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RESUMO 

 

O presente trabalho desenvolve uma reflexão crítica acerca da evolução do 

ordenamento jurídico brasileiro para atender à educação especial de crianças e jovens 

com deficiência sob uma perspectiva inclusiva. A partir da apresentação do 

desenvolvimento constitucional e legislativo do Brasil, procurou-se identificar a forma 

como a sociedade e o Estado optaram por realizar uma educação inclusiva dessa 

população, direcionando a garantia de direitos e as políticas públicas para tal fim. 

Porém, na medida em que o Estado Social foi implantado, houve um embate com a 

perspectiva neoliberal, na década de 1990, que se reflete ainda hoje na discussão da 

contraposição entre o direito social e fundamental à educação de pessoas com 

deficiência e a capacidade do Estado em promover políticas públicas eficientes. A 

partir do estudo de casos concretos com matérias reiteradas no Tribunal de Justiça 

do Estado de São Paulo (TJSP), mostra-se o debate sobre a interferência do Poder 

Judiciário na execução das políticas públicas ante a reserva do possível. 

 

Palavras-chave: Direitos Sociais; Educação Especial; Judicialização da Educação; 

Políticas Públicas. 
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ABSTRACT 

 

The present study develops a critical reflection about the evolution of the Brazilian legal 

system to reach the special education of children and youth with disabilities in an 

inclusive perspective. Through the presentation of the constitutional and legislative 

development in Brazil, sought to identify how the society and the State have chosen to 

perform an inclusive education of that population, directing the rights guarantee and 

public policies for this purpose. However, in so far as the welfare state was established, 

there was a confrontation with the neoliberal perspective, in the 1990s, which is 

reflected even today in the discussion of the opposition between the social and 

fundamental right to education of persons with disabilities and State capacity to 

promote effective public policies. From concrete cases found in judgments with 

repeated matters in the São Paulo State Court of Justice (TJSP), shows up the debate 

on the interference of the judiciary in the implementation of public policies at the 

reserve as possible. 

 

Keywords: Social Rights; Special Education; Judicialization of Education; Public 

policies. 
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INTRODUÇÃO 
 

O último Censo Demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), a partir dos dados coletados em 2010, indicou que cerca de ¼ (um 

quarto) da população brasileira apresenta algum tipo de deficiência. 

Embora o ordenamento jurídico brasileiro e internacional tenham avançado ao 

longo do século XX e do início do século XXI para garantia de direitos dessas pessoas, 

através da elaboração de políticas públicas que atendam de forma mais adequada às 

suas necessidades, ainda há um caminho a se percorrer na sociedade brasileira para 

que a inclusão ocorra de forma irrestrita. 

O processo educacional brasileiro, nesse contexto, foi marcado por rupturas 

desde os tempos do Brasil Colônia, o que deu origem a verdadeiros vácuos entre as 

políticas educacionais, que também se manifestaram dessa forma em matéria de 

educação especial, como se observará neste trabalho. 

Metodologicamente, este trabalho foi realizado com base na pesquisa 

bibliográfica e documental, com destaque para vasta legislação promulgada, a partir 

da década de 1990, com a finalidade de assegurar os direitos das pessoas com 

deficiência. Buscou-se ainda verificar, por meio de dados públicos do IBGE e do MEC 

(Ministério da Educação), possíveis impactos da legislação voltada à educação 

especial sobre a população brasileira. 

Também se realizou breve estudo de caso, a partir de três acórdãos proferidos 

pelo Tribunal de Justiça de São Paulo com matérias reiteradas, sobre a judicialização 

da educação especial, entendida aqui com a finalidade de concretizar e atender ao 

direito social e fundamental à educação das pessoas com deficiência. 

Assim, para avaliar a situação da educação especial no Brasil, dividiu-se o 

teor deste trabalho em três capítulos. 

No primeiro, traça-se um panorama geral do direito à educação no Brasil, com 

destaque para formação do Estado Social, a partir da promulgação da Constituição 

Federal de 1988 para compreender como ocorreu a evolução desse direito. 

Já no segundo, aborda-se especificamente a educação especial, passando, 

de início, pela transformação do sistema integracionista para o sistema inclusivo e, ao 

final, esboça-se o retrato da população brasileira com deficiência, analisando-se, 
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portanto, o contexto jurídico e fático da educação de pessoas com deficiência no 

Brasil. 

No terceiro e último capítulo, discute-se a judicialização das políticas públicas 

dedicadas à educação especial, a partir de três acórdãos do TJSP que trazem casos 

concretos. Esse socorro ao Poder Judiciário é discutido como forma de concretização 

dos direitos, em virtude tanto da omissão proposital do Estado em atendê-los quanto 

da insuficiência das políticas públicas implementadas. 
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1. A EVOLUÇÃO DO DIREITO À EDUCAÇÃO: DA COLÔNIA PORTUGUESA AO 

ESTADO SOCIAL DE DIREITO 
 

Difícil falar sobre educação no Brasil sem lembrar do tempo em que os 

jesuítas se instalaram nas recém-criadas capitanias hereditárias. Imbuídos pela Coroa 

Portuguesa de duas funções basilares, catequizar os índios e educar os filhos da elite, 

os jesuítas foram os responsáveis pelo início do processo educacional no Brasil. 

A catequização indígena estava relacionada à missão ‘civilizatória’ da 

Companhia de Jesus, criada em 1534 por Inácio de Loyola com a finalidade de evitar 

o avanço do protestantismo a partir do ensino católico. A propagação dos 

ensinamentos religiosos passava pelo aprendizado da nova língua e, por conseguinte, 

pelo fornecimento de subsídios para o desenvolvimento da escrita e da leitura1. 

Assim, catequizar os índios representava mais do que convertê-los ao 

cristianismo, era o meio encontrado pelos portugueses para torná-los ‘dóceis’ e, 

portanto, aptos para o que era exigido pela sociedade civilizada: a vida nos padrões 

urbanos e o trabalho. 

Afastar os índios do ‘ócio’, além de possibilitar a conquista de forma mais 

pacífica das terras, permitia aos portugueses utilizá-los como força motriz para 

exploração das matérias-primas, de acordo com o “novo meio de produção”2. 

Estabelecia-se aí uma íntima ligação entre a propagação da fé católica e a 

dominação portuguesa, apropriada tanto para atender aos interesses da Companhia 

de Jesus, no contexto da contrarreforma católica, quanto para a expansão dos 

negócios da metrópole portuguesa em continente americano. 

Coube também aos jesuítas o papel de educar os filhos da elite portuguesa, 

fazendo a educação despontar desde então como “elemento de distinção”3, na 

                                                      
1 SILVEIRA, Juliana Delfim; DEMARCHI, Clovis. Considerações sobre educação e a evolução 
constitucional brasileira. Revista Eletrônica Direito e Política, v. 3, n. 1, 1º quadrimestre de 2008. 
Disponível em: <http://www.univali.br/seer/index.php/rdp/article/view/7461>. Acesso em: 27 set. 2015. 
p. 458. 
2 Alexandre Shigunov Neto e Lizete Shizue Bomura Maciel explicam que “essa preocupação com a 
transformação do indígena em homem civilizado justifica-se pela necessidade em incorporar o índio ao 
mundo burguês, à ‘nova relação social’ e ao ‘novo modo de produção’. Desse modo, havia uma 
preocupação em inculcar no índio o hábito do trabalho, pelo produtivo, em detrimento ao ócio e ao 
improdutivo”. (SHIGUNOV NETO, Alexandre; MACIEL, Lizete Shizue Bomura. O ensino jesuítico no 
período colonial brasileiro: algumas discussões. Educar, Curitiba, n. 31, p. 169-189, 2008. Editora 
UFPR. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/er/n31/n31a11.pdf>, p. 174. Acesso em: 23 jan. 2016.) 
3 VILLALTA, Luiz Carlos in PRADO, Maria Lígia Coelho; VIDAL, Diana Gonçalves. (Org.). À Margem 
dos 500 Anos: reflexões irreverentes. A Educação na Colônia e os Jesuítas: Discutindo Alguns 
Mitos. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2002, p. 171-184. Disponível em: 
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sociedade brasileira, particularmente no interior das capitanias hereditárias. O ensino 

jesuítico4 fornecia à elite o caráter instrutório assentado nos movimentos de cunho 

humanista da Europa renascentista, contribuindo ainda para a difusão da cultura 

europeia. 

Esse processo no Brasil Colônia acontecia no mesmo período em que se 

expandiram os ideais iluministas na Europa Continental. Os iluministas promoveram 

a ideia de que o conhecimento deveria ser o caminho para transformação dos homens 

e da sociedade, ou seja, a razão seria a luz que surpreenderia as “trevas” da 

ignorância. Propunha, por fim, uma nova forma de educação. Em meio a isso, a rigidez 

e o ‘obscurantismo’5 do ensino jesuítico passaram a ser questionados no Brasil por 

Portugal. 

Com a ascensão de Marquês de Pombal, no ano de 1750, encarregado em 

realizar as reformas iluministas6, os interesses dos jesuítas acabaram colidindo 

frontalmente com os interesses do Estado português. À medida que ocorria o 

fortalecimento dos Estados Nacionais Modernos, caracterizado pelo centralismo de 

poder na figura do Rei, os privilégios da Nobreza e do Clero sofreram severas 

limitações e, consequentemente, da Companhia de Jesus. 

Tidos como um obstáculo para introdução das reformas iluministas, os 

jesuítas foram expulsos da Colônia através do Alvará de 28 de junho de 1759. Após a 

expulsão, todo o aparato educacional criado pelos jesuítas foi destruído para dar 

espaço e promover o ensino público e laico que passaria a ser ofertado pelo próprio 

Estado. 

                                                      
<http://his.fafich.ufmg.br/pae/apoio/aeducacaonacoloniaeosjesuitasdiscutindoalgunsmitos.pdf>, p. 
174. Acesso em: 19 nov. 2015. 
4 Importante observar que além da Companhia de Jesus, “outras ordens religiosas também se 
dedicaram à educação escolar na Colônia, como as ordens dos beneditinos, dos franciscanos e dos 
carmelitas, mas não alcançaram a projeção dos inacianos [como eram também conhecidos os 
membros da Companhia de Jesus]”. (VILLALTA, Luiz Carlos in PRADO, Maria Lígia Coelho; VIDAL, 
Diana Gonçalves. (Org.). À Margem dos 500 Anos: reflexões irreverentes. A Educação na Colônia e 
os Jesuítas: Discutindo Alguns Mitos. São Paulo: Edusp, 2002, p. 171-184. Disponível em: 
<http://his.fafich.ufmg.br/pae/apoio/aeducacaonacoloniaeosjesuitasdiscutindoalgunsmitos.pdf>, 
Acesso em: 19 nov. 2015. p. 174.) 
5 VILLALTA discorda do obscurantismo no ensino jesuítico. Ibid. 182-184. 
6 Maciel e Shigunov Neto asseveram que “para o ideal iluminista, a nova sociedade exige um novo 
homem que só poderá ser formado por intermédio da Educação. Assim, apesar de o ensino jesuítico 
ter sido útil às necessidades do período inicial do processo de colonização do Brasil, já não consegue 
mais atender aos interesses dos Estados Modernos em formação. Surge, então, a ideia de Educação 
pública sob o controle dos Estados Modernos. Portanto, a partir desse momento histórico, o ensino 
jesuítico se torna ineficaz para atender às exigências de uma sociedade em transformação”. (MACIEL, 
Lizete Shizue Bomura; SHIGUNOV NETO, Alexandre. A educação brasileira no período pombalino: 
uma análise histórica das reformas pombalinas do ensino. Disponível em 
<http://www.scielo.br/pdf/ep/v32n3/a03v32n3.pdf>. Acesso em: 23 jan. 2016. p. 471.) 

http://his.fafich.ufmg.br/pae/apoio/aeducacaonacoloniaeosjesuitasdiscutindoalgunsmitos.pdf
http://his.fafich.ufmg.br/pae/apoio/aeducacaonacoloniaeosjesuitasdiscutindoalgunsmitos.pdf
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O resultado dessa ruptura com o ensino jesuítico foi “um grande desperdício, 

em especial de bens culturais7. Alexandre Shigunov Neto e Lizete Shizue Bomura 

Maciel observam8 que é possível 

 
[...] verificar a presença, desde muito cedo, de uma característica 
marcante na educação brasileira – “a destruição e substituição das 
antigas propostas educacionais em favor de novas propostas”. Assim, 
constata-se que, de uma maneira geral, no Brasil, não há uma 
continuidade nas propostas educacionais implantadas. A expulsão dos 
jesuítas e a total destruição de seu projeto educacional podem ser 
considerados como um marco inicial dessa peculiaridade tão 
arraigada na Educação Brasileira. 

 

A falta de planejamento do Estado português para implantação do ensino no 

Brasil e em Portugal ficou evidente, a começar pela carência de profissionais 

capacitados para introduzir o novo método de ensino mais alinhado aos ideais 

iluministas. Nesse sentido, a aversão à Companhia de Jesus não se refletiu em uma 

reforma educacional na prática, tampouco permitiu que Portugal se aproximasse dos 

outros Estados Nacionais que despontariam como as grandes forças industriais no 

século XIX, a exemplo da Inglaterra e da França. 

Essa é, inclusive, uma das causas apontadas para o colapso da política e da 

economia portuguesa no final do século XVIII, vez que Portugal, em definitivo, não 

conseguiria criar as estruturas para competir com as demais nações europeias, o que 

mais tarde refletiria, dentre outros motivos, na transferência da Corte Portuguesa para 

o Brasil. 

Até a transferência da Corte portuguesa para a cidade do Rio de Janeiro, em 

virtude do bloqueio continental9 imposto por Napoleão Bonaparte, a educação colonial 

brasileira viveu um período de completo abandono. 

Com a chegada da Família Real, esse cenário começou a sofrer uma 

alteração significativa, por uma razão simples: o Brasil deixava naquele momento de 

ser uma mera colônia portuguesa, sujeita ao pacto colonial, para ser o lugar de tomada 

                                                      
7 FAUSTO, Boris. História do Brasil. 14ª ed. 2ª reimpr. São Paulo: Editora da Universidade de São 
Paulo, 2015. p. 97. 
8 MACIEL, Lizete Shizue Bomura; SHIGUNOV NETO, Alexandre. A educação brasileira no período 
pombalino: uma análise histórica das reformas pombalinas do ensino. Disponível em 
<http://www.scielo.br/pdf/ep/v32n3/a03v32n3.pdf>. Acesso em: 23 jan. 2016. p. 472. 
9 O declínio da economia portuguesa foi acompanhado por forte dependência econômica inglesa. 
Durante o século XVIII, Portugal assinou uma série de tratados que provocaram um enorme déficit nas 
contas públicas ao longo do século, mascarado com a exploração de ouro em terras brasileiras. A 
exemplo, é desse período o Tratado de Methuen, em que Portugal e Inglaterra estabeleceram. 
(FAUSTO, Boris, op. cit.). 
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de decisões da Corte. Era natural aí que surgissem estímulos para reabertura das 

fábricas em terras brasileiras e, com elas, a necessidade de mão-de-obra 

minimamente qualificada, ainda que fosse para possibilitar a expansão da indústria 

manufatureira. 

A Proclamação da Independência do Brasil, em 1822, ficou marcada, logo 

depois, pela outorga da Constituição de 1824, que inaugurou um novo período, pois 

estabeleceu o ensino primário gratuito à população brasileira em idade escolar10. Isso 

esbarrou, logo em seguida, nas dificuldades econômicas enfrentadas no período do 

Brasil Império. Desse modo, “a clientela das escolas”11 permaneceram sendo os filhos 

da elite e de uma então nascida a camada média brasileira. 

As acentuadas transformações da sociedade agrária para a sociedade 

industrial provocadas a partir do crescimento das cidades, da diversificação da 

economia e do aumento do número de imigrantes que chegavam ao país 

impulsionados pela expansão da cafeicultura, ocasionaram uma profunda crise do 

Império, em contrapartida ao movimento republicano e abolicionista12, que 

culminaram com a queda do Império e levaram à proclamação da República. 

O Governo Provisório instaurado se encarregou de convocar uma assembleia 

constituinte para cuidar da elaboração da primeira Constituição republicana, sob 

revisão de Rui Barbosa13. 

Inspirada na Carta Magna estadunidense, a assembleia constituinte 

estabeleceu o regime federativo, com a independência entre os poderes, e o sistema 

presidencialista de governo sob a forma do Estado Liberal. 

Paralelamente, foi instituído o voto direto, universal14 e o fim do voto 

censitário. De outro lado, a Constituição excluiu os direitos políticos dos analfabetos, 

permanecendo com um índice baixíssimo de participação eleitoral. Rui Barbosa, 

defensor da medida, entendia que a exclusão dos direitos políticos “seria um incentivo 

                                                      
10 SHIGUNOV NETO, Alexandre. História da Educação Brasileira: Do Período Colonial ao 
Predomínio das Políticas Educacionais Neoliberais. Atlas, 04/2015. VitalSource Bookshelf Online. p. 
78. 
11 Ibidem. p. 79. 
12 Ibidem. p. 102. 
13 FAUSTO, Boris. História do Brasil. 14ª ed. 2ª reimpr. São Paulo: Editora da Universidade de São 
Paulo, 2015. p. 214. 
14 Boris Fausto observa que embora não haja referência expressa às mulheres, “considerou-se 

implicitavamente que elas estavam impedidas de votar”. (FAUSTO, Boris, op. cit., p. 216). 
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à alfabetização”15. Não foi o que se viu. Embora o percentual de analfabetos tenha 

reduzido de 85% para 75% entre os anos de 1890 e 1900, a taxa de analfabetismo 

não se alterou até 192016, demonstrando que não houve a “democratização de ensino 

esperada”17. 

Após a Primeira Guerra mundial, a política café-com-leite, que constituiu na 

alternância de poder entre as duas principais oligarquias do café, São Paulo e Minas 

Gerais, começou a apresentar sinais de desgaste, em virtude da forte crise econômica 

mundial, comprometendo grande parte das exportações. Verificou-se a partir daí um 

movimento em direção às cidades com larga disponibilidade de mão-de-obra, 

fortalecendo-se o mercado interno. Com o Crash da Bolsa de Nova York, em 1929, a 

política liberal deu lugar à política intervencionista que culminou com a ascensão de 

Getúlio Vargas. 

Ao propor o “programa de reconstrução nacional”, Getúlio Vargas sugeriu que 

a educação seria o meio para propiciar melhorias nas condições de vida dos 

trabalhadores18, criando em seguida o “Ministério dos Negócios da Educação e 

Saúde”, para o qual nomeou Francisco Campos, responsável pelas primeiras 

alterações de fato no sistema educacional, desde o início da república. Diante da 

industrialização crescente, Francisco Campos se preocupou, inicialmente, em 

reformar o ensino secundário e o ensino superior para atender à demanda por mão-

de-obra mais qualificada a fim de servir mercado. 

Diante das intensas transformações sociais sofridas após a queda da 

oligarquia cafeeira, foi promulgada uma nova carta constitucional. Nela, dedicou-se 

um capítulo específico à educação: 

 
Art. 149. A educação é direito de todos e deve ser ministrada pela 
família e pelos poderes públicos, cumprindo a estes proporcionar a 
brasileiros e estrangeiros domiciliados no país, de modo que 
possibilite fatores da vida moral e econômica da nação, e desenvolva 
num espírito brasileiro a consciência da solidariedade humana.19 

 

                                                      
15 COMPARATO, Fábio Konder. Educação, Estado e Poder. São Paulo: Editora Brasiliense, 1987. p. 
98. 
16 SHIGUNOV NETO, Alexandre. História da Educação Brasileira: Do Período Colonial ao 

Predomínio das Políticas Educacionais Neoliberais. Atlas, 04/2015. VitalSource Bookshelf Online. p. 
112. 
17 Ibidem. p. 112. 
18 Ibidem. p. 141. 
19 Ibidem. p. 153. 
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Com a Constituição de 1934, buscou-se organizar o sistema educacional 

brasileiro prevendo desde a elaboração de um plano nacional de educação à criação 

de um fundo destinado especificamente à educação. As medidas inovadoras da 

Constituição de 1934 foram interrompidas com a implementação do Estado Novo de 

Getúlio Vargas, marcado por forte repressão. 

Após o Golpe do Estado Novo, a Constituição de 1934 foi rapidamente 

substituída pela Constituição de 1937, inspirada na Constituição Italiana de Benito 

Mussolini, que encontrou na educação importante instrumento ideológico do Estado 

Novo. 

Em meio ao regime ditatorial, Getúlio Vargas cria, em 1942, o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) para reduzir o déficit de mão-de-obra 

qualificada, seguido, em 1943, pela promulgação da Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT). 

Com o final da Segunda Guerra Mundial e a derrota dos países do eixo, a 

permanência de Getúlio Vargas no governo fica insustentável, levando à renúncia do 

cargo. Foi então promulgada uma nova Constituição em 1946, nos mesmos moldes 

da Constituição de 1934, com um viés mais liberal. 

O processo de modernização das duas décadas seguintes foi acompanhado 

por intensa instabilidade política, o que levou que o projeto de lei com as diretrizes e 

bases da educação nacional ficasse parado por mais de 10 anos no Congresso. O 

texto aprovado, em 1961, sofreu grandes modificações em relação ao projeto original, 

marcado ainda por uma intensa preocupação com a formação profissional do 

trabalhador brasileiro20. 

