular o princípio da inafastabilidade da jurisdição, seja 

porque o processo necessita mostrar-se útil aos fins a que se dispõe, máxime 

pela natureza dos direitos aqui postos em causa (inclusão escolar e 



acessibilidade) e que não podem ficar condicionados à nada, a liminar merece 

ser concedida.  

 

Portanto, imperativa é a concessão de tutela antecipada, ao efeito 

de que o Município de Torres apresente cronograma de adequação dos 

prédios, compreendendo diagnóstico da situação atual, projeto de 

adequação, cronograma de execução das adequações e ainda, que para 

as situações emergenciais cada escola apresente plano de adequação, 

concentrando-se no térreo as salas a serem utilizadas por pessoas com 

deficiência. 

 

Outrossim, deve ser providenciado transporte escolar adaptado 

para alunos com dificuldade de mobilidade, medida emergencial a ser tomada 

pelos demandados. 

 

  4. DOS PEDIDOS: 

   

Isso posto, requer o Ministério Público se digne Vossa Excelência 

a: 

 

(a) determinar, liminarmente e inaudita altera parte, que os 

requeridos, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação pessoal dos 

Gestores Municipal e Estadual, apresentem cronograma de adequação dos 

prédios, compreendendo diagnóstico da situação atual, projeto de 

adequação, cronograma de execução das adequações e ainda, que para 

as situações emergenciais cada escola apresente plano de adequação, 

concentrando-se no térreo as salas a serem utilizadas por pessoas com 

deficiência; 

 

(b) determinar, liminarmente e inaudita altera parte, que os 

requeridos, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação, 

providenciem transporte escolar adaptado para pessoas com deficiência, 

que atendam todas as escolas municipais e estaduais do Município de Torres. 

 



(c) que o Município se abstenha de efetuar gastos com 

publicidade, shows, festas e eventos congêneres até a apresentação do 

cronograma referido no item a), bem como até providenciar transporte 

escolar adequado para pessoas com deficiência (item b); 

 

(d) fixar, para o caso de não-cumprimento das liminares, multa 

diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigíveis pelo IGPM, a partir da data 

da decisão, a reverter para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de 

Torres, com fundamento no artigo 213, § 2º, da Lei n.º 8.069/90, sem prejuízo 

do seqüestro da quantia necessária à satisfação da obrigação de fazer, ou 

outro provimento jurisdicional que assegure o resultado prático da tutela que se 

pretende nesta ação, e, finalmente, sem prejuízo das sanções por 

desobediência, dado o caráter mandamental do provimento liminar que haverá 

de emergir deste feito; 

 

 (d) determinar a citação dos requeridos, nos endereços 

constantes do preâmbulo, para, querendo, contestarem a presente ação; 

 

 (e) julgar a presente demanda totalmente procedente, tornando 

definitiva as liminares postuladas e para o fim de condenar os requeridos a 

efetivar os projetos apresentados no cronograma a serem apresentados pelos 

demandados. 

 

 (f) requer a aplicação de multa pessoal aos Gestores 

Municipal e Estadual, no caso de descumprimento de quaisquer das 

determinações proferidas, sem prejuízo da aplicação das sanções por 

atos de improbidade; 

 

(g) deferir a produção de todo o gênero de prova em direito 

admitido, e que aos interesses da sociedade possam convir, especialmente por 

aquelas elencadas no artigo 212 do Código Civil Brasileiro, cujo rol aqui é dado 

por transcrito, cujas prévias intimações o Ministério Público desde já postula; 

 

 (m) condenar os requeridos nos ônus sucumbenciais.  



 

Por inestimável, dá-se à causa o valor de alçada. 

 

 

Torres, 5 de setembro de 2012. 

 

 

Vinicius de Melo Lima, 

3º Promotor de Justiça.     

 

 

 


