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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
PRELIMINAR DE FALTA DE PODERES DO 
PROCURADOR DO MUNICÍPIO PARA CONFESSAR 
AFASTADA. ACORDO CONSIDERADO VÁLIDO. 
EXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL DO 
MUNICÍPIO DE PROCEDER A ADAPTAÇÃO DE 
PONTOS DE PARADA DE ÔNIBUS ÀS 
NECESSIDADES DOS PORTADORES DE 
DEFICIÊNCIA.  
Sendo o ente público municipal representado por 
seu prefeito ou procurador, nos termos do artigo 
12, inciso II, do Código de Processo Civil, 
representação essa que decorre da lei, a 
apresentação de procuração é dispensável. O 
transporte rodoviário coletivo no âmbito do 
município tem caráter de serviço público de 
responsabilidade da Administração Municipal, 
conforme atribuição de competências determinada 
pela Carta Magna. A Constituição Federal, em seu 
art. 227, § 2º, prevê que a lei deva dispor sobre as 
normas de construção que garantam acesso 
adequado às pessoas portadoras de necessidades 
especiais. A concretização do preceito 
constitucional está consubstanciada nas Leis 
Nacionais nºs. 10.048 e 10.098, ambas de 2000, 
restando caracterizado o dever legal do Município 
de adaptar os pontos de paradas de ônibus. A 
alegação de falta de recursos financeiros e a 
invocação do princípio da reserva do possível são 
afastadas pela demonstração de situação 
superavitária no orçamento do Município. Não 
cabe falar-se em interferência no Poder Executivo 
no caso presente, eis que a atuação do Poder 
Judiciário de dá em função de omissão do poder 
Público em cumprir a legislação que assegura o 
direito de acessibilidade no transporte coletivo aos 
portadores de necessidades especiais. 
APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 
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CARAZINHO E OUTROS 
 
EMPRESA DE TRANSPORTES 
GLORIA  
 

INTERESSADO 

 

A CÓR DÃO  

Vistos, relatados e discutidos os autos.  

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda 

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em negar 

provimento ao recurso. 

Custas na forma da lei. 

Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes 

Senhores DES. ARNO WERLANG (PRESIDENTE E REVISOR) E DES. 

ROQUE JOAQUIM VOLKWEISS. 

Porto Alegre, 23 de abril de 2008. 

 
 

DES. ADÃO SÉRGIO DO NASCIMENTO CASSIANO,  
Relator. 

 

R EL AT Ó RI O 

DES. ADÃO SÉRGIO DO NASCIMENTO CASSIANO (RELATOR) 

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO 

DE CARAZINHO em face de sentença que julgou procedente ação civil 

pública para o fim de determinar à municipalidade que proceda à adequação 

de 14% dos pontos de parada de ônibus de forma a atender às 

necessidades de acessibilidade dos portadores de deficiência, atendendo às 

exigências das normas NBR 14022. Condenou também o recorrente nos 

ônus sucumbenciais e em honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00.  
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Inicialmente proposta a ação também contra a EMPRESA DE 

TRANSPORTES GLÓRIA o feito restou extinto com relação a essa empresa 

em função de acordo judicial homologado e cumprido. 

Em suas razões de apelação o MUNICÍPIO DE CARAZINHO 

afirma não possuir condições financeiras de realizar as reformulações nas 

paradas com recursos próprios. Aduz depender de liberação de verba 

federal para a execução das obras. Assevera que, segundo a atual 

concessionária, apenas 16 (dezesseis) passageiros com algum tipo de 

deficiência foram transportados nos últimos seis meses. Cita o princípio da 

reserva do possível em sua defesa, justificando não haver previsão 

orçamentária para tais obras. Alega que nenhum dos procuradores do 

Município era detentor de poderes para confessar no que classifica como 

suposto acordo. Sustenta que tal transação teria se cingido a apresentar um 

estudo detalhado e o cronograma de execução. Diz ter cumprido o acordo.  

Afirma a ilegalidade da execução do projeto sem a inclusão no Plano 

Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Aduz que a decisão 

configura interferência no Poder Executivo. Pede provimento do recurso a 

fim de se reformar a sentença recorrida. 