O Golpe Militar de 1964 instaurou um longo período de dura repressão, o que 

refletiu sobretudo na supressão de diversos direitos e garantias individuais. A 

educação, nesse passo, voltou-se para um ensino tecnicista para atender o capital 

estrangeiro, alheio a qualquer questionamento do regime. É dessa época, por 

exemplo, a implementação nos currículos escolares da matéria de “Educação Moral e 

Cívica” com a intenção de ajustar os estudantes à nova ordem social. 

Com a queda do Regime Militar, acompanhada por intensa pressão popular, 

nada mais natural então que a Constituição Federal de 1988 fosse marcada pelas 

                                                      
20 SHIGUNOV NETO, Alexandre. História da Educação Brasileira: Do Período Colonial ao 
Predomínio das Políticas Educacionais Neoliberais. Atlas, 04/2015. VitalSource Bookshelf Online. p. 
181. 
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garantias dos direitos sociais e individuais suprimidos, afinal, passados mais de 20 

anos de uma atroz ditadura civil-militar, era necessário desestruturar as bases do 

antigo regime, dar lugar aos apelos populares democráticos e assegurar ao país os 

alicerces para construção de um Estado Democrático de Direito. 

Segundo Paulo Bonavides, as garantias contribuiriam sobretudo para “manter 

a eficácia e a permanência da ordem constitucional contra fatores desestabilizantes”21. 

O preâmbulo da nova Constituição, nesse sentido, não poderia ter sido mais 

transparente: 

 
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia 
Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado 
a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a 
liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a 
igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade 
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e 
comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução 
pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a 
seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 
BRASIL. [grifos nossos] 

 
Embora essas garantias constitucionais incorporadas pela Constituição 

Federal de 1988 não fossem propriamente inovações legislativas, originárias da 

Assembleia Nacional Constituinte de 1987, fato é que os direitos sociais e individuais 

passaram a atuar como verdadeiros norteadores do Estado brasileiro. 

Parte desse “novo Estado ideal” estava relacionado especialmente à 

concepção de dignidade humana22. Àquela altura, pensar em democracia sem abarcar 

esses direitos de forma ampla e irrestrita representaria, no mínimo, um contrassenso 

do legislador. Foi nesse contexto que o direito à educação conquistou espaço no artigo 

6°23, como o primeiro dos direitos sociais, já na sua redação originária, visto que as 

Emendas Constitucionais nº 26 de 2000, nº 64 de 2010 e nº 90 de 2015 incluíram, 

respectivamente, a moradia, a alimentação e o transporte, nesse rol. 

O que se ‘buscava’, assim, era que a educação contribuísse para que o 

indivíduo conquistasse sua autonomia plena, diga-se, fosse capaz de se 

                                                      
21 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 30 ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 545. 
22 Barroso ainda que considere a ‘dignidade’ parte dos direitos fundamentais, observa que “como valor 
e princípio, a dignidade humana funciona tanto como justificação moral quanto fundamento normativo 
para os direitos fundamentais.” (BARROSO, Luís. Curso de Direito Constitucional contemporâneo: 
os conceitos fundamentais e a construção do novo modelo. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 285) 
23 CF/88, Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 
transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. 
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autodeterminar. Luís Roberto Barroso, ao discorrer sobre a dignidade humana, elenca 

a autonomia como forma de os indivíduos decidirem “os rumos da própria vida e de 

desenvolver livremente a sua personalidade”24. 

Não por acaso, Clarice Seixas Duarte afirma que “o papel de destaque 

conferido aos direitos fundamentais como um todo em nosso sistema desautoriza 

qualquer tentativa de negar ou esvaziar a natureza jurídica dos direitos sociais”25. 

Assim como é importante reconhecer o tratamento “diferenciado e reforçado”26 

conferido aos direitos sociais, interpretando-os como direito fundamental, tais como 

as garantias individuais. Daí a justificativa para o legislador constituinte ter conferido 

aplicabilidade imediata aos direitos sociais, protegido contra eventual ação do 

legislador infraconstitucional e atribuído status de emenda constitucional aos tratados 

e convenções de direitos humanos27. 

Paulo Bonavides, de forma cirúrgica, assinala28: 

 
Os direitos fundamentais não mudaram, mas se enriqueceram de uma 
dimensão nova e adicional com a introdução dos direitos sociais 
básicos. A igualdade não revogou a liberdade, mas a liberdade sem 
igualdade é valor vulnerável. Em última análise, o que aconteceu foi a 
passagem da liberdade jurídica para a liberdade real, do mesmo modo 
que da igualdade abstrata se intenta passar para a igualdade fática. 

 

Nesse passo, a função primordial da Constituição é se sobrepor à mera 

positivação de direitos, de modo que o Estado passe a atuar como um verdadeiro 

promotor de direitos, em busca de uma justiça social efetiva e transformadora. 

Gilberto Bercovici ainda observa que o atual Estado de Direito não está mais 

restrito a prestações negativas ou defensivas29: 

 
Com as novas tarefas do Estado, o livre desenvolvimento da 
personalidade não mais se baseia no apego à propriedade contra a 
intervenção estatal, excludente de boa parcela da população, mas se 
funda nas próprias prestações estatais. O arbítrio dos poderes 
públicos é evitado mediante a reserva da lei e do princípio 

                                                      
24 BARROSO, Luís. Curso de Direito Constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e 
a construção do novo modelo. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 287. 
25 DUARTE, Clarice Seixas. A Educação como um direito fundamental de natureza social. Educ. 
Soc., Campinas, vol. 28, n. 100 - Especial, p. 691-713, out. 2007. Disponível em: 
http://dx.doi.org/10.1590/S0101-73302007000300004. Acesso em: 18 abril 2016. p. 694. 
26 Ibidem. p. 695. 
27 Ibidem. p. 697 
28 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 30 ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 387. 
29 BERCOVICI, Gilberto. A problemática da constituição dirigente: algumas considerações sobre o caso 
brasileiro. Revista de Informação Legislativa, v. 36, n. 142, p. 35-51, abr./jun. 1999. Disponível em: 
<http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/474>. Acesso em: 17 mai. 2016. p. 37. 

http://dx.doi.org/10.1590/S0101-73302007000300004
http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/474
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democrático, característicos do Estado de Direito. A busca de 
melhorias sociais e econômicas dá-se sem o sacrifício das garantias 
jurídico-formais do Estado de Direito. Afinal, a liberdade é inconcebível 
sem a solidariedade, e a igualdade e progresso socioeconômicos 
devem fundar-se no respeito à legalidade democrática. 

 

Portanto, em um Estado Democrático de Direito, o espírito democrático será 

norteado por princípios30 fundamentais e o direito, enquanto lei, não está sujeito à 

discricionariedade do poder público. 

As garantias coletivas e individuais, como a cidadania e a dignidade da pessoa 

humana, por exemplo, surgem nesse cenário como o meio para se alcançar os 

objetivos previstos na Constituição Federal: 

 
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil: 
I – construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
II – garantir o desenvolvimento nacional; 
III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 
sociais e regionais; 
IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

 

Esses objetivos constituem equalizadores importantes no momento da 

elaboração de políticas públicas afirmativas, que devem ser observados pelo 

Judiciário, quando for instado a decidir questões relativas à garantia desse direito. 

 
O importante é perceber que a implantação de um sistema público 
adequado de educação interessa não apenas aos beneficiários diretos 
do serviço (alunos), mas à coletividade, já que a educação escolar 
constitui um meio de inserir as novas gerações no patrimônio cultural 
acumulado pela humanidade, dando-lhe continuidade.31 

 
Desta forma, a educação especial, como uma ramificação da educação, 

também é um direito social e fundamental dos brasileiros que dela necessitem, mas 

que, em matéria de positivação no ordenamento jurídico brasileiro, ainda trilhou um 

caminho maior tanto para sua positivação quanto para sua realização.  

                                                      
30 Celso Antonio Bandeira de Mello define “princípio” como sendo “o mandamento nuclear de um 
sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas, 
compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência, exatamente 
porque define a lógica e a racionalidade do sistema normativo, conferindo-lhe a única que lhe dá sentido 
harmônico”. 
BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. Curso de Direito Administrativo. 26ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 2009. p. 53. 
31 DUARTE, Clarice Seixas. Direito Público Subjetivo e Políticas Educacionais. DUARTE, São 
Paulo em perspectiva. São Paulo, v. 18, n. 2, p. 113-118, Jun. 2004. Disponível em 
<http://www.scielo.br/pdf/spp/v18n2/a12v18n2.pdf>. Acesso em: 18 ago. 2015. p. 115. 
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2. A EDUCAÇÃO ESPECIAL NO BRASIL HOJE E ONTEM 
 

Até 2007, a matrícula das crianças e jovens com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação era realizada 

majoritariamente em classes especiais e escolas exclusivas. Apenas em 2008, o 

número de matrículas na rede regular de ensino ultrapassou as matrículas nas escolas 

especializadas ou em classes especiais, como já sugeria a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB – Lei nº 9.394/1996) desde 1996: 

 

Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, 
a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na 
rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação32. 
[grifo nosso] 

 

A redação dada ao artigo 58 acentuou as contradições entre as novas 

diretrizes e bases da educação e o Plano Nacional de Educação de 1994, que 

estabelecia restrições para inclusão dos alunos especiais às escolas regulares, ao 

impor, p. ex., que eles “possuíssem condições de acompanhar e desenvolver as 

atividades curriculares programadas do ensino comum, no mesmo ritmo que os 

estudantes ditos normais”33. Portanto, eram os deficientes quem deveriam se adequar, 

provocando uma “marginalização dos deficientes”34 a partir de prognósticos clínicos. 

A Lei de Diretrizes e Bases, por outro lado, ao dispor que as matrículas 

deveriam ser ofertadas preferencialmente em escola regular, mostrou-se atenta aos 

movimentos pró-inclusão da década de 1990, preocupados àquela altura em garantir 

o desenvolvimento pleno desses educandos. Em termos práticos, isso significou que 

não bastava ao Estado oferecer o ensino ‘meramente’ formal, como também era 

necessário implementar ações que visassem incluir essas crianças e jovens 

socialmente. 

Apenas (e somente) assim, elas poderiam alcançar a sua emancipação. 

                                                      
32 A redação original de 1996 (“Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a 
modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para 
educandos portadores de necessidades especiais” – grifos nossos) sofreu alteração com a Lei nº 
12.796 de 2013. 
33 Plano Nacional de Educação de 1994. 
34 GLAT, Rosana. Integração dos portadores de deficiência: uma questão psicossocial. Disponível 
em: <http://pepsic.bvsalud.org/pdf/tp/v3n2/v3n2a10.pdf>. Acesso em: 07 mai. 2016. p. 89. 

http://pepsic.bvsalud.org/pdf/tp/v3n2/v3n2a10.pdf
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Assentado em um sistema educacional construído a partir de rótulos35, o 

Brasil encontrou enorme dificuldade para introduzir o modelo inclusivo, situação 

agravada pela escassez de dados que permitissem detectar as principais urgências 

da educação especial. Por mais de uma década, a maior parte dos municípios 

brasileiros permaneceu inerte à elaboração e à implementação de medidas que 

visassem ao avanço da educação inclusiva. Questionava-se desde a própria 

capacidade de as escolas regulares absorverem esses alunos até aos critérios de 

classificação das crianças e jovens como “portadores de necessidade especiais”36. 

Persistia, assim, um sistema educacional altamente excludente e 

segregacionista. 

 

2.1. DA INTEGRAÇÃO À INCLUSÃO 
 

As contradições desse sistema educacional [integracionista] já apontavam 

que não seria possível pensar na efetivação do direito à educação, com a 

marginalização das crianças e jovens deficientes, portanto: “fora de um sistema 

educacional inclusivo”37. Até porque, na essência da Constituição Federal de 1988, 

prover o país de educação importa garantir o acesso e a permanência de todos: 

 
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. [grifo nosso] 

 

O artigo 20538 atribuiu, assim, uma importância vital à “colaboração da 

sociedade”, em compasso com a atuação do Estado, enquanto promotor do direito à 

                                                      
35 Rosana Glat observa que “(...) a questão da integração dos portadores de deficiências ou 
excepcionais, como são popularmente conhecidos, é similar em vários aspectos à problemática 
enfrentada por outros grupos de pessoas estigmatizadas, como os aidéticos, ex-presidiários, 
homossexuais, minorias raciais etc. Todos estes indivíduos, por uma razão ou outra, são afastados 
física ou moralmente do convívio cotidiano da sociedade, deixando de usufruir, consequentemente, das 
oportunidades e experiências abertas às demais pessoas consideradas ‘normais’.” (GLAT, Rosana. 
Integração dos portadores de deficiência: uma questão psicossocial. Disponível em: 
<http://pepsic.bvsalud.org/pdf/tp/v3n2/v3n2a10.pdf>. Acesso em: 07 mai. 2016. p. 89.). 
36 Como na redação original da LDB. 
37 FAVERO, Eugênia apud DIAS, Marilia Costa. Atendimento educacional especializado 
complementar e a deficiência intelectual: reflexões sobre a efetivação do direito à educação. 2010. 
Dissertação de mestrado; Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010, p. 
37. 
38 A ideia de participação da sociedade para efetivação do direito à educação também está expressa 
no caput do artigo 227 da Constituição Federal, reafirmada com o caput do artigo 4º do Estatuto da 
Criança e do Adolescente. 

http://pepsic.bvsalud.org/pdf/tp/v3n2/v3n2a10.pdf
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educação, e da família, como tutora das crianças e jovens. Pois, ora, se a sociedade 

é o local em que tudo acontece, em que “a educação e seus atributos são 

desenvolvidos”39, como poderia se conceber a ideia de inclusão do sistema 

educacional fora da sociedade? 

Nada mais equivocado. O pressuposto da inclusão escolar é justamente o de 

que ela ocorra dentro da sociedade. Tanto é assim que, desde o primeiro momento, a 

Constituição Federal de 1988, ao assumir a forma de Estado social, incorporou a 

igualdade material como regra, em substituição à igualdade jurídica, típica dos 

Estados liberais. Paulo Bonavides40, relembrando os ensinamentos de Gerhard 

Leibholz, adverte que não se trata “de uma igualdade ‘perante’ à lei, mas de uma 

igualdade ‘feita’ pela lei, uma igualdade ‘através’ da lei”. 

Por essas razões, evocar a igualdade material implica admitir a desigualdade 

jurídica41 por meio de ações governamentais ou políticas públicas que objetivem a 

justiça distributiva42. Nesse contexto, a educação adquire papel de extrema 

importância ao operar como uma espécie de catalisador na redução das 

desigualdades, contribuindo, assim, para o exercício da vida democrática sob o manto 

do princípio da igualdade, como bem observa Fábio Konder Comparato43: 

 
Se desejamos estabelecer o regime da maior igualdade possível 
entre todos, se este é o objetivo declarado do regime político, então 
é preciso que a educação forme os cidadãos para essa vida 
democrática. Preparar os educandos para a vida democrática 
significa, em primeiro lugar, sublinhar o valor básico da igualdade, em 
todos os níveis: igualdade política, econômica e social. [grifo nosso] 

 

Insistir, desse modo, no Plano Nacional de Educação de 1994, representou, 

ao longo dos anos, um evidente anacronismo educacional sob a perspectiva inclusiva, 

ao recair sempre na discussão de eventuais potencialidades, incapacidades, 

diagnóstico e possibilidade de ‘reabilitação’ dos educandos44, cujo anacronismo é 

resultado sobretudo do descompasso com a tendência delineada mundialmente. 

                                                      
39 CANOTILHO, José Gomes. Comentários à Constituição do Brasil, 1ª edição. Saraiva. VitalSource 
Bookshelf Online. p. 1964. 
40 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 30 ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 385. 
41 HESSE, Konrad apud BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 30 ed. São Paulo: 
Malheiros, 2015, p. 386. 
42 COMPARATO, Fabio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. 4ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 2005. p. 542. 
43 COMPARATO, Fábio Konder. Educação, Estado e Poder. São Paulo: Editora Brasiliense, 1987. p. 
119. 
44 DIAS, Marian Ávila de Lima; ROSA, Simone Conceição; e ANDRADE, Patrícia Ferreira. Os 
professores e a educação inclusiva: identificação dos fatores necessários à sua implementação. 
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Na década de 1990, os organismos intergovernamentais, com destaque para 

a Organização das Nações Unidas, tiveram uma posição bastante atuante, a fim de 

difundir o direito à educação inclusiva, em oposição ao modelo integracionista. 

Ainda no ano de 1990, na Conferência de Jomtien, diante das mais de 100 

milhões de crianças sem acesso ao ensino primário, dos mais de 960 milhões de 

adultos analfabetos45, foi assinada a Declaração Mundial sobre a Educação para 

Todos46. 

Proclamando a educação como uma “responsabilidade comum e universal a 

todos os povos”47, a Declaração propôs uma ação conjunta entre os países 

participantes, instituída na solidariedade internacional, para satisfazer (de início) as 

necessidades básicas de aprendizagem a partir da universalização do ensino com 

enfoque na redução das desigualdades sociais48. Embora o documento não tenha 

feito qualquer menção expressa à proposta de inclusão, houve a recomendação de 

que os deficientes fossem parte do próprio sistema educacional, afastando-se da 

concepção de que caberia a eles se adequar ao sistema, como se vê: 

 
5. As necessidades básicas de aprendizagem das pessoas portadoras 
de deficiências requerem atenção especial. É preciso tomar medidas 
que garantam a igualdade de acesso à educação aos portadores de 
todo e qualquer tipo de deficiência, como parte integrante do sistema 
educativo. [grifo nosso] 

 

Em 1994, a Declaração de Salamanca ratificou os objetivos acordados em 

Jomtien (Tailândia) voltados especificamente para o público com “necessidades 

educativas especiais”. Conquanto o documento saliente, com considerável 

subjetividade, que seria admitida a matrícula das crianças em classes especiais ou 

em escolas exclusivas, cuja especificidade os “obriguem a proceder de outro modo”49, 

                                                      
Psicol. USP, São Paulo, v. 26, n. 3, p. 453-463, Dec. 2015. Disponível em < 
http://www.scielo.br/pdf/pusp/v26n3/1678-5177-pusp-26-03-00453.pdf>. Acesso em: 05 ma. 2016. 
45 Dados extraídos do preâmbulo da Declaração Mundial sobre a Educação para Todos. Disponível 
em: unesdoc.unesco.org/images/0008/000862/086291por.pdf.  
46 O compromisso firmado foi reiterado pelo Brasil, em 1993, através da aclamação da Declaração de 
Nova Delhi sobre a Educação para Todos, em que constaram também como signatários do documento: 
Indonésia, China, Bangladesh, Egito, México, Nigéria, Paquistão e Índia. 
47 Art. 10. Fortalecer a solidariedade internacional. (Declaração Mundial sobre a Educação para 
Todos) 
48 Artigo 3. Universalizar o acesso à educação e promover a equidade.  
1. A educação básica deve ser proporcionada a todas as crianças, jovens e adultos. Para tanto, é 
necessário universalizá-la e melhorar sua qualidade, bem como tomar medidas efetivas para reduzir 
as desigualdades. [grifo nosso] (Declaração Mundial sobre a Educação para Todos) 
49 Declaração de Salamanca. 

http://www.scielo.br/pdf/pusp/v26n3/1678-5177-pusp-26-03-00453.pdf
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todo o contorno fático aclamado pela declaração objetivou a inclusão em escolas 

regulares. 

Somente após Salamanca é que as crianças passaram a ser reconhecidas 

com “características, interesses, capacidades e necessidades de aprendizagem que 

lhe são próprias”50, não mais como indivíduos incapazes de conviver socialmente, a 

ponto de necessitarem ser educadas de forma isolada. 

Com isso, a Declaração endossou o discurso pela melhoria da educação na 

forma inclusiva, portanto, dentro do ensino regular: 

 
1. Nós, os delegados da Conferência Mundial de Educação Especial, 
representando noventa e dois países e vinte e cinco organizações 
internacionais em assembleia aqui em Salamanca, Espanha, entre 7 
e 10 de junho de 1994, reafirmamos o nosso compromisso para com 
a Educação para Todos, reconhecendo a necessidade e urgência de 
garantir a educação para as crianças, jovens e adultos com 
necessidades educacionais especiais no quadro do sistema regular 
de educação e, sancionamos, também por este meio, o 
Enquadramento da Ação na área das Necessidades Educativas 
Especiais, de modo a que os governos e as organizações sejam 
guiados pelo espírito das suas propostas e recomendações. [grifo 
nosso] 

 

Não tardou para que o Brasil editasse as diretrizes e bases da educação até 

então vigente, em uma primeira tentativa em adequar o sistema educacional brasileiro 

ao compromisso assumido em Salamanca. Com a promulgação da nova LDB (Lei nº 

9.394 de 1996), sobraram as contradições entre o modelo inclusivo e integracionista. 

Romeu Kazumi Sassaki observa que a LDB ao utilizar a expressão 

“preferencialmente”51 e adotar a condicionante “no que for possível”, expõe a 

existência de dois sistemas educacionais distintos52, voltando-se novamente à 

discussão acerca da capacidade dos deficientes. 

