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Naquele tempo:  

Os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. 

Então eles se reuniram em grupo, 

e um deles perguntou a Jesus, para experimentá-lo: 

“Mestre, qual é o maior mandamento da Lei?” 

Jesus respondeu: “Amarás o Senhor teu Deus, 

de todo o teu coração, de toda a tua alma, 

e de todo o teu entendimento!” 

Esse é o maior e o primeiro mandamento. 

O segundo é semelhante a esse: 

“Amarás ao teu próximo como a ti mesmo”. 

Toda a Lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. 

 

Bíblia Sagrada: Mateus 22, 34-40 
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RESUMO 

 

Os direitos das pessoas com deficiência tiveram uma evolução significativa no Brasil, 

notadamente, a partir da Constituição Federal de 1988, acompanhando uma tendência mundial 

na valorização dos direitos humanos. Esta parcela da população passou a exercer seus direitos 

de forma mais significativa, ocupando espaços na sociedade, garantidos constitucionalmente a 

todos, seja no trabalho, na escola ou em áreas de lazer. A pesquisa busca verificar a 

responsabilidade civil dos fornecedores de serviços de transporte público coletivo por ônibus, 

na cidade de Salvador, especificamente à parte da sociedade formada por esse grupo de pessoas, 

diante da ausente ou ineficiente acessibilidade. Nesse ínterim, pretende-se realizar uma análise 

dos diplomas legais, com o intuito de averiguar sua eficácia ou ineficácia ante o quadro social 

em que este se propõe a ser inserido. No segundo capítulo, será concretizado um 

reconhecimento do atual panorama do serviço de transporte de passageiros usuários desse 

modal no município. No terceiro capítulo, após definição de pessoa com deficiência, verificar-

se-á a previsão constitucional e do Código de Defesa do Consumidor no que tange o direito ao 

transporte. O quarto capítulo, aborda o tema sob o aspecto da responsabilidade civil do 

prestador de serviço público e do Estado, observando-se a acessibilidade como parâmetro de 

acesso ao exercício de direitos. Ao fim, destaca-se a atuação do Ministério Público do Estado 

da Bahia, da Defensoria Pública e da sociedade civil organizada, para fruição desse direito. A 

pesquisa indica que os transportadores possuem responsabilidade, juntamente com o Estado, de 

garantir a acessibilidade das pessoas com deficiência, que utilizam esse meio de transporte. O 

método jurídico utilizado foi a vertente a partir do acolhimento da linha crítico-metodológica, 

sendo o tipo de pesquisa a exploratória. Através do modelo teórico hermenêutico na linha 

crítico-metodológica, busca-se levar em conta os aspectos sociais, políticos, culturais e 

econômicos envolvidos. Adotando-se para o método de procedimento, a técnica de pesquisa 

indireta: bibliográfica, tendo como fonte livros, artigos e textos publicados, de caráter científico, 

combinada com a documental não-cientifica, servindo-se de estatísticas, reportagens e análise 

jurisprudencial. Sendo assim, o desenvolvimento do trabalho será através da verificação das 

principais contribuições teóricas existentes sobre o tema da responsabilidade civil. 

 

Palavras-chave: Pessoa com Deficiência. Responsabilidade Civil. Prestação de serviço 

público. 
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accessibility. Monograph – Law School, Federal University of Bahia, Salvador, 2018.  

  

 

ABSTRACT 

   

The rights of persons with disabilities have evolved significantly in Brazil, notably since the 

Federal Constitution of 1988, following a worldwide trend in the appreciation of human rights. 

This part of the population began to exercise their rights more significantly, occupying spaces 

in society, constitutionally guaranteed to everyone, whether at work, at school or in leisure 

areas. The research seeks to verify the civil liability of suppliers of collective public transport 

services by bus, in the city of Salvador, specifically to the part of the society formed by this 

group of people, in the face of the absent or inefficient accessibility. In the meantime, it is 

intended to carry out an analysis of the legal diplomas, with the purpose of ascertaining their 

effectiveness or inefficacy before the social context in which it proposes to be inserted. In the 

second chapter, an acknowledgment of the current panorama of the service of transport of 

passengers of this type in the municipality will be realized. In the third chapter, after defining a 

person with a disability, the constitutional provision and the Consumer Protection Code 

regarding the right to transportation will be verified. The fourth chapter deals with the issue of 

civil liability of the public service provider and the State, observing accessibility as a parameter 

of access to the exercise of rights. Finally, the Public Prosecutor's Office of the State of Bahia, 

the Public Defender's Office and the organized civil society stand out in order to enjoy this 

right. The survey indicates that carriers have the responsibility, together with the State, to ensure 

the accessibility of persons with disabilities using this means of transport. The legal method 

used was the one from the reception of the critical-methodological line, being the type of 

research to exploratory. Through the theoretical hermeneutic model in the critical-

methodological line, it is sought to take into account the social, political, cultural and economic 

aspects involved. Adopting for the method of procedure, the indirect research technique: 

bibliographical, having as a source books, articles and published texts, of a scientific nature, 

combined with non-scientific documentary, using statistics, reports and jurisprudential analysis. 

Thus, the development of the work will be through the verification of the main theoretical 

contributions on the subject of civil. 

 

Keywords: Person with Disability. Civil responsibility. Provision of public service. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na cidade de Salvador, como em outras capitais do país, é notória a desigualdade social, 

revelada, não só pelo aspecto econômico, mas, também, na falta de oportunidade de acesso aos 

serviços públicos basilares. Segundo dados da Confederação Nacional da Indústria, o ônibus 

destaca-se por ser o meio de transporte mais utilizado pelos brasileiros, não sendo diferente na 

capital baiana. Por conseguinte, urge a viabilização da equidade no alcance desse bem, essencial 

ao exercício de outros direitos, como saúde, educação, lazer e de atividades sociais básicas, as 

quais são impactadas com a falta de transporte adequado. 

Nesse cenário, de competitividade e escassez, a vulnerabilidade, inerente à condição da 

pessoa com deficiência, será agravada pelo contexto sociocultural em que está inserida. A 

promoção da igualdade no uso dos transportes coletivos públicos, no Município de Salvador, 

que tem o Estado e seus prestadores como responsáveis, requer a implementação de um plano 

de mobilidade urbana. Este deve adotar a acessibilidade como primazia, com o fito de 

democratizar a utilização dos espaços e recursos disponíveis, por todos os integrantes da 

sociedade.  

A Constituição Federal do Brasil de 1988 garante, em seu artigo 5º, a igualdade de todos 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Entretanto, essa ordem constitucional, muitas 

vezes, não é cumprida na prática. Embora a Lei 13.146/2015 traga em seus dispositivos, normas 

que se destinam a assegurar, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das 

liberdades fundamentais, pela pessoa com deficiência, ainda há conquistas a serem efetivadas. 

Com efeito, cada ordenamento tratará o tema com características diferentes. Em muitos países, 

a proteção é mais efetiva, mesmo sem existir qualquer comando, em nível constitucional, para 

garantir essa proteção. 

A pesquisa tem por objetivo analisar a responsabilidade civil dos fornecedores de 

serviços de transporte público coletivo por ônibus em Salvador à pessoa com deficiência, diante 

da ausente ou ineficiente acessibilidade. Aborda-se o direito desse grupo de pessoas sob o viés 

constitucional e da legislação especial, demonstrando-se como esses dispositivos legais em 

vigor revelam o reconhecimento da importância dos princípios contidos na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos e nos Pactos Internacionais. 

Dessa forma, parte de um fato da realidade, indo até ao arcabouço normativo que 

permita a universalização da hipótese, de forma ampla, sobre os fenômenos investigados. O 

método jurídico seguido foi a vertente a partir do acolhimento da linha crítico-metodológica, 
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buscando-se maior efetividade dos dispositivos normativos vigentes. Tendo em vista os 

aspectos relacionados ao contexto onde estão inseridas, o tipo de pesquisa será a exploratória. 

Através do modelo teórico hermenêutico na linha crítico-metodológica, busca-se levar em conta 

os aspectos sociais, políticos, culturais e econômicos envolvidos. 

Para o método de procedimento, a técnica de pesquisa utilizada na monografia será a 

indireta: bibliográfica, tendo como fonte livros, artigos e textos publicados, de caráter científico, 

combinada com a documental não-cientifica, servindo-se de estatísticas, reportagens e análise 

jurisprudencial. Sendo assim, o desenvolvimento do trabalho será através da análise das 

principais contribuições teóricas existentes sobre o tema da responsabilidade civil, 

notadamente, em relação a prestação de serviço público. Dentro dessa abordagem, será 

verificada a especificidade da pessoa com deficiência como consumidora e detentora de 

igualdade de direitos. Para tanto, o referido método será o instrumento para a construção e 

fundamentação das hipóteses do problema, partindo-se de uma situação concreta. 

No capítulo seguinte a esta introdução, o panorama atual do serviço de transporte de 

passageiros à pessoa com deficiência é o tema central. Verifica-se as significativas mudanças 

no sistema de transporte, ocorridas na cidade de Salvador, levantando-se a situação dos 

terminais de acesso e dos veículos para o translado dessas pessoas. Analisa-se o fato concreto 

a partir das normas regulamentadoras existentes no Brasil e o atendimento das especificações 

técnicas destas, trazendo a acessibilidade como meio de promover a inclusão. 

No terceiro capítulo, após conceituar pessoa com deficiência, no ordenamento jurídico, 

realiza-se uma breve análise da evolução histórica dos direitos que a assiste e da previsão 

constitucional destes. A responsabilidade civil do Estado e das pessoas jurídicas de direito 

privado prestadores de serviço público, diante da pessoa com deficiência, é tratada no quarto 

capítulo. Neste, faz-se um estudo da teoria objetiva e subjetiva da responsabilidade civil, 

notadamente a do transportador, e a ocorrência desta, à luz do Código Civil de 2002 e do Código 

de Defesa do Consumidor, além do levantamento da legislação federal, estadual e municipal 

pertinentes, destacando-se, ainda, a acessibilidade como condição ao exercício da cidadania.  

No quinto capítulo, são propostas soluções para o enfrentamento do problema, analisa-

se a atuação do Ministério Público do Estado da Bahia, em prol dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis, especialmente quanto ao GEIDEF, Grupo de Atuação Especial de 

Defesa dos Direitos dos Idosos e da Pessoa com Deficiência. Evidencia-se, também, a 

importância da Defensoria Pública da Bahia, na representação perante à justiça, fornecendo aos 

seus assistidos, assistência jurídica gratuita, e enfatiza-se a relevância da sociedade civil 

organizada na defesa do direito ao transporte. Após, chega-se à conclusão da pesquisa. 
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2 O PANORAMA ATUAL DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR 

ÔNIBUS NO MUNICÍPIO DE SALVADOR: O DESREIPEITO ÀS PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA 

 

Salvador, capital do Estado da Bahia, conta com 2,9 milhões de habitantes, 

aproximadamente, sendo o município mais populoso do Estado da Bahia e o terceiro do Brasil1. 

Cidade histórica, marcada pela herança de costumes e tradições, é um exemplo da sincrética 

cultura afro-brasileira na qual a riqueza e diversidade é expressa através das festas populares, 

da musicalidade e da culinária2. Nesse sentido, possui peculiaridades que a distingue, 

notadamente, pela sua geografia e construções seculares. 

Aliar as características acima descritas com a viabilidade do exercício do direito de ir e 

vir, garantido constitucionalmente3, requer implementação de meios que tornem possível a 

circulação na cidade. Além disso, deve-se prezar pela segurança efetiva e promoção do bem-

estar, favorecendo, dessa forma, qualidade de vida para a população, através da percepção da 

realidade e avaliação de ações estratégicas. Ademais, outros fatores não podem ser desprezados, 

por isso, impõe-se que se leve em conta também aspectos de ordem econômica, visando à 

eficiência e economicidade no uso dos recursos. 

O aumento crescente no número de habitantes nos grandes centros urbanos, a ocupação 

desordenada ao longo dos anos e o aumento da frota de veículos, gera, de forma proeminente, 

a necessidade de estruturação de um plano de mobilidade urbana. Com isso, surge o conceito 

contemporâneo de mobilidade sustentável, baseada em três dimensões nos sistemas de 

transporte: a sustentabilidade ambiental, econômica e a justiça social, sendo que esta última 

abarca a acessibilidade universal ao transporte público4. Esses pilares se assentam não só na 

melhoria do transporte coletivo, mas na utilização racional do automóvel e do planejamento 

integrado dos serviços com o uso e ocupação do solo urbano5. 