Em suas contra-razões ao recurso de apelação a ADEFIC - 

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE CARAZINHO afirma não 

ser procedente, e nem tampouco provada nos autos, a alegação de falta de 

recursos financeiros, utilizada pelo Município, para justificar a não realização 

da adaptação das paradas. Assevera ser legítimo o acordo firmado pelo 

procurador do Município. Requer seja mantida a sentença. 

Com o parecer do Ministério Público opinando pelo 

conhecimento e desprovimento do recurso, os autos subiram a esta 

Instância, tendo o douto Procurador de Justiça opinado pelo conhecimento e 

desprovimento do apelo. 

Após, vieram os autos conclusos para julgamento. 
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É o relatório. 

V O T O S 

DES. ADÃO SÉRGIO DO NASCIMENTO CASSIANO (RELATOR) 

Eminentes Colegas. 

O apelo não merece provimento. 

Preliminar de falta de poderes para confessar 

A preliminar de falta de poderes do procurador do Município 

para confessar não pode ser acolhida.  

O Município alega que o procurador que firmou o acordo, 

reconhecendo o direito dos autores, não tinha poderes para confessar. A 

afirmação do recorrente, primeiramente em sede de contestação e depois 

reafirmada na apelação, como bem demonstra o parecer do Ministério 

Público de primeiro grau, fls. 307-308, tangencia a má-fé e desrespeita o 

Juízo que homologou o acordo. 

O Código de Processo Civil em seu artigo 12, inciso II, 

preceitua que o Município é representado em juízo pelo Prefeito ou pelo 

procurador. A jurisprudência mostra não ser praxe a exigência de 

procuração para tais representantes, uma vez que normalmente é de 

conhecimento público e notório o fato de representarem o Município. Veja-se 

decisão deste Egrégio Tribunal prolatada pela colenda Vigésima Primeira 

Câmara Cível 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE 
INSTRUMENTO DE MANDATO DE PROCURADOR DO MUNICÍPIO. 
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL E IMPOSTO PREDIAL E 
TERRITORIAL URBANO. CRITÉRIO DISTINTIVO ENTRE ÁREA 
URBANA E ÁREA RURAL.  
I – Sendo o ente público municipal representado por seu prefeito ou 
procurador, nos termos do artigo 12, inciso II, do Código de Processo 
Civil, representação essa que decorre da lei, estão dispensados de 
apresentar procuração. 
II – O critério topográfico para distinguir área rural e área urbana, para 
efeitos de tributação, é o da destinação econômica da área tributável. 
O art. 32 do CTN deve ser interpretado com as alterações introduzidas 
pelos art. 15 do Decreto-Lei nº 57/66. 
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RECURSO DESPROVIDO. 
(APELAÇÃO CÍVEL Nº. 70008499212,Rel. LISELENA SCHIFINO 
ROBLES RIBEIRO, julgado em 28/04/2004)  
 

Também o Superior Tribunal de Justiça adota a posição de que 

não há necessidade de o procurador do Município apresentar procuração 

para atuar em juízo, bastando a simples nomeação do agente para o cargo 

para estar apto a representar o Município. Esse entendimento pode ser 

observado no seguinte precedente: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA 
HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO JUDICIAL. REGULARIDADE DA 
REPRESENTAÇÃO DO PROCURADOR MUNICIPAL. TORPEZA DO 
MUNICÍPIO PARA PROTELAR PAGAMENTO DO ACORDO.  
I - O Município de Palmas foi executado pela recorrida; nos autos da 
execução foi homologado acordo subscrito pelo Procurador do 
Município de Palmas; após o pagamento da primeira parcela do 
acordo, o Município ajuizou ação anulatória, a fim de desconstituir a 
sentença homologatória, alegando a ilegitimidade do Procurador para 
firmar o acordo. 
II - O município é representado em juízo pelo prefeito ou procurador 
municipal, dispensada a exigência do instrumento de procuração (art. 
12, II, do CPC). 
III - "A sistemática do processo civil é regida pelo princípio da 
instrumentalidade das formas, devendo ser reputados válidos os atos 
que cumpram a sua finalidade essencial, sem que acarretem prejuízos 
aos litigantes, sendo certo que ninguém pode se beneficiar da própria 
torpeza." (AGA nº 508.361/MG, Relator Min. NANCY ANDRIGHI , 
DJ de 02/02/2004, p. 00335). 
IV - Recurso especial improvido. (por maioria) 
(REsp 493287/TO, Rel. FRANCISCO FALCÃO, DJ 25.04.2005 p. 224) 
 