Em 2001, com a aprovação do novo Plano Nacional de Educação, mesmo 

sem que o governo federal dispusesse de estatísticas completas53 da realidade da 

                                                      
50 Declaração de Salamanca. 
51 Observa-se ainda que a expressão não é propriamente uma novidade introduzida pela LDB, mas 
uma ratificação do que determina o art. 208, da CF. 
52 SASSAKI, Romeu Kazumi. Inclusão: o paradigma do século 21. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/revistainclusao1.pdf. Acesso em: 13 mai. 2016. p. 20. 
53 Segundo os dados precários analisados pelo PNE/2001, “dos 5.507 Municípios brasileiros, 59,1% 
não ofereciam educação especial em 1998. As diferenças regionais são grandes. No Nordeste, a 
ausência dessa modalidade acontece em 78,3% dos Municípios, destacando-se Rio Grande do Norte, 
com apenas 9,6% dos seus Municípios apresentando dados de atendimento. Na região Sul, 58,1% dos 
Municípios ofereciam educação especial, sendo o Paraná o de mais alto percentual (83,2%). No Centro-
Oeste, Mato Grosso do Sul tinha atendimento em 76,6% dos seus Municípios. Na região Sudeste, 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/revistainclusao1.pdf
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educação especial, reconheceu-se a existência de um déficit “muito grande”54 do 

número de matrículas, tamanha era a deficiência do sistema educacional. O PNE 

apontava aí que seria primordial uma “política explícita e vigorosa de acesso à 

educação” para que fosse assegurado o direito à educação das crianças e jovens com 

necessidades especiais, estabelecendo que o grande avanço que poderia ser 

produzido pela década da educação seria justamente “uma escola inclusiva, que 

garanta o atendimento à diversidade humana”55. 

Para valorizar a permanência dos alunos em classes regulares, o PNE, além 

de advertir a importância da participação da sociedade no processo educacional, 

recomendou de forma enfática a cooperação entre as mais diversas áreas, como 

educação, saúde e assistência social. Falava-se pela primeira vez em atendimento 

especializado às crianças com necessidades especiais. 

Em 2009, o Brasil tornou-se signatário também da Convenção Internacional 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, obrigando-se de forma definitiva a 

adotar as medidas necessárias para promover os direitos dos deficientes. 

Antes mesmo da sua ratificação, foi apresentada, em 2008, a Política Nacional 

de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, com o propósito de 

ampliar o Plano Nacional de Educação de 2001. 

 

2.2. O RETRATO DA POPULAÇÃO BRASILEIRA COM DEFICIÊNCIA 
 

O Censo Demográfico de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), registrou que o Brasil possui 45.606.048 de pessoas com algum 

tipo de deficiência (visual, auditiva, motora e mental ou intelectual), representando 

23,9%56 da população brasileira. Dessa população, verificou-se que: 

                                                      
Espírito Santo é o Estado com o mais alto percentual de Municípios que oferecem educação especial 
(83,1%)”. (PNE 2001. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/plano1.pdf. Acesso 
em: 13 mai. 2016). 
54 Ibidem. 
55 Ibidem. 
56 O Censo de 2010 indica que houve um aumento expressivo no número de deficientes, passando dos 
14,5% da população para os 23,9%. A Cartilha, por sua vez, ressalta que houve alteração na 
metodologia utilizada pelo IBGE, entre o Censo de 2000 e 2010, o que pode ter dado origem a essa 
diferença. 
(OLIVEIRA, Luiza Maria Borges. Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República 
(SDH/PR); Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SNPD). 
Coordenação-Geral do Sistema de Informações sobre a Pessoa com Deficiência. Cartilha do Censo 
2010: Pessoas com Deficiência. Brasília: SDH-PR/SNPD, 2012. Disponível em: 
http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/publicacoes/cartilha-censo-2010-
pessoas-com-deficienciareduzido.pdf.) 

http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/publicacoes/cartilha-censo-2010-pessoas-com-deficienciareduzido.pdf
http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/publicacoes/cartilha-censo-2010-pessoas-com-deficienciareduzido.pdf
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 8,3% apresentou um grau severo do tipo de deficiência; 

 84,36% vivia em áreas urbanas, ao passo que 15,64% em áreas 

rurais; 

 56,57% era do sexo feminino57 e 43,43%, do sexo masculino. 

 

A partir dos dados analisados, a deficiência apontou estar relacionada à 

pobreza. 

Enquanto a média nacional da população com deficiência foi de 23,9%, a 

média da Região Nordeste foi de 26,63%. A situação se agrava quando se observa 

que todos os estados da região apresentaram índice maior que a média nacional. A 

Região Sul, de outro lado, apresentou a menor incidência de deficientes, 

acompanhado de perto pela Região Centro-Oeste, como demonstra o gráfico abaixo: 

 
Gráfico 01 – Proporção da população com pelo menos uma das deficiências 
investigadas por grandes regiões do Brasil – 2010 

 
Fonte: IBGE58 

 

A mesma relação entre deficiência e pobreza pode ser constatada por meio 

da taxa de alfabetização de cada região brasileira. As regiões Sul, Sudeste e Centro-

Oeste exibiram o maior índice de alfabetização, enquanto que as regiões Nordeste e 

Norte, o seu menor nível: 

                                                      
57 A Cartilha do Censo de 2010 de Pessoas com Deficiência observa que “a razão de sexo para a 
população brasileira foi de 96,0 e para a população com deficiência foi de 76,7. Esses valores indicam 
que, para cada 100 mulheres na população total brasileira, existiam 96 homens. Para o segmento 
populacional da pessoa com deficiência, para cada 100 mulheres existiam 76,7 homens. Esses 
indicadores refletem o conhecido fato de que os homens morrem mais cedo do que as mulheres, o que 
ocorre com frequência muito mais alta no segmento das pessoas com deficiência”. (OLIVEIRA, Luiza 
Maria Borges. Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR); Secretaria 
Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SNPD). Coordenação-Geral do 
Sistema de Informações sobre a Pessoa com Deficiência. Cartilha do Censo 2010: Pessoas com 
Deficiência. Brasília: SDH-PR/SNPD, 2012. Disponível em: 
http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/publicacoes/cartilha-censo-2010-
pessoas-com-deficienciareduzido.pdf. Acesso em: 05 de maio de 2016. p. 11.) 
58 OLIVEIRA, Luiza Maria Borges. op. cit., p. 13. 

http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/publicacoes/cartilha-censo-2010-pessoas-com-deficienciareduzido.pdf
http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/publicacoes/cartilha-censo-2010-pessoas-com-deficienciareduzido.pdf
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Gráfico 02 – Taxa de alfabetização de pessoas com pelo menos uma das deficiências, 
por regiões (%) 

 

Fonte: IBGE59 

 

Do gráfico anterior, é ainda possível perceber que a taxa de alfabetização é 

inferior entre os deficientes, sendo em média 8,5% menor se comparada à população 

brasileira. 

A ‘boa’ notícia fica pela redução da taxa de analfabetismo entre os censos 

realizados em 2000 e 2010, mostrando-se maior entre os homens ainda que 

percentualmente a taxa de mulheres com deficiência seja maior: 

 

Gráfico 03 – Taxa de analfabetismo de pessoas com pelo menos uma das 
deficiências (%) 

 
Fonte: IBGE60 

 

                                                      
59 Ibidem. p. 18. 
60 OLIVEIRA, Luiza Maria Borges. Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República 
(SDH/PR); Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SNPD). 
Coordenação-Geral do Sistema de Informações sobre a Pessoa com Deficiência. Cartilha do Censo 
2010: Pessoas com Deficiência. Brasília: SDH-PR/SNPD, 2012. Disponível em: 
http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/publicacoes/cartilha-censo-2010-
pessoas-com-deficienciareduzido.pdf. Acesso em: 05 de maio de 2016. p. 16. 

http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/publicacoes/cartilha-censo-2010-pessoas-com-deficienciareduzido.pdf
http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/publicacoes/cartilha-censo-2010-pessoas-com-deficienciareduzido.pdf
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O dado, contudo, é especialmente preocupante se analisado em números 

absolutos: há mais de 4 milhões de brasileiros [com pelo menos um nível de 

deficiência] analfabetos, o que significa a população inteira da Croácia61. 

Um dado alarmante parte da análise do nível de instrução da população com 

deficiência: 

 

Gráfico 04 – Distribuição da população de 15 anos ou mais de idade por pelo menos 
uma deficiência investigada e nível de instrução (%) 

 
Fonte: IBGE62 

 
Extrai-se, portanto, que uma camada expressiva da população com 

deficiência não possui qualquer grau de instrução ou fica restrita ao ensino 

fundamental incompleto, o que representa quase o dobro da taxa da população sem 

deficiência. Esse dado é reforçado pelo elevado índice de evasão dos alunos com 

deficiência nas escolas, quando demonstrada a evolução do número de matrículas 

por etapa de ensino: 

 

                                                      
61 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais – 
Divisão de População (2015). World Population Prospects: The 2015 Revision, Key Findings and 
Advance Tables. Working Paper No. ESA/P/WP.241. Disponível em: 
http://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/Key_Findings_WPP_2015.pdf. Acesso em: 05 maio 
2016. p. 25. 
62 OLIVEIRA, Luiza Maria Borges. Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República 

(SDH/PR); Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SNPD). 
Coordenação-Geral do Sistema de Informações sobre a Pessoa com Deficiência. Cartilha do Censo 
2010: Pessoas com Deficiência. Brasília: SDH-PR/SNPD, 2012. Disponível em: 
http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/publicacoes/cartilha-censo-2010-
pessoas-com-deficienciareduzido.pdf. Acesso em: 05 maio 2016. p.19. 

http://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/Key_Findings_WPP_2015.pdf
http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/publicacoes/cartilha-censo-2010-pessoas-com-deficienciareduzido.pdf
http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/publicacoes/cartilha-censo-2010-pessoas-com-deficienciareduzido.pdf
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Tabela 01 – Número de Matrículas na Educação Especial por Etapa de Ensino – Brasil 
– 2007-2013

 
Fonte: MEC/Inep/Deed63 

 

O nível de instrução dos deficientes, por sua vez, demonstrou-se determinante 

para acentuar a diferença entre as pessoas com deficiência e sem deficiência, no 

cálculo do rendimento nominal médio dos trabalhadores com deficiência. A 

interferência é bastante clara, como se vê a seguir: menor qualificação, menor posto 

de trabalho, menor salário. 

 

Gráfico 05 – Rendimento nominal do trabalho, pessoas com deficiência ocupada na 
semana, em salários mínimos (%) 

 

Fonte: IBGE64 

                                                      
63 Tabela elaborada pela Autora a partir do Resumo Técnico do Censo da Educação Básica de 2013 
(Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Censo Escolar da 
Educação Básica 2013: resumo técnico. Brasília: O Instituto, 2014. Disponível em: 
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/resumos_tecnicos/resumo_tecnico_cens
o_educacao_basica_2013.pdf. Acesso em: 05 mai. 2016. p. 26.) com o acréscimo dos dados relativos 
à Educação Básica do ano de 2013, extraídos do Observatório do PNE (Disponível em: 
http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/4-educacao-especial-
inclusiva/indicadores#porcentagem-de-alunos-com-deficiencia-transtornos-globais-do-
desenvolvimento-e-altas-habilidades-ou-superdotacao-matriculados-na-rede-regular-de-ensino. 
Acesso em: 05 maio 2016). 
64 OLIVEIRA, Luiza Maria Borges. Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República 
(SDH/PR); Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SNPD). 

Total
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Infantil

Fundam

ental
Médio EJA

Ed. 

Profissio

nal

Total
Ed. 

Infantil

Fundam

ental
Médio EJA

Ed. 

Profissio

nal

2007 654.606 348.470 64.501 224.350 2.806 49.268 7.545 306.136 24.634 239.506 13.306 28.295 395

2008 695.699 319.924 65.694 202.126 2.768 44.384 4.952 375.775 27.603 297.986 17.344 32.296 546

2009 639.718 252.687 47.748 162.644 1.263 39.913 1.119 387.031 27.031 303.383 21.465 34.434 718

2010 702.603 218.271 35.397 142.866 972 38.353 683 484.332 34.044 380.112 27.695 41.385 1.096

2011 752.305 193.882 23.750 131.836 1.140 36.359 797 558.423 39.367 437.132 33.138 47.425 1.361

2012 820.433 199.656 18.652 124.129 1.090 55.048 737 620.777 40.456 485.965 42.499 50.198 1.659

2013 843.342 194.421 16.977 118.321 1.233 57.537 353 648.921 42.982 505.505 47.356 51.074 2.004

 ∆ 2007/2013 128,83% 55,79% 26,32% 52,74% 43,94% 116,78% 4,68% 211,97% 174,48% 211,06% 355,90% 180,51% 507,34%

Ano
Total 

Geral

Classes Especiais e Escolas Exclusivas Classes Comuns (Alunos Incluídos)

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/resumos_tecnicos/resumo_tecnico_censo_educacao_basica_2013.pdf%20p.%2026
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/resumos_tecnicos/resumo_tecnico_censo_educacao_basica_2013.pdf%20p.%2026
http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/4-educacao-especial-inclusiva/indicadores#porcentagem-de-alunos-com-deficiencia-transtornos-globais-do-desenvolvimento-e-altas-habilidades-ou-superdotacao-matriculados-na-rede-regular-de-ensino
http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/4-educacao-especial-inclusiva/indicadores#porcentagem-de-alunos-com-deficiencia-transtornos-globais-do-desenvolvimento-e-altas-habilidades-ou-superdotacao-matriculados-na-rede-regular-de-ensino
http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/4-educacao-especial-inclusiva/indicadores#porcentagem-de-alunos-com-deficiencia-transtornos-globais-do-desenvolvimento-e-altas-habilidades-ou-superdotacao-matriculados-na-rede-regular-de-ensino
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O baixo nível de instrução dos deficientes mostrou-se prejudicial ainda à taxa 

de atividade entre os deficientes no mercado de trabalho, importando em menos 

oportunidades de trabalho, em uma demonstração evidentemente discriminatória: 

 
Gráfico 06 – Taxa de atividade da população de 10 anos ou mais de idade com pelo 
menos uma das deficiências, por sexo e tipo de deficiência (%) 

 

Fonte: IBGE65 

 

A taxa de atividade mostra paralelamente, ainda, que atinge principalmente a 

população com deficiência mental ou intelectual e as mulheres em todos os tipos de 

deficiência. 

De acordo com o retrato desenhado da população brasileira com deficiência, 

o amplo ordenamento jurídico assegurado às pessoas com deficiência não foi capaz 

de conter as disparidades resultantes da dificuldade de inclusão da população em 

sociedade. Prova disso é que apenas em 2008, 20 anos após a promulgação da 

Constituição Federal de 1988 e 12 anos das novas diretrizes e bases educacionais, o 

número de matrículas das pessoas com deficiência no sistema de ensino regular 

ultrapassou o número em classes especiais e escolas exclusivas: 

 
 
 
 
 

                                                      
Coordenação-Geral do Sistema de Informações sobre a Pessoa com Deficiência. Cartilha do Censo 
2010: Pessoas com Deficiência. Brasília: SDH-PR/SNPD, 2012. Disponível em: 
http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/publicacoes/cartilha-censo-2010-
pessoas-com-deficienciareduzido.pdf. Acesso em: 05 maio 2016. p.19. 
65 OLIVEIRA, Luiza Maria Borges., op. cit,. p.19. 

http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/publicacoes/cartilha-censo-2010-pessoas-com-deficienciareduzido.pdf
http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/publicacoes/cartilha-censo-2010-pessoas-com-deficienciareduzido.pdf
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Gráfico 07 – Evolução do Número de Matrículas na Educação Básica 

l 
Fonte: MEC/Inep/Deed66 

 

Em que pese o esforço para inclusão dos alunos com deficiência em salas de 

aula comuns, os dados confirmam o atraso na materialização dos direitos dos 

deficientes, desperdiçando-se “um capital que nunca mais será recuperado”67, como 

se as normas constitucionais carecessem de força vinculante. 

Celso Antonio Bandeira de Mello68 protesta nesse sentido: 

 
A Constituição não é um simples ideário. Não é apenas uma 
expressão de anseios, de aspirações, de propósitos. É transformação 
de um ideário, é a conversão de anseios e aspirações em regras 
impositivas. Em comandos. Em preceitos obrigatórios para todos: 
órgãos de Poder e cidadãos. 

 

Se o Poder Executivo, independentemente da esfera – federal, estadual ou 

municipal –, deixa de executar o comando constitucional, de entregar a obrigação de 

                                                      
66 Gráfico elaborado pela Autora a partir de dados extraídos do Observatório do PNE. Disponível em: 
http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/4-educacao-especial-
inclusiva/indicadores#porcentagem-de-alunos-com-deficiencia-transtornos-globais-do-
desenvolvimento-e-altas-habilidades-ou-superdotacao-matriculados-na-rede-regular-de-ensino. 
Acesso em: 05 maio 2016. 
67 BERCOVICI, Gilberto. A problemática da constituição dirigente: algumas considerações sobre o 
caso brasileiro. Revista de informação legislativa, v. 36, n. 142, p. 35-51, abr./jun. 1999. Disponível em: 
http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/474. Acesso em: 17 de maio de 2016. p. 44. 
68 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. Eficácia das normas constitucionais e direitos sociais. 
1ª ed. 4ª tiragem. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 18. 

http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/4-educacao-especial-inclusiva/indicadores#porcentagem-de-alunos-com-deficiencia-transtornos-globais-do-desenvolvimento-e-altas-habilidades-ou-superdotacao-matriculados-na-rede-regular-de-ensino
http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/4-educacao-especial-inclusiva/indicadores#porcentagem-de-alunos-com-deficiencia-transtornos-globais-do-desenvolvimento-e-altas-habilidades-ou-superdotacao-matriculados-na-rede-regular-de-ensino
http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/4-educacao-especial-inclusiva/indicadores#porcentagem-de-alunos-com-deficiencia-transtornos-globais-do-desenvolvimento-e-altas-habilidades-ou-superdotacao-matriculados-na-rede-regular-de-ensino
http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/474
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fazer, prevista também no ordenamento jurídico infraconstitucional, ao titular do 

direito, ou seja, às pessoas com deficiência, a elas parece, a princípio, ser recorrível 

apenas o caminho da judicialização para que a previsão jurídica torne-se fato no 

mundo real, exercendo seu direito individual e fundamental de levar à apreciação do 

Judiciário a lesão ao seu direito, conforme preconiza o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal. Uma prática que já tem levado a discussões da judicialização 

das políticas públicas nos tribunais estaduais pelo país, com reflexos nos tribunais 

superiores. 
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3. JUDICIALIZAÇÃO VERSUS RESERVA DO POSSÍVEL 
 

Diante do poder discricionário do Estado somado à insuficiência das políticas 

públicas voltadas à inclusão educacional dos deficientes, a via judicial tem se tornado 

a principal alternativa para concretização do direito à educação. Ou seja, cada vez 

mais, os indivíduos têm encontrado no Poder Judiciário o meio para tutelar o seu 

direito ignorado pelo Poder Público. 

Esse movimento, por sua vez, é resultado da garantia ao direito de ação 

consagrada no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, conforme citado. Ao 

prever que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 

direito”, o legislador incumbiu o indivíduo de provocar o Estado, pela via jurisdicional, 

uma vez demonstrada a ofensa ao direito garantido em lei. Dessa forma, o direito de 

ação ganhou contornos de direito público subjetivo69, incluído no rol taxativo de 

direitos fundamentais70. 

Assegurar o direito de ação, assim, significa ampliar o acesso à justiça, em 

sua acepção mais genuína, como forma de superação da indiferença do poder 

público. Tanto é assim que Mauro Cappelletti e Bryant Garth apontam o acesso à 

justiça como “requisito fundamental – o mais básico dos direitos – de um sistema 

jurídico moderno e igualitário que pretenda garantir, e não apenas proclamar os 

direitos de todos”.71 

Nessa toada, o Poder Judiciário passou a assumir um papel de destaque na 

efetivação dos direitos, sejam eles de natureza individual ou social. A grande 

discussão travada aqui é se caberia ao Poder Judiciário interferir em questões 

orçamentarias, impondo pela via judicial, p. ex., a satisfação de medidas inclusivas 

dos deficientes. O que se reflete ainda no questionamento das atribuições não estaria 

ultrapassando os limites das suas atribuições, dentro da concepção da separação de 

poderes delineada por Montesquieu. 

                                                      
69 Clarice Seixas Duarte define direito público subjetivo como “um instrumento jurídico de controle de 
atuação do poder estatal, pois permite ao seu titular constranger judicialmente o Estado a executar o 
que deve”. DUARTE, Clarice Seixas. Direito Público Subjetivo e Políticas Educacionais. São Paulo 
em perspectiva. São Paulo, v. 18, n. 2, p. 113-118, Jun. 2004. Disponível em 
<http://www.scielo.br/pdf/spp/v18n2/a12v18n2.pdf>. Acesso em: 18 ago. 2015. p. 113. 
70 MONTENEGRO FILHO, Misael. Artigo 5º, incisos XXXIV ao XXXVII. In AGRA, Walber Moura; 
BONAVIDES, Paulo; MIRANDA, Jorge. Comentários à Constituição Federal de 1988. Forense, 
Setembro de 2009. VitualSource Bookshelf Online. p. 173. 
71 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução Ellen Gracie Northfleet. Porto 
Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1988. p. 12. 
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3.1. A JUDICIALIZAÇÃO 
 

Ao incluir a educação no rol dos direitos fundamentais, a Constituição Federal 

de 1988 registrou um marco na positivação do direito à educação. Esse avanço se 

deve especialmente ao fato de a Constituição não ter tratado a educação apenas 

como “um direito de todos e dever do Estado e da família”, como observa Afonso 

Armando Konzen72: 

 
[...] a educação, ainda que afirmada como um direito de todos, não 
possuía, sob o enfoque jurídico e em qualquer de seus aspectos, 
excetuada a obrigatoriedade da matrícula, qualquer instrumento de 
exigibilidade, fenômeno de afirmação de determinado valor como 
direito suscetível de gerar efeitos práticos e concretos no contexto 
pessoal dos destinatários da norma. [grifo nosso] 

 

Houve uma preocupação, sobretudo, em tornar o direito à educação exigível 

judicialmente73 para não o sujeitar ao poder discricionário dos governos, 

estabelecendo, a partir dali, “uma nova relação com a educação, que se materializou 

através de ações judiciais visando a sua garantia e efetividade”74. 