                                                           
1 IBGE. População estimada da cidade de Salvador/Bahia para 2018. Disponível em: 

<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/salvador/panorama>. Acesso em: 12 set. 2018. 
2 IPHAN. Centro Histórico de Salvador (BA) é exemplar da influência portuguesa. Disponível em: 

<http://www.brasil.gov.br/noticias/cultura/2014/11/centro-historico-de-salvador-ba-e-exemplar-da-influencia-

portuguesa>. Acesso em: 12 set. 2018. 
3 O inciso XV do art. 5º dispõe “é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer 

pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens”. Cf.: BRASIL. Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 17 out. 2018. 
4 CARVALHO, C. H. R de. Mobilidade Urbana Sustentável: conceitos, tendências e reflexões. Disponível em: 

<repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/6637/1/td_2194.pdf>. Acesso em: 12 set. 2018. 
5 GOMIDE, A. Á.; GALINDO, E. P. A mobilidade urbana: uma agenda inconclusa ou o retorno daquilo que não 

foi. Estud. av., São Paulo, v.27, n.79, 2013. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142013000300003 >. Acesso em: 12 set. 

2018. 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/salvador/panorama
http://www.brasil.gov.br/noticias/cultura/2014/11/centro-historico-de-salvador-ba-e-exemplar-da-influencia-portuguesa
http://www.brasil.gov.br/noticias/cultura/2014/11/centro-historico-de-salvador-ba-e-exemplar-da-influencia-portuguesa
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Com o uso do veículo individual, “à medida que a população urbana cresce, surge um 

grande desafio: adequar o desenvolvimento urbano às necessidades de transporte e mobilidade, 

buscando mecanismos para preservar o meio ambiente e garantir a inclusão social6”. Infere-se 

desta constatação, que a falta de planejamento determina que a mobilidade urbana em nosso 

país “obedeça a uma política não explícita, centrada na viabilização de um único modo de 

transporte que é o automóvel, com efeitos perversos para os seres humanos no que tange à 

segurança e à qualidade de vida7”. 

Em Salvador, houve um aumento no número de automóveis de 344.010, em 2001, para 

668.472, em 2011, provocando um acréscimo de 324.462 veículos, representando um 

crescimento de 94,3%, retratando crescimento acima da média nacional8. A crescente 

quantidade do número de carros trafegando na cidade está na contramão do desenvolvimento 

sustentável. Nesse sentido, na ótica da sustentabilidade ambiental, deve haver preocupação 

permanente em aumentar a participação do transporte público coletivo, além do transporte não 

motorizado na matriz modal de deslocamento9. 

Nesse cenário, no qual a cidade de Salvador está inserida, viabilizar a satisfação das 

necessidades dos usuários dos serviços de transporte público merece atenção especial, tendo 

em vista a importância deste para a sociedade, na sua “mobilidade diária relacionada às 

atividades cotidianas no tempo e no espaço”10. Além disso, é primordial que todas as pessoas, 

com suas diferentes especificidades possam ser atendidas, de forma a contemplar a todo cidadão 

na satisfação do seu direito de locomoção. Desse modo, com respeito à diversidade humana, 

todos poderão exercer suas capacidades. 

Nos últimos anos, houveram significativas mudanças no sistema de transporte em 

Salvador. Atualmente, na capital baiana, o serviço público de transporte coletivo de passageiros 

por ônibus – STCO é realizado pelas Concessionárias Plataforma Transporte SPE S/A, Ótima 

Transporte de Salvador SPE S/A e CSN Transportes Urbanos SPE S/A11. Essa prestação é 

                                                           
6 COSTA, P. B.; MORAIS NETO, G. C. de; CRUZ, M. M. da C.; BERTOLDE, A. I. Avaliação do sistema de 

transporte público, utilizando índice de mobilidade urbana. Revista dos Transportes Públicos. ANTP - Ano 39 - 

2017 - 1º quadrimestre. Disponível em: http://files.antp.org.br/2017/5/30/rtp145-5.pdf >. Acesso em: 29 set. 2018. 
7 REVISTA DOS TRANSPORTES PÚBLICOS. Sessões Técnicas: proposta da ANTP e debates.  ANTP. Ano 

24. 2002. 3º trimestre.  
8 RODRIGUES, J. M. Crescimento da frota de automóveis e motocicletas nas metrópoles brasileiras - 

2001/2011. Relatório de pesquisa. Rio de Janeiro. 2012.  
9 CARVALHO, C. H. R de. Mobilidade Urbana Sustentável: conceitos, tendências e reflexões. Disponível em: 

<repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/6637/1/td_2194.pdf>. Acesso em: 12 set. 2018. 
10 VASCONCELLOS, E. A. de. Transporte urbano, espaço e equidade: análise das políticas públicas. São Paulo: 

FAPESP, 1998. p. 24.  
11 ARSAL. Transporte coletivo urbano.  Disponível em: 

<http://arsal.salvador.ba.gov.br/index.php/servicos/transporte-coletivo-urbano/11-servicos> Acesso em: 20 set. 

2018. 

http://arsal.salvador.ba.gov.br/index.php/servicos/transporte-coletivo-urbano/11-servicos
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concretizada em regime de concessão, em contrato firmado em 22 de outubro de 2014, formado 

pelo Consórcio de empresas denominado Integra12. 

A partir da reforma administrativa realizada pelo atual prefeito da capital baiana, em 01 

de janeiro de 2015, a Secretaria Municipal de Urbanismo e Transporte (SEMUT) foi 

desmembrada e foram criadas duas novas secretarias: a Secretaria de Mobilidade Urbana, 

SEMOB e a Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo, SEDUR, antiga SUCOM. A SEMOB 

assumiu a política e operação da mobilidade, na cidade de Salvador, que envolve trânsito, 

através da Superintendência de Trânsito (Transalvador), transporte, acessibilidade, 

equipamentos de mobilidade, abrigos de ônibus, estacionamentos públicos, terminal de 

travessias Plataforma-Ribeira, Elevador Lacerda, planos inclinados, entre outras funções 

relacionadas à mobilidade no município.13 

Com o objetivo de supervisionar, acompanhar, fiscalizar e planejar os cumprimentos 

das normas relativas ao ordenamento de uso e ocupação do solo do município de Salvador, está 

a SEDUR. Dentre as atividades de sua área de atuação, está a responsabilidade de exercer a 

função de operacionalizar o licenciamento e realizar a fiscalização de toda e qualquer obra na 

cidade, desde uma casa residencial aos grandes complexos urbanos, conforme os parâmetros da 

legislação vigente. Integra a estrutura organizacional da instituição, a Coordenadoria Central 

de Planejamento e Aplicação dos Instrumentos de Política Urbana14. 

O Decreto nº 25.69915 de 2015 aprovou o regulamento operacional do STCO no 

município de Salvador e autorizou a Secretaria Municipal de Mobilidade a editar instruções 

complementares ao fiel cumprimento da norma em questão. Para tanto, tem a finalidade de 

estabelecer o seu disciplinamento operacional em conformidade com a legislação16. Além das 

                                                           
12 INTEGRA. Empresas. Disponível em: <http://www.integrasalvador.com.br/empresas/>. Acesso em 20 set. 

2018. 
13 SEMOB. Secretaria. Disponível em: <http://www.mobilidade.salvador.ba.gov.br/index.php/semob2/semob>. 

Acesso em: 20 set. 2018. 
14 SEDUR. Área de atuação. Disponível em: <http://www.sucom.ba.gov.br/area-de-atuacao/>. Acesso em: 29 

set. 2018. 
15 Este Decreto revogou as disposições em contrário, especialmente os Decretos Municipais no 9.711, de 01 de 

outubro de 1992; o de número 10.942, de 01 de fevereiro de 1995 que alterou apenas o artigo referente ao 

pagamento de multas; o de número 11.792, de 28 de outubro de 1997 que alterou mais uma vez o artigo que trata 

dos autos de infração e cria uma comissão permanente para julgar a procedência destes autos; o de número 18.760, 

de 05 de setembro de 2008 que inclui itens de identificação que devem constar no auto de infração e modifica o 

caráter da comissão para que seja provisória em casos onde haja necessidade de julgamento; e o de número 23.946, 

de 20 de maio de 2013  que aumentou o prazo do pagamento das multas de 5 para 10 dias e transferiu a 

responsabilidade da STP  para a Transalvador pelo recebimento e informação sobre os autos de infração. Cf. 

SALVADOR. Decreto nº 25.966 de 17 de abril de 2015. Aprova o regulamento operacional do serviço público 

de transporte coletivo de passageiros por ônibus - STCO - no município de salvador, e dá outras providências. 

Disponível em: <https://leismunicipais.com.br/a/ba/s/salvador/decreto/2015/2596/25966/decreto-n-25966-2015-

aprova-o-regulamento-operacional-do-servico-publico-de-transporte-coletivo-de-passageiros-por-onibus-stco-

no-municipio-de-salvador-e-da-outras-providenias>. Acesso em: 20 set. 2018. 
16 Art. 1º do Decreto n. 25.966 de 17 de abril de 2015.  

http://www.integrasalvador.com.br/empresas/
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disposições dos instrumentos de delegação do STCO firmados para a exploração e prestação 

do serviço, de modo a garantir a prestação deste de forma adequada ao pleno atendimento dos 

usuários. 

A definição de acessibilidade trazida pelo referido decreto, dispõe que é a condição de 

utilização dos veículos, terminais, dispositivos e equipamentos dos sistemas de transporte por 

qualquer pessoa com segurança e autonomia, total ou assistida. Além disso, traz ainda, como 

direito do usuário, dispor dos serviços de forma adequada, em condições de regularidade, 

eficiência, segurança, higiene, conforto, urbanidade e generalidade. O atendimento dessas 

determinações é relevante para atender o público em geral e mais importantes ainda às pessoas 

com deficiência, para que esta tenha igualdade de condições de acesso. 

 

2.1 A SITUAÇÃO DOS TERMINAIS PARA ACESSO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE 
 

Para a pessoa com deficiência, a falta de acessibilidade ao serviço de transporte pode 

significar a restrição de acesso ao exercício de outros direitos, tendo em vista que barreiras 

impostas a locomoção pode cercear a sua liberdade. Nesse sentido, garantir à pessoa com 

deficiência o acesso aos serviços de transporte é uma forma de promover o exercício da 

cidadania desse grupo de pessoas, através da equiparação de oportunidades. Dessa forma, deve-

se impedir que hajam obstáculos que dificultem ou até impeçam a mobilidade dessas pessoas, 

suprimindo o desempenho de atividades inerentes a sua existência e atuação como cidadão, 

sujeito de direito. 

A acessibilidade aos sistemas de transporte coletivo por ônibus não está restrita aos 

veículos que o integram, ela envolverá também o entorno desses locais, especialmente, os 

terminais de acesso a esse serviço. O artigo 46 da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência17 dispõe que o direito ao transporte e à mobilidade da pessoa com deficiência ou 

com mobilidade reduzida será assegurado em igualdade de oportunidades com as demais 

pessoas, por meio de identificação e de eliminação de todos os obstáculos e barreiras ao seu 

acesso. 

Além do atendimento prioritário, a pessoa com deficiência tem garantia legal de 

disponibilização de pontos de parada, estações e terminais acessíveis de transporte coletivo de 

passageiros e garantia de segurança no embarque e desembarque, conforme o citado diploma. 

Com isso, os veículos de transporte terrestres, aquaviário e aéreo, as instalações, as estações, os 

                                                           
17 BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Estatuto da Pessoa com Deficiência. Brasília. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm>. Acesso em: 20 set. 2018. 
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portos e os terminais em operação no País devem ser acessíveis, de forma a garantir o seu uso 

por todas as pessoas, proporcionando, assim, o atendimento dos ditames legais para garantia da 

inclusão. 

Para que os indivíduos se desloquem e as cargas sejam transportadas, é preciso haver 

estrutura física na cidade que permita a circulação não motorizada ou por meio de veículos18. 

A segurança dos transeuntes das calçadas, validam a importância da exigência de um local 

adequado, disponibilizado às pessoas. Esta infraestrutura é formada também, pelas pistas e por 

equipamentos como os terminais de integração de transporte público19. Certamente, as vias de 

acesso aos modais, especialmente os terminais devem integrar o espaço de locomoção, inclusive 

com acessibilidade.  

Com a finalidade que as pessoas com deficiência tenham liberdade de viver de forma 

independente, exercendo de forma plena as atividades do cotidiano, devem os Estados Partes 

adotar medidas para que estas tenham acesso ao meio físico, ao transporte, à informação e 

comunicação, inclusive aos sistemas de tecnologias da informação e comunicação, bem como 

a outros serviços e instalações abertos ao público ou de uso público20 seja na zona urbana ou 

rural. Deve-se ter o objetivo de promover o pleno desenvolvimento do potencial humano e do 

senso e dignidade e autoestima, além do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos, 

pelas liberdades fundamentais e pela diversidade humana21. 