Do mesmo precedente, por se tratar de situação semelhante a 

que ocorre nos autos, transcreve-se o seguinte excerto do voto vencedor: 

A situação discutida nestes autos é a seguinte: o Município de 
Palmas foi executado pela recorrida; nos autos da execução foi 
homologado acordo subscrito pelo Procurador do Município de 
Palmas; após o pagamento da primeira parcela do acordo, o Município 
ajuizou ação anulatória, a fim de desconstituir a sentença 
homologatória. 

O recorrente, através de seu Procurador Municipal, celebrou 
acordo homologado judicialmente, para o pagamento de dívida de sua 
responsabilidade. Paga a primeira parcela do acordo, o Município 
recorrente pretende se socorrer novamente do Judiciário, agora para 
dizer que o Procurador Municipal não detinha poderes para celebrar o 
acordo. Ora, o art. 12, inc. II, do Código de Processo Civil, é claro ao 
atribuir a representação judicial do Município ao seu Prefeito e ao seu 
Procurador, logo, não há a necessidade de outorga de mandato 
especial para agir em juízo, bastando a simples nomeação do agente 
para o cargo, para ele estar apto a representar o Município.  
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A situação é singular, apresentando feições de torpeza do 
Município que usa de artifícios para protelar pagamentos, utilizando 
de modo temerário o Judiciário, o que é inadmissível. 

Frise-se, por oportuno, que não pode o recorrente se 
prevalecer de uma situação jurídica por ele criada, para auferir 
vantagem em detrimento do direito da recorrida. 

 

O agir do Município no presente feito tangencia a alegação em 

juízo da própria torpeza, em situação equivalente ao caso enfrentado pelo 

STJ. Após comparecer perante o Poder Judiciário e firmar o acordo judicial 

homologado pelo Juízo, o recorrente busca beneficiar-se de situação jurídica 

por ele criada. É princípio geral de direito que a ninguém é dado beneficiar-

se da própria torpeza. Em precedente de que fui Relator já afastei a 

possibilidade de um Município alegar em juízo a própria torpeza: 

APELACAO CIVEL. ACAO DE COBRANCA. SERVIDOR MUNICIPAL. 
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. A LEGISLACAO MUNICIPAL 
INSTITUIU O ADICIONAL COM OS RESPECTIVOS PERCENTUAIS. 
DEIXOU TODAVIA DE ESPECIFICAR AS ATIVIDADES INSALUBRES 
DESDE A LONGÍNQUA DATA DA EDICAO DA LEI CRIADORA DA 
VANTAGEM. O MUNICIPIO NAO PODE DESCURAR DO DEVER DE 
REGULAMENTAR. NAO SE PODE ALEGAR EM JUIZO A PROPRIA 
TORPEZA. APELACAO PROVIDA. ACAO JULGADA PROCEDENTE. 
(Apelação Cível Nº 70000653741, Primeira Câmara Especial Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento 
Cassiano, Julgado em 29/11/2000). 
 

Portanto, se Município comparece nos autos através de seu 

procurador, não é legítimo perquirir sobre a legalidade e legitimidade dos 

poderes de que faz uso dito procurador, pois a representação do ente 

público decorre de lei. Em face da presunção de legalidade e legitimidade 

que milita em prol da Administração Pública, resta cristalino que não se pode 

falar em nulidade dos atos processuais praticados, especialmente, no caso, 

o ato de homologação de acordo judicial. 

Assim, tenho como válido e apto a irradiar todos os efeitos 

legais o acordo lançado e homologado às fls. 193-194, realizado em 

01/12/2004, não havendo reparo a fazer na douta sentença que o 

considerou como válido. 
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Mesmo que não houvesse firmado o referido acordo, ainda 

assim teria o Município o dever de realizar a adaptação nos pontos de 

paradas de ônibus conforme determinado na douta sentença. A obrigação 

decorre da leitura sistemática do ordenamento jurídico, conforme passo a 

demonstrar. 

Posição jurídica do Município 

O ordenamento jurídico valorizou a autonomia dos Municípios 

na própria Constituição.  Tanto é assim que o Município é considerado como 

ente federado, ao lado dos Estados-membros, da União e do Distrito 

Federal. Como ente federado o Município há de ser tratado como poder 

político que exerce uma parcela da soberania nacional. 

Repartição de competências na Constituição 

A manifestação da soberania do Município, como pessoa 

jurídica de direito público interno e de existência necessária, dá-se pelo 

exercício do poder estatal que é regulado na Carta Magna por meio da 

divisão de competências entre os entes federados.  A técnica adotada 

confere competências privativas, concorrentes e residuais aos diferentes 

entes da Federação. Cada ente federado tem, pois, suas competências 

reguladas pela Constituição. 

À União são reservadas as competências explicitamente 

referidas no texto constitucional. No que diz com os Estados-membros, a 

Constituição lhes garante, além de competências explícitas, a competência 

residual insculpida no § 1º do artigo 25: “§ 1º - São reservadas aos Estados 

as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição.”  

Em relação aos Municípios, o texto constitucional opta por 

relacionar competências explícitas, enumerando-as, além de conferir ao 

Município um critério de competência global: “legislar sobre assuntos de 

interesse local”. 
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Esta partição de competências é rigorosa e tem discriminação 

rígida em relação à esfera de poder de cada ente federado. E tanto é assim 

que o próprio texto constitucional explicita os casos em que a matéria há de 

ser regulada de forma concorrente pelos entes federados, sempre atribuindo 

a um deles a prioridade em relação a certos assuntos. A própria Constituição 

encarrega-se de fornecer diretrizes para a solução de eventuais conflitos de 

competência. 

No que respeita ao transporte, que particularmente importa ao 

caso destes autos, compete à União explorar diretamente ou mediante 

autorização, concessão ou permissão os serviços de transporte rodoviário 

interestadual e internacional de passageiros, nos termos do preceituado no 

art. 21, XII, “e”, da Constituição.  

A União tem competência privativa para legislar sobre as 

diretrizes da política nacional de transporte e para legislar sobre trânsito e 

transporte, conforme disposto no art. 22, IX e XI, da Carta Política.  

Certamente o transporte coletivo municipal, embora seja 

atribuição do Município, tem sua disciplina fundamental pelas normas 

federais, cumprindo ao Município a organização e prestação do transporte 

coletivo municipal. 

Além disso, é competência comum da União, dos Estados-

membros, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da proteção e 

garantia das pessoas portadores de deficiência, além de cuidar da saúde 

e assistência pública delas, além, conforme preceitua o art. 23, inciso II, da 

Constituição Federal. 

Ademais, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 

legislar concorrentemente sobre proteção e integração social das 

pessoas portadoras de deficiência (CF, art. 24, inciso XIV). 

Portanto, pode-se concluir que a competência privativa para 

legislar sobre trânsito e transporte, incluído o transporte coletivo de 
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passageiros, é da União (CF, art. 23, IX e XI); que cabe às três esferas da 

Federação a competência concorrente para legislar sobre a proteção e 

garantia das pessoas portadoras de necessidades especiais (CF, art. 24, 

XIV); e é competência comum dos entes federados cuidar da proteção e da 

garantia das pessoas portadoras de deficiência (CF, art. 23, II). 

 

Competência sobre transporte coletivo municipal 

De forma mais específica, em relação ao transporte coletivo 

municipal, objeto da lide destes autos, a Constituição, em seu art. 30, 

confere de forma expressa aos Municípios a competência para organizar 

e prestar, diretamente ou mediante concessão o transporte coletivo de 

passageiros no âmbito de seu respectivo território. Eis o dispositivo 

constitucional: 

Art. 30. Compete aos Municípios: 
(...) 
V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou 
permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de 
transporte coletivo, que tem caráter essencial; 

 
Tal preceito constitucional determina ao Município o dever-

poder de prestar, diretamente ou mediante concessão ou permissão, o 

serviço de transporte coletivo nos limites de seu território.  Clara, portanto, a 

responsabilidade do Município nas questões atinentes ao transporte urbano 

municipal de passageiros em seu território. 

Soma-se ao preceito anterior a competência suplementar para 

legislar sobre assuntos de interesse local conferida ao Município no art. 30, 

II, da Constituição Federal. 

Ora, questões atinentes a pontos de paradas de ônibus cujo 

trajeto se restringe ao território do município, são questões de interesse 

local. Interessam sobremaneira à comunidade em que estão inseridas. 

Assim sendo, devem ter sua regulamentação, execução e controle afetos ao 
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Município em que estão localizadas. Seria ilógico que, cada vez que 

houvesse necessidade de reposicionar um ponto de parada de ônibus, ou 

solicitar a construção de um abrigo em tal local, para proteger os usuários 

das intempéries, houvesse a necessidade de a comunidade local dirigir-se 

ao Governo Federal ou ao Governo Estadual. Não há como transferir a 

responsabilidade de tais questões para o Estado ou para a União. Por 

demais evidente que compete ao Município a regulamentação e construção 

dos pontos de parada de ônibus, cujas linhas se restringem aos limites de 

sua circunscrição territorial.  

A questão dos pontos de parada de ônibus urbanos municipais, 

no caso dos autos, está afeta, portanto, à esfera jurídica do Município de 

Carazinho.  

Serviço Público de interesse local 

Então, o transporte rodoviário de passageiros nos limites do 

território municipal é um serviço público atribuído ao Município que pode 

explorá-lo diretamente ou sob regime de concessão ou permissão. O jurista 

Celso Bastos ressalta que os serviços públicos de interesse local são uma 

das bases fundadoras da autonomia municipal. Tanto que no ordenamento 

constitucional anterior (Carta de 1967) era o serviço público de interesse 

local enunciado como princípio básico das competências municipais 

juntamente com a instituição e arrecadação de tributos próprios.1  

Evidente que o transporte rodoviário coletivo no âmbito do 

município tem caráter de serviço público sob responsabilidade da 

Administração Municipal.  

Optou o MUNICÍPIO DE CARAZINHO por prestar o serviço 

público de transporte à população através da iniciativa privada, sendo a atual 

                                            
1 BASTOS, Celso. Transporte rodoviário coletivo (Linhas intermunicipais): Competência 
exclusiva. In CADERNOS DE DIREITO CONSTITUCIONAL E CIÊNCIA POLÍTICA, São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, nº5, outubro/dezembro/1993, p. 167 a 179. 
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responsável pelo transporte urbano a Empresa Glória.  A Empresa Glória já 

providenciou a instalação de equipamentos de acessibilidade em parte dos 

ônibus de sua frota. Para que possa ser concretizado o acesso facilitado das 

pessoas com necessidades especiais hão de ser realizadas adaptações nas 

paradas dos pontos de ônibus de forma a permitir o acesso dos deficientes. 

Não tendo, a Municipalidade, trazido aos autos prova de que o instrumento 

de concessão tenha transferido à concessionária a responsabilidade sobre 

pontos de parada de ônibus, sua localização, instalação, manutenção e 

especialmente adaptação para a acessibilidade de tais equipamentos 

urbanos aos deficientes, mantém-se o dever de o município realizar as obras 

de adaptação de 14% das paradas. 

Proteção constitucional dos portadores de necessidades 

especiais 

Além de o Município ter o dever de cuidar da saúde e 

assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de 

deficiência (CF, art. 23, II), obviamente naquilo que diz com os seus serviços 

públicos, observa-se, como bem ponderou a douta sentença recorrida, que a 

Constituição Federal, em seu art. 227, § 2º, prevê que a lei deva dispor 

sobre as normas de construção que garantam acesso adequado às pessoas 

portadoras de necessidades especiais:  

Art. 227 
(..) 
§ 2º - A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos 
edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a 
fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência. 

 

A Carta Política também dispôs sobre o tema nas suas 

disposições gerais, tendo assim preceituado no art. 244: 

“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.” 
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A concretização dos preceitos constitucionais citados está 

consubstanciada nas Leis Nacionais nºs. 10.048 e 10.098, ambas de 2000, 

que foram regulamentadas pelo Decreto do Presidente da República nº. 

5.296/2004.   

E, lembre-se, que à União compete legislar sobre as 

diretrizes da política nacional de transporte e legislar sobre trânsito e 

transporte, conforme disposto no art. 22, IX e XI, da Carta Política. 

Portanto, legislou sobre o tema quem tinha competência 

privativa para fazê-lo. 

  

Da garantia legal de acessibilidade aos deficientes 

A Lei Nacional nº 10.048/2000, dentre outras providências, 

institui a prioridade no atendimento às pessoas com deficiência e determina 

que seja dispensado tratamento diferenciado por parte das repartições 

públicas e empresas concessionárias de serviços públicos. Essa Lei assim 

estabelece garantindo facilidade de acesso aos portadores de deficiência em 

relação ao transporte público: 

“Art. 4º. Os logradouros e sanitários públicos, bem como os edifícios 
de uso público, terão normas de construção, para efeito de 
licenciamento da respectiva edificação, baixadas pela autoridade 
competente, destinadas a facilitar o acesso e uso desses locais pelas 
pessoas portadoras de deficiência. 

Art. 5º. Os veículos de transporte coletivo a serem produzidos após 
doze meses da publicação desta Lei serão planejados de forma a 
facilitar o acesso a seu interior das pessoas portadoras de deficiência. 

§ 1º. (VETADO) 

§ 2º. Os proprietários de veículos de transporte coletivo em utilização 
terão o prazo de cento e oitenta dias, a contar da regulamentação 
desta Lei, para proceder às adaptações necessárias ao acesso 
facilitado das pessoas portadoras de deficiência.” 

 
O preceito legal fala em logradouro público, expressão que 

engloba os pontos de parada de ônibus. Portanto, segundo a Lei 

10.048/2000 os logradouros públicos, entre eles incluídos os pontos de 
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parada de ônibus, hão de ser construídos de forma a facilitar o acesso das 

pessoas portadoras de deficiência aludidas no dispositivo legal. 

A Lei nº 10.098/2000 por seu turno estabelece as normas e os 

critérios para a acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com 

mobilidade reduzida, além de outras providências. Para o caso que nestes 

autos se analisa, é oportuno destacar deste diploma legal os seguintes 

preceitos: 

“Art. 1º Esta Lei estabelece normas gerais e critérios básicos para a 
promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou 
com mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e de 
obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na 
construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e de 
comunicação. 

Art. 2º Para os fins desta Lei são estabelecidas as seguintes 
definições: 

I – acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, 
com segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e 
equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes e dos 
sistemas e meios de comunicação, por pessoa portadora de 
deficiência ou com mobilidade reduzida; 

II – barreiras: qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o 
acesso, a liberdade de movimento e a circulação com segurança das 
pessoas, classificadas em: 

a) barreiras arquitetônicas urbanísticas: as existentes nas vias 
públicas e nos espaços de uso público; 

b) barreiras arquitetônicas na edificação: as existentes no interior dos 
edifícios públicos e privados; 

c) barreiras arquitetônicas nos transportes: as existentes nos meios 
de transportes; 

d) barreiras nas comunicações: qualquer entrave ou obstáculo que 
dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens 
por intermédio dos meios ou sistemas de comunicação, sejam ou não 
de massa; 

III – pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida: a 
que temporária ou permanentemente tem limitada sua capacidade de 
relacionar-se com o meio e de utilizá-lo; 

IV – elemento da urbanização: qualquer componente das obras de 
urbanização, tais como os referentes a pavimentação, saneamento, 
encanamentos para esgotos, distribuição de energia elétrica, 
iluminação pública, abastecimento e distribuição de água, paisagismo 
e os que materializam as indicações do planejamento urbanístico; 

V – mobiliário urbano: o conjunto de objetos existentes nas vias e 
espaços públicos, superpostos ou adicionados aos elementos da 
urbanização ou da edificação, de forma que sua modificação ou 
traslado não provoque alterações substanciais nestes elementos, tais 
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como semáforos, postes de sinalização e similares, cabines 
telefônicas, fontes públicas, lixeiras, toldos, marquises, quiosques e 
quaisquer outros de natureza análoga; 

VI – ajuda técnica: qualquer elemento que facilite a autonomia pessoal 
ou possibilite o acesso e o uso de meio físico.” 

 

A Lei nº 10.098/2000, portanto, estabelece parâmetros básicos 

de construção de espaços públicos e meios de transporte para permitir que 

pessoas portadoras de deficiência, ou com mobilidade reduzida, tenham 

minimizadas as dificuldades de seus deslocamentos mediante a supressão 

de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos. Ao definir a 

acessibilidade a norma estabelece que deve haver possibilidade de 

utilização, com segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e 

equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes e dos sistemas e 

meios de comunicação, por pessoa portadora de deficiência ou com 

mobilidade reduzida. Então, os portadores de necessidades especiais 

devem ser capazes de se deslocarem sem a necessidade de auxílio, 

podendo, no caso presente, ser capazes de embarcar e desembarcar nos 

ônibus urbanos sozinhos. Para que tal intuito seja alcançado, o 

planejamento urbano há de ser concebido considerando a adequação do 

mobiliário urbano, incluindo os pontos de ônibus, a entrada de prédios, com 

critérios a serem estabelecidos pela ABNT, que permitam o acesso das 

pessoas deficientes ou com mobilidade reduzida.  Estes preceitos estão 

positivados nos artigos 3º, 4º, 5º e 10º Lei 10.098/2000, a seguir transcritos: 

“Art. 3º O planejamento e a urbanização das vias públicas, dos 
parques e dos demais espaços de uso público deverão ser 
concebidos e executados de forma a torná-los acessíveis para as 
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

Art. 4º As vias públicas, os parques e os demais espaços de uso 
público existentes, assim como as respectivas instalações de 
serviços e mobiliários urbanos deverão ser adaptados, obedecendo-
se ordem de prioridade que vise à maior eficiência das modificações, 
no sentido de promover mais ampla acessibilidade às pessoas 
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

Art. 5º O projeto e o traçado dos elementos de urbanização públicos e 
privados de uso comunitário, nestes compreendidos os itinerários e 
as passagens de pedestres, os percursos de entrada e de saída de 
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veículos, as escadas e rampas, deverão observar os parâmetros 
estabelecidos pelas normas técnicas de acessibilidade da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

(...) 

Art. 10. Os elementos do mobiliário urbano deverão ser projetados e 
instalados em locais que permitam sejam eles utilizados pelas 
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.” 

 

Em seu art. 16, a Lei nº 10.098/2000 é explícita ao determinar 

que os veículos de transporte coletivo devem obedecer os critérios de 

acessibilidade previstos nas normas técnicas.  

    “Art. 16. Os veículos de transporte coletivo deverão cumprir os 
requisitos de acessibilidade estabelecidos nas normas técnicas 
específicas.” 
 

Neste ponto, oportuno relembrar que a Empresa Glória já 

procedeu a adaptação de ônibus para facilitar o acesso dos deficientes 

cumprindo o acordo judicial firmado. Falta apenas que o Município 

providencie a adaptação dos pontos de paradas de ônibus, motivo da 

presente lide. 

A responsabilidade do Município pela adaptação das paradas 

de ônibus tem previsão legal ainda no Decreto Federal nº 5.296/2004, que 

regulamentou as Leis nºs. 10.048 e 10.098 de 2000.  

Ao tratar da responsabilidade das instâncias da Administração 

Pública para cada tipo de transporte assim determina o Decreto: 

“Art. 33.  As instâncias públicas responsáveis pela concessão e permissão 
dos serviços de transporte coletivo são: 

I - governo municipal, responsável pelo transporte coletivo municipal; 

II - governo estadual, responsável pelo transporte coletivo metropolitano e 
intermunicipal; 

III - governo do Distrito Federal, responsável pelo transporte coletivo do 
Distrito Federal; e 

IV - governo federal, responsável pelo transporte coletivo interestadual e 
internacional.” 

 

Questiona o MUNICÍPIO DE CARAZINHO, no presente feito, a 

sua responsabilidade sobre adaptação, às necessidades de pessoas 
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deficientes, do transporte coletivo municipal. Reafirma-se que o 

ordenamento jurídico mostra tratar-se de responsabilidade atribuída ao 

Governo do Município tanto na concessão, quanto na permissão do serviço 

e principalmente na organização e prestação do serviço (CF, art. 30, V), 

sendo que o fato de conceder ou permitir o serviço a terceiro, primeiro, não 

desobriga o Município do dever constitucional de prestar o serviço e, 

segundo, muito menos o desobriga de construir, organizar e adequar o 

mobiliário e equipamentos urbanos de modo a atender as pessoas 

portadoras de deficiência, principalmente os pontos e paradas de ônibus.  

Para poder ser usado por todas as pessoas o transporte há de 

oferecer possibilidade de passageiros com mobilidade reduzida e portadores 

de deficiências poderem embarcar e desembarcar com um segurança e 

independência nos ônibus urbanos. 

E o Município, como dito, é o responsável pelo transporte 

coletivo municipal de passageiros.  

No que concerne às especificações das adaptações 

necessárias para que os pontos de paradas de ônibus permitam que os 

portadores de deficiências possam fazer uso do transporte coletivo com 

segurança e independência, a ABNT editou as normas NBR 14022 e NBR 

9050. O teor da NBR 14022 dispõe sobre Transporte – acessibilidade à 

pessoa portadora de deficiência em ônibus é trólebus, para atendimento 

urbano e intermunicipal (cópia juntada às fls. 68-75). Já a NBR 9050 que 

trata sobre a acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos (fls. 76-179).  

Assim, nenhum reparo merece a douta sentença ao determinar 

que o MUNCÍPIO DE CARAZINHO adéqüe ao determinado nas normas da 

NBR 14022 e da NBR 9050, a parte correspondente a 14% das paradas de 

ônibus. 
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Princípio da reserva do possível 

À vista dos documentos lançados às fls. 285-296, 

demonstrando que as contas do município são superavitárias, não há falar 

em impossibilidade financeira. Resta, pois, descabida a invocação do 

princípio da reserva do possível. 

Alegada interferência no Poder Executivo 

A alegação de interferência no Poder Executivo carece de 

fundamento. Escuda-se o MUNICÍPIO em justificativas conhecidas, como 

escassez de recursos e distorções na estrutura que concentra a arrecadação 

nas mãos da União. Tais escusas não são suficientes para afastar o direito e 

garantia constitucional dos deficientes de ter acesso adequado ao transporte 

público municipal.  

A omissão do Poder Executivo, negando-se a prestar 

adequadamente um serviço Público que a Constituição lhe incumbe, qual 

seja a garantia de acessibilidade dos portadores de deficiência ao transporte 

coletivo municipal, é que está a ensejar a ação do Poder Judiciário para 

cumprir na plenitude o seu poder-dever de examinar amplamente os atos da 

Administração. Agindo assim, o Judiciário garante aos cidadãos o 

implemento dos direitos e garantias conferidos pela Constituição e pelo 

ordenamento infraconstitucional. 

Portanto, correta a solução dada pela douta sentença recorrida 

que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 

O voto, pois, vai no sentido de negar provimento ao apelo do 

Município e de manter a douta sentença apelada. 
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DES. ARNO WERLANG (PRESIDENTE E REVISOR) - De acordo. 

 

DES. ROQUE JOAQUIM VOLKWEISS - De acordo. 

 

DES. ARNO WERLANG - Presidente - Apelação Cível nº 70021744511, 

Comarca de Carazinho: "NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. 

UNÂNIME." 

 
 
Julgador(a) de 1º Grau: TAIS CULAU DE BARROS 