Nessa linha, dizer que a educação passou a ser objeto da prestação 

jurisdicional significou mais do que a mera ampliação do acesso à educação, conferiu 

aplicabilidade imediata75 à norma, permitindo que o próprio indivíduo, enquanto sujeito 

de direitos, atuasse ativamente contra o Estado ao dispor de um instrumento jurídico 

valioso de controle de execução da norma. 

Clarice Seixas Duarte76 frisa, no entanto, que: 

 

                                                      
72 KONZEN, Afonso Armando. O direito a educação escolar. In: BRANCHER, Leoberto Narciso et al. 
(Org.). O direito é aprender. Brasília: FUNDESCOLA/MEC, 1999, p. 659-668. apud CURY, Carlos 
Roberto Jamil; FERREIRA, Luiz Antonio Miguel. Justiciabilidade no campo da educação. Disponível 
em <http://seer.ufrgs.br/rbpae/article/view/19684>. Acesso em 21 set. 2015. p. 76. 
73 Art. 208, CF. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 
§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. 
§ 2º O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa 
responsabilidade da autoridade competente. 
74 CURY, Carlos Roberto Jamil; FERREIRA, Luiz Antonio Miguel. Justiciabilidade no campo da 
educação. Disponível em <http://seer.ufrgs.br/rbpae/article/view/19684>. .p. 77. Acesso em 21 set. 
2015. 
75 Celso Antonio Bandeira de Mello, lembrando José Afonso da Silva, ressalta que toda norma 
constitucional é dotada de eficácia, contudo, “as normas constitucionais diferem entre si quanto ao seu 
teor de aplicabilidade imediata ou quanto à consistência dos direitos que outorgam”. (BANDEIRA DE 
MELLO, Celso Antonio. Eficácia das normas constitucionais e direitos sociais. 1ª ed. 4ª tiragem. 
São Paulo: Malheiros, 2015. p. 16) 
76 DUARTE, Clarice Seixas. Direito Público Subjetivo e Políticas Educacionais. São Paulo em 
perspectiva. São Paulo, v. 18, n. 2, p. 113-118, Jun. 2004. Disponível em 
<http://www.scielo.br/pdf/spp/v18n2/a12v18n2.pdf>. Acesso em: 18 ago. 2015. p. 116 
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a ação judicial é apenas um canal de exigibilidade do direito subjetivo 
e não o seu fundamento. Na realidade, no contexto de um Estado 
Social, o fundamento para a exigência de cumprimento de uma 
prestação positiva por parte da administração encontra-se nas leis e 
políticas públicas constitucionalmente delineadas, que formam a base 
para a ação concreta dos Poderes Públicos. O desrespeito a estes 
parâmetros é que enseja uma reação por parte dos cidadãos, sendo a 
legitimidade de agir a consequência processual para remediar esta 
situação irregular. [grifo nosso] 

 

Dito de outra forma, os direitos sociais, como regra, devem ser concretizados 

por meio das leis e de políticas públicas. O Poder Judiciário atuaria, desse modo, 

apenas como fiscal da lei, como tem que ser, acionado em caso de descumprimento 

do mandamento constitucional. Clarice Seixas Duarte77 ainda acrescenta que: 

 
A função de se prever de forma expressa na Constituição que um 
determinado direito é público subjetivo é afastar, definitivamente, 
interpretações minimalistas de que direitos sociais não podem ser 
acionáveis em juízo, nem gerar pretensões individuais. Trata-se de 
uma figura que vem reforçar o regime já existente, além de constituir 
uma baliza para a melhor compreensão dos direitos sociais, sob o 
prisma do seu potencial de efetividade. 

 

Antes instado a se manifestar quase que exclusivamente em conflitos 

privados78, em matéria de educação, o Poder Judiciário viu-se nos últimos anos diante 

de questões de ordem pública sensíveis, como a necessidade de redução do déficit 

da educação básica e a melhoria das condições de permanência das crianças na 

escola como obstáculo para promoção plena do direito à educação sob a ótica 

constitucional. As demandas indenizatórias de foro íntimo foram desse modo 

perdendo espaço para os mecanismos processuais79 que objetivem a efetivação do 

direito em si. 

                                                      
77 DUARTE, Clarice Seixas. Direito Público Subjetivo e Políticas Educacionais. São Paulo em 
perspectiva. São Paulo, v. 18, n. 2, p. 113-118, Jun. 2004. Disponível em 
<http://www.scielo.br/pdf/spp/v18n2/a12v18n2.pdf>. Acesso em: 18 ago. 2015. p. 117 
78 Vide o artigo: A judicialização das relações escolares e a responsabilidade civil dos educadores. 
(CHRISPINO, Alvaro; CHRISPINO, Raquel S. P. A judicialização das relações escolares e a 
responsabilidade civil dos educadores. Ensaio: aval. pol. públ. Educ. [online]. 2008, vol.16, n.58, 
pp.9-30. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S0104-40362008000100002>. Acesso em 10 mai. 
2016). 
79 Eduardo Pannunzio elenca os mecanismos judiciais que ele julga mais relevantes para garantia do 
direito à educação: o mandado de segurança, o mandado de injunção, a ação popular, a ação civil 
pública, a ação direta de inconstitucionalidade e a arguição de descumprimento de preceito 
fundamental e a ação judicial da LDB [Art. 5º. O acesso à educação básica obrigatória é direito público 
subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, 
entidade de classe ou outra legalmente constituída e, ainda, o Ministério Público, acionar o poder 
público para exigi-lo. § 3º Qualquer das partes mencionadas no caput deste artigo tem legitimidade 
para peticionar no Poder Judiciário, na hipótese do § 2º do art. 208 da Constituição Federal, sendo 
gratuita e de rito sumário a ação judicial correspondente]. 
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Adriana Aparecida Dragone Silveira, em seu estudo de casos sobre a atuação 

do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) com ênfase ao direito das crianças e 

adolescentes à educação, atribuiu o aumento das demandas judiciais desde a 

“desresponsabilização do Estado de seu papel provedor”80 à “ampliação dos 

mecanismos de acesso à justiça”81, com destaque para o papel do Ministério Público 

como defensor dos direitos das crianças e adolescentes82. De 284 decisões83 

analisadas, enquadradas na categoria de “acesso à educação básica”, proferidas pelo 

TJSP entre os anos de 1991 a 2008, Adriana Aparecida Dragone Silveira classificou 

1784 delas no tema da “educação especial”, delineando a pertinência de um tema 

ainda tratado de forma incipiente. 

A partir desse estudo, apresentam-se três decisões recentes também 

proferidas pelo TJSP para exemplificar as demandas recorrentes, envolvendo a 

educação especial. 

 

 

3.1.1. Ação de Obrigação de Fazer – Fornecimento de Transporte 
 

Nessa discussão pela efetivação do direito das crianças e jovens com 

necessidades especiais, o acesso às escolas por meio de transporte público gratuito85 

                                                      
Em relação à ação judicial (gratuita) prevista na LDB, para os casos de não-oferecimento ou oferta 
irregular do ensino obrigatório, Pannuzio observa que embora o mecanismo possa ser “acessado por 
qualquer cidadão, dentre outros legitimados -, ele aparentemente tem sido pouco utilizado”. 
PANNUNZIO, Eduardo. O Poder Judiciário e o Direito à Educação. In RANIERI, Nina Beatriz Stocco 
(Coord.); RIGHETTI, Sabine (Org.). Direito à Educação: aspectos constitucionais. São Paulo: Editora 
da Universidade de São Paulo, 2009. p. 70-72. 
80 SILVEIRA, Adriana Aparecida Dragone. Atuação do Tribunal de Justiça de São Paulo com 
relação ao direito de crianças e adolescentes à educação. Revista Brasileira de Educação v. 17 n. 
50 maio-ago. 2012. http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v17n50/v17n50a06.pdf. Acesso em: 16 maio 2016. 
p. 363 
81 Ibidem, p. 363 
82 Ibidem, p. 363 
83 SILVEIRA, Adriana Aparecida Dragone. O direito à educação de crianças e adolescentes: análise 
da atuação do Tribunal de Justiça de São Paulo (1991-2008). 2010. Tese (Doutorado em Educação) - 
Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: 
<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-26012011-144259/>. Acesso em 16 mai. 
2016. p. 106. 
84 Adriana Aparecida Dragone Silveira destaca novamente o papel do MP na defesa do direito à 
educação especial, observando que dessas 17 decisões, em 10 delas, o MP foi apelante ou apelado 
atuando contra os municípios ou contra a Fazenda Pública. (Ibidem, p. 106.) 
85 Discussão semelhante é travada nas obras necessárias para adaptação das escolas, a saber: 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Escolas Estaduais. Adaptação. Acesso aos portadores de deficiência. 
Possibilidade. Dever do Estado. Arts. 227 e 244 CF. Integração social. Previsão em legislação federal 
e estadual. Precedentes. Ação julgada procedente. Sentença reformada apenas no que tange a multa 
diária Recurso da FESP parcialmente provido. 
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se transformou em uma das questões mais relevantes, por representar exatamente 

uma das primeiras barreiras a serem transponíveis a ser ultrapassada a exemplo do 

caso que segue, representado na ementa: 

 
Apelações – Ação de Obrigação de Fazer – Fornecimento de 
transporte adequado à pessoa portadora de deficiência à entidade de 
ensino especializada – Constituição Federal, Leis Federais e 
Municipais que dispõem acerca do dever do Estado em proporcionar 
transporte público adaptado às necessidades dos portadores de 
deficiência – Preservação da integridade física, saúde, propiciando o 
necessário convívio social e a plena reabilitação dos deficientes – 
Precedentes do STJ e do TJSP - Sentença de procedência mantida – 

Recursos improvidos. 86 

 

A ação de obrigação de fazer proposta, individualmente pleiteou-se o 

fornecimento de transporte especial gratuito a criança portadora de transtorno global 

de desenvolvimento, para deslocamento diário à instituição especial de ensino. 

Além da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, figura no polo passivo a 

Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU), em virtude de 

um convênio firmado87 com a Secretaria de Estado e Educação para transporte dos 

alunos com deficiência. 

Para fundamentar a manutenção da sentença, que julgou procedente o pedido 

do autor, além dos dispositivos constitucionais [art. 6º; art. 203, IV; art. 24488] que 

indicavam a responsabilidade do Estado e da empresa pública para a integração 

social da criança e para a fornecimento de transporte adequado, o desembargador-

relator destacou a Lei nº 10.098 de 2000, que é expressa em relação à necessidade 

de acessibilidade do transporte público, em seu art. 16: os veículos de transporte 

coletivo deverão cumprir os requisitos de acessibilidade estabelecido nas normas 

técnicas específicas. 

                                                      
(Apelação nº 0011514-97.2013.8.26.0032. TJSP. 12ª Câmara de Direito Público. Relator: 
Desembargador Ribeiro de Paula. Julgamento: 27.04.2016). 
86 Apelação nº 1004942-07.2014.8.26.0604. TJSP. 11ª Câmara de Direito Público. Relator: 
Desembargador Marcelo L. Theodósio. Julgamento: 03.05.2016. Anexo 1. 
87 Sobre o convênio “LIGADO”: http://www.emtu.sp.gov.br/emtu/servicos/ligado.fss. 
88 Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de 
contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: 
IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração 
à vida comunitária; 
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. 

http://www.emtu.sp.gov.br/emtu/servicos/ligado.fss


42 
 

 

Ao final do julgado, diante da alegação de interferência indevida do Poder 

Judiciário, o Relator concluiu: em suma, deve prevalecer a dignidade da pessoa 

humana sobre eventual questão de limitação orçamentária, inexistindo qualquer 

violação do princípio de separação dos Poderes (art. 2º do CF). 

 

 

3.1.2. Execução de Título Executivo em Ação Civil Pública – 
Custeio de Tratamento Especializado 

 

O caso em questão trata de execução de título judicial da Ação Civil Pública 

de nº 053.00.027139-2 movida pelo Ministério Público de São Paulo em que o Estado 

foi obrigado a custear entidades não estatais especializadas às pessoas portadoras 

de autismo: 

 
[...] até que, se o quiser, providencie unidades especializadas próprias 
e gratuitas, nunca existentes para o tratamento de doentes mentais 
‘comuns’ para o tratamento de saúde, educacional e assistencial aos 
autistas, em regime integral ou parcial especializado para todos os 
residentes no Estado de São Paulo. 

 

Essa postura vai no sentido contrário à matrícula de crianças e adolescentes 

em rede regular, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo ainda tem decidido a favor 

do custeio de escola com tratamento especializado, como se pode observar na 

ementa abaixo: 

 
Apelação cível - Execução individual de título executivo coletivo – 
Autista pretendendo o custeio de seu tratamento em Instituição 
particular independente de contrato de convênio entre a instituição e o 
Estado - Admissibilidade – Inteligência do disposto no art. 3º, III, “a” a 
“e”, da Lei 12.764/12 c/c dispositivo de decisão exequenda – Melhor 
para o incapaz é manter o tratamento onde já está sendo feito – 
Segurança jurídica do Autor deve ser resguardada - Sentença 

reformada - Recurso provido. 89 

 

A notar que o acórdão da ementa transcrita é datado de 16.02.2016, portanto, 

cerca de 15 após a prolação da sentença da Ação Civil Pública em discussão, o caso 

expõe as contradições do sistema educacional inclusivo e, de fato, a questão não é 

                                                      
89 Apelação nº 0026110-23.2013.8.26.0053. TJSP. 3ª Câmara de Direito Público. Relator: 
Desembargador Marrey Uint. Julgamento: 16.02.2016. Anexo 2. 
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simples. Por anos, os pais foram estimulados a matricularem os seus filhos em escolas 

exclusivas. 

No caso das crianças e jovens portadoras de autismo, ressalta-se que a rotina 

sempre foi um fator sabidamente um relevante em seu desenvolvimento, de modo que 

qualquer alteração brusca nessa rotina, diga-se, transferência da escola exclusiva 

para uma escola regular, p. ex., pode comprometer a evolução já obtida. Outras ainda, 

encontram dificuldade em se adaptar às escolas regulares dependendo do grau da 

síndrome ou transtorno. 

Por essas razões, a entidade médica reiteradamente ainda tem recomendado, 

por meio de laudo médico, a matrícula de crianças e adolescentes em escolas 

exclusivas. A prescrição médica é justamente um dos fundamentos90 utilizados pelo 

desembargador-relator para a concessão do custeio. 

A fim de fundamentar juridicamente a pretensão, além dos mandamentos 

constitucionais basilares [art. 1º, III e art. 6], o Relator se vale especificamente da Lei 

nº 12.764, de 2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da 

Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, na qual é assegurado, ainda que “em 

casos de comprovada necessidade”, o direito ao acompanhamento especializado, em 

seu parágrafo único do art. 3º91. 

                                                      
90 Vide p. 5-6 do acórdão a Apelação no Anexo 2: 
Atualmente, Anderson Silva se encontra mais calmo, onde já consegue ficar junto ao grupo, a auto-
agressividade é quase inexistente e tem participado das atividades que são propostas. (...) Até hoje, 
obtivemos muitos retornos de tratamento aplicado em Anderson, mas devido ao comprometimento 
emocional que é apresentado por uma pessoa com autismo, a idade avançada de Anderson no início 
do tratamento, vemos como necessário a continuidade da estimulação terapêutica, no modelo de 
internato, para que os ganhos até aqui apresentados sejam acrescidos de outros novos, mais 
elaborados no que se refere ao básico para um convívio social. 
91 Art. 3º. São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista:  
I – a vida digna, a integridade física e moral, o livre desenvolvimento da personalidade, a segurança e 
o lazer;  
II – a proteção contra qualquer forma de abuso e exploração;  
III – o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de 
saúde, incluindo:  
a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo; 
b) o atendimento multiprofissional; 
c) a nutrição adequada e a terapia nutricional; 
d) os medicamentos; 
e) informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento;  
IV – o acesso:  
a) à educação e ao ensino profissionalizante; 
b) à moradia, inclusive à residência protegida; 
c) ao mercado de trabalho; 
d) à previdência social e à assistência social.  
Parágrafo único.  Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista 
incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2o, terá direito a 
acompanhante especializado. 



44 
 

 

Em uma passagem interessante da declaração de voto do 3º Juiz (com forte 

clamor político), enfatiza-se, como na ação de obrigação de fazer, a “tarefa imperiosa 

do Poder Judiciário que não pode se acovardar a pretexto de invasão de competência 

de outro Poder”92, a fim de fazer prevalecer os mandamentos constitucionais. 

 

 

3.1.3. Ação Civil Pública – Contratação de Cuidador 
 

Diante da evolução do número de crianças e adolescentes com deficiência 

matriculadas na rede de ensino regular, para sua inclusão plena, tem sido cada vez 

mais necessária a adoção de medidas que visem à permanência na escola, como a 

contratação de cuidador especial, o que foi objeto de nova ação civil pública, como 

demonstra a emenda do acórdão da apelação: 

 
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Necessidade de contratação de 
cuidador devidamente capacitado para a rede municipal de ensino de 
Santa Branca. Necessidade de adoção de medidas necessárias à 
efetivação do direito à educação aos portadores de necessidades 
especiais. Esforços enveredados que não se mostram suficientes e 
adequados à previsão constitucional e infraconstitucional. 
Precedentes. Sentença de procedência mantida. Recursos 

desprovidos. 93 

 

No caso em destaque, na sentença94 que deu origem à apelação da ação civil 

pública, o Município foi condenado a: 

 
1) disponibilizar cuidador devidamente capacitado para atuar na rede 
municipal de ensino; 2) que o atendimento seja prestado de acordo 
com as necessidades específicas de cada aluno, respeitada a 
proporção máxima de um cuidador para até três alunos por período; 
3) que no início de cada ano letivo a requerida faça o levantamento de 
novos alunos com deficiência matriculados e, constatando que o 
número de cuidadores por aluno supera a proporção acima fixada, 
providencie a contratação de novos cuidadores para o atendimento da 
demanda; 4) que o início das funções de cuidador dependerá de prévia 
capacitação, a qual deverá ser contínua e com supervisão permanente 
das Secretarias Municipais da Saúde e Educação. 

 

No reexame necessário, o Município sugere que estaria implementando 

medidas para melhoria da permanência das crianças com necessidades especiais, 

                                                      
92 Vide p. 22 do Anexo 2. 
93 Apelação nº 0000416-30.2014.8.26.0534. TJSP. 5ª Câmara de Direito Público. Relatora: 
Desembargadora Heloísa Martins Mimessi. Julgamento: 09.05.2016. Anexo 3. 
94 Vide p. 2-3 do Anexo 3. 
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tanto que teria admitido duas candidatas a partir da criação de uma lei. Argumenta, 

ainda, que as medidas ultrapassariam o princípio da razoabilidade, em virtude da 

alteração no quadro de servidores e que seria inviável a sua implementação imediata. 

A desembargadora-relatora, ao sustentar a manutenção da decisão, 

evocando os princípios da isonomia e da dignidade da pessoa humana, a partir de 

uma série de leis infraconstitucionais, concluiu que “os esforços enveredados pelo 

Município até então se mostram insuficientes e compatíveis com a ordem 

constitucional, daí a necessidade de interferência do Poder Judiciário”95. 

 

 

3.2. A QUESTÃO ORÇAMENTÁRIA E A POLÍTICA NEOLIBERAL DA DÉCADA 
1990 

 

O que há de pano de fundo nas três decisões apresentadas é a discussão 

sobre impossibilidade de cumprimento da ordem constitucional, em virtude do inchaço 

dos orçamentos estatais. 

Em verdade, o que a União, os Estados e os Municípios pretendem é que a 

população aceite que as prestações positivas dos entes estariam sujeitas a um limite 

fático e jurídico96, reconhecendo esses limites, chegar-se-ia ao limite financeiro-

orçamentário, como aferem Ingo Sarlet e Mariana Figueiredo97: 

 
[...] a reserva do possível apresenta uma tríplice dimensão, pois 
alcança a efetiva disponibilidade fática dos recursos financeiros 
necessários à efetivação de direitos fundamentais, a disponibilidade 
jurídica dos recursos humanos e materiais – que se refere à 
distribuição de receitas, competências tributárias, orçamentárias, 
legislativas e administrativas – e a proporcionalidade e a razoabilidade 
da prestação postulada pelo cidadão. 

 

A partir dessa discussão, surgiu, em 1972, no Tribunal Constitucional Federal 

Alemão, a ideia da reserva do possível. 

                                                      
95 Vide p. 9 do Anexo 3. 
96 PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. As normas constitucionais programáticas e a reserva do 
possível. Revista de informação legislativa: v. 49, n. 193 (jan./mar. 2012). Disponível em: 
http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/496554. Acesso em: 19 mai. 2016. p. 12. 
97 SARLET, Ingo; FIGUEIREDO, Mariana apud PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. As normas 
constitucionais programáticas e a reserva do possível. Revista de informação legislativa: v. 49, n. 
193 (jan./mar. 2012). Disponível em: http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/496554. Acesso em: 19 
mai. 2016. p.13. 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/496554
http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/496554
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No julgamento, discutiu-se a possibilidade de restrição do número de vagas 

para o curso de medicina nas universidades de Hamburgo e da Baviera, sob a 

alegação de que a limitação ao acesso era considerada uma afronta ao direito à 

liberdade profissional, bem como à liberdade de escolha do local de ensino. 

Ao analisar a questão, o Tribunal alemão entendeu que a restrição era 

possível, pois algumas exigências ultrapassariam a ‘razoabilidade’, de modo que os 

recursos públicos não poderiam privilegiar apenas uma determinada camada da 

sociedade, em detrimento de outros setores sociais. 

Concluiu-se, assim, que atender a todas as exigências reproduziria apenas 

uma maior injustiça social, sendo aí necessário reconhecer o limite da norma para 

estabelecer prioridades orçamentárias. 

Ao final da Guerra Fria, os governos latino-americanos, devastados por uma 

forte crise econômica, foram pressionados a adequar toda a sua política interna, 

inclusive (e principalmente) àquelas voltadas aos direitos sociais, à política 

neoliberal98. A justificativa para esses ajustes era modernizar o modelo de gestão, 

como condição para obtenção de novos empréstimos e apoio internacional, de acordo 

com às recomendações internacionais, como o Consenso de Washington99: 

 
O Consenso de Washington não tratou tampouco de questões sociais 
como educação, saúde, distribuição da renda, eliminação da pobreza. 
Não porque as veja como questões a serem objeto de ação numa 
segunda etapa. As reformas sociais, tal qual as políticas seriam vistas 

                                                      
98 “Um governo que mantenha a lei e a ordem; defina os direitos de propriedades; sirva de meio para a 
modificação dos direitos de propriedade e de outras regras do jogo econômico; julgue disputas sobre a 
interpretação das regras; reforce contratos; promova a competição; forneça a estrutura; se envolva em 
atividades com relação ao monopólio técnico e evite os efeitos laterais considerados como 
suficientemente importantes para justificar a intervenção do governo; suplante a caridade privada e a 
família na proteção do irresponsável, quer se trate de um insano ou de um louco; um tal governo teria, 
evidentemente, importantes funções a desempenhar. O liberal consistente não é um anarquista.” 
(FRIEDMAN, Milton. Capitalismo & Liberdade. Tradução Luciana Carli. São Paulo: Editora Artenova 
S.A., 1977. p. 38-39) 
99 A expressão “Consenso de Washington” surgiu com o economista John Williamson do Institute for 
Internacional Economics. Para Williamson, o ‘consenso’ dos principais agentes econômicos da época 
era pautado em 10 reformas: a) disciplina fiscal visando eliminar o déficit público; b) mudança das 
prioridades em relação às despesas públicas, eliminando subsídios e aumentando gastos com saúde 
e educação; c) reforma tributária, aumentando os impostos se isto for inevitável, mas “a base  tributária  
deveria ser ampla e as taxas marginais deveriam ser moderadas”; d) as taxas de juros deveriam ser 
determinadas pelo mercado e positivas; e) a taxa de câmbio deveria ser também determinada pelo 
mercado, garantindo-se ao mesmo tempo em que fosse competitiva; f) o comércio deveria ser 
liberalizado e orientado para o exterior (não se atribui prioridade à liberalização dos fluxos de capitais); 
g) os investimentos diretos não deveriam sofrer restrições; h) as empresas públicas deveriam ser 
privatizadas; i) as atividades econômicas deveriam ser desreguladas; j) o direito de propriedade deve 
ser tornado mais seguro. (BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. A crise da américa latina: consenso de 
Washington ou crise fiscal?. Disponível em: <http://www.bresserpereira.org.br/papers/1991/91-
acriseamericalatina.pdf>. Acesso em 01 mai 2016). 
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como decorrência natural da liberalização econômica. Isto é, deverão 
emergir exclusivamente do livre jogo das forças da oferta e da procura 
num mercado inteiramente autorregulável, sem qualquer rigidez tanto 
no que se refere a bens quanto ao trabalho. Um mercado, enfim, cuja 
plena instituição constituiria o objetivo único das reformas. 

 

A “modernização” que a tanto interessava aos organismos monetários 

internacionais não passava pelo avanço dos direitos sociais, mas apenas pela adoção 

de uma política com forte arrocho fiscal, incluindo aqui a redução de recursos voltados 

para a área educacional. 

No âmbito educacional, a consequência imediata dessa política neoliberal foi 

o início do processo de descentralização do ensino, no qual se buscou transferir parte 

da responsabilidade da educação à sociedade100. Além de desafogar os inchados 

orçamentos, a descentralização era tida ainda como uma forma de melhorar a 

qualidade da prestação do serviço educacional. Milton Friedman entendia que a 

“desnacionalização” das escolas por meio da combinação entre as escolas públicas e 

privadas era a solução mais adequada101 para melhorar a qualidade do ensino e até 

mesmo para incentivar uma flexibilização entre os sistemas educacionais. 

Os governos latino-americanos, assim, viram-se despidos de seus recursos 

de seus abriram um precedente para a redução de custos e transferência da 

responsabilidade da educação para os demais entes federados. Acreditava-se que as 

reformas neoliberais, fundadas em medidas compensatórias, livre mercado e 

autorregulação, resolveriam as desigualdades sociais, promovendo, portanto, o 

desenvolvimento de diversos países. O que se viu, em verdade, foi a consolidação de 

uma educação altamente excludente. 

 

 

3.3. JUDICIALIZAR É A SOLUÇÃO? 
 

A educação especial é um direito social e fundamental das pessoas com 

deficiência, que gerou para o Estado a obrigação – ou seja, um dever positivo – de 

proporcionar políticas públicas que contemplem a previsão legal. O Estado, em 

contrapartida, sob o argumento da reserva do possível, tem deixado de executar a 

                                                      
100 FRIEDMAN, Milton. Capitalismo & Liberdade. Tradução Luciana Carli. São Paulo: Editora Artenova 
S.A., 1977. p. 84-85. 
101 Ibidem. p. 84. 
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prestação desse serviço na totalidade preconizada na Constituição Federal e na 

legislação infraconstitucional.  

A saída individual encontrada pelo público que deveria ser atendido e não o é 

tem sido ingressar com ações individuais pleiteando a obrigação de fazer ou com 

mandados de segurança, assim como o Ministério Público, como a saída coletiva, tem 

requerido por meio de ações civis públicas, o meio previsto no ordenamento brasileiro. 

Nesse cenário, leve-se ainda em conta que o acesso à justiça no país ainda não ocorre 

em plenitude. 

Embora, num mundo ideal e pela previsão de responsabilidade na tripartição 

dos poderes indicada por Montesquieu, o Executivo, por obrigação, deva executar o 

que foi legalmente previsto, neste caso concreto de estudo como políticas públicas de 

educação especial, não é isso que se traduz na realidade, o que leva a outro poder, o 

Judiciário, tornar-se o caminho necessário para que o cidadão tenha seu direito 

efetivado.  

Na visão de Flavia Piovesan, seja pela via de ação subjetiva ou coletiva, a 

própria judicialização pode se reverter de forma evolutiva para a concretização desses 

direitos. Segundo a autora, “a justiciabilidade dos direitos econômicos, sociais e 

culturais no Brasil é capaz de gerar um legado transformador e emancipatório para a 

consolidação do Judiciário em ‘locus de afirmação de direitos’”.102 

 Em sentido próximo analisa Konzen, para quem, mesmo que a via judicial não 

seja o ideal para a realização dos direitos sociais e fundamentais relacionados a 

crianças e adolescentes, aqui estendendo-se àqueles com deficiência, inclusive os 

jovens, pode se refletir no longo prazo em políticas mais bem adequadas à 

necessidade brasileira na área: 

 
A possibilidade legal da judicialização do não-oferecimento ou da 
oferta irregular da educação escolar certamente não representa a 
solução para todas as insuficiências da área educacional. Poderá 
constituir-se, no entanto, em significativo instrumento de coerção para 
as mudanças necessárias e desejadas na legislação brasileira, 
porque, no dizer de Dom Luciano Mendes de Almeida, a lei há de 
contribuir para a mudança da mentalidade na sociedade brasileira, 
habituada, infelizmente, a se omitir diante das injustiças de que são 
vítimas as crianças e adolescentes. O respeito à lei fará com que a 

                                                      
102 PIOVESAN, Flavia apud SILVEIRA, Adriana Aparecida Dragone. Atuação do Tribunal de Justiça 
de São Paulo com relação ao direito de crianças e adolescentes à educação. Revista Brasileira 
de Educação v. 17 n. 50 maio-ago. 2012. http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v17n50/v17n50a06.pdf. 
Acesso em: 16 maio 2016. 
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opressão e o abandono deem lugar à justiça, à solidariedade e ao 
Amor103. 

 

Como já indicado anteriormente, na judicialização é possível utilizar-se como 

meios de acionamento as ações individuais e coletivas, estas últimas com polo ativo 

limitado ao Ministério Público e as associações vinculadas ao tema, conforme a Lei nº 

7.347 de 1985. Sobre isso, Gianpaolo Poggio Smanio afirma que o instrumental mais 

abrangente e que, por consequência, acabaria trazendo mais benefícios coletivos à 

sociedade no momento de pleitear a efetivação de direitos sociais e fundamentais 

acaba sendo a ação civil pública. 

 
Portanto, se ainda há questões de direitos fundamentais difusos e 
coletivos a serem resolvidas pelo nosso ordenamento social e jurídico, 
as novas demandas por direitos da modernidade, hoje chamada de 
hipermodernidade, transforma a sociedade e trazem ainda maior 
relevância para os instrumentos jurídicos de efetivação de direitos e 
garantias, como a ação civil pública. Por outro lado, também 
realizamos, hoje, discussão a respeito dos limites da ação dos agentes 
públicos, do Ministério Público e do Poder Judiciário nesta área de 
proteção de direitos.104 

  

                                                      
103 KONZEN, Afonso Armando. O direito a educação escolar. In: BRANCHER, Leoberto Narciso et al 
(Org.). O direito é aprender. Brasília: FUNDESCOLA/MEC, 1999, p. 659-668. apud CURY, Carlos 
Roberto Jamil; FERREIRA, Luiz Antonio Miguel. Justiciabilidade no campo da educação. Disponível 
em <http://seer.ufrgs.br/rbpae/article/view/19684>. Acesso em: 21 set. 2015. p. 76. 
104 SMANIO, Gianpaolo Poggio. Os 30 anos da ação civil pública: instrumento de efetivação dos direitos 
da cidadania no Brasil. In MILARÉ, Édis. Ação Civil Pública após 30 anos (Coord.). São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2015. p. 303 
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CONCLUSÃO 
 

 A existência do direito de crianças e jovens com deficiência a uma educação 

especial resultou, primeiramente, da evolução da sociedade brasileira e do 

ordenamento jurídico no sentido de reconhecê-lo, o que levou, em seguida, à 

obrigação do Estado em executar prestações positivas para atender a esse direito 

social e fundamental. Esse atendimento se dá por meio da execução de políticas 

públicas, que visam hoje à inclusão, especialmente no ensino regular, mas sem deixar 

de atender aos casos individuais em que a deficiência demande o atendimento 

exclusivamente especializado. 

 Num cenário em que, particularmente na década de 1990, houve influência do 

liberalismo como força contrária no sentido de redução do Estado para atender a 

direitos dessa categoria, contrapondo a ampliação da atuação estatal para a 

implementação de políticas públicas colocada pela legislação brasileira, o 

atendimento ao direito à educação especial passou a sofrer algum nível de limitação 

estatal. O reflexo hoje está na judicialização, individual ou coletiva, como meio para a 

efetivação do direito.  

 Neste breve estudo, conforme apresentado, verificou-se que a ação civil 

pública foi o instrumento predominante nos pleitos junto ao Poder Judiciário quanto à 

prestação de serviços educacionais especiais, o que, para Smanio, com concordância 

desta autora, torna-se o meio mais democrático, até mesmo pelo fato de, como política 

pública, poder acolher na maior abrangência possível o público-alvo. 

Desta forma, satisfaz-se o que Zygmund Bauman preconizava sobre a 

dignidade da pessoa humana, particularmente da criança – aqui, da criança e do 

jovem com deficiência – não pode ser objeto de negação e que a busca da efetivação 

do direito, mesmo de um, pode ser representativo para todos. 

 
“A negação da dignidade humana deprecia o valor de qualquer causa 
que necessite dessa negação para afirmar a si mesma. E o sofrimento 
de uma única criança deprecia esse valor de forma tão radical e 
completa quanto o sofrimento de milhões. O que pode ser valido para 
omeletes torna-se uma mentira cruel quando aplicado à felicidade e 
ao bem-estar humanos”105. 

 

                                                      
105 BAUMAN, Zygmunt. Amor Líquido: sobre a fragilidade dos laços humanos. Tradução de Carlos 
Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2004. p. 103 
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ANEXOS 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2016.0000160122

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0026110-23.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes 
ANDERSON SANTOS SILVA (INCAPAZ) e IVONETE ROSA DOS SANTOS, é 
apelado FAZENDA 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 ao recurso, vencido o 
relator, que fará declaração de voto. acordão com o revisor. Fará também declaração de 
voto vencedor o 3º juiz.", 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, 
vencedor, AMORIM CANTUÁRIA, vencido e CAMARGO PEREIRA.

São Paulo, 16 de fevereiro de 2016

MARREY UINT

RELATOR DESIGNADO

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO nº 0026110-23.2013.8.26.0053

APELANTES: ANDERSON SANTOS SILVA E IVONETE ROSA DOS SANTOS 

APELADO: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA: SÃO PAULO
Voto nº 29550 

Apelação Cível nº: 0026110-23.2013.8.26.0053

Comarca: São Paulo

Apelante: Anderson Santos Silva (devidamente representado 
por sua mãe Ivonete Rosa dos Santos)
 
Apelado: Estado de São Paulo

Apelação cível - Execução individual de título executivo 
coletivo - Autista pretendendo o custeio de seu tratamento em 
Instituição particular independente de contrato de convênio 
entre a instituição e o Estado - Admissibilidade - Inteligência 
do disposto no art. 3º, III, “a” a “e”, da Lei 12.764/12 c/c 
dispositivo de decisão exequenda - Melhor para o incapaz é 
manter o tratamento onde já está sendo feito - Segurança 
jurídica do Autor deve ser resguardada - Sentença reformada - 
Recurso provido.

Adota-se o relatório elaborado pelo Douto 
Des. Amorim Cantuária (f ls . 394/395).

É o relatório.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a 
habil i tação em ação coletiva não se confunde com o 
processo de conhecimento, cuida-se, em verdade, de 
execução imprópria, onde determinados elementos 
cognitivos serão ponderados,  sem o rigor da fase postulatória. 

O objeto da presente habil itação mater ial iza-
se na pretensão de que o Estado de São Paulo arque 
integralmente com as despesas de tratamento do Apelante 
junto à Insti tu ição Fênix, ainda que o contrato entre o 
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Colégio e o Estado não seja renovado.

Cediço que a execução tem por base a 
sentença proferida na ação civi l públ ica nº 053.00.027139-2, 
que condenou o Estado de São Paulo a providenciar: 
“unidades especial izadas próprias e gratuitas, nunca as 
existentes para o tratamento de doentes mentais “comuns”, 
para o tratamento de saúde, educacional e assistencial aos 
autistas, em regime integral ou parcial especializado para 
todos os residentes no Estado de São Paulo”.

A experiência, desde longa data em feitos 
desta natureza, demonstrou que o Estado de São Paulo não 
criou e não cr iará as instituições especializadas próprias e 
gratuitas para atendimentos dos autistas. Percebe-se a 
opção por convênios  com particulares e com o terceiro 
setor, para suprir a demanda social  latente. Neste contexto, 
necessariamente surge o embate entre as instituições 
preferidas pelos  pais e as conveniadas pelo Estado de São 
Paulo.  

Não se entende que determinar o custeio em 
entidade part icular enseje direcionamento de polí tica 
pública estatal. De certo, que inexis te qualquer polí tica 
pública para tratar dos aut istas do nosso Estado, a matér ia de 
fundo apenas não virou uma “cracolândia” (vít imas de anos 
de abandono do Estado e da sociedade), em razão da 
atuação do Poder Judiciário e dos famil iares dos autistas.

Acredita-se, também, que o art. 461 e 
seguintes do CPC, tem plena aplicação ao caso em apreço, 
ainda que se trate de execução de tí tulo coletivo. A tutela 
jurisdicional do equivalente, diante da omissão estatal, é 
admissível , sob pena do títu lo executivo conquistado tornar-
se inócuo. Assim, os pais  optam pela instituição e o Estado 
deve arcar com os custos,  já que não concretizou o disposto 
no tí tulo executivo coletivo. Neste diapasão, a satisfação do 
t ítulo coletivo deve-se dar por fórmula transversa, 
plenamente autor izada pelo s istema processual.  

Em regra, como ao contrário não poderia ser,  
os responsáveis pelo menor buscam uma instituição 
renomada e que possa oferecer a e le um tratamento 
específ ico, de alta qualidade. No caso em tela, há prova 
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médica prescrevendo o tratamento em período integral  junto 
à insti tuição de ens ino em que o Apelante está matricu lado, 
insti tuição que, diga-se, já é de conhecimento e aprovação 
do Estado, com quem ela mantém convênio. A notíc ia de 
fato novo, que afasta a alegação malfadada de que o 
Apelante é carecedor do direito de ação, não pode 
prejudica-lo, de sorte que, renovando-se ou não o convênio 
entre o Estado de São Paulo e o Colégio Fênix,  o Apelante 
deverá permanecer lá matriculado.

Restou incontroverso nos autos que o Apelado 
é portador de necess idades especiais. Portanto, nos termos 
do art. 3º, I I I ,  “a” a “e”,  da Lei 12.764/12,  tem direito ao bem 
da vida perseguido nestes  autos, “verbis”:

“Art. 3º São direitos da pessoa com transtorno do espectro 
autista: 

I - a vida digna, a integridade fís ica e moral, o livre 
desenvolvimento da personalidade, a segurança e o lazer; 

II  -  a proteção contra qualquer forma de abuso e exploração; 

II I -  o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à 
atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo: 

a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo;

b) o atendimento multiprof iss ional;

c) a nutrição adequada e a terapia nutricional;

d) os medicamentos;

e) informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento; 

IV - o acesso: 

a) à educação e ao ensino profiss ional izante;

b) à moradia, inclusive à residência protegida;

c) ao mercado de trabalho;
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d) à previdência social e à assistência social. 

Parágrafo único.  Em casos de comprovada necessidade, a 
pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas 
classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do 
art. 2º, terá direito a acompanhante especializado.
(grifos nossos) 

A lei  é induvidosa. O autista tem dire ito ao 
melhor tratamento especial izado, o que engloba, inclusive, 
insti tuições particulares, haja vista que o Estado não tratou 
de se adequar às exigências da sociedade polít ica.

Desse modo, forçoso reconhecer que a 
sentença prolatada em sede de ação civi l pública, ora em 
fase de execução, merece também ser anal isada, agora, à 
luz da nova Lei 12.764/2012. Há relevante acréscimo 
legislativo que dispensa a fase de conhecimento, a 
integração entre a decisão e a legislação forma novo 
microssistema tutelar inafastável.

Induvidoso que é melhor para o incapaz f icar 
na Insti tuição onde já esta recebendo todos os cuidados 
necessários para o seu tratamento e desenvolv imento. A 
presente l ide, ao contrário do que se professa, não pode ser 
analisada sob a ótica econômica (polí t icas públicas, reserva 
do possível , etc.), mas s im sob o prisma da qualidade mínima 
que deve ser oferecida à vida humana, da dignidade da 
pessoa humana afl ita por uma tutela jurisdic ional coerente 
com o art. 227 da Constituição Federal .

Os direitos sociais, de aplicação imediata, 
nos termos do §1º, do art. 5º, da Const itu ição Federal , 
portanto, qualquer interpretação reducionista merece ser 
e jetada.

Noutro giro, é válida a transcrição de parte 
da declaração da instituição às f ls . 259:

“Atualmente, Anderson Silva se encontra mais calmo, onde já 
consegue ficar junto ao grupo, a auto-agressividade é quase 
inexistente e tem participado das atividades que são 
propostas.
(. ..)
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Até hoje, obtivemos muitos retornos de tratamento aplicado 
em Anderson, mas devido ao comprometimento emocional 
que é apresentado por uma pessoa com autismo, a idade 
avançada de Anderson no início do tratamento, vemos como 
necessário a continuidade da estimulação terapêutica, no 
modelo de internato, para que os ganhos até aqui 
apresentados sejam acrescidos de outros novos, mais 
elaborados no que se refere ao básico para um convívio 
social.” 
(grifo nosso)

Assim, imperioso a manutenção de Anderson 
na insti tuição, buscando o melhor tratamento possível  para 
que ele alcance “o básico para um convívio social”.  Cabe 
ressaltar que o Apelante não pode submeter-se à 
insegurança de que, por problemas internos no contrato 
entre o Estado e a Inst itu ição, poderá ser afastado de seu 
Colégio. 

Portanto, de rigor a reforma da sentença a 
quo para tornar definit iva a l iminar anteriormente concedida, 
determinando a permanência do habil i tante na Cl ínica Fênix 
Centro de Educação Especial Ltda., mediante custeio integral  
pelo Poder Público, independentemente da renovação ou 
não do convênio f irmado entre o Poder Público e a instituição 
de tratamento.

Em atenção aos princípios da causalidade e 
da sucumbência, o Estado de São Paulo arcará com o 
pagamento das custas, despesas processuais e honorários 
advocatícios, f ixados em R$ 1.500,00, nos termos dos §§4º e 
3º, “a”, “b” e “c”, do art. 20 do CPC, atual izados a parti r da 
publicação deste Acórdão, pela tabela prática que cuida 
dos débitos fazendários.

Em face do exposto, pelo meu voto, dá-se 
provimento ao recurso.

MARREY UINT
     Relator Designado
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Voto nº 28.085 
Apelação nº 0026110-23.2013.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelantes: Anderson Santos Silva e Ivonete Rosa dos Santos 
Apelado: Fazenda do Estado de São Paulo

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

APELAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. TÍTULO 
EXECUTIVO COLETIVO. SENTENÇA QUE 
DETERMINOU O CUSTEIO, PELO ESTADO, DE 
ESTABELECIMENTO PARTICULAR PARA O 
TRATAMENTO DE AUTISTA. PRETENSÃO FUNDADA 
EM MERA EXPECTATIVA DE TRANSFERÊNCIA DO 
AUTOR DA “INSTITUIÇÃO FENIX”, CASO HAJA O 
ROMPIMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE 
AQUELA ENTIDADE E A ADMINISTRAÇÃO 
ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. ENVENTO FUTURO E 
INCERTO QUE NÃO PODE SER TUTELADO 
JUDICIALMENTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO 
FEITO MANTIDA. 
RECURSO DESPROVIDO.

Apelação tempestiva (fls. 337/356) manejada por 

ANDERSON SANTOS SILVA, incapaz representado neste ato p/ sua 

mãe, Ivonete Rosa dos Santos, nos autos da execução de obrigação de 

fazer ajuizada contra a FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
inconformada com a r. sentença de fls. 326/327 que julgou extinto o 

processo  sem  julgamento do mérito, nos termos do art. 267, inciso VI, 

c.c. art. 462 do CC, por entender que o pedido do autor reporta-se a 
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evento futuro e incerto, carecendo, portanto, de interesse processual. 

Diante da sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% do 

valor da causa, observados os benefícios da justiça gratuita.  

Alega o autor que na condição de autista vem 

recebendo tratamento especializado na instituição “Fênix  Centro de 

Educação Especial S/C Ltda”. Sustenta, em síntese, que houve a 

divulgação de um “comunicado” em 2013,  sobre a descontinuidade do 

convênio celebrado entre a referida instituição e o Estado de São Paulo, 

o que lhe causou muita insegurança. Desta forma, ajuizou esta ação 

com o intuito de condenar o Estado a manter sua internação na referida 

clínica, mesmo que haja o rompimento do referido contrato, haja vista 

que não faria bem para o autor ser transferido para outra instituição, 

dadas as características peculiares do mal que o acomete, mas também 

pela excelência do tratamento prestado pela “Instituição Fenix”, que 

seus genitores pretendem resguardar. 

Contrarrazões (fls. 361/367).  

O Ministério Público de Primeiro Grau e a Douta 

Procuradoria de Justiça, respectivamente, pugnaram pelo desprovimento 

do recurso (fls. 369/372 e fls. 376/379). 

É o relatório.

Narra a inicial que o autor foi diagnosticado com 
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síndrome do espectro autista - “autismo”  Cid 10  F-84 -, aos cinco 

anos de idade, e a partir daí começou seu tratamento, que passou por 

várias etapas entre o Hospital das Clínicas e outras Instituições como a 

Casa de Davi e a instituição Núcleo de Integração Luz do Sol e somente 

com a decisão judicial transitada em julgado que determinou ao governo 

do Estado de São Paulo o custeio do tratamento especializados a todos 

os autistas, é que o  autor foi internado na “Clínica Fenix”. Todavia, 

alegou que sobreveio um “comunicado” informando que a partir de 

25.02.2013 aquela Clínica seria descredenciada. Desta forma, diante do 

receio que, de fato, isso viesse a acontecer, ajuizou a presente ação.  

 O recurso não comporta provimento. 

Como bem constou da r. sentença, “não há nenhum 

interesse processual no prosseguimento desta ação, pois não é possível 

a garantia de direito futuro e incerto”.  O convênio pode ou não ser 

mantido pelo Estado, e pelas mais diversas razões, desde a falta de 

consenso quanto a valores, quanto por falta de atendimento pela 

instituição de requisitos legais, interdição administrativa  e os mais 

impensáveis motivos. Apenas uma coisa é certa: 'hoje o convênio está 

em vigor e o autista esta sendo atendido'”. 

Ao Judic iár io a Consti tuição remete o 

julgamento de casos. Os pareceres, inclusive aqueles 

pretensamente dotados de conteúdo científ ico, se si tuam no plano 

do possível , aqui lo que Alfredo de Araújo LOPES DA COSTA  se 

referia na sua conhecida obra “Medidas Preventivas”: “Possível  é 

tudo, na contingência das cousas criadas, sujei tas à interferência 

das forças naturais e da vontade dos homens” .
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 Mas, o Direito trabalha com a probabilidade, isto é,  o 

“que, de regra, se consegue alcançar na previsão. Já  não é um 

estado de consciência, vago, indeciso, entre afirmar e negar, 

indiferente.  Já  caminha na direção da certeza. Já para ela propende, 

apoiado nas regras da experiência comum ou da experiência 

técnica” (Idem, Livraria Bernardo Álvares Editora, segunda edição, 

1958).

Na espécie,  o autor narrou apenas uma incerteza 

sobre manutenção de sua internação na clínica onde se encontra, 

atualmente, recebendo tratamento. 

Por outro lado, cumpre salientar que a sentença que 

julgou procedente a ação civil pública para condenar a ré a providenciar 

unidades especializadas próprias e gratuitas, sem serem as destinadas 

ao tratamento de doentes mentais "comuns", para tratamento médico e 

educacional dos autistas, em regime integral ou parcial, especializado 

para todos os residentes no Estado tem o seguinte teor:

"I -Arcar com as custas integrais do tratamento (internação 

especializada ou em regime integral ou não), da assistência, da 

educação e da saúde específicos, ou seja, custear tratamento 

especializado em entidade adequada não estatal para o cuidado 

e assistência aos autistas residentes no Estado de São Paulo; II - 

Por requerimento dos representantes legais ou responsáveis, 

acompanhado de atestado médico que comprove a situação de 

autista, endereçado ao Exmo. Secretário de Estado da Saúde e 
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protocolado na sede da Secretaria de Estado da Saúde ou 

encaminhado por carta com aviso de recebimento, terá o Estado 

o prazo de trinta (30) dias, a partir da data do protocolo ou do 

recebimento da carta registrada, conforme o caso, para 

providenciar, às suas expensas, instituição adequada para o 

tratamento do autista requerente; III - A instituição indicada ao 

autista solicitante pelo Estado deverá ser a mais próxima 

possível de sua residência e de seus familiares, sendo que, 

porém, no corpo do requerimento poderá constar à instituição de 

preferência dos responsáveis ou representantes dos autistas, 

cabendo ao Estado fundamentar inviabilidade da indicação, se for 

o caso, e eleger outra entidade adequada; IV - O regime de 

tratamento e atenção em período integral ou parcial, sempre 

especializado, deverá ser especificado por prescrição médica no 

próprio atestado médico antes mencionado, devendo o Estado 

providenciar entidade com tais características; V - Após o Estado 

providenciar a indicação da instituição deverá notificar o 

responsável pelo autista, fornecendo os dados necessários para 

o início do tratamento. Para a hipótese de descumprimento das 

obrigações de fazer dos itens I a V, fixo a multa diária de 

R$50.000,00 (cinqüenta mil reais), destinada ao Fundo Estadual 

de Interesses Metaindividuais Lesados (artigo 13 da Lei Federal 

nº 7347/85), tendo a ré o prazo máximo de 30 (trinta dias), a 

contar da intimação da presente decisão, para disponibilizar, de 

forma permanente, tal atendimento aos portadores de autismo."

Por consequência, é inafastável o direito de o autista 

deduzir pretensão satisfativa, emergente do comando genérico do título 

executivo coletivo, de ser mantido em determinada instituição 

especializada onde se encontra melhor adaptado.

Entretanto, na hipótese dos autos, a possibilidade de 
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transferência do autor reporta-se a evento futuro e incerto, lastreado em 

suposição, que talvez nem aconteça e, desta maneira, não pode ser 

tutelado por meio desta ação de obrigação de fazer, razão pela qual, 

permanece hígido o provimento jurisdicional atacado. 

De rigor, portanto, a manutenção da sentença de 

extinção do processo. 

Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO À 
APELAÇÃO.

DES. AMORIM CANTUÁRIA
Relator

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 13702
Apelação nº 0026110-23.2013.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelantes: Anderson Santos Silva e Ivonete Rosa dos Santos 
Apelado: Fazenda do Estado de São Paulo

DECLARAÇÃO DE VOTO

                                    Vistos.

                                         Adotando o relatório do voto condutor do 

v. acórdão, acompanho o voto do Ilustre Desembargador MARREY 

UINT, Revisor, que deu provimento ao recurso do menor Anderson 

Santos Silva.

                                   É o relatório .                         

                                        Cinge-se a controvérsia porque o Relator  

Sorteado negava provimento ao recurso do menor autor,  por entender 

que:                

    

                                         “Como bem consta da sentença “não 

há nenhum interesse processual no prosseguimento desta 

ação, pois não é possível  a garantia de direito futuro e 

incerto”. O Convênio pode ou não ser mantido pelo Estado, e 

pelas mais diversas razões, desde a fal ta de consenso 

quanto a valores, quanto por fa lta de atendimento pela 

insti tuição de requis itos legais, in terdição administrativa e os 
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mais impensáveis motivos. Apenas uma coisa é certa: “hoje o 

convênio está em vigor e o autista está sendo atendido.” '

                                   (...)

                                        Na espécie o autor narrou apenas 

uma incerteza sobre a manutenção de sua internação na 

cl ínica onde se encontra, atualmente,  recebendo tratamento.    

                                        Por conseguinte, inafastável  o d ire ito 

de o autista deduzir pretensão satisfativa, emergente do 

comando genérico do título executivo coletivo,  de ser 

mantido em determinada insti tuição especializada onde se 

encontra melhor adaptado.

                                        Entretanto, na hipótese dos autos a 

possibil idade de transferência do autor reporta-se a evento 

futuro e incerto, lastreado em suposição, que talvez nem 

aconteça e, desta maneira, não pode ser tutelado por  meio 

desta ação de obrigação de fazer, razão pela qual, 

permanece hígido o provimento jurisdicional  atacado.                                

                                   De rigor,  a manutenção da sentença”. 

                                              

                                   Por  outro lado, o Revisor, assim entendeu:

                                         “Cediço que a execução tem por  base 

a sentença proferida em ação civi l pública nº 

053.00.027139-2, que condenou o Estado de São Paulo a 

providenciar: ' “unidades especia lizadas próprias e gratu itas, 

nunca as existentes para o tratamento de doentes mentais 

“comuns”, para o tratamento de saúde, educacional e 

assistencial aos autistas, em regime integral ou parcia l 

especializado para todos os residentes no Estado de São 

Paulo'”. 
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                                    (...)

                                         Acredita-se, também, que o art . 461 

e seguintes do CPC, têm plena apl icação no caso em apreço, 

ainda que se trate de execução” de tí tulo coletivo. A tute la 

jurisdicional  do equivalente, d iante da omissão estata l é 

admissível,  sob pena do título executivo conquistado tornar-

se inócuo. Assim, os pais optam pela insti tu ição e o Estado 

deve arcar com os custos, já que não concretizou o d isposto 

no título executivo.  Neste contexto, a satisfação do títu lo 

coletivo deve-se dar  por fórmula transversa, plenamente 

autorizada pelo sistema processual.

                                         Em regra, como ao contrário não 

poderia ser, os responsáveis pelo menor buscam uma 

instituição renomada e que possa oferecer a e le um 

tratamento específico, de alta qualidade. 

                                        No caso em tela há prova médica 

prescrevendo tratamento em período integral junto à 

instituição de ensino em que o apelante está matriculado, 

insti tuição que, d iga-se, já é de conhecimento e aprovação 

do Estado, com quem ela mantém convênio. A notícia de fato 

novo, que afasta a alegação malfadada de que o Apelante é 

carecedor do direito de ação, não pode prejudicá- lo, de sorte 

que, renovando-se ou não o convênio entre o Estado de São 

Paulo e o Colégio Fênix, o apelante deverá permanecer lá 

matriculado.

                                          Válida a transcrição de parte da 

declaração da instituição às fls . 259:

        “Atualmente,  Anderson Silva se encontra mais calmo, 
onde já consegue ficar junto ao grupo, a auto-
agressividade é quase inexistente e tem participado das 
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atividades que são propostas.
       (...)
        Até hoje, obtivemos muitos retornos de tratamento 

aplicado em Anderson, mas devido ao comprometimento 
emocional que é apresentado por uma pessoa com 
autismo, a idade avançada de Anderson no início do 
tratamento, vemos como necessário a continuidade da 
estimulação terapêutica,  no modelo de internato,  para 
que os ganhos até aqui apresentados sejam acrescidos 
de outros novos, mais  elaborados no que se refere ao 
básico para um convívio social.”

                                      Assim, imperioso a manutenção de 

Anderson na instituição, buscando o melhor tratamento 

possível para que ele alcance o “o básico para um convívio 

social”. Cabe ressaltar que o apelante não pode submeter-se 

á insegurança de que, por problemas internos no contrato 

entre o Estado e a Instituição, poderá ser afastado do seu 

Colégio.”  

                                      Portanto, de rigor  a reforma da 

sentença a quo para tornar definit iva a l iminar anteriormente 

concedida, determinando a permanência do habili tante na 

Clínica Fênix Centro de Educação Especial Ltda.,  mediante 

custeio integral pelo Poder Público, independentemente da 

renovação ou não do convênio firmado entre o Poder Públ ico 

e a insti tuição de tratamento.”

                                           Em que pese o entendimento do Ilustre 

Relator tenho que, de fato, deve ser provido o recurso interposto por 

Anderson Santos Silva, incapaz representado por sua mãe. 

71



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

                                           Com efeito, trata-se de habilitação em 

execução de sentença coletiva proferida em Ação Civil Pública, 

objetivando fazer valer a condenação da apelada, a custear  o 

tratamento especializado de saúde, educacional e assistencia l, em 

regime integral  ou parcial,  para todos os autistas residentes no estado 

de São Paulo.

                                             No caso dos autos, o habil itante 

Anderson dos Santos Silva,  incapaz e portador do espectro autista, 

pretende a manutenção de seu tratamento na entidade especia lizada 

no tratamento de autismo denominada FENIX  CENTRO DE 

EDUCAÇÃO ESPECIAL S/C LTDA, na qual já se encontra em 

tratamento, em regime de internação, em face da gravidade de seu 

quadro de autismo, e em razão do convênio celebrado com a 

Secretaria do Estado da Saúde, com vigência, por um ano, até janeiro 

de 2015. 

                                               Busca o apelante, no presente fe ito,  

evitar insegurança causada pelas discórdias entre o Estado e a 

Insti tuição Fênix, e o agravamento da si tuação do apelante, autista,  e 

sua famíl ia,  que não estão preparados para dar suporte às 

necessidades especiais de Anderson e tampouco encontraram no 

serviço público entidades especial izadas para tanto.

                                               Deferida a l iminar “para que o Estado 

custeie o tratamento do autor Anderson Santos Silva, no 

Estabelecimento “Fenix  Centro de Educação Especia l S/C Ltda (f ls . 

219/220).

                                               A r. sentença de fls. 326/327, ju lgou 

extinto o processo sem ju lgamento do méri to, nos termos do art. 267, 
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inc iso VI,  cc. artigo 462 do Código de Processo Civi l.

                                         Ali f icou consignado que: 

                                               “Não há nenhum interesse 

processual no prosseguimento desta ação, pois não é 

possível  a garantia de dire ito futuro e incerto. O convênio 

pode ou não ser mantido pelo Estado, e pelas mais diversas 

razões, desde fal ta de consenso quanto a valores, quanto 

por fal ta de atendimento pela insti tuição de requisitos legais, 

interdição administrat iva e os mais impensáveis motivos.

                                               Apenas uma coisa é certa: hoje o 

convênio está em vigor e o autista está sendo atendido .”

                         

                                              É  sabido, que o objetivo posto na 

inicial é de nítido caráter  emergencial  e totalmente amparado por 

norma consti tucional, de modo a justi ficar o evidente interesse 

processual almejado.

                                               Não há dúvida de que o autista tem 

direi to a tratamento especia lizado, o que engloba, inclusive,  

insti tuições particulares, haja v ista que o Estado não tratou de se 

adequar às exigências da sociedade pol ít ica. 

                                               Restou incontroverso que o apelante 

Anderson é portador de necessidades especiais (transtorno do 

espectro autista) , e, nos termos dos artigos 3º e 4º da Lei 12.764/12, 

tem direi to ao bem da vida perseguido nestes autos.

                                               A pretensão do apelante está 
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totalmente amparada por vários princípios basilares insertos na 

Consti tuição Federal,  quais sejam, artigo 1º,  inciso III (dignidade da 

pessoa humana); artigo 5º, “caput”  (d ire ito à vida); ar tigo 5º, inciso 

XXXV (inafastabil idade da jurisdição); ar tigo 6º (d ire itos sociais),  

dentre outros.  

         Não se desconhece que o Estado, ora 

apelado, buscou oferecer alternativas para atender às necessidades 

do apelante. No entanto, “é  do entendimento comum que o autista não 

deve sofrer  mudanças bruscas em seu tratamento d iante da sua 

especial  sensibi l idade” (AI.  Nº 885.045-5/8-00, 3ª Câmara de Direito 

Público, Rel. Des. LAERTE SAMPAIO, J.  em 15.09.2009).

                                                                                  

                                               E a inda, “Não se mostra razoável 

admitir-se que o Estado, com sua pujança econômica e s ituação 

pr ivilegiada processual, tr ipudie sobre os direitos do autista 

persistindo em uma resistência manifestamente prote latória, 

incompatível  com os princípios consti tucionais que regem o Estado 

Brasileiro” (Embargos  de Dec laração nº 994.09.256757-5/5000, 3ª  Câmara  de  

Di rei to Públ ico,  Relator  Des.  Laerte Sampaio,  J . em 19/10/2010,  V.U .) .

                                               Ademais, o apelante está 

perfei tamente adaptado na Instituição “Fenix  Centro de Educação 

Especial  S/C Ltda”, nada estando a indicar que seria conveniente sua 

transferência para outra institu ição, onde poderia ter problemas de 

adaptação.

                                                É justamente, o que se pretende 

evitar , haja vista o que consta dos autos,  de que houve um 

“comunicado, em 2013, sobre a descontinuidade do convênio 

celebrado entre a referida Institu ição e o Estado de são Paulo, o que 

causou muita insegurança ao apelante e seus pais. E em razão disso, 
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ajuizou a presente ação, com o intu ito de condenar o Estado a manter 

sua internação na referida Instituição.

                                                 Em caso análogo, esta Eg. Terceira 

Câmara de Direito Público já decid iu:

“O apelante,  representado por  seus geni tores ,  propôs execução 

indiv idual  de sentença colet iva relatando ser  aut is ta de intens idade 

grave,  demandando tra tamento especial izado , do t ipo internação,  

em ins ti tu ição apropr iada,  em razão da agress iv idade que  

apresenta,  pois  coloca em r isco a s i  própr io  e a seus  famil iares .

Sustentou que,  em ação c iv i l  públ ica propos ta pelo  Minis tér io 

Públ ico de São Pau lo,  o Estado  de  São Paulo fo i  condenado , por  

dec isão t rans itada em ju lgado,  a arcar  com os  cus tos  integrais  de 

t ratamento espec ial izado em en tidade não estatal ,  a  todos  os  

au tis tas  res identes  no Estado  de São Paulo, até que prov idencie 

unidades  p rópr ias .

Ass im,  o  apelante encam inhou,  at ravés  de seus  geni tores  

requer imento adminis t rat ivo  à Secretar ia de Es tado da Saúde 

sol ic i tando o cus teio de seu t ratamento  junto à Clín ica Fênix .  

Ent retanto, a resposta da Sec reta ria  l imi tou-se a indicar  a Casa de 

David Tabernáculo Espí r i ta para Excepcionais ,  sem qualquer  

fundamentação quanto à recusa da  internação na unidade por  e le  

requer ida onde,  inc lus ive,  já  se  encon trava,  sendo  custeado  pelos  

seus  genitores .

O apelante sus ten tou  que a Casa de Dav id não  atende às  

necess idades de t ratamento co rrespondentes  ao grau da sua 

doença e que  já  passou por  dive rsas  c l ín icas ,  mas somente na  

Cl ín ica Fênix  teve melhora no seu quadro.

Requereu,  assim,  a condenação da Fazenda à custear  a sua  

internação e t ratamento na  Cl ínica Fênix .

Com razão o  apelante.

É fato incontroverso  que o  apelante apresenta quadro grave de 

aut ismo e  necess ita de internação em c l ín ica espec ial izada.  

Também é cer to que a Fazenda Es tadual não dispõe de c l ín icas  

espec ial izadas  no  t ratamento de autismo e  que fo i  condenada  a 

cus teá-lo em en tidades pr ivadas que se mos trem aptas  a  tanto.
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Ademais,  ver i f ica -se dos documentos  juntados  aos  autos que o 

apelante,  durante a  sua v ida,  passou por  diversas  internações  em 

c l ín icas  que não se mos t raram sa tis fatór ias  para t ratamento do  seu 

g rave quadro de aut ismo, somente demons trando melhora depois  

de internado na Clín ica Fênix .

Ass im,  acompanhando o ponderado parecer  da D . Procurador ia 

Geral de Jus tiça, “não parece conveniente a internação do  

pac iente na Casa de Dav i, até  porque já se encontra ele em 

t ratamento satis fa tór io em out ra ins ti tu ição especial izada” .

E com o convênio  f irmado entre a  Secretar ia de Saúde do 

Estado de  São Paulo e  a Clín ica Fênix ( f ls.  202)  não há mais  

razão para que a Fazenda negue custear  o  tratamento do 

apelante na referida c lín ica .

Dessa fo rma, de r igo r  o  prov imento do recurso” .

Apelação nº  9159264- 85 .2009.8.26.0000,  da Comarca de São 

Paulo, Rel . Rona ldo Andrade)

           Inquestionável que a Consti tu ição do 

Brasi l institui  um Estado Democrático Social  de Direi to.  

                                                 A  própria Declaração Universal dos 

Direi tos do Homem indica que “todos os seres humanos nascem 

livres e iguais em dignidade e d ire ito”. 

                                                 Enfim, a educação é tratada de 

forma minuciosa pela Constituição, trata-se de um dire ito de todos 

indiv iduais e di fusos, devendo ser oferecida pelo Estado e família, 

objetivando visar o p leno desenvo lvimento para a c idadania e sua 

qual if icação para o trabalho.

                                     

                                                 Ora, aqui o apelante não tem 

apenas a ação civ il pública a seu favor, desde a época de sua 

proposi tura, com decisão transitada em julgado.
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                                                     Tal  como consta do excelente voto 

nº 5.268 do Des. Paulo Magalhães Costa, na apelação cível n º 

278.801.5/8-00, após citar l ições do Ministro Celso de Mel lo (p. 493 a 

495) e na obra JULGADOS  e Comentários à Constituição de 1988 

(vol . VIII  4332 a 4334  i tem 181, 1998  Ed. Forense Universitária 

(f ls. 495 a 496). E como este relator e digníssimo Desembargador 

nos deixou claro (f ls.  500 a 501 daqueles autos),  quando no 

julgamento de 26/04/2005, com os demais pares, em V.U.,  sendo 

Presidente o Des.  Laerte Sampaio e 3º julgador o nosso atual 

Presidente Des. Antonio Carlos Malheiros e que nos dão a seguinte 

l ição: 

          “O controle jurisdic ional de discricionar iedade adminis tra tiva 

signif ica como advert irá. . .  Enterr ia na anu lação ou no 

aniqui lamento dos poderes adminis tra tivos.. .  Cuida-se apenas de 

veri f icar se, na sua atuação concret izadora da f inalidade da lei ,  a 

administração pública está não só respeitando, como ainda 

implementando os vetores axiológicos do ordenamento jurídico. O 

que não se pode pretender, à ev idência, é que só exercer 

faculdades discr ic ionár ias, possa ela se  colocar ao abr igo  do 

controle da pr inc ipiologia consti tucional  que deve ser levada a 

efei to até as suas últ imas consequências pelo Poder Judiciário 

que,  ao agir ass im, estará apenas e tão-somente cumprindo sua 

missão constituc ional,  nem se pretende que, ao fazê-lo, estará  

invadindo o mérito do ato administrativo.”  

]

                                                 Fazer prevalecer os vetores 

consti tucionais é tarefa imperiosa do Poder Judiciário que não pode 

se acovardar a pretexto de invasão de competência de outro Poder 

(p. 500), e, tal como também é lição de Celso Antonio Bandeira de 

Mello, em “Discricionar iedade e Contro le Judicial” , S.P., Malheiros 
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Editores,  1992 (aqui pág. 509) e páginas 32 e 33 do livro 

Discricionariedade e Controle Jurisdicional de Celso Antonio 

Bandeira de Mello. A d iscrição é a mais completa prova de que a le i 

sempre impõe o comportamento ótimo (fls . 512 e 521).

                             

                                                  E neste sent ido há o voto nº 

11.733, nesta apelação cível, p. 529 a 535 que traz a l ição do agravo 

de instrumento 221.677-1  Praia Grande  Relator Vasconcellos 

Pereira, v.u., em 07/03/95 (f ls . 533 e 534 dos referidos autos) .

                                                 E  outro caso, referente a 

menor/apelante Patrícia de Souza Corte Leal,  representada por sua 

mãe e FESP há o v. acórdão nº 994.09.256757-5 (f ls . 867 a 874, 

daqueles autos) em douto julgamento de 23/03/2010 em que fora 

relator o Des. Laerte Sampaio,  seguido por  seus pares desta nossa 

3ª Câmara, Des.  Antonio Carlos Malheiros e Des. Marrey Uint, 

apelação provida em favor da autista e que, conforme Ementa, 

aplicou-se a inversão do ônus da prova à FESP, nos termos do art. 

6º, VII  do CPC (aqui iníc io do voto nº 20.658, pág. 868). O 

nobi líssimo Desembargador re lator destacou que já há no tí tu lo 

executivo coletivo um comando  genérico, incapaz de por s i só impor 

um comando satisfatório imediato em benefício de determinada 

pessoa, comporta procedimento liquidatário para efeito de perfe ita 

individual ização . (f ls . 870 daqueles autos) . E traz a l ição doutrinária 

de Cândido Rangel Dinamarco na obra “A Instrumentalização do 

Processo” (f ls . 290  ou fls. 877, daqueles autos) coloca-se para o 

intérprete o dilema entre duas situações, uma mais acanhada e 

limitativa da util idade do processo e outra capaz de favorecer  a sua 

efetividade. E muitos preconceitos irracionais.  O Estado indicou a 

Instituição denominada Evolução Centro de Vivência ( f ls . 872), e não 

comprova documentalmente que “estejam elas aptas para o 
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tratamento da apelante” . Esta si tuação vem se eternizando desde 

2004 (v ide fls. 872, daqueles autos).  

                                                 Há a questão jur íd ica sobre o 

cumprimento sucessivo. Temos de fato que o avanço da medicina 

pode melhorar este mal,  como de outros males da saúde. E quando a 

Secretaria de Saúde levar a sério, ou seja, ter  vontade polít ica de 

pensar  e agir dentro da maior eficácia possível , então, quando a 

Secretaria t iver  o melhor  a oferecer, que o faça com cortesia a que 

Insti tuição considere mais adequada e a demostre a quem for 

representante legal da aut ista e, ao tomar ciência do inteiro teor 

desta, se este voto obtiver a maioria, que então saiba que, para 

superar a coisa julgada, só deve partir de uma posição já concil iada 

com as partes interessadas (sem pressão e sem opressão),  para em 

havendo dúvida de sua execução (ou de isenção da execução já 

transi tada), demonstrando a boa- fé (condição mínima) que se espera 

das autoridades.  Por outro lado, já que temos pressupostos pelos 

familiares, devido ao sofrimento e envolvimento com a saúde de seus 

fi lhos ou netos, devemos presumir que estes pensem e ajam no 

melhor por eles, e que desenvolveram um padrão ético-socia l, que 

sua boa vontade é evidente diante desta causa. 

                                                      E que os governantes do Estado 

de São Paulo desde 2008 poderiam levantar sua bandeira e buscar 

comparações com os demais chefes do Executivo Federal, e de 

outros estados-membros  para troca de experiências, sobre 

convênios (p.p.p.= partic ipação pública privada) e cadastramentos de 

clínicas capacitadas, mas, ao invés de se orgulharem dos gastos que 

já fizeram e têm feito (f ls.564 daqueles autos), a ponto de o 

Desembargador Laer te Sampaio ( f ls .514 a fls. 517; f ls.534 a fls .540; 

f ls . 578 a fls . 584; f ls .619 a fls. 625 e fls .867 a fls.874, daqueles 
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autos), juntamente com o Desembargador Paulo Magalhães Coelho 

(f ls.313 a 317, daqueles autos), pelas suas desenvolturas e 

desapegos, são dignos de serem imitados, não por nós seus pares 

(posto que a ação civ il pública abr iu o encaminhamento adequado. 

Tanto que o orçamento de quase 4,3 milhões do estado tem 

suportado, e bem, tal s ituação (o Brasi l é a 5ª potência em 

arrecadação federal, e São Paulo é o 1º Estado deste nosso país), 

assim os reclamos do Chefe de Gabinete não faz justiça nem aos 

próprios esforços governamentais, e que seria digno que os 

desembargadores de outros estados,  se é que tem em mãos (no 

presente atual ou iminente) a poss ibil idade de se basearem nestas 

jur isprudências que têm sido o maior marco da Justiça Bandeirante 

Paulistana, posto que tal ação civ i l pública tem alcance  e favor e 

todas as famíl ias residentes neste Estado. Daí que seria interessante 

que os bons exemplos sejam seguidos em outros estados, e até 

mesmo que sejam levados a conhecimento do Prêmio INNOVARE 

para que tais colegas, pela cultura juríd ica e sensib il idade, sejam 

merecidamente homenageados.

                                                      Que os governantes façam pactos 

que cumpram para serem o mais eficaz (tanto quanto possível,  e não 

por um  per feccionismo rigoroso) , mas dentro da “reserva do 

possível”, tema que é uma verdadeira l ição jurídica, e que nos fo i 

dado pelo decano do S.T.F., o Ministro Celso de Mello, e que a 

Emenda da aposentadoria compulsória (ao menos quanto a e le e ao 

Ministro Marco Aurélio) o alcancem pelas suas lúcidas visões e 

orientações jurisprudenciais (quer sejam comumente majori tár ios ou 

não),  cuja l ição de “comprometer  a eficácia e a integridade de 

direi tos sociais e culturais impregnados de estatura constitucional”. 

L ição cujo maior teor desenvolveremos mais adiante (desde já c ito 

que foram os autores doutrinadores supra que fizeram o destaque 
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necessário, pondo mais luz no tão preclaro Acórdão do STF “in” 

Agravo Regimental no RE 410.715  SP, Excelsa 2ª .Turma, Ministro 

Celso de Mello, DJ, 3 de fevereiro de 2006.

                                                      Não pode o Estado inovar contra 

decisão transi tada em julgado forçando uma si tuação, que quando é 

para um estádio de futebol (onde os frequentadores terão plena 

saúde para comparecer aos jogos esportivos) não podem funcionar 

enquanto não obtenham os alvarás da prefei tura e dos bombeiros 

(estes agentes públicos estaduais da F.E.S.P.).

                                                 Diante do exposto, acompanho o 

voto do Revisor, Des.  MARREY UINT, para dar provimento ao 

recurso do autor Anderson dos Santos Silva, com 

RECOMENDAÇÃO ao PROCURADOR GERAL DO ESTADO para 

que estude melhor  para que não ocorram mais RECURSOS dos 

casos dos AUTISTAS ( já que houve comunicado recente sobre tais 

medidas administrativas e judic ia is, que são do interesse do 

grande público), e até analise se quando houver melhor ESCOLA-

CLÍNICA e melhores convênios (Participação Pública Pr ivada), se 

estes não devam ser  apresentados diretamente aos interessados, 

pais e mães dos autistas, e só na recusa não justif icada, e que 

haveria l i tigância, nem estes ações e recursos que beiram a 

temeridade, pois inexistem possib ilidade de julgar ou aguardar 

providências futuras, pois o JUDICIÁRIO só pode analisar o caso 

concreto, e nem meras teses ou hipóteses dos futuros. Pois, o 

Judiciário humano sabe que o futuro a Deus pertence, e as nossas 

capacidades não podem provê- los e sobre eles se pronunciar  os 

casos de AUTISMO, verif icando melhor se, de fato compensa a 

li t igância.
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                                                          Oficie-se ao Procurador Geral do Estado 

com as cópias integrais dos VOTOS deste JULGAMENTO, com tal 

recomendação para que o rito legal e previsto no E.C.A. se torne um rito 

padrão (independentemente de o JUIZ ser da INFÂNCIA E JUVENTUDE, ou 

da VARA DA FAZENDA PÚBLICA, pois ambas têm competência, e o que 

realmente difere é a idade do portador da síndrome de autismo. 

               

          CAMARGO PEREIRA
                                 3º Juiz
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Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:

Pg. inicial Pg. final Categoria Nome do assinante Confirmação

1 6 Acórdãos 

Eletrônicos

LUIZ EDMUNDO MARREY UINT 25C57E7

7 13 Declarações de 

Votos

RAYMUNDO AMORIM CANTUARIA 2707B8B

14 28 Declarações de 

Votos

ARMANDO CAMARGO PEREIRA 274FC9F

Para conferir o original acesse o site: 
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo 
0026110-23.2013.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.
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Registro: 2016.0000317332

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0000416-30.2014.8.26.0534, da Comarca de Santa Branca, em que é apelante 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA, é apelado MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos 
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
MARIA LAURA TAVARES (Presidente sem voto), FERMINO MAGNANI 
FILHO E FRANCISCO BIANCO.

São Paulo, 9 de maio de 2016.

HELOÍSA MARTINS MIMESSI
RELATORA

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0000416-30.2014.8.26.0534
Apelante: Prefeitura Municipal de Santa Branca 
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Santa Branca
Voto nº 3412

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Necessidade de 
contratação de cuidador devidamente capacitado para a 
rede municipal de ensino de Santa Branca. Necessidade 
de adoção de medidas necessárias à efetivação do 
direito à educação aos portadores de necessidades 
especiais. Esforços enveredados que não se mostram 
suficientes e adequados à previsão constitucional e 
infraconstitucional. Precedentes.
Sentença de procedência mantida. 
Recursos desprovidos. 

Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo 

Ministério Público do Estado de São Paulo em face do Município de 

Santa Branca, aparelhada por inquérito civil, com o escopo de obrigar a 

requerida a disponibilizar cuidador devidamente capacitado para a rede 

municipal de ensino, com fundamento nos direitos assegurados às 

pessoas com deficiência na ordem constitucional e infraconstitucional.

Julgou-a procedente a r. sentença de fls. 226/235 

para condenar a requerida na obrigação de fazer consistente em: 1) 

disponibilizar cuidador devidamente capacitado para atuar na rede 

municipal de ensino; 2) que o atendimento seja prestado de acordo com 

as necessidades específicas de cada aluno, respeitada a proporção 

máxima de um cuidador para até três alunos por período; 3) que no 

início de cada ano letivo a requerida faça o levantamento de novos 

alunos com deficiência matriculados e, constatando que o número de 
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cuidadores por aluno supera a proporção acima fixada, providencie a 

contratação de novos cuidadores para o atendimento da demanda; 4) 

que o início das funções de cuidador dependerá de prévia capacitação, a 

qual deverá ser contínua e com supervisão permanente das Secretarias 

Municipais da Saúde e Educação. Ao cabo, determinou que obrigação 

fosse cumprida em 180 dias, sob pena de multa diária no valor 

equivalente a 10 (dez) salários mínimos, em caso de descumprimento. 

Por fim, estabeleceu custas na forma da lei e deixou de condenar a ré ao 

pagamento de honorários por seu autor o Ministério Público. 

Em sede recursal, o Município de Santa Branca 

sustenta, em síntese, que: 1) promulgou a Lei de Criação de Auxiliar de 

Vida Escolar (Concurso Público 003/2015), com a admissão de duas 

candidatas à época da propositura do recurso; 2) não está inerte, mas 

atendendo corretamente os requisitos legais para adequar as 

necessidades dos alunos portadores de necessidades especiais; 3) 

inobservância do princípio da razoabilidade para que regulamente o seu 

quadro de servidores, sendo inviável a implementação imediata; 4) não 

se furtou ao cumprimento de sua responsabilidade, buscando o 

atendimento a sociedade de forma legal, eficaz e impessoal.

Contrarrazões do Ministério Público de São Paulo 

a fls. 253/257.

FUNDAMENTOS E VOTO.

Considera-se interposto o reexame necessário, por 

se tratar de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública (nesse 

sentido, Resp. 103.025-SP, Relator Ministro Ari Pargendler, j. 

12.04.2010; Súmula 490 do STJ; Súmula 108 do TJSP).
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Insurge-se o Município de Santa Branca contra a 

obrigação de fazer imposta pela r. sentença, consubstanciada na 

contratação de profissionais denominado “cuidador” para atuar na rede 

municipal de ensino, de acordo com as necessidades específicas de cada 

aluno, de acordo com a demanda, dependente de prévia capacitação, na 

comarca de Santa Branca.

Os recursos não merecem prosperar.

O dever do Estado com a educação será efetivado 

mediante a garantia de atendimento educacional especializado aos 

portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino 

(art. 208, III, CF).

Por sua vez, é dever do Estado a 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 (art. 227, §1º, II, 

da CF).

Ademais, 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 devendo dispensar, no âmbito de 

sua competência e finalidade, às matérias objeto da Lei 7.853/89, que 
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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, 

tratamento prioritário e adequado, tendente a viabilizar, sem prejuízo de 

outras, medidas na área da educação, da saúde, da formação profissional 

e do trabalho, de recursos humanos e na área de edificações (art. 2º e 

parágrafo único).

Registre-se que o Decreto nº 3.298/1999, que 

regulamenta a Lei nº 7.853/89, dispõe que as escolas e instituições de 

educação profissional oferecerão, se necessário, serviços de apoio 

especializado para atender às peculiaridades da pessoa portadora de 

deficiência, tais como: adaptação dos recursos instrucionais: material 

pedagógico, equipamento e currículo; capacitação dos recursos 

humanos: professores, instrutores e profissionais especializados; 

 adequação dos recursos físicos: eliminação de barreiras arquitetônicas, 

ambientais e de comunicação (art. 29, incisos I, II, e III).

Por outro lado, a Resolução nº 4, de 2 de outubro de 

2009 que institui Diretrizes Operacionais para o Atendimento 

Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade Educação 

Especial, prevê que o projeto pedagógico da escola de ensino regular 

deve institucionalizar a oferta do AEE prevendo na sua organização VI 

 outros profissionais da educação: tradutor e intérprete de Língua 

Brasileira de Sinais, guia-intérprete e outros que atuem no apoio, 

principalmente às atividades de alimentação, higiene e locomoção (art. 
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10, VI). Em sintonia, é o disposto nos arts. 4º, § único e 5º, VI, letra “d” 

da Deliberação CEE nº 68/2007, do Conselho Estadual de Educação de 

São Paulo. Confira-se:

Artigo 4º - O atendimento educacional de alunos com 
necessidades educacionais especiais deve ocorrer, 
preferencialmente, nas classes comuns do ensino regular. 
Parágrafo único - As escolas que integram o sistema de 
ensino do Estado de São Paulo organizar-se-ão para o 
atendimento aos educandos com necessidades educacionais 
especiais, de modo a propiciar condições necessárias a uma 
educação de qualidade para todos, recomendando-se 
intercâmbio e cooperação entre as escolas, sempre que 
possam proporcionar o aprimoramento dessas condições.

Artigo 5º  As escolas organizar-se-ão de modo a prever e 
prover em suas classes comuns, podendo contar com o apoio 
das instituições, órgãos públicos e a colaboração das 
entidades privadas:

VI  serviços de apoio pedagógico especializado, mediante:

d) oferta de apoios didático-pedagógicos alternativos 
necessários à aprendizagem, à comunicação, com utilização 
de linguagens e códigos aplicáveis, bem como à locomoção.

De outro bordo, o Decreto nº 7.611/2011, que 

dispõe sobre a educação especial, o atendimento educacional 

especializado e dá outras providências estabelece os seguintes objetivos 

do atendimento educacional especializado, em seu art. 3º e respectivos 

incisos, in verbis:

I - prover condições de acesso, participação e aprendizagem 
no ensino regular e garantir serviços de apoio 
especializados de acordo com as necessidades individuais 
dos estudantes;
II - garantir a transversalidade das ações da educação 
especial no ensino regular;
III - fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e 
pedagógicos que eliminem as barreiras no processo de 
ensino e aprendizagem; e
IV - assegurar condições para a continuidade de estudos nos 
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demais níveis, etapas e modalidades de ensino.

Em sintonia, a Lei nº 9.394/96 que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional, estabelece o dever do Estado 

com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de 

atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 

ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, 

preferencialmente na rede regular de ensino (art. 4º, III).

A propósito do tema, vale transcrever os artigos 58, 

59 e 60 de mencionada Lei:

Art. 58.  Entende-se por educação especial, para os efeitos 
de mencionada Lei, a modalidade de educação escolar 
oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para 
educandos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.  

§1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio 
especializado, na escola regular, para atender às 
peculiaridades da clientela de educação especial.

Art. 59.  Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos 
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades ou superdotação:          (Redação dada 
pela Lei nº 12.796, de 2013)

I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e 
organização específicos, para atender às suas necessidades;

II - terminalidade específica para aqueles que não puderem 
atingir o nível exigido para a conclusão do ensino 
fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração 
para concluir em menor tempo o programa escolar para os 
superdotados;

III - professores com especialização adequada em nível 
médio ou superior, para atendimento especializado, bem 
como professores do ensino regular capacitados para a 
integração desses educandos nas classes comuns;
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IV - educação especial para o trabalho, visando a sua 
efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições 
adequadas para os que não revelarem capacidade de 
inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com 
os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que 
apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, 
intelectual ou psicomotora;

V - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais 
suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino 
regular.

Art. 59-A.  O poder público deverá instituir cadastro 
nacional de alunos com altas habilidades ou superdotação 
matriculados na educação básica e na educação superior, a 
fim de fomentar a execução de políticas públicas destinadas 
ao desenvolvimento pleno das potencialidades desse 
alunado.         (Incluído pela Lei nº 13.234, de 2015)

Parágrafo único.  A identificação precoce de alunos com 
altas habilidades ou superdotação, os critérios e 
procedimentos para inclusão no cadastro referido 
no caput deste artigo, as entidades responsáveis pelo 
cadastramento, os mecanismos de acesso aos dados do 
cadastro e as políticas de desenvolvimento das 
potencialidades do alunado de que trata o caput serão 
definidos em regulamento.

Art. 60. Os órgãos normativos dos sistemas de ensino 
estabelecerão critérios de caracterização das instituições 
privadas sem fins lucrativos, especializadas e com atuação 
exclusiva em educação especial, para fins de apoio técnico e 
financeiro pelo Poder Público.

Parágrafo único.  O poder público adotará, como 
alternativa preferencial, a ampliação do atendimento aos 
educandos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na 
própria rede pública regular de ensino, independentemente 
do apoio às instituições previstas neste artigo.  (Redação 
dada pela Lei nº 12.796, de 2013).

É dever da família, da sociedade e do Estado 

assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta 
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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 (art. 227, CF e art. 4º do Estatuto da Criança e do 

Adolescente).

A Constituição estadual estabelece que o Poder 

Público organizará o Sistema Estadual de Ensino, abrangendo todos os 

níveis e modalidades, incluindo a especial, estabelecendo normas gerais 

de funcionamento para as escolas públicas estaduais e municipais, bem 

como para as particulares, devendo oferecer atendimento especializado 

aos portadores de deficiências, preferencialmente na rede regular de 

ensino (art. 239, §2º).

Nessa medida, todo o arcabouço legislativo obriga a 

apelante a manter e capacitar cuidador e disponibilizar apoio 

pedagógico para os alunos com deficiência, em observância aos 

princípios da isonomia e da dignidade da pessoa humana, que 

determinam gestão educacional direcionada à plena e efetiva inclusão 

destes alunos, sendo de rigor a manutenção da r. sentença de primeiro 

grau.

Os esforços enveredados pelo Município até então 

não se mostram suficientes e compatíveis com a ordem constitucional, 

daí a necessidade de interferência do Poder Judiciário. 

Consoante bem pontuado pelo d. Juízo a quo:

Não pode, pois, o Poder Público se eximir de providenciar 
todas as medidas necessárias à efetivação do direito à 
educação aos portadores de necessidades especiais, 
inclusive a pronta disponibilização de cuidador especial, 
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não o desonerando a alegação de que vem envidando 
esforços para o seu atendimento. 
Imprescindível o pronto atendimento, fato não comprovado 
nos autos. 
Não obstante informações da requerida de haver certame 
em andamento para provimento de cargo equivalente ao de 
cuidador, esta não demonstrou a efetiva disponibilização de 
profissional em atendimento aos dispositivos legais supra 
mencionados, em prejuízo dos alunos que dele necessitam, 
sujeitando-os a danos irreparáveis na sua formação 
pedagógica e acadêmica, o que não se pode admitir.

Nem se alegue existência de violação à separação 

de poderes, consoante já decidiu o C. Supremo Tribunal Federal:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 
2. Direito Processual Civil. Obrigação de fazer. Aluno 
portador de deficiência. Contratação de cuidador. 3. 
Interferência do Poder Judiciário. Inexistência de violação à 
separação de poderes. Precedentes. 4. Ausência de 
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. 
Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 832007 
AgR / SP - SÃO PAULO, Relator Ministro Gilmar Mendes, 
j. 16.09.2014). 

Em casos análogos, no mesmo sentido já decidiu 

este E. Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO, CONSIDERADO INTERPOSTO,
E APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Obrigação de fazer
consubstanciada na contratação de cuidadores para as 
escolas da rede regular de ensino estadual, para o ano 
letivo de 2012, objetivando o atendimento de todos os 
alunos com deficiência ou limitação temporária ao exercício 
das atividades acadêmicas na comarca de Franca. 
Procedência. Direito fundamental à educação de crianças 
portadoras de necessidades especiais. Previsão pela 
Constituição Federal e legislação infraconstitucional. 
Princípios da isonomia e da dignidade da pessoa humana, 
que determinam gestão educacional direcionada à plena e 
efetiva inclusão destes alunos. Ausência de violação aos 
princípios da autonomia administrativa e da separação dos 
poderes, em vista da ofensa a direitos fundamentais, 
comprovada a deficiência de cuidadores nos 
estabelecimentos de educação da comarca, que justificam o 
provimento jurisdicional. Redução do valor de astreinte, em 
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atenção aos princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade. Recurso oficial parcialmente provido, e 
recurso voluntário improvido. (Reexame necessário e 
Apelação nº: 0028183-92.2011.8.26.0196, Relator 
Desembargador Camargo Aranha Filho, j. 05.11.2012).

APELAÇÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA Contratação de 
cuidador a todos os educandos portadores de necessidades 
especiais do Município de Agudos Omissão da 
Administração violadora de direito à educação Garantia do 
cidadão e dever do Estado que reclama a pronta inclusão 
educacional dos menores Decisão que visa preservar a 
proteção integral de crianças e adolescentes com 
necessidades especiais de acordo com o artigo 208, III e 
227, § 1º, II, da CF e Lei nº 7.853/89 Multa diária em caso 
de descumprimento da obrigação Cabimento Inteligência do 
artigo 461, § 5º, do Código de Processo Civil - Sentença 
reformada - Recurso provido. (Apelação nº 
0000666-41.2011.8.26.0058, Relator Desembargador Paulo 
Barcellos Gatti, j. 20.01.2014).

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Escola estadual sem cuidadora, do 
sexo feminino, para atendimento a alunas com necessidades 
especiais. Dever do Estado de proporcionar atendimento 
especializado. Constituição Federal, artigo 208, III. 
Precedente do STF. Porque o Estado cuidou prontamente de
adotar providências para tanto, fica afastada, apenas por 
ora, a multa cominatória, que poderá ser novamente 
imposta em caso de interrupções indevidas, embaraços ou 
resistência em manter o serviço enquanto houver na escola 
alguma aluna necessitada desse tipo de atendimento 
especializado. Recurso e reexame necessário parcialmente 
providos. (Reexame Necessário nº 
0002727-71.2012.8.26.0434, Relator Desembargador Edson 
Ferreira, j. 30.04.2014).

É o suficiente para manter o édito singular por seus 

próprios fundamentos.

À vista do analisado, NEGA-SE PROVIMENTO 

AOS RECURSOS, considerado interposto o reexame necessário.

Para viabilizar eventual acesso às vias 

extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria 
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infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de 

prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos 

legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 

18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).

Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em 

sessão permanente da 5ª Câmara de Direito Público eventuais recursos 

previstos no art. 1º da Resolução nº 549/2011 deste E. Tribunal 

deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser 

manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos 

recursos mencionados no citado art. 1º da Resolução. A objeção, ainda 

que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.

HELOÍSA MIMESSI

Relatora
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 

1004942-07.2014.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelado 

MATHEUS NASCIMENTO ESTRELA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (PGE REG SJRP) e 

EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE SÃO PAULO 

S/A EMTU/SP.

ACORDAM, em 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos 

recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este 

acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 

AROLDO VIOTTI (Presidente) e OSCILD DE LIMA JÚNIOR.

São Paulo, 3 de maio de 2016.

MARCELO L THEODÓSIO

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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11ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO nº 1004942-07.2014.8.26.0604

APELADOS: MATHEUS NASCIMENTO ESTRELA, FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO (PGE REG SJRP) E EMPRESA METROPOLITANA DE 

TRANSPORTES URBANOS DE SÃO PAULO S/A EMTU/SP

COMARCA: SUMARÉ

VOTO Nº 5261

Apelações – Ação de Obrigação de Fazer – Fornecimento 
de transporte adequado à pessoa portadora de deficiência à 
entidade de ensino especializada - Constituição Federal, 
Leis Federais e Municipais que dispõem acerca do dever do 
Estado em proporcionar transporte público adaptado às 
necessidades dos portadores de deficiência - Preservação 
da integridade física, saúde, propiciando o necessário 
convívio social e a plena reabilitação dos deficientes - 
Precedentes do STJ e do TJSP - Sentença de procedência 
mantida – Recursos improvidos.

Trata-se de ação de Obrigação de Fazer com pedido 

de tutela antecipada proposta por MATHEUS NASCIMENTO ESTRELA contra o 

ESTADO DE SÃO PAULO e EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES 

URBANOS DE SÃO PAULO (EMTU/SP), alegando que a EMTU/SP é executora 

do transporte LIGADO, em convênio com a Secretaria de Estado de Educação, 

responsável pelo transporte de pessoas com deficiências à entidade de ensino 

especializada, como no caso do autor, portador de transtorno global de 

desenvolvimento (autismo infantil - CID F84.0), conforme relatório médico 

acostados aos autos. Requer, assim, a procedência da ação, para que seja 

fornecido transporte especializado gratuito, até a entidade de ensino onde o autor 

realiza tratamento específico à sua patologia.

A r. decisão de fls. 88 deferiu a gratuidade e indeferiu 

a liminar.
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Contestação da Fazenda às fls. 215/223 alegando, 

preliminarmente, ilegitimidade passiva. No mérito, aduz que o autor, ao pretender 

que o Estado de São Paulo forneça transporte adaptado, pede que o Judiciário 

interfira na administração do Poder Executivo Estadual e, por conseguinte, tal 

pretensão fere o princípio constitucional da separação dos poderes, disposto no 

art. 2º da CF.

Contestação da EMTU às fls. 252/265 alegando, 

preliminarmente, ilegitimidade passiva e litisconsórcio passivo necessário do 

município de Campinas. No mérito, aduz que não possui frota própria nem 

recursos próprios para custear a disponibilização de veículos adaptados, vez que 

é mera executora e fiscalizadora do convênio.

Réplica às fls. 237/241 e fls. 346/352, ambas 

rechaçando, respectivamente, as alegações das rés e reiterando os termos da 

inicial.

A r. sentença de fls. 367/370 julgou procedente a 

ação, com julgamento de mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC (1973). Ante a 

sucumbência, condenou as rés no pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00.

Inconformadas, as rés interpuseram recursos de 

apelação às fls. 372/380 (EMTU) e fls. 405/413 (Fazenda), ambas pretendendo a 

reforma do julgado e suscitando, preliminarmente, ilegitimidade passiva. No 

mérito, apenas reiteraram as alegações de suas respectivas peças defensivas. 

Não houve contrarrazões, conforme certidão às fls. 

417.

É o relatório.

Os recursos não comportam provimento.
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Inicialmente, afasto as preliminares recursais de 

ilegitimidade passiva, vez que a EMTU é a empresa gestora do programa 

“LIGADO” e a Fazenda mantém convênio com tal programa por meio da 

Secretaria de Estado da Educação, de modo que as rés são partes legítimas para 

figurarem no pólo passivo do feito.   

No mérito, melhor sorte não assiste às rés, ora 

apelantes.

Com efeito, objetiva a presente ação, garantir o 

direito ao adequado transporte público ao autor, menor portador de deficiência, o 

que compromete a sua mobilidade física, necessitando ser submetido, 

diariamente, a atendimento multidisciplinar em entidade especial de ensino.

Para que seja viável o seu deslocamento, de sua 

residência ao local de tratamento, haja vista sua família não dispor de recursos 

para aquisição de veículo próprio, necessita de transporte público especial, o qual 

é dever constitucional do Estado.

A Constituição da República é clara quanto a esses 

aspectos, dispensando atenção especial quanto aos portadores de necessidades 

especiais:

Art. 6º São direitos 

sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 203. A assistência 

social será prestada a quem dela necessitar, 

independentemente de contribuição à seguridade 

social, e tem por objetivos:

IV- a habilitação e 
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reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e 

a promoção de sua integração à vida comunitária.

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 seara infraconstitucional, verifica-se que a Lei nº 

7.853/1989 dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência e sua 

integração social:

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.

Mais especificamente, a Lei nº 10.098/2000, em seu 

art. 16, foi expressa no sentido de que “os veículos de transporte coletivo deverão 

cumprir os requisitos de acessibilidade estabelecido nas normas técnicas 

específicas”.

É evidente a obrigação dos réus em fornecer aos 

portadores de necessidades especiais meio de transporte adequado que lhes 

garanta a preservação de sua integridade física, saúde, lhes permita o convívio 

social e a plena reabilitação.

Assim, é de rigor concluir que o Estado, assim como 

a empresa para a qual se atribui a administração do transporte coletivo urbano, 
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têm a obrigação legal de proporcionar à parte interessada, o transporte adequado 

até o local onde se submete a tratamento e de lá até sua residência, com 

acompanhante, assegurando-lhe, assim, a integridade e a segurança.

Ensina Luiz Alberto David Araújo, in A Proteção 

Constitucional das pessoas portadoras de Deficiência (Disponível em 

http://www.mp.rs.gov.br/dirhum/doutrina/id248.htm. Acesso em 12/03/2012) que:

“o Estado é responsável, 

tanto por manter o indivíduo são, desenvolvendo 

políticas de saúde, como para evitar que ele se torne 

doente. O direito à prevenção de doença é, 

conseqüentemente, parte do direito à saúde. O direito 

à saúde não significa, apenas, o direito de ser são e 

de se manter são. Não significa apenas o direito a 

tratamento de saúde para manter-se bem. O direito à 

saúde engloba o direito à habilitação e à reabilitação, 

devendo-se entender saúde como o estado físico e 

mental que possibilita ao indivíduo ter uma vida 

normal, integrada socialmente”.

E mais: 

“o direito ao transporte, 

apesar de ser elemento indispensável ao direito ao 

trabalho, tem vida própria, enquanto conteúdo do 

direito à integração social das pessoas portadoras de 

deficiência. O transporte não é apenas utilizado para 

o deslocamento ao trabalho, mas ao lazer, às 

atividades de tratamento médico etc. Esse direito não 

se materializa só pela colocação de ônibus adaptados 

à disposição das pessoas portadoras de deficiência 

(acesso aos transportes públicos), mas, também, pelo 

favorecimento de condições de aquisição de meios 

para o transporte individual, ou seja, de veículos 

adaptados. Estes deveriam ser objeto de isenção 
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tributária integral, tendo linhas de financiamento 

próprias para o que o portador de deficiência pudesse 

adquirir seu veículo, meio indispensável (diante da 

inexistência de transporte público adaptado regular) 

para o exercício de sua cidadania. O ideal seria 

solução democrática, consistente na existência de 

ônibus regulares, com elevadores para cadeiras de 

rodas, em número satisfatório, circulando por roteiros 

previamente discutidos com a comunidade”.

Nessa esteira, seguem precedentes do STJ e do 

TJSP:

CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM 

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. 

INSURGÊNCIA CONTRA ATO DO GOVERNADOR 

DO ESTADO DO CEARÁ. SANÇÃO DE LEI DE 

EFEITOS CONCRETOS. TRANSPORTE 

INTERURBANO. CONCESSÃO DE GRATUIDADE 

NA PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA DEFICIENTES 

FÍSICOS POBRES. INEXISTÊNCIA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO REEQUILÍBRIO 

ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO 

ADMINISTRATIVO.

DIREITO HUMANO E 

DEMOCRÁTICO, JUSTO E LEGÍTIMO, CONFORME 

OS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS.

1. Recurso Ordinário em 

Mandado de Segurança contra acórdão que entendeu 

constitucional a Lei do Estado do Ceará nº 

12.568/1996 que isentou os deficientes físicos do 

pagamento de tarifas para o uso de ônibus de 
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empresa permissionária de serviço regular comum 

intermunicipal.

2. Os Estados-Membros 

devem obrigatoriamente seguir as linhas 

fundamentais do processo legislativo federal, 

notadamente no que concerne à iniciativa exclusiva 

do Chefe do Executivo.

3. As leis que dispõem 

sobre serviços públicos, à exceção daqueles dos 

Territórios, no âmbito da União, são de iniciativa 

concorrente. Não há qualquer vício procedimental se 

o processo legislativo que culminou na edição da Lei 

do Estado do Ceará nº 12.568/1996, foi deflagrado 

por iniciativa de Deputado Estadual.

4. O tratamento 

diferenciado dispensado aos deficientes físicos 

configura princípio constitucional que procura, por 

meio de tratamento distinto, promover-lhes a 

integração na sociedade. O princípio da isonomia, ao 

invés de ser infringido, é prestigiado, conforme os 

postulados da igualdade material que atualmente 

consubstancia.

5. No sopesamento de 

valores, diante do caso concreto, o princípio do 

amparo aos deficientes físicos prevalece sobre o 

princípio do equilíbrio econômico-financeiro do 

contrato administrativo, consoante os ditames da 

proporcionalidade.

6. A Lei Estadual nº 

12.568, de 03/04/1996, prima por expressar um 

direito humano e democrático, justo e legítimo, 

conforme os preceitos constitucionais.

7. Ausência de direito 

líquido e certo.
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8. Recurso não provido. 

(RMS13084/CE, 1ª Turma, j. 28/05/2002, rel. Min. 

José Delgado).

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - 

MINISTÉRIO PÚBLICO - LEGITIMIDADE ATIVA - 

ARTIGO 129, CF/88 - POSSIBILIDADE DE 

AJUIZAMENTO ANTE O DISPOSTO NO ART. 201, V 

DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

- MEIO ADEQUADO DE TRANSPORTE DE PESSOA 

PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - FORNECIMENTO 

PELO PODER PÚBLICO - ART. 196 DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ADMISSIBILIDADE, 

SOB PENA DE O PODER PÚBLICO, FRAUDANDO 

JUSTAS EXPECTATIVAS NELE DEPOSITADAS 

PELA COLETIVIDADE, SUBSTITUIR, DE MANEIRA 

ILEGÍTIMA, O CUMPRIMENTO DE SEU DEVER. 

MULTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - 

POSSIBILIDADE - "As 'astreintes' podem ser fixadas 

pelo juiz de ofício, mesmo sendo contra pessoa 

jurídica de direito público, que ficará obrigada a 

suportá-las caso não cumpra a obrigação de fazer no  

prazo estipulado" (STJ-RF 370/297: 6'1 T, REsp 

201378). No mesmo sentido- STJ-5'1 T, REsp 267 

446-SP, rei. Mm Felix Fischer, j.310 00, deram 

provimento, v u., DJU 23 10 00, p 174; STJ-1'1 T, 

REsp 690 483-AgRg, rei Min José Delgado, j.19.4 05, 

negatam provimento, v u , DJU 6 6 05, p. 208, 

STJ-2'1 T., REsp 810 017, rei Min Peçanha Martins, j 

7 3 06, deram provimento, v u., DJU 11.4 06, p. 248, 

RT 808/253, 855/255 RECURSOS OFICIAL E 

VOLUNTÁRIO IMPROVIDO.

(TJSP, 11ª Câmara de 

Direito Público, Apelação nº 
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9125190-39.2008.8.26.0000, j. 02/03/2009, rel. Des. 

Pires de Araújo).

Por outro lado, não é o caso, na espécie, de se alegar 

interferência do Poder Judiciário na esfera administrativa, porquanto existe todo 

um cabedal normativo que resguarda a pretensão deduzida pelo autor, ou seja, de 

normas constitucionais, federais e municipais que devem ser cumpridas pelo Ente 

Público Municipal, haja vista que o proceder da Administração Pública deve 

sempre se pautar pela legalidade e legitimidade.

Em suma, deve prevalecer a dignidade da pessoa 

humana sobre eventual questão de limitação orçamentária, inexistindo qualquer 

violação do princípio de separação dos Poderes (art. 2º do CF).

Eventuais recursos que sejam interpostos deste 

julgado estarão sujeitos ao julgamento virtual. No caso de discordância, esta 

deverá ser apresentada no momento da interposição de referidos recursos.

Consigne-se que, para fins de prequestionamento, 

estar o julgado em consonância com os dispositivos legais e constitucionais 

mencionados nas razões recursais.

Ante o exposto, nego provimento aos recursos.

MARCELO L THEODÓSIO

Relator 
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