O Decreto nº 6.949/2009 – Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência – 

prevê que essas medidas tenham o objetivo de desenvolver, promulgar e monitorar a 

implementação de normas e diretrizes mínimas para a acessibilidade das instalações e dos 

serviços abertos ao público ou de uso público, assegurando que as entidades privadas que as 

oferecem, levem em consideração todos os aspectos relativos à acessibilidade para pessoas com 

                                                           
18 VASCONCELLOS, E. A. de. A cidade, o transporte e o trânsito. São Paulo: Prolivros, 2005. p. 13. 
19 BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Estatuto da Pessoa com Deficiência. Brasília. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm>. Acesso em: 20 set. 2018. 
20 In verbis: "Art. 9. A fim de possibilitar às pessoas com deficiência viver de forma independente e participar 

plenamente de todos os aspectos da vida, os Estados Partes tomarão as medidas apropriadas para assegurar às 

pessoas com deficiência o acesso, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, ao meio físico, ao 

transporte, à informação e comunicação, inclusive aos sistemas e tecnologias da informação e comunicação, bem 

como a outros serviços e instalações abertos ao público ou de uso público, tanto na zona urbana como na rural. 

Essas medidas, que incluirão a identificação e a eliminação de obstáculos e barreiras à acessibilidade, serão 

aplicadas, entre outros, a: a) Edifícios, rodovias, meios de transporte e outras instalações internas e externas, 

inclusive escolas, residências, instalações médicas e local de trabalho;". Cf.: BRASIL. Decreto nº 6.949, de 25 de 

agosto de 2009. Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência. Disponível em: 

<www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm>. Acesso em: 29 set. 2018. 
21 Ibid. 
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deficiência22. Deve-se observar a correspondência entre as determinações legais expressas e a 

estrutura das vias, estações de transbordo, pontos de ônibus e locais em geral, inclusive, na 

região de conexão dos modais. 

Essa compatibilidade, deve ocorrer, portanto, nos terminais de acesso aos serviços de 

transporte coletivo por ônibus, no município, tendo em vista que este, atualmente, é exercido 

por empresas privadas, estando, sujeitas às normas constantes na Convenção. O Integra é a 

Associação das Empresas de Transporte de Salvador e congrega as atividades comuns das 

Concessionárias, vencedoras do certame licitatório 001/2014, promovido pela Secretaria 

Municipal de Mobilidade Urbana – SEMOB23. Este novo complexo instalado na cidade e 

implementado a partir da crescente demanda, tem o dever de ser realizado em conformidade 

com a legislação.  

A Lei Federal nº 10.098/2000 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 nas vias e espaços públicos24. Para a obtenção desse recurso, 

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 todas as 

pessoas, inclusive para aquelas com deficiência ou com mobilidade reduzida25.  

As calçadas são elementos essenciais para a circulação das pessoas, sendo indispensável 

para o deslocamento, exercício do ato mais humano, o de andar a pé, tendo em vista que todos 

somos pedestres em algum momento26. Já os terminais, são construções especiais para operação 

dos ônibus, podem ser rodoviários – quando atendem ônibus interurbanos – ou municipais, 

quando atendem os ônibus da cidade27. Ambos integram essas localidades, sendo regiões de 

importante intervenção quando da implantação de um projeto de reestruturação desses 

ambientes. 

Conforme disposição do Código de Trânsito Brasileiro, as calçadas são parte da via, 

normalmente segregada e em nível diferente, não destinada à circulação de veículos, reservada 

                                                           
22 BRASIL. Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009. Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência. 

Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm>. Acesso em: 29 set. 

2018. 
23 Sobre as empresas concessionárias de transporte coletivo por ônibus de Salvador que compõem o Sistema 

Integra. Cf. INTEGRA. Empresas. Disponível em: <http://www.integrasalvador.com.br/empresas/>. Acesso em: 

29 set. 2018. 
24 BRASIL. Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Estabelece normas gerais e critérios básicos para a 

promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras 

providências. Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10098.htm>. Acesso em: 29 set. 2018. 
25 Ibid. 
26 VASCONCELLOS, E. A. de. A cidade, o transporte e o trânsito. São Paulo: Prolivros, 2005. p. 13. 
27 Ibid. 
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ao trânsito de pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliário urbano, sinalização, 

vegetação e outros fins28. Essas, nas “cidades brasileiras ou são inexistentes ou muito precárias, 

trazendo desconforto e insegurança aos pedestres em geral e aos portadores de deficiências 

físicas em particular”29. Torna-se imprescindível o trânsito fluente nas mesmas, sendo 

componente integrador da via30 pública. 

O passeio público, elemento obrigatório de urbanização e parte da via pública, 

normalmente segregado e em nível diferente, destina-se somente à circulação de pedestres e, 

quando possível, à implantação de mobiliário urbano e de vegetação31. As dificuldades 

encontradas nessas vias têm origem nos entraves para que sejam acessíveis e adequadas. Estes 

problemas variam, “indo desde problemas de definição dos responsáveis por esses locais até a 

falta de orientação para a construção dos passeios, a falta de fiscalização, a mão de obra pouco 

qualificada, a dificuldade financeira e problemas topográficos32. Ademais, “todas essas 

questões acabam sendo bem particulares de cada cidade, existindo por diferentes causas e 

diferentes possíveis soluções”33. 

Um programa da Prefeitura Municipal, denominado: “Eu curto meu passeio – Salvador 

acessível a todos, tem o objetivo de assegurar o direito de acesso à mobilidade com autonomia 

e segurança a todo cidadão34. A Lei nº 8.140 de 2011 dispõe sobre a padronização dos passeios 

públicos do município de Salvador e prevê em seu artigo 3º que a execução, manutenção e 

conservação dos passeios, bem como a instalação, de mobiliário urbano, equipamentos de 

infraestrutura, vegetação, sinalização, entre outros permitidos por lei, deverão seguir os 

seguintes princípios: acessibilidade, segurança, desenho adequado, continuidade e utilidade, 

nível de serviço e conforto35. 

                                                           
28 BRASIL. Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. Código de Trânsito Brasileiro. Disponível em: 

<www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9503.htm>. Acesso em: 20 set. 2018. 
29 REVISTA DOS TRANSPORTES PÚBLICOS. Sessões Técnicas: proposta da ANTP e debates.  ANTP. Ano 

24. 2002. 3º trimestre. 
30 Definição de via, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, superfície por onde transitam veículos, pessoas e 

animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, ilha e canteiro central. Cf. BRASIL. Lei nº 9.503, de 

23 de setembro de 1997. Código de Trânsito Brasileiro. Disponível em: 

<www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9503.htm>. Acesso em: 20 set. 2018. 
31 BRASIL. Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Estabelece normas gerais e critérios básicos para a 

promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras 

providências. Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10098.htm>. Acesso em: 29 set. 2018. 
32 PERROCA, N. W. D.; BEZERRA, B. S.; MANZATO, G. G. Entraves para a acessibilidade nas calçadas: um 

estudo exploratório na área urbana de Bauru-SP. Revista dos Transportes Públicos. ANTP. Ano 40. 2018. 2º 

quadrimestre. Disponível em: <file:///E:/2018%202/Monografia/Biblioteca/rtp149-

e%20calçada%20e%20nbr.pdf>. Acesso em 29 set. 2018. 
33 Ibid. 
34 SEDUR. Programa eu curto meu passeio: Salvador acessível a todos. Disponível em: 

<http://www.sucom.ba.gov.br/programas/eu-curto-meu-passeio/>. Acesso em: 20 set. 2018. 
35 SALVADOR. Lei n. 8.140/2011. Dispõe sobre a padronização dos passeios públicos do município de salvador, 

e dá outras providências. Disponível em: <https://leismunicipais.com.br/a/ba/s/salvador/lei-
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Quando houver obras, só haverá concessão do alvará de habite-se, quando estiver 

adequadamente pavimentado todo o passeio adjacente ao terreno edificado, se já houver meios-

fios assentados36. No cuidado com o passeio deve-se observar o dever de todo cidadão respeitar 

os princípios da higiene e da conservação dos logradouros públicos37, ressaltando-se que os 

ocupantes de imóveis urbanos devem conservar limpos e em perfeito estado os passeios de suas 

residências e estabelecimentos38, sendo que para o não cumprimento dessas determinações, há 

o estabelecimento de multas que variam de R$ 68,54 a R$1.826,2239.  

Os passeios serão elaborados com previsão da existência de três faixas, a primeira, 

destinada a instalação de equipamentos, vegetação e mobilidade urbana; a segunda, deve ser 

dotada de sinalização tátil de alerta e direcional; a terceira, reservada à livre circulação de 

pedestres40. Para tanto, adota-se a promoção do desenho universal41, indicando diretrizes de 

modo a estabelecer a acessibilidade. A lei 9.148 de 2016, dispõe sobre o ordenamento do uso e 

da ocupação do solo no Município de Salvador, prevê em seu artigo 2º, incisos VIII e IX, que 

constituem como objetivo estratégia preservar o patrimônio ambiental, histórico e cultural e, 

ainda, melhorar o desenho e a forma urbana, valorizando a escala do pedestre e universalizando 

a mobilidade42. 

A divisão do território da cidade em zonas de uso e áreas especiais tem o propósito de 

estabelecer “critérios e parâmetros de parcelamento e urbanização, uso e ocupação do solo, com 

o objetivo de orientar e ordenar o crescimento da cidade, em consonância com as diretrizes do 

Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano – PDDU”43. Nessa regulamentação, incidem 

                                                           
ordinaria/2011/814/8140/lei-ordinaria-n-8140-2011-dispoe-sobre-a-padronizacao-dos-passeios-publicos-do-

municipio-de-salvador-e-da-outras-providencias>. Acesso em 10 out. 2018. 
36 SALVADOR. Lei nº 3.903 de 27 de julho de 1988. Institui normas relativas à execução de obras no município 

de Salvador, alterando as leis 2.403/72 e 3.077/79 e dá outras providências. Disponível em: 

<https://leismunicipais.com.br/a/ba/s/salvador/lei-ordinaria/1988/390/3903/lei-ordinaria-n-3903-1988-institui-

normas-relativas-a-execucao-de-obras-do-municipio-do-salvador-alterando-as-leis-n-s-2403-72-e-3-077-79-e-

da-outras-providencias>. Acesso em: 20 set. 2018. 
37 SALVADOR. Lei 5.503/1999. Código de Polícia Administrativa do Município de Salvador. Disponível em: 

<https://leismunicipais.com.br/a/ba/s/salvador/lei-ordinaria/1999/550/5503/lei-ordinaria-n-5503-1999-codigo-

de-policia-administrativa-do-municipio-do-salvador>. Acesso em: 20 set. 2018. 
38 Ibid. 
39 SEDUR. Programa eu curto meu passeio: Salvador acessível a todos. Disponível em: 

<http://www.sucom.ba.gov.br/programas/eu-curto-meu-passeio/>. Acesso em: 20 set. 2018. 
40 Ibid. 
41 Definição de desenho universal: concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por 

todas as pessoas, sem a necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia 

assistiva. Cf. Art. 3º, inciso II, BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Estatuto da Pessoa com Deficiência. 

Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm>. Acesso em 29 set. 

2018. 
42 SALVADOR. Lei nº 9.148 /2016.  Dispõe sobre o Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo do Município 

de Salvador. Disponível em: <http://www.sucom.ba.gov.br/wp-

content/uploads/2016/09/novalouossancionada.pdf>. Acesso em: 20 set. 2018. 
43 Ibid. 
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padrões diferenciados que visam o ordenamento geral de Salvador. “Qualquer tipo de 

empreendimento e/ou atividade deverá obedecer aos critérios e restrições aplicáveis em 

decorrência de sua localização segundo o zoneamento”44. 

O Município de Salvador é composto por diversas zonas de uso, previstas no PDDU, 

dentre elas destacam-se a Zona Centralidade Metropolitana – ZCMe. Elas representam as 

“porções do território contidas, em sua maioria, na Macroárea de Integração Metropolitana e 

parte na Macroárea de Urbanização Consolidada, apresentando características multifuncionais, 

para as quais convergem e se articulam os principais fluxos de integração”45. Estes são oriundos 

dos demais municípios da Região Metropolitana de Salvador e de outros Estados com o 

Município. Distinguem-se também, pela sua importância, as denominadas Zona Centralidade 

Municipal – ZCMu. 

Estas últimas, geralmente instaladas em áreas com fácil acessibilidade por vias 

estruturais e por transporte coletivo de passageiro de média e alta capacidade, são identificadas 

como “porções do território que concentram atividades administrativas, financeiras, de 

prestação de serviços diversificados, atividades comerciais diversificadas, de âmbito municipal 

e regional, bem como uso residencial”46. Constitui um dever a instituição de “diretrizes para 

desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico, transporte e mobilidade 

urbana, que incluam regras de acessibilidade aos locais de uso público”47.  

Pelo não cumprimento dos parâmetros de acessibilidade, estabelecidos na legislação, o 

Ministério Público do Estado da Bahia, ingressou, contra o Município de Salvador, com Ação 

Civil Pública, tombada pelo nº 0130928-46.2008.8.05.0001, que tramita na 5ª Vara de Salvador, 

com o objetivo de compelir o réu a realizar “adaptação dos logradouros e edifícios públicos de 

uso coletivos”48. Dentre os pedidos elencados na petição inicial, estão: “a construção de 

calçadas para circulação de pessoas em uso de cadeiras de rodas; rebaixamento das calçadas 

com rampa acessível e/ ou elevação da via para travessia de pedestre em nível; instalação de 

piso tátil direcional e de alerta”49.  

                                                           
44 Ibid. 
45 SALVADOR. Lei nº 9.148 /2016.  Dispõe sobre o Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo do Município 

de Salvador. Disponível em: <http://www.sucom.ba.gov.br/wp-

content/uploads/2016/09/novalouossancionada.pdf>. Acesso em: 20 set. 2018. 
46 Ibid., art. 24. 
47 BRASIL. Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001. Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, 

estabelece diretrizes gerais da política urbana. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10257.htm>. Acesso em: 20 set. 2018. 
48 BAHIA. Tribunal de Justiça da Bahia. Processo n° 0130928-46.2008.8.05.0001. Ação civil pública.  5ª Vara da 

Comarca de Salvador. 
49 Ibid.  
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Inclui-se nas exigências, propostas na ACP, a adaptação para acessibilidade de todas as 

“escolas municipais, creches, ambientes de prestação de serviços públicos de relevância, 

estações de transbordo de ônibus/trens/embarcações, pontos de ônibus, passeios, praças, 

jardins, teatros, estádios, casas de espetáculo...mantidos pela municipalidade”50. A adequação 

aos ditames que preceituam a exigência legal de dispor de meios que tornem a proteção dos 

direitos das pessoas com deficiência mais efetivos, como meio de subsidiar a equidade no 

acesso dessas pessoas. 

Reconhece-se a importância dos princípios e das diretrizes de política, contidos no 

Programa de Ação Mundial para as Pessoas Deficientes e nas Normas sobre a Equiparação de 

Oportunidades para Pessoas com Deficiência, “para influenciar a promoção, a formulação e a 

avaliação de políticas, planos, programas e ações em níveis nacional, regional e internacional 

para possibilitar maior igualdade de oportunidades para essas pessoas”51. Medidas em favor da 

população, mas que afetam mais significativamente as pessoas com deficiência, em vista da sua 

situação de desigualdade. 

Após a propositura da Ação Civil Pública, em 2008, o Ministério Público do Estado da 

Bahia ingressou, ainda, em 2011, com uma nova ACP52, que, desta vez, possuía o objetivo de 

obrigar o Município de Salvador a realizar fiscalização na adaptação dos edifícios e logradouros 

de uso privado, com a intenção, inclusive, que o “habite-se” só seja concedido, se as 

determinações legais de acessibilidade tenham sidos observadas, conforme preceitos legais. 

Nessa senda, verifica-se a importância da atuação do Parquet, na defesa dos interesses dos 

direitos das pessoas com deficiência. 

A Lei nº 12.587/2012, conhecida como a Lei de Mobilidade Urbana, direciona a maioria 

de seus artigos ao transporte público urbano, porém define que uma política de mobilidade 

urbana deve ser estabelecida de acordo com alguns princípios como: a acessibilidade universal, 

o desenvolvimento sustentável da cidade e seus transportes, a universalização do acesso ao 

transporte público, a segurança nos deslocamentos, a eficácia e a efetividade na circulação 

urbana e a equivalência dos usos no espaço público. A falta de acessibilidade nos elementos 

que constituem um sistema de mobilidade “significa que parte da população dos grandes 

                                                           
50 Ibid. 
51 BRASIL. Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009. Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência. 

Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm>. Acesso em: 29 set. 

2018. 
52 BAHIA. Tribunal de Justiça da Bahia. Processo n° 0067190-79.2011.8.05.0001. Ação civil pública. 8ª Vara da 

Fazenda Pública de Salvador.  
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centros, principalmente as pessoas com baixo poder aquisitivo, fica prejudicada no seu direito 

básico constitucional de ir e vir, o que se constitui em uma grande injustiça social”53. 

Os terminais para acesso ao serviço de transporte na cidade são locais onde a 

acessibilidade configura-se como elemento viabilizador do uso dos sistemas dos modais 

disponíveis. Nesse plano, importa, não só o estabelecimento de políticas públicas, com vistas a 

garantir o direito à mobilidade, mas também, a efetivação das normas jurídicas existentes, bem 

como, o acionamento dos meios dispostos judicialmente. Para tanto, não se pode prescindir da 

atividade de órgãos que atuam em prol dos direitos das pessoas com deficiência, quais sejam, 

o Ministério Público, A Defensoria Pública e as associações civis organizadas. 

 

2.2 OS VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA O TRANSLADO DAS PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA 

 

O ônibus é, segundo dados da Confederação Nacional da Indústria – CNI54, o meio de 

transporte mais utilizado pela população. Nessa senda, contemplar a diversidade de usuários 

que fazem uso do mesmo, tem sido um anseio que objetiva o atendimento da coletividade. A 

forma predominante de “prestação dos serviços de ônibus urbanos – responsáveis por mais de 

90% da demanda total de transporte coletivo no Brasil – se dá por meio da delegação à iniciativa 

privada, sob planejamento e gestão de órgãos”55.  

Portanto, as pessoas, buscando realizar as atividades de sua vida diária, seja para estudar, 

trabalhar, ou se divertir, necessitam, em sua grande maioria, de locomoção, não sendo diferente 

para a pessoa com deficiência. A Declaração Universal dos Diretos Humanos, dispõe em seu 

preâmbulo sobre o “reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família 

humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz 

no mundo”56. 

A competitividade e a escassez de recursos aliados à intolerância ao semelhante e a 

atitudes egoísticas da coexistência trazem, para além da deficiência, dificuldades relacionadas 

                                                           
53 CARVALHO, C. H. R de. Mobilidade Urbana Sustentável: conceitos, tendências e reflexões. Disponível em: 

<repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/6637/1/td_2194.pdf>. Acesso em: 12 set. 2018. 
54 CNI. Avaliação do transporte público piora de 2011 a 2014. Retratos da Sociedade Brasileira - Mobilidade 

urbana. ISSN 2317-7012. Ano 5. Número 27. Set/2015.  Disponível em: < http://www.ibope.com.br/pt-

br/noticias/Documents/RSB%2027%20Mobilidade%20Urbana%20Setembro%202015.pdf 

>. Acesso em: 20 set. de 2018. 
55 GOMIDE, A. de Á. Mobilidade Urbana, Iniqüidade e Políticas Sociais. IPEA. Disponível em: 

<www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/politicas_sociais/ensaio5_alexandre12.pdf>. Acesso em 20 set. 

2018. 
56 UNICEF BRASIL. Declaração Universal dos Diretos Humanos. Disponível em: 

<https://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10133.html>. Acesso em 20 set. 2018. 
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ao desafio da convivência em sociedade. A utilização do serviço de transporte é um exercício 

diário da empatia e da obediência a regras de urbanidade. Muito embora essa questão envolva 

fatores de aspecto cultural, não se deve deixar de atentar para a observação dos direitos e 

deveres na convivência com a coletividade. 

Conforme previsão do §2º do artigo 46 da LBI57, conhecido como Estatuto da Pessoa 

com Deficiência, são sujeitas ao cumprimento das disposições desta Lei, sempre que houver 

interação com a matéria nela regulada, a outorga, a concessão, a permissão, a autorização, a 

renovação ou a habilitação de linhas e de serviços de transporte coletivo. Assim, as empresas 

Concessionárias responsáveis pela prestação de serviço de transporte público por ônibus na 

cidade de Salvador têm dever de cumprir tal determinação. 

A norma ABNT NBR 14022:200958, fixa preceitos de acessibilidade em veículos 

(novos) com características urbanas para o transporte coletivo de passageiros, estabelecendo 

critérios técnicos de acessibilidade a serem observados em todos os elementos do sistema de 

transporte, visando proporcionar o acesso com segurança a maior quantidade possível de 

pessoas, independentemente da idade, estatura e condição física ou sensorial. Esta norma 

estabelece parâmetros para a construção dos ônibus. 

Segundo a NBR 9050:201559, a qual institui normas para acessibilidade a edificações, 

mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, não pode existir nenhum obstáculo/impedimento 

técnico na entrada e na saída do veículo que se constitua em barreira física para as pessoas com 

deficiência ou mobilidade reduzida. Assim, para ser considerado acessível, o veículo deve 

possuir uma das características: piso baixo, piso alto com acesso realizado por plataforma de 

embarque/desembarque ou piso alto equipado com plataforma elevatória veicular60.   

                                                           
57 BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Estatuto da Pessoa com Deficiência. Brasília. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm>. Acesso em: 20 set. 2018. 
58 ARTESP. Manual de Acessibilidade: ônibus. Disponível em: < 

www.artesp.sp.gov.br/Shared%20Documents/TransporteColetivo/MANUAL-ACESSIBILIDADE-

TRANSPORTE-COLETIVO.pdf>. Acesso em: 10 out. 2018. 
59 ABNT.  NBR 9050:2004.  Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. 

Disponível em: 

<http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/arquivos/%5Bfield_generico_imagens-filefield-

description%5D_24.pdf>. Acesso em 20 set. 2018. 
60 A saber: pode-se dividir as tecnologias veiculares acessíveis em: veículos de piso baixo, aquele que possui como 

característica construtiva o piso do compartimento interno rebaixado em qualquer uma de suas seções (dianteira, 

central, traseira ou total) em relação ao plano formado entre as linhas do centro das rodas; veículo de piso elevado, 

associados com plataforma de embarque e desembarque também elevada; veículo de piso alto com degraus para 

acesso, equipado com dispositivo para transposição de fronteira. Cf. MIRANDA, S. C. F. Como está o transporte 

em Salvador? Análise da qualidade do Sistema de Transporte Coletivo por ônibus através da percepção das pessoas 

com deficiência. Dissertação (Mestrado em Engenharia Ambiental Urbana). Escola Politécnica, Universidade 

Federal da Bahia. 2010. Disponível em: < www.ppec.ufba.br/site/publicacoes/como-esta-o-transporte-em-

salvador-analise-da-qualidade-do-sistema-de-transporte-coletiv>. Acesso em: 22 out. 2018. 
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Hoje, na cidade de Salvador, a frota de ônibus não está integralmente acessível, o que 

está em desacordo com a legislação vigente. Dos 2.410 ônibus que a compõem, 153 não são 

acessíveis61, fato que impacta na qualidade de vida das pessoas com deficiência. Em que pese 

haver um grande número de veículos acessíveis, há o descumprimento de determinação legal, 

uma vez que os Estados Partes devem atuar através de “medidas efetivas para assegurar às 

pessoas com deficiência sua mobilidade pessoal com a máxima independência possível”62 

Conforme mandamento, disposto no art. 8º do Decreto 25.966, o STCO deverá adotar 

os requisitos de acessibilidade nos veículos de sua frota, a fim de priorizar o atendimento às 

pessoas com deficiência, aos idosos, às gestantes, às pessoas acompanhadas de crianças de colo 

e pessoas com mobilidade reduzida em geral, na forma da regulamentação aplicável. Com isso, 

o uso do transporte coletivo terrestre63 será um bem igualmente oferecido a todas as pessoas, 

sem qualquer tipo de distinção. 

De acordo com alegação feita pelas Concessionárias prestadoras de serviço de transporte 

público por ônibus em Salvador, houve desequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de 

concessão. Com isso, foi proposta por parte destas, ação judicial contra o município de 

Salvador64, tendo como objeto a revisão dos contratos de concessão. Dessa forma, fica afetada 

a implementação da acessibilidade no total da frota de ônibus que circulam no município e 

paralisada, inclusive, “a exigência de renovação de frota”65, a partir da assinatura de Termo de 

Ajustamento de Conduta, com a suspenção de obrigações contratuais. 

                                                           
61 BAHIA. Tribunal de Justiça da Bahia. Processo n° 0002034-33.2000.8.05.0001. Ação civil pública. 14ª Vara de 

Relações de Consumo. 
62 A redação do art. 20 dispõe “Os Estados Partes tomarão medidas efetivas para assegurar às pessoas com 

deficiência sua mobilidade pessoal com a máxima independência possível: a) Facilitando a mobilidade pessoal das 

pessoas com deficiência, na forma e no momento em que elas quiserem, e a custo acessível; b) Facilitando às 

pessoas com deficiência o acesso a tecnologias assistivas, dispositivos e ajudas técnicas de qualidade, e formas de 

assistência humana ou animal e de mediadores, inclusive tornando-os disponíveis a custo acessível; c) Propiciando 

às pessoas com deficiência e ao pessoal especializado uma capacitação em técnicas de mobilidade; d) Incentivando 

entidades que produzem ajudas técnicas de mobilidade, dispositivos e tecnologias assistivas a levarem em conta 

todos os aspectos relativos à mobilidade de pessoas com deficiência”. Cf. BRASIL. Decreto nº 6.949, de 25 de 

agosto de 2009. Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência. Disponível em: 

<www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm>. Acesso em: 29 set. 2018. 
63 O art. 32 do Decreto nº 5.296/2004, que regulamentou as Leis 10.048/2000 e 10.098/200, define como transporte 

coletivo terrestre: a)transporte rodoviário, classificado em urbano, metropolitano, intermunicipal e interestadual; 

b)transporte metroferroviário, classificado em urbano e metropolitano; e c)ferroviário, classificado em 

intermunicipal e interestadual. 
64 BAHIA. Tribunal de Justiça da Bahia. Processo n° 0505154-94.2018.8.05.0001. Ação civil pública.  5ª Vara da 

Fazenda Pública da Comarca de Salvador. 
65 BAHIA. Tribunal de Justiça da Bahia. Processo n° 0002034-33.2000.8.05.0001. Ação civil pública. 14ª Vara de 

Relações de Consumo. 
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Por outro lado, a Política Municipal de Mobilidade Urbana Sustentável66 de Salvador, 

que teve sua instituição a partir da Lei 9.374/2018, tem por objetivo “proporcionar o acesso 

amplo e democrático ao espaço urbano, priorizando os meios de transporte coletivos e não 

motorizados de forma inclusiva e sustentável”67. Entretanto, a falta de acessibilidade em parte 

da frota de ônibus da cidade, não condiz com o estabelecido nas legislações vigentes, as quais 

preveem uma série de normas instituídas no sentido de promover a equidade no uso dos 

transportes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
66 Em conformidade com: a Lei Federal nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que estabeleceu as diretrizes da Política 

Nacional de Mobilidade Urbana; a Lei Orgânica do Município de Salvador, Bahia; a Lei Municipal nº 9.069, de 

30 de junho de 2016, que instituiu o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do Município de Salvador - PDDU; 

a Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, denominada Estatuto da Cidade; os estudos realizados e o 

compromisso do Município de Salvador com a melhoria das condições de mobilidade urbana. 
67 SALVADOR. Lei nº. 9.374/2018. Institui a Política Municipal de Mobilidade Urbana Sustentável de Salvador, 

institucionaliza as determinações do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Salvador. Disponível em: 

<https://leismunicipais.com.br/a/ba/s/salvador/lei-ordinaria/2018/938/9374/lei-ordinaria-n-9374-2018-institui-a-

politica-municipal-de-mobilidade-urbana-sustentavel-de-salvador-institucionaliza-as-determinacoes-do-plano-

de-mobilidade-urbana-sustentavel-de-salvador-e-da-outras-providencias?q=9.374>. Acesso em 12 set. 2018. 

https://leismunicipais.com.br/lei-organica-salvador-ba
https://leismunicipais.com.br/a/ba/s/salvador/lei-ordinaria/2016/906/9069/lei-ordinaria-n-9069-2016-dispoe-sobre-o-plano-diretor-de-desenvolvimento-urbano-do-municipio-de-salvador-pddu-2016-e-da-outras-providencias


26 
 

3 DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AOS SERVIÇOS DE 

TRANSPORTE 

 

A grande concentração de pessoas nos centros urbanos exige uma política de transporte 

e mobilidade que venha atender esse contingente. De acordo com o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), houve um aumento expressivo da população na zona urbana 

das cidades, passando de 31,29%, em 1940, para 84,36%, em 201068. Com efeito, a razão disso 

se deve ao fato de que “as cidades concentram oportunidades, pela oferta de habitação, trabalho, 

educação, lazer e serviços em geral, cujos usufrutos sujeitam-se ao transporte, o qual, por sua 

vez, depende da prestação dos serviços a ele vinculados”69.  

O acesso das pessoas com deficiência aos sistemas de transporte urbano é associado 

“somente à adaptação dos veículos, tendo como símbolo o acesso do usuário de cadeiras de 

rodas, por meio de elevadores, mas essa visão impediu uma abordagem mais adequada do 

problema, desconsiderando os outros tipos de deficiências”70. A inclusão da pessoa com 

deficiência na sociedade não depende exclusivamente do serviço de transporte público, 

entretanto, a melhoria da qualidade desse serviço pode acelerar esse processo de inclusão pelo 

fato de fornecer autonomia a essas pessoas71.  

A acessibilidade não se resume simplesmente na possibilidade de se entrar em 

determinado local ou veículo, mas também na capacidade de se deslocar pela cidade através da 

utilização dos vários modos de transporte existentes, organizados em uma rede de serviços e, 

por todos os espaços públicos, de maneira independente72. Em decorrência disso, há a 

necessidade de implementação de uma infraestrutura que atenda à heterogeneidade de usuários 

existentes. 

                                                           
68 IBGE. População residente por situação do domicílio. Disponível em: 

<https://censo.ibge.gov.br/sinopse/index.php?dados=8>. Acesso em: 17 out. 2018.  
69 CÂMARA DOS DEPUTADOS. O desafio da mobilidade urbana. Relator: BENEDET, R.; Consultores 

Legislativos: OLIVEIRA, A. M. de F. (coord.) ... [ et al]. Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2015. 

352 p. Série estudos estratégicos; n. 7.  Disponível em: < http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/25220>. 

Acesso em: 17 out. 2018. 
70 MIRANDA, S. C. F. Como está o transporte em Salvador? Análise da qualidade do Sistema de Transporte 

Coletivo por ônibus através da percepção das pessoas com deficiência. Dissertação (Mestrado em Engenharia 

Ambiental Urbana). Escola Politécnica, Universidade Federal da Bahia. 2010. Disponível em: < 

www.ppec.ufba.br/site/publicacoes/como-esta-o-transporte-em-salvador-analise-da-qualidade-do-sistema-de-

transporte-coletiv>. Acesso em: 22 out. 2018. 
71 Ibid. 
72 Ibid. 
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Acolher as diferentes exigências das pessoas contribuirá para “garantir a mobilidade, 

possibilitando que o acesso ao espaço público seja universal”73, assegurando, portanto, o direito 

da pessoa com deficiência de utilizar o serviço de transporte. Para tanto, impõe-se que a 

acessibilidade seja estabelecida. Os sistemas de transporte coletivo são considerados acessíveis 

quando “todos os seus elementos são concebidos, organizados, implantados e adaptados 

segundo o conceito de desenho universal, garantindo o uso pleno com segurança e autonomia 

por todas as pessoas”74. 

Um novo valor deve ser examinado no estabelecimento deste modelo. Adotando-se uma 

política de transporte urbano com foco na inclusão social, que deve estar orientada para garantir 

a mobilidade de pessoas, e não de veículos. Além disso, sabe-se que o uso intensivo do 

automóvel é responsável pela geração de várias externalidades negativas, como os acidentes de 

trânsito, a poluição do ar e os congestionamentos de tráfego75. Essas externalidades contribuem 

para a “formação de ’deseconomias’ de aglomeração, com impactos negativos sobre a qualidade 

de vida e a competitividade das metrópoles, que repercutirá nas decisões de localização das 

empresas e tem consequências nos níveis de emprego e renda”76. 

Por esse motivo, “dentre as diversas faces da inclusão social das pessoas com deficiência 

e/ou com mobilidade reduzida, a acessibilidade no transporte coletivo é, sem dúvida, uma das 

de maior relevo”77. Justifica-se esse fato, devido a “existência de barreiras físicas em ônibus, 

trens, aeronaves, etc, aliada à ausência da prestação de serviço público adequado, levará à total 

impossibilidade de fruição de inúmeros e indeclináveis direitos fundamentais”78, em especial o 

de locomoção. 

                                                           
73 PIRES, F. L. Deficiência e mobilidade: uma análise da legislação brasileira sobre gratuidade no transporte 

público. Revista Textos & Contextos. Porto Alegre. v. 8 n.2 p. 391-408. jul./dez. 2009. Disponível em: 

<http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fass/article/viewFile/6352/4651>. Acesso em: 17 out. 2018. 
74 Dispõe o artigo 34, do Decreto nº 5.296 de 2 de dezembro de 2004. Regulamenta as Leis 10.048/2000 e 

10.098/200, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas 

portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Disponível em: 

<www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm>. Acesso em: 17 out. 2018. 
75 GOMIDE, A. de Á. Transporte Urbano e inclusão social: elementos para políticas públicas. IPEA. Brasília, 

2003. p. 28. Disponível em: 

<http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=4191:>. Acesso em: 12 set. 

2018. 
76 A saber: de acordo com pesquisa do Ipea realizada em parceria com a ANTP, o excesso de tempo perdido por 

ano em congestionamentos foi estimado em 316 milhões de horas em São Paulo e 113 milhões de horas no Rio de 

Janeiro (Ipea, 1998). 19. Em São Paulo, por exemplo, cerca de 60% das mortes em acidentes de trânsito em 1998 

ocorreram com pedestres, de  acordo com a Cia. de Engenharia e Tráfego – CET/SP. Cf.: GOMIDE, A. de Á. 

Transporte Urbano e inclusão social: elementos para políticas públicas. IPEA. Brasília, 2003. p. 28. Disponível 

em: <http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=4191:>. Acesso em: 12 

set. 2018. 
77 ALMEIDA, G. A. de; SOARES JÚNIOR, J.; DICK, M. E. E. do Amaral. (Coord.). Direitos das Pessoas com 

Deficiência e Idosos. Belo Horizonte: Editora Del Rey, 2013. p. 91. 
78 Ibid., p. 91. 
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3.1 CONCEITO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO ORDENAMENTO JURÍDICO 

 

A Lei nº 13.146/2015, conhecida como a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), foi instituída com o objetivo de promover 

em condições de igualdade, o pleno exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por 

pessoas com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania79. Nesse sentido, o referido 

diploma legal traz a definição de pessoa com deficiência em seu artigo 2º, qual seja, considera-

se aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena 

e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. 

Analisando os acontecimentos que marcaram os avanços nessa área, é possível afirmar 

que o “esforço do movimento nos últimos trinta anos foi, principalmente, de refinar conceitos 

e mudar paradigmas, criando uma base sólida para a construção de uma nova perspectiva sobre 

a deficiência”80. Nessa senda, para que não se corra o risco de rotulações preconceituosas “é 

preciso discutir, apresentar e combater os estereótipos, as práticas nocivas em relação às pessoas 

com deficiência, em todos os espaços da vida”81. 

A denominação de um conceito pode ser marcada por carga de discriminação, “falar 

ultrapassa a simples exteriorização de pensamentos ou a descrição de aspectos de dada 

realidade”82. Quem fala, o faz “de algum lugar, parte de alguma premissa”83. Com efeito, as 

palavras usadas para nomear as pessoas com deficiência comportam uma visão valorativa que 

traduz as percepções da época em que foram cunhadas.  Ao se organizarem como movimento 

social, as pessoas com deficiência buscaram novas denominações que pudessem romper com 

essa imagem negativa que as excluía84. 

O conceito de deficiência caracteriza-se por ser “toda perda ou anormalidade de uma 

estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o 

                                                           
79 BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Estatuto da Pessoa com Deficiência. Brasília. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm>. Acesso em 17 out. 2018. 
80 LANNA JÚNIOR, M. C. M. (comp.) História do movimento político das pessoas com deficiência. Brasília: 

Secretaria de Direitos Humanos. Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. 2010. 

p. 16. 
81 RESENDE, A. P. C.; VITAL, F. M. de. A Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência. Brasília: 

Corde, 2008. p. 43. 
82 LANNA JÚNIOR, M. C. M. (comp.) História do movimento político das pessoas com deficiência. Brasília: 

Secretaria de Direitos Humanos. Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. 2010. 

p. 16. 
83 Ibid. p. 17. 
84 Ibid. p. 17. 
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desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano”85, sendo 

que, esta será permanente, quando tiver ocorrido ou se “estabilizado durante o período de tempo 

suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar de novos 

tratamentos”86.  

Já a incapacidade é uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, 

“com necessidades de equipamentos, meios ou recursos especiais para que a pessoa portadora 

de deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e 

ao desempenho de função ou atividade a ser exercida”87. O artigo 4º do Decreto 3.298/199988, 

traz diferenciações de categorias entre os tipos de deficiência, física, auditiva, visual, mental e 

múltiplas. 

A definição trazida repete o art. 1º, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência. O conceito de deficiência deve ser delineado a partir de concepções 

multidisciplinares, abrangendo especialmente a condição do indivíduo, não só em aspectos 

físicos, ou apenas o ponto de vista médico. Com efeito, deve-se abordar também a extensão 

psicológica, em interação com as peculiaridades e o modo de vida de cada um, proporcionando 

uma visão muito mais ampla, abarcando um entendimento mais condizente com a realidade da 

pessoa. 

Nesse sentido, acrescentam Farias, Cunha e Pinto que há uma preocupação do legislador 

em “estender a proteção do Estatuto não apenas ao deficiente físico, mas também àquele que, 

embora preservado seu estado físico, apresenta algum problema de ordem psicológica que 

                                                           
85 BRASIL. Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999. Regulamenta a Lei no 7.853, de 24 de outubro de 

1989, dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3298.htm>. Acesso em: 12 set. 2018. 
86 Ibid. 
87 Ibid. 
88 O Decreto 3.298/1999 que regulamentou a Lei 7.853/1989 traz as definições dessas diferenciações no artigo 4º, 

in verbis: É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias: 

I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o 

comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, 

monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou 

ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as 

deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; 

II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por 

audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;                     

III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a 

melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 

correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor 

que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores;   

IV - deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes 

dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:  

a) comunicação; b) cuidado pessoal; c) habilidades sociais; d) utilização da comunidade; d) utilização dos recursos 

da comunidade; e) saúde e segurança; f) habilidades acadêmicas; g) lazer; e h) trabalho; V - deficiência múltipla 

– associação de duas ou mais deficiências. 
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também mereça proteção especial do Estado”89. Assim, completa Nogueira, que é importante 

salientar que não se deve colocar a deficiência dentro de uma concepção puramente médica, 

“ficando associada exclusivamente à doença, tendo em vista que, ainda que a deficiência tenha 

sido causada por uma doença, ela não se caracteriza como tal, não devendo, portanto, ser 

confundida com uma das causas que pode gerar, e que não a constitui de fato.”90. 

O termo “pessoa com deficiência”, que substituiu a atribuição de ‘portador de 

deficiência’, trouxe, em certo sentido, a perspectiva de foco na pessoa e não na deficiência. 

Com isso, antes de qualquer atribuição que o diferencie sob qualquer aspecto, ele é um 

indivíduo com todos os anseios e características únicas, que o faz uma pessoa, como qualquer 

outra. Essa compreensão da deficiência, segundo Nogueira, se dá “como parte da área de 

desenvolvimento social e direitos humanos, lhe confere uma dimensão mais personalizada e 

social, sendo, mais atual e dinâmica.”91. 

Além disso, o estigma trazido pela palavra “portador”, que parecia conferir uma 

identidade carregada de cunho pejorativo, foi retirado e substituído por pessoa. Na definição de 

pessoa com deficiência trazida pela LBI, percebe-se essa mudança de foco. Dessa forma, o que 

deve ser observado e valorizado é a pessoa e não de sua deficiência. Sendo assim, afirma 

Nogueira que a pessoa com deficiência é, “antes de mais nada, uma pessoa com uma história 

de vida que lhe confere a realidade de possuir uma deficiência, além de outras experiências de 

vida, como estrutura familiar, contexto sociocultural e nível econômico.”92. 

Com isso, a deficiência só será caracterizada como tal, quando esta se constituir como 

barreira que venham a promover o impedimento do exercício da plena participação da vida em 

sociedade em condição de igualdade. Nesse sentido, o novo conceito possui uma definição de 

caráter social, tendo como núcleo a interação da deficiência com os impedimentos. Esse olhar 

diferenciado caracteriza-se pela adoção de significativa importância à forma como esse 

indivíduo vive e se relaciona com a sociedade. 

Para os novos movimentos sociais e suas políticas de identidade, as palavras são 

instrumentos importantes de luta política. A busca por novas denominações reflete a intenção 

de rompimento com as premissas de menos-valia que até então embasavam a visão sobre a 

                                                           
89 RESENDE, A. P. C.; VITAL, F. M. de. A Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência. Brasília: 

Corde, 2008. p. 25. 
90 Ibid., p. 25. 
91 Ibid., p. 25. 
92 BRASIL. Cartilha do Censo 2010: Pessoas com Deficiência. OLIVEIRA, L. M. B. (Texto). Secretaria de 

Direitos Humanos da Presidência da República. 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: 12 set. 2018. 
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deficiência.  Termos genéricos como “inválidos”, “incapazes”, “aleijados” e “defeituosos” 

foram amplamente utilizados e difundidos até meados do século XX, indicando a percepção 

dessas pessoas como um fardo social, inútil e sem valor93.   

 

3.2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

Os dados coletados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, no censo 

demográfico 2010, demonstram que houve um aumento no número de pessoas com deficiência 

em relação à pesquisa anterior, ocorrida no ano de 2000. A deficiência foi classificada pelo grau 

de severidade de acordo com a percepção das próprias pessoas entrevistadas sobre suas 

funcionalidades. Analisando a evolução do quadro da deficiência no Brasil, percebe-se que 

houve um salto de 14,5% para 23,9% de pessoas com deficiência em relação à população. Nesse 

sentido, observa-se uma evolução constante e progressiva que tem proporcionado uma mudança 

cultural no tratamento dado a essas pessoas. 

Desse modo, o aumento no número de pessoas com deficiência, constante no Censo 

2010, pode ter revelado que estas têm recebido tratamento mais digno que outrora, uma vez 

que, a pesquisa tem natureza declaratória. Por conseguinte, a auto identificação da pessoa com 

deficiência como tal demonstra uma maior aceitação da sociedade de enxergar o outro como 

pessoa detentora de direitos, não obstante ainda haja um longo caminho a ser trilhado para 

efetivação desses. No entanto, nota-se que a evolução dos direitos da pessoa com deficiência se 

confunde com a própria evolução dos direitos humanos.  

As atitudes, suposições e percepções a respeito da deficiência passaram de um modelo 

caritativo para um modelo social94. Tal mudança, possibilitou uma atenção diferenciada para 

essas pessoas, pois foi deslocada a luta pelos direitos das pessoas com deficiência do campo da 

assistência social para o campo dos Direitos Humanos95. A abordagem das pessoas com 

deficiência na mídia sob a perspectiva de direitos humanos ainda é um fenômeno recente e por 

isso precisa ser trabalhada especificamente com os responsáveis pela comunicação96. 

                                                           
93 LANNA JÚNIOR, M. C. M. (comp.) História do movimento político das pessoas com deficiência. Brasília: 

Secretaria de Direitos Humanos. Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. 2010. 

p. 17. 
94 A saber: no modelo caritativo, inaugurado com o fortalecimento do cristianismo ao longo da Idade Média, a 

deficiência é considerada um déficit e as pessoas com deficiência são dignas de pena por serem vítimas da própria 

incapacidade.  Cf.: Ibid., p. 16. 
95 Ibid., p. 16. 
96 RESENDE, A. P. C.; VITAL, F. M. de. A Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência. Brasília: 

Corde, 2008. p. 44. 
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Usualmente, os direitos humanos podem ser divididos como de primeira, segunda e 

terceira geração97. Os de primeira geração surgiram entre o feudalismo e a sociedade burguesa 

e eram baseados no direito de liberdade e da livre iniciativa econômica; os denominados de 

segunda geração foram delineados a partir do século XIX, e tinham as suas premissas em ideais 

de liberdade, igualdade e fraternidade, originários da Revolução Francesa e, finalmente, os de 

terceira geração, que foram fortemente influenciados pelas relações sociais e humanas ao final 

da 2ª grande guerra. Como visto, os direitos humanos têm sua origem há muito tempo. 

Dessa forma, assinala Geraldo Nogueira que, sobre a perspectiva dos Direitos Humanos, 

“pode se dizer que a ideia vem desde os tempos antigos, quando estes ainda eram conhecidos 

por ‘direitos do homem’ e precedidos por outros conceitos de direito, como naturais, 

inalienáveis, essenciais ou inerentes às pessoas”98. Acrescenta ainda, que os filósofos gregos e 

romanos “já os entendiam como direitos, devido ao simples fato da condição humana, estando 

estes direitos implícitos na própria essência do ser humano e por isso acima do direito 

positivo.”99. 

As primeiras formas de se promover, de algum modo, a realização de assistência à 

pessoa com deficiência, se deu a partir da prestação de serviços de assistencialismo e 

institucionalização. De acordo com Madruga100, a deficiência é vista como um problema 

individual da pessoa, incapaz de enfrentar a sociedade, servindo daí serviços de assistência 

sociais institucionalizados, a educação especial, os benefícios de reabilitação médica e as cotas 

laborais. Com isso, o foco central era a deficiência da pessoa, a qual era frequentemente 

excluída do meio e convívio social. 

Em 2008, a legislação brasileira incorporou a Convenção dos Direitos das Pessoas com 

Deficiência, aprovada pela Organização das Nações Unidas, em nível de Emenda 

Constitucional a qual conferiu à deficiência um modelo social, em vez de reabilitador. Os 

tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada 

Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos 

membros, serão equivalentes às emendas constitucionais101.  

                                                           
97 BOBBIO, N. A era dos direitos. 12ª tiragem. Rio de Janeiro: Campus, 1992. 
98 Ibid. p. 26. 
99 Ibid, p. 26. 
100 MADRUGA, S. Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos – ótica da diferença e ações afirmativas. São 

Paulo: Saraiva, 2013. p. 59. 
101 FARIAS, C. C. de; CUNHA, R. S.; PINTO, R. B. Estatuto da Pessoa com Deficiência 

comentado artigo por artigo. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 18. 
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Dentro dessa compreensão, Alexandre Baroni aponta que esta obra é uma iniciativa 

ímpar no momento em que toda a sociedade brasileira precisa compreender a Convenção102 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e “conhecê-la não apenas sob seu aspecto 

técnico/jurídico, mas, sobretudo o que ela envolve em termos de avanços e conquistas para as 

pessoas com deficiência”103. Acrescenta, ainda, que ela é “de suma importância para todos os 

nossos representantes legais, seja na esfera executiva, legislativa e judiciária, em seus três níveis 

– municipal, estadual e federal”104. 

A evolução dos direitos das pessoas com deficiência perpassa pelo reconhecimento da 

diversidade humana em todos os seus aspectos, buscando a promoção do tratamento devido, 

com o objetivo de promover a igualdade e dignidade da pessoa humana. Desse modo, necessita-

se de um tratamento diferenciado para a promoção da igualdade, para que todos estejam 

assistidos pelos direitos garantidos constitucionalmente. Essa mudança de concepção da 

política do estado Brasileiro aconteceu nos últimos trinta anos105.  

O movimento logrou êxito ao situar suas demandas no campo dos Direitos Humanos e 

incluí-las nos direitos de todos, sem distinção106. Em conformidade com essa ideia de equidade, 

está disposto no art. 5º da Constituição Federal de 1988, na disciplina, do seu caput, que “todos 

são iguais, perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, a igualdade, a liberdade, a 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes.”107. 

 

 

 

                                                           
102 Sobre o conteúdo da Convenção, Eduardo de Paula Machado pondera o seguinte: “Extraem-se oito princípios 

que, se não chegam a criar condições concretas de inclusão social das pessoas com deficiência, servem de base 

para ações do Estado, especialmente no que se refere à interpretação jurídica. São eles a não discriminação, a 

integral e efetiva participação na sociedade; o respeito à diferença e aceitação das pessoas com deficiência como 

parte da diversidade; a igualdade de oportunidade; a acessibilidade; a igualdade entre homens e mulheres; o 

respeito à condição peculiar com deficiência e o respeito ao direito das crianças com deficiência em preservar suas 

identidades”. Cf.: ALMEIDA, G. A. de; SOARES JÚNIOR, J.; DICK, M. E. E. do A. (Coord.). Direitos das 

Pessoas com Deficiência e Idosos. Belo Horizonte: Editora Del Rey, 2013. p. 100. 
103 RESENDE, A. P. C.; VITAL, F. M. de. A Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência. Brasília: 

Corde, 2008, p. 16. 
104 Ibid. 
105 LANNA JÚNIOR, M. C. M. (comp.) História do movimento político das pessoas com deficiência. Brasília: 

Secretaria de Direitos Humanos. Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. 2010, 

p. 16. 
106 Ibid.  
107 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5296.htm>. Acesso em: 17 out. 2018. 
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3.3 A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E A ACESSIBILIDADE COMO FATOR DE INCLUSÃO 

 

A acessibilidade garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de 

forma independente, exercendo seus direitos de cidadania e participação social. A mobilidade 

urbana está profundamente relacionada a esse direito que as pessoas têm de se locomover pela 

cidade. A desorganização dos espaços públicos cria uma barreira urbanística que impede o 

acesso das pessoas com deficiência e consequentemente a exclusão destas, apesar das leis e 

normas de acessibilidade vigentes108. 

 Além disso, esse direito se caracteriza pela possibilidade e condição de, conforme 

previsto no inciso I do art. 3º da Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência, alcance para 

utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, 

edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem 

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

coletivo, tanto na zona urbana quanto na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade 

reduzida109. 

Nesse sentido, o objetivo é possibilitar às pessoas com deficiência a participação plena 

de todos os aspectos da vida, proporcionando o acesso, em igualdade de oportunidades com as 

demais pessoas. Segundo Flávia Maria de Paiva Vital e Marco Antonio de Queiroz110, promover 

ações que “garantam a acessibilidade para pessoas com restrição de mobilidade aos sistemas de 

transportes, equipamentos urbanos e a circulação em áreas públicas são, nada mais, que o 

respeito de seus direitos fundamentais como indivíduos.” 

Dessa forma, nota-se a valorização do quesito acessibilidade como meio de alcançar, 

tanto direitos inerentes a todo e qualquer indivíduo, como também a possibilidade de acesso a 

tratamento diferenciado para exercícios desses direitos. Nessas circunstâncias, a exigência da 

observância da questão da acessibilidade na implementação de políticas públicas, configura-se 

como primordial, levando em conta as necessidades das pessoas com deficiência, garantindo 

com isso, uma real igualdade de oportunidades111. Para tanto, deve-se buscar minimizar os 

efeitos impostos pelas barreiras existentes e até eliminá-las. 

                                                           
108 BARBOSA, A. S. Mobilidade Urbana para Pessoas com Deficiência: um estudo em blogs. Revista Brasileira 

de Gestão Urbana. v. 8, n. 1, 2016. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/urbe/2015nahead/2175-3369-urbe-

2175-3369008001AO03.pdf>. Acesso em: 22 set. 2018. 
109 BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Estatuto da Pessoa com Deficiência. Brasília. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm>. Acesso em 17 out. 2018. 
110 CNMP. Guia de Atuação do Ministério Público: pessoa com deficiência. 2. Ed. Brasília: CNMP, 2016. p. 7. 
111 JANUÁRIO, L.M.; SILVA, V.P.M.; PÁDUA, R.I. Tendências em Direitos Fundamentais: Possibilidades de 

Atuação do Ministério Público, volume 1. Brasília: CNMP, 2016. 
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A acessibilidade leva em consideração, não somente aspectos técnicos de natureza 

urbanísticas ou físicas, mas também, a quebra de barreiras em diferentes áreas da sociedade. A 

exemplo disso, o atendimento prioritário, reservas de vagas em estacionamento e concurso 

público, percentual de pessoas com deficiência para empresas que tenham uma determinada 

quantidade de funcionários. Nota-se, com isso, que para tornar os recursos acessíveis é 

necessário um alcance mais abrangente, não se restringindo a aspectos meramente físicos. As 

pessoas “com mobilidade reduzida, quer temporária ou permanente, possuem direitos antes que 

fundamentais, humanos, de acessibilidade ao meio e as mesmas oportunidades que qualquer 

outra pessoa”112. 

Para a garantia da acessibilidade, é necessário também que haja fiscalização, por parte 

dos órgãos competentes, para o cumprimento das determinações legais de novas construções, 

bem como, de adaptações que sejam necessárias fazer nas já existentes. Com isso, faz-se 

necessário investimento do Poder Público, na implementação de projetos arquitetônicos que 

contemplem a acessibilidade, como da sociedade, na construção de novas edificações, 

especialmente as de uso coletivo.  

 

3.4 LEGISLAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL 

 

No nosso ordenamento jurídico existe uma diversidade de normas previstas para a 

proteção da pessoa com deficiência. Embora haja um distanciamento entre o direito 

formalmente imposto e o socialmente imperante. Por outro lado, percebe-se que, atualmente, a 

participação desse grupo de pessoas tem sido mais efetiva, constituindo-se ativamente como 

membro que compõe a sociedade como um todo, apesar de ainda existirem barreiras a serem 

transpostas. 

Na história da humanidade, “a base normativa internacional dos direitos humanos surgiu 

após os cometimentos do holocausto quando na noite de 10 de dezembro de 1948, em defesa 

dos direitos humanos, adotou-se a Declaração Universal dos Direitos Humanos”113. Esta, 

distinguiu-se por figurar como a “primeira manifestação internacional da recém criada 

Organização das Nações Unidas – ONU”. Além de tudo, estes “caracterizam-se pela 

universalidade e indivisibilidade”114. 

                                                           
112 ALMEIDA, G. A. de; SOARES JÚNIOR, J.; DICK, M. E. E. do A. (Coord.). Direitos das Pessoas com 

Deficiência e Idosos. Belo Horizonte: Editora Del Rey, 2013. p. 112. 
113 RESENDE, A. P. C.; VITAL, F. M. de. A Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência. Brasília: 

Corde, 2008. p. 26. 
114 A saber: É universal, porque atinge todos os seres humanos, basta que alguém nasça, independente de ser branco 

ou negro, mulher ou homem, irrelevante sua condição econômica, religiosa. É indivisível pois se cria um vínculo 
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Nesse contexto, constata-se que “a Convenção, assim, universaliza o direito das pessoas 

com deficiência”115.  Favorecendo, desse modo, a apropriação de, “sem sombra de dúvida, um 

instrumento jurídico adequado para que direitos nunca antes aplicados sejam efetivamente 

estendidos às pessoas com deficiência”116. De fato, “há quem afirme que os direitos humanos 

não são criação do século XX, pois os conceitos de liberdade, igualdade e fraternidade já eram 

conhecidos muito antes”117. 

No Brasil, “a Emenda Constitucional nº 1, de 1969, traz a primeira notícia de proteção 

específica à pessoa com deficiência. Posteriormente, a Emenda nº 12, de 1978, amplia esses 

direitos, tendo os mesmos sofrido inexplicável modificação pela Carta Política de 1988”118, o 

texto “dizia respeito tão somente ao acesso aos edifícios e logradouros119”. Não obstante ao 

acolhimento legal, expõe-se “contradições e conflitos, diante de problemas como a miséria, a 

fome, a desnutrição infantil, a falta de habitação, etc”120, formando uma dicotomia entre as 

garantias e a realidade.  

A Carta Magna inaugurou direitos e garantias para as pessoas com deficiência, “com a 

Constituição da República de 1988, o Estado brasileiro passou a ter a obrigação de contribuir e 

facilitar o desenvolvimento das potencialidades de cada habitante do País”121, 

independentemente de sua condição. A Constituição Federal em vigor, baseada em princípios 

estabelecidos na Declaração dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas – ONU, 

dispõe sobre os direitos desse grupo de pessoas.  

Estão positivadas a proteção à garantia dos direitos individuais e ao emprego, nos artigos 

6º e 7º, respectivamente122. Vigora o amparo à acessibilidade na previsão de construção e 

                                                           
entre os direitos civis e políticos aos culturais, econômicos e sociais. Cf.: FARIAS, C. C. de; CUNHA, R. S.; 

PINTO, R. B. Estatuto da Pessoa com Deficiência comentado artigo por artigo. Salvador: Ed. JusPodivm, 

2016. 
115 RESENDE, A. P. C.; VITAL, F. M. de., coord. 2008, loc. cit. p. 94. 
116 Ibid. 
117 FARIAS, C. C. de; CUNHA, R. S.; PINTO, R. B. Estatuto da Pessoa com Deficiência comentado artigo por 

artigo. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 20. 
118 ARAÚJO, L. A. D. A Proteção Constitucional das Pessoas Portadoras de Deficiência. 2. ed.  Brasília: 

CORDE, 1997. p. 9. 
119 COSTA, G. R. V.; MAIOR, I. M. M. de; LIMA, N. M. de. Acessibilidade no Brasil: uma visão histórica. III 

Seminário e II Oficinas “Acessibilidade, TI e Inclusão Digital”. USP/Faculdade de Saúde Pública, São Paulo-SP. 

2005. Disponível em: 

<http://www.prodam.sp.gov.br/multimidia/midia/cd_atiid/conteudo/ATIID2005/MR1/01/AcessibilidadeNoBrasi

lHistorico.pdf>. Acesso em 12 set. 2018. 
120 ARAÚJO, L. A. D., 1997, loc. cit. 
121 CNMP. Guia de Atuação do Ministério Público: pessoa com deficiência. 2. Ed. Brasília: CNMP, 2016. p. 7. 
122 In verbis: 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.   (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 90, de 2015) e art. 7º, são direitos dos 

trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: I - relação de emprego 

protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc90.htm
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adaptação dos logradouros e edifícios de uso público e de fabricação de veículo de transporte 

coletivo123. A partir da Constituição, “vão surgindo leis e decretos que consolidam estas 

conquistas, e Estados e Municípios também começam a adotar medidas que reconhecem e 

promovem os direitos dessas pessoas”124. 

Com o propósito, previsto na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

e de seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova Iorque, em 30 de março de 2007, de 

“promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e 

liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua 

dignidade inerente125” é sancionado o Decreto Legislativo nº 186 de 2008, o qual aprovou o seu 

texto.  

A Convenção adquire, portanto, no ordenamento, uma posição distinta, de equivalência 

às emendas constitucionais, uma vez que, de acordo com o disposto no artigo 3º da Constituição 

vigente, “os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, 

em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos 

membros, serão equivalentes às emendas constitucionais”126. Há, com isso, a valorização da lei 

em comento. 

Percebe-se que “o legislador internacional preocupou-se mais com a garantia de que, 

pessoas com deficiência possam gozar dos direitos humanos e de sua liberdade fundamental, 

do que propriamente em instituir novos direitos”127. Acrescente-se que a pobreza e a deficiência 

“estão diretamente ligadas por múltiplas razões e é natural que a Convenção contemple o 

desenvolvimento, conceito extraído dos diferentes documentos oficiais do sistema das Nações 

Unidas, que além de sustentável deve ser inclusivo”128 

                                                           
compensatória, dentre outros direitos; II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário. Cf.: BRASIL.  

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5296.htm>. Acesso em 04 set. 2018. 
123  O artigo Art. 227 §2º – Determina que a lei disporá sobre as normas de construção dos logradouros e edifícios 

de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir o acesso adequado às pessoas 

portadoras de deficiência e o 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 disposto no art. 227 § 2º. Cf.: BRASIL. Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-

2006/2004/Decreto/D5296.htm>. Acesso em: 12 set. 2018. 
124 RESENDE, A. P. C.; VITAL, F. M. de. A Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência. Brasília: 

Corde, 2008, p. 27. 
125 BRASIL. Decreto Legislativo Nº 186, de 2008. Aprova o texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo.  Disponível em: 

<www.planalto.gov.br/ccivil_03/CONGRESSO/DLG/DLG-186-2008.htm>. Acesso em: 12 set. 2018. 
126 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5296.htm>. Acesso em: 12 set. 2018. 
127 RESENDE, A. P. C.; VITAL, F. M. de. Loc. cit. p. 98. 
128 Ibid. p. 23. 
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Em 2009, considerando que o Congresso Nacional aprovou, por meio do Decreto 

Legislativo no 186, de 9 de julho de 2008, conforme o procedimento do § 3º do art. 5º da 

Constituição, a Convenção é promulgada por meio do Decreto nº 6.949/2009, norma com 

equivalência de emenda constitucional. Entretanto, saliente-se que nenhum dispositivo da 

Convenção “afetará quaisquer disposições mais propícias à realização dos direitos das pessoas 

com deficiência, as quais possam estar contidas na legislação do Estado-Parte ou no direito 

internacional em vigor para esse Estado”129. 

A Lei 7.853130, de 24 de outubro de 1.989, dispõe sobre o apoio às pessoas com 

deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa 

com Deficiência - Corde, institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas 

pessoas, disciplinando a atuação do Ministério Público e definindo crimes. Contemplando a 

importância da interação das pessoas com deficiência dentro da sociedade, visto que estas 

também a compõem. 

Com vistas a inclusão desse grupo de pessoas, em igualdade de condições, a Lei 

10.048131, de 08 de novembro de 2000, dá prioridade de atendimento às pessoas com 

deficiência, além dos idosos com idade igual ou superior a sessenta anos, às gestantes, às 

lactantes, às pessoas com crianças de colo e os obesos, sendo esta “obrigatória nas repartições 

públicas e empresas concessionárias de serviços público”132. O tratamento diferenciado dado a 

essas pessoas deve ser sempre considerado. 

A Lei 10.098, de 19 de dezembro de 2000, acrescentou ao arcabouço normativo o 

entendimento da retirada do foco na deficiência, passando este a integrar as barreiras existentes 

na sociedade, quando se busca a concretização do acesso ao exercício de seus direitos. Para 

tanto, estabeleceu normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das 

“pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão de 

                                                           
129 CNMP. Guia de Atuação do Ministério Público: pessoa com deficiência. 2. Ed. Brasília: CNMP, 2016. p. 10. 
130 BRASIL. Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989. Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, 

sua integração social, sobre a CORDE. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7853.htm>. 

Acesso em: 02 set. 2018. 
131 BRASIL. Lei nº 10.048, de 8 de novembro de 2000. Dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica. 

Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10048.htm>. Acesso em: 02 set. 2018. 
132 In verbis: art. 2o As repartições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos estão obrigadas a 

dispensar atendimento prioritário, por meio de serviços individualizados que assegurem tratamento diferenciado e 

atendimento imediato às pessoas a que se refere o art. 1o. Cf.: BRASIL. Lei nº 10.048, de 8 de novembro de 2000. 

Dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10048.htm>. Acesso em: 02 set. 2018. 
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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”133. 

O Estatuto da Cidade é constituído de normas criadas com vistas a instituição da ordem 

“pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, 

da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental”134. Esta lei 

regulamentou os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, estabelecendo diretrizes gerais da 

política urbana. Com isso, a Lei 10.257/2001 tem o objetivo de ordenar “o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana”135, conforme dispõe 

o artigo 2º. 

A Lei 13.146, de 06 de julho de 2015, conhecida como Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, é um marco na legislação pátria, sendo a materialização do reconhecimento de 

proteção aos interesses desse grupo de pessoas. Essa lei tem como base a Convenção dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência e seu protocolo facultativo, “em vigor para o Brasil, no 

plano jurídico externo, desde 31 de agosto de 2008, e promulgados pelo Decreto nº 6.249, de 

25 de agosto de 2009, data de início de sua vigência no plano interno”136. A Lei Brasileira de 

Inclusão da Pessoa com Deficiência, possui fundamento na dignidade da pessoa humana, 

prevista no artigo 1º do texto constitucional137. 

A regulamentação da Lei 7.853, se deu com o Decreto 3.298, de 20 de dezembro de 

1999, o qual, consolidou as normas de proteção, além de dispor sobre a Política Nacional de 

Integração da Pessoa com Deficiência. Já o Decreto 5.296, de 02 de dezembro de 2004, 

regulamentou as Leis 10.048 e 10.098, citadas anteriormente. Este último, estabelece, no artigo 

10, que a “concepção e a implantação dos projetos arquitetônicos e urbanísticos devem atender 

aos princípios do desenho universal, tendo como referências básicas as normas técnicas de 

acessibilidade da ABNT, a legislação específica e as regras contidas neste Decreto”138. Estas 

                                                           
133 BRASIL. Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Estabelece normas gerais e critérios básicos para a 

promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras 

providências. Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10098.htm>. Acesso em: 02 set. de 2018. 
134 BRASIL. Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001. Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, 

estabelece diretrizes gerais da política urbana. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10257.htm>. Acesso em: 02 set. 2018. 
135 Ibid. 
136 BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Estatuto da Pessoa com Deficiência. Brasília. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm>. Acesso em: 02 set. 2018. 
137 O artigo 1º dispõe que: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 

Municípios e do Distrito Federal, constitui-se como Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...] 

III – a dignidade da pessoa humana. Cf.: BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5296.htm>. Acesso em: 

12 set. 2018. 
138 A saber: capítulo IV, Da Implementação da acessibilidade arquitetônica e urbanística. Cf.: BRASIL. Decreto 

nº 5.296 de 2 de dezembro de 2004. Regulamenta as Leis 10.048/2000 e 10.098/200, que estabelece normas 
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normas, “com a edição de leis e decretos que as apontam como referências básicas, tiveram seu 

status recomendatório alterado para o de obrigatoriedade”139. 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas, “fundada em 1940, a ABNT é o órgão 

responsável pela normalização técnica no país, fornecendo a base necessária ao 

desenvolvimento tecnológico brasileiro”140. Os trabalhos da ABNT são desenvolvidos por 58 

Comitês, sendo que ABNT/CB40141 é o Comitê Brasileiro de Acessibilidade que tem o escopo 

de normalização no campo de acessibilidade atendendo aos preceitos de desenho universal, 

“estabelecendo requisitos que sejam adotados em edificações, espaços, mobiliários e 

equipamentos urbanos, meios de transporte, meios de comunicação de qualquer natureza, e seus 

acessórios”142, para que possam ser utilizados por pessoas com deficiência. 

As Normas Técnicas de Acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas143 

– ABNT, contém a NBR 9050:2015, onde consta uma grande parcela das exigências em matéria 

de acessibilidade. Outra Norma Técnica de relevância é a NBR 15.320, que trata da 

acessibilidade à pessoa com deficiência no transporte rodoviário, com estabelecimento de 

padrões técnicos específicos. Esta “se aplica a veículos novos e se destina a promover a 

acessibilidade para pessoas com deficiência”144, recomendando-se sua “aplicação também nos 

veículos em circulação, conforme estabelecido pelo Poder Concedente”145. 

                                                           
gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com 

mobilidade reduzida. Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm>. 

Acesso em: 10 set. 2018 
139 CNMP. Guia de Atuação do Ministério Público: pessoa com deficiência. 2. Ed. Brasília: CNMP, 2016. p. 10. 
140 MISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS. Associação Brasileira de Normas Técnicas. Disponível em: 

<http://www.mdh.gov.br/navegue-por-temas/pessoa-com-deficiencia/normas-abnt-1/associacao-brasileira-de-

normas-tecnicas>. Acesso em 10 out. de 2018. 
141 Em 1985 foi criada a primeira Norma Técnica pertinente a acessibilidade, intitulada ABNT NBR 9050 - 

Adequação das edificações, equipamentos e mobiliário urbano à pessoa com deficiência. Hoje em dia, a entidade 

já conta com doze normas elaboradas pelo ABNT/CB-40. ABNT. Cf.: MISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS. 

Associação Brasileira de Normas Técnicas. Disponível em: <http://www.mdh.gov.br/navegue-por-

temas/pessoa-com-deficiencia/normas-abnt-1/associacao-brasileira-de-normas-tecnicas>. Acesso em 10 out. de 

2018. 
142 Ibid. 
143 A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o Fórum Nacional de Normalização. As Normas 

Brasileiras, cujo conteúdo é de responsabilidade dos Comitês Brasileiros (ABNT/CB), dos Organismos de 

Normalização Setorial (ABNT/ONS) e das Comissões de Estudo Especiais Temporárias (ABNT/CEET), são 

elaboradas por Comissões de Estudo (CE), formadas por representantes dos setores envolvidos, delas fazendo 

parte: produtores, consumidores e neutros (universidades, laboratórios e outros). Cf.: ABNT.  NBR 15320:2005.  

Acessibilidade à pessoa com deficiência no transporte rodoviário. Disponível em: < 

http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/arquivos/%5Bfield_generico_imagens-filefield-

description%5D_18.pdf>. Acesso em 12 out. 2018. 
144 ABNT.  NBR 15320:2005.  Acessibilidade à pessoa com deficiência no transporte rodoviário. Disponível 

em: <http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/arquivos/%5Bfield_generico_imagens-

filefield-description%5D_18.pdf>. Acesso em 12 out. 2018. 
145 Ibid. 
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Na esfera Municipal, dispõe-se da Lei 9.069/2016 que trata do Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano – PDDU, o qual possui dentre os seus objetivos a acessibilidade e 

que leva em consideração diretrizes dos “planos e leis nacionais e estaduais relacionadas com 

as Políticas de Desenvolvimento Urbano, de Mobilidade, de Habitação e de Saneamento e com 

os planos e Políticas de Meio Ambiente”146. Ademais, a Lei 9.374/2018147 institui a Política 

Municipal de Mobilidade Urbana sustentável de Salvador e institucionaliza as determinações 

desse plano. 

Frise-se que a lei citada está em conformidade com a Lei Federal nº 12.587, de 3 de 

janeiro de 2012, que estabeleceu as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, a Lei 

Orgânica do Município de Salvador, a Lei Municipal nº 9.069, de 30 de junho de 2016, que 

instituiu o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do Município de Salvador – PDDU, a 

Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, denominada Estatuto da Cidade e com os estudos 

realizados e o compromisso do Município de Salvador com a melhoria das condições de 

mobilidade urbana. 

Em Municípios que possuam acima de vinte mil habitantes e em todos os demais 

obrigados, na forma da lei, à elaboração do plano diretor, deverá ser elaborado o Plano de 

Mobilidade Urbana, integrado e compatível com os respectivos planos diretores ou neles 

inserido, incluindo Salvador no cumprimento desta disposição legal. As cidades que não tenham 

elaborado o Plano de Mobilidade Urbana até a data de promulgação da Lei 12.587/2012148, 

terão o prazo máximo de sete anos de sua entrada em vigor para elaborá-lo, findo o qual ficarão 

impedidos de receber recursos orçamentários federais destinados à mobilidade urbana até que 

atendam à exigência desta Lei149.   

Diante das disposições previstas no ordenamento jurídico do país, nas esferas federal, 

estadual e municipal, verifica-se a existência de vastos aparatos legais que preveem o 

                                                           
146 SALVADOR. Lei nº 9.069/2016.  Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do Município de Salvador 

(PDDU). 2016. Disponível em: <https://leismunicipais.com.br/a/ba/s/salvador/lei-ordinaria/2016/906/9069/lei-

ordinaria-n-9069-2016-dispoe-sobre-o-plano-diretor-de-desenvolvimento-urbano-do-municipio-de-salvador-

pddu-2016-e-da-outras-providencias>. Acesso em: 10 out. 2018. 
147 SALVADOR. Lei n. 9.374/2018. Institui a Política Municipal de Mobilidade Urbana Sustentável de Salvador, 

institucionaliza as determinações do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Salvador. Disponível em: < 

https://leismunicipais.com.br/a/ba/s/salvador/lei-ordinaria/2018/938/9374/lei-ordinaria-n-9374-2018-institui-a-

politica-municipal-de-mobilidade-urbana-sustentavel-de-salvador-institucionaliza-as-determinacoes-do-plano-

de-mobilidade-urbana-sustentavel-de-salvador-e-da-outras-providencias?q=9.374>. Acesso em 10 set. 2018. 
148 Institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana; revoga dispositivos dos Decretos-Leis nos 

3.326, de 3 de junho de 1941, e 5.405, de 13 de abril de 1943, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 

aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e das Leis nos 5.917, de 10 de setembro de 1973, e 

6.261, de 14 de novembro de 1975. Cf.: BRASIL. Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012. Institui as diretrizes da 

Política Nacional de Mobilidade Urbana. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-

2014/2012/Lei/L12587.htm>. Acesso em: 14 set. 2018. 
149 Ibid.  
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estabelecimento de normas, visando a mobilidade urbana na cidade, privilegiando a instituição 

de desenho universal para o cumprimento de regras de acessibilidade. Ademais, a instituição 

de diretrizes para o ordenamento do uso do solo e políticas públicas de mobilidade, 

democratizam a utilização dos espaços pelos diferentes grupos de pessoas que compõe a 

sociedade. 
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4 A RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR PÚBLICO DIANTE DAS 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

A evolução da sociedade em diferentes aspectos e vertentes, certamente, contribuiu 

significativamente para mudanças nas normas jurídicas. Pode-se observar que “o estudo da 

responsabilidade civil deve, em grande parte, o extraordinário incremento que apresenta em 

nossos dias ao desenvolvimento incessante dos meios de transporte”150. Embora esse fato tenha 

trazido, de certa forma, conforto às pessoas, houve a contrapartida do “aumento do risco e, 

consequentemente, o agravamento das situações de dano, inseridas no campo da 

responsabilidade civil aquiliana”151.  

Além disso, em todo contrato de transporte de pessoas, existe “implícita, uma cláusula 

de segurança ou incolumidade”152. Entretanto, a prestação dos “serviços públicos por 

concessionárias revela-se deficitária, apresentando vícios por inadequação e por insegurança 

que causam danos aos usuários-consumidores”153. Note-se que em se tratando de “serviço 

público concedido, aplicam-se tanto às normas da Lei 8.666/93 para a execução dos contratos 

administrativos quanto às normas do Código de Defesa do Consumidor”154.  

 

4.1 O DIREITO AO TRANSPORTE E À ACESSIBILIDADE COMO CONDIÇÃO AO 

EXERCÍCIO DA CIDADANIA 

 

Acessibilidade é um atributo essencial do ambiente que garante a melhoria da qualidade 

de vida das pessoas. Portanto, mostra-se como imprescindível que esta esteja presente nos 

espaços, no meio físico, no transporte, na informação e comunicação, inclusive nos sistemas e 

tecnologias da informação e comunicação, bem como em outros serviços e instalações abertos 

ao público ou de uso público, tanto na cidade como no campo155. Soma-se, ainda, a inexistência 

de uma rede de transportes socialmente efetiva, isto é, que garanta a acessibilidade da população 

                                                           
150 DIAS, J. de A. Da responsabilidade Civil, 9. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1994, v. I p 185 
151 GAGLIANO, P. S.; PAMPLONA FILHO, R. Novo Curso de Direito Civil. São Paulo: Saraiva, 2016. 
152 DIAS, J. de A. ob. cit., v. I, p. 185. 
153 VIEIRA, L. P. A responsabilidade solidária do poder concedente diante da prestação deficitária de serviços 

públicos pelas concessionárias: a proteção constitucional e legal dos usuários consumidores. In: SILVA, J. S. L. 

da; SILVA, A. C. S. L. da; COSTA, P. C. (organ.). A proteção constitucional e legal do consumidor e os 

principais problemas na prestação dos serviços públicos essenciais.  Salvador: Ed. Paginae, 2018. p. 185. 
154 ALMEIDA, G. A. de; SOARES JÚNIOR, J.; DICK, M. E. E. do A. (Coord.). Direitos das Pessoas com 

Deficiência e Idosos. Belo Horizonte: Editora Del Rey, 2013. p. 107. 
155 SECRETARIA ESPECIAL DE DIREITOS HUMANOS. Acessibilidade. Disponível em:  

<http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/acessibilidade-0>. Acesso em 03 jul. 2018. 

http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/acessibilidade-0
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a todo o espaço urbano, pode infligir consideráveis gastos de tempo nos deslocamentos dos 

mais pobres156. 

A Constituição Federal de 1988 consolidou os direitos fundamentais assegurando o 

respeito aos direitos individuais e coletivos, após um período de restrições vivido durante a 

ditadura militar. Dessa maneira, a valorização dos direitