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   Vistos etc. 
 
 
 ADEFIC - Associação dos Deficientes Físicos de Carazinho, ACADEV - 
Associação Carazinhense de e Para Deficientes Visuais e Associação do Grupo de 
Surdos de Carazinho ajuizaram Ação Civil Pública  contra Empresa de Transportes Gloria 
e Município de Carazinho, todos qualificados na inicial pleiteando a  adequação do 
transporte público  municipal ao ordenamento nacional garantindo acessibilidade  e 
segurança aos portadores de necessidades especiais. Alegaram que não haveria 
segurança e nem condições de um portador de necessidades especiais transitar nos 
veículos da empresa Gloria detentora da concessão do serviço público.  Disseram que o 
acesso ao ônibus teria degraus e que seria muito estreito ainda que  a sinalização  
sonora não seria observada. Não haveriam bancos reservados a pessoas com 
mobilidade reduzida. Também não haveria local para cadeira de rodas e o pessoal não 
seria qualificado para atendimento aos portadores de necessidades especiais. Ainda os 
pontos de embarque e desembarque  exporiam o cidadão a risco ressaltaram que a 
constituição garantiria o bem estar e lei infraconstitucional o direito a acessibilidade dos  
portadores de deficiência  pediu liminarmente a adequação de pelo menos um ônibus e 
uma parada e a realização de audiência de conciliação.  No mérito a procedência para  
brigar aos réus a adequação de 14% da frota de ônibus e das paradas. Juntaram 
documentos. 
 
            
 Foi determinada a citação fl. 141 verso e realizou-se audiência previa de 
conciliação, FL. 193, quando o MUNICÍPIO reconheceu o pedido dos autores tendo 
informado que em cento e vinte dias  apresentaria proposta, ficando então suspenso o 
prazo contestacional.  Foi designada nova audiência com relação a Empresa Gloria, fl. 
196 quando a conciliação foi exitosa, restando extinto o feito com relação a essa ré.    
 
 Na fl. 228 a autora apresentou locais prioritários para adequação.  
 
 O Município apresentou contestação fl. 233 requerendo preliminarmente fosse  
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reconhecida a ilegitimidade passiva pois não tem condições de interferir na empresa 
Gloria.  Disse que no tocante a execução de obras nas paradas teria realizado estudo  e 
feito cronograma para execução das obras que estaria em Brasília aguardando liberação 
de verbas, pois seriam necessários cento e quarenta mil reais para realização das obras 
referidas.  Pediu para ser excluída da lide em face da apresentação de estudo  de 
viabilidade das obras nas paradas de ônibus.  
 
 Manifestaram-se as entidades autoras, fl. 259 afirmando a legitimidade do 
Município e ressaltando a necessidade de apresentação de cronograma referente a 
implantação das mudanças necessárias.  
 
 Opinou o Ministério Público  pela intimação do Município para apresentar 
cronograma em trinta dias.  
 
 O Município afirmou que não tem condições financeiras de implementar as 
mudanças requeridas e elas sequer estão previstas no orçamento. Acrescentou que 
apenas 16 deficientes teriam utilizado o transporte publico nos últimos seis meses por 
isso pediu a aplicação do princípio da reserva do possível. 
 
 Foi encerrada a instrução fl. 278.  
 

Em memoriais ao autores, fl. 280/284, reiteraram a necessidade de adaptação da 
paradas e referiram que o Município havia previamente acordado, logo não cumprir o 
acordo seria má fé. Acrescentaram que o orçamento municipal seria superavitário e que a 
obra custaria cento e quarenta mil reais, faltando apenas vontade política para sua 
realização.  

 
O Ministério Público  manifestou-se aduzindo que  o Município embora tenha 

concedido o serviço publico a empresa Gloria teria ainda responsabilidade sobre esse, 
tendo o poder dever de fiscalizar,  regular e retomar o serviço em caso de inadequação. 
E podendo intervir para adequar a prestação do serviço. Assim, seria procedente a ação 
não somente com relação a adequação das paradas de ônibus, mas também deveria o 
Município exigir a adequação dos ônibus pela empresa concessionária.  

 
A ré Capitaneo, empresa de transporte pediu a dilação do prazo para adaptação 

dos ônibus.  
 
O município não apresentou memoriais.    

 
 

É O RELATO. 
PASSO A DECIDIR. 
 

Primeiramente ressalto que o feito restou extinto com relação a ré 

Empresa Gloria – Capitanio, Danielli Cia Ltda -, pois em audiência houve o 

comprometimento da empresa em  adequar gradulamente a frota de ônibus e treinar e 

qualificar seus funcionários. Dessa forma, parte dos pedidos da demanda já foram 

atendidos em função do acordo celebrado.  
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As questões da lide eram com relação a adequação da frota de 

ônibus, dos funcionários e da paradas de ônibus.  Logo, os pedidos relativos à frota de 

ônibus e funcionários foram acordados e resta ao Município como poder concedente do 

serviço apenas a fiscalização e cobrança de prestação de serviço adequado.  

 

Aliás, nesse sentido muito bem posto o parecer ministerial 

destacando a responsabilidade do poder público frente aos serviços  que são prestados 

por meio de concessão. Destaco o artigo 29 da lei 8987/95 onde está expresso dever do 

Município de intervir na prestação do serviço e de zelar pela boa qualidade desse.  

 

Assim, mesmo nas adequações na frota de ônibus há legitimidade 

do Município, pois o serviço é público e deve ser prestado de acordo com as leis cabendo 

ao poder concedente assegurar a correta prestação de serviço, podendo sim intervir  

para que isso ocorra.  

 

Resta, portanto, afastada a ilegitimidade passiva alegada pelo 

Município, mesmo se considerando os pedidos dirigidos à empresa de ônibus. De 

qualquer sorte existe pedido específico para o Município para regularizar as paradas de 

ônibus de acordo com a s normas de acessibilidade aos deficiente e a legitimidade nesse 

aspecto é clara pois as paradas de ônibus são responsabilidade do Poder público 

Municipal. Por todos os ângulos, resta afastada a preliminar suscitada.  

 

 

 Passo a analisar o pedido que restou inatendido, de adequação 

das paradas de ônibus. Com relação a essa parte da garantia ao acesso do transporte 

público cabe ao Município de forma exclusiva resolver os pontos que impedem ou 

dificultam a circulação dos deficientes por meio de obras nos locais de embarque e 

desembarque de passageiros.   

 

   O Município de Carazinho celebrou acordo, fl. 193 quando restou 

expresso: “O Município de Carazinho, reconhecendo o direito dos autores,  compromete-

se, em 120 dias, em apresentar um estudo detalhado e respectivo cronograma de 

execução, a fim de atender o pedido dos autores(14% das paradas de acordo com a NBR 
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14022 e 9050 -item a de fl.16), observando-se a preferência dos pontos de ônibus nos 

bairros mais populosos e na Av. Flores da Cunha, além daqueles a serem fornecidos 

pelos próprios autores ...” 

 

 O acordo não foi cumprido, em face do reconhecimento do direito dos autores não 

há que se cogitar em discussão. Entretanto, em ato que beira a má fé, vem o réu alegar 

que os procuradores não tinham poder de confessar, por isso passo a analisar o dever do 

Município de garantia do acesso aos portadores de deficiência.   

 

A CF garante a igualdade de tratamento aos deficientes e portadores de 

necessidades especiais e assegura a dignidade a todas as pessoas. O artigo 227 § 2º da 

CF refere que será garantido o acesso adequado aos portadores de deficiência. Cabe 

aos Poderes Públicos efetivar tal garantia, pois a lei 7853  refere que o Poder Público 

deve assegurar às pessoas portadoras de deficiências seus direitos básicos e assim 

adotar e executar  normas que  garantam a funcionalidade das vias publicas  e 

acesso aos meios de transporte.  

 

 Para que essa garantia seja efetivada demonstraram as associações autoras que 

as paradas de Ônibus de Carazinho devem ser reformuladas e indicaram as paradas 

preferenciais. Assim, fixou-se em 14% das paradas considerando-se a média dos 

portadores de necessidades especiais do Estado.  

 

Logo, para o cumprimento do determinado em lei necessária a adequação de 

14% da paradas de ônibus existentes no Município às regras existentes, sendo dever do 

Município tal ato, e assim  se garantindo aos portadores de deficiência o uso integral dos 

transportes públicos e a igualdade aos demais cidadãos.  

 

A lei 10098/2000 definiu as regras de acessibilidade, como: a possibilidade de 

alcance e utilização dos mobiliários e equipamentos urbanos e a eliminação de barreiras  

ou entraves que limitem  o acesso e circulação de pessoas com necessidades especiais. 

Ainda, os veículos e locais de acesso devem obedecer as normas técnicas especificas 

citadas na inicial, NBR 14022 e NBR 9050, pois nelas está delimitado de forma clara 

como acesso será garantido, quais os meios que devem ser postos a disposição dos 

portadores de necessidades especiais e quais a adequações práticas imprescindíveis. 
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Aliás, de se destacar que o Município não contestou sua responsabilidade e seu 

dever de fazer as obras para  tornar o acesso aos meios de transporte adequados 

àqueles que tem necessidades especiais, somente contestou  alegando não ter 

condições financeiras de realizar as obras. 

 

Nesse sentido não há que se falar em princípio da reserva do possível, o autor 

demonstrou a possibilidade financeira do Município com a juntada dos orçamentos 

municipais dos últimos anos e a obra não tem valor inviável ou excessivo, aliás já foi 

inclusive orçada. Ainda, as prioridades orçamentárias devem ser fixadas pelo Município, 

mas a adequação das paradas pode ser feita de forma gradual, não havendo 

impossibilidade nem prejuízo pela realização das obras referidas.   

 

Isso posto, julgo procedente o pedido para determinar que o Município de  

Carazinho torne adequadas as paradas de ônibus de acordo com a NBR 14022 e 9050.  

   

 Condeno o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios 

fixados em R$ 1000,00, considerando-se os parâmetros do artigo 20 do CPC. 

 

Publique-se. 

Registre-se. 

Intimem-se. 

 

Carazinho, 14 de junho de 2007. 

 

 

 

 

Taís Culau de Barros, 

Juíza de Direito 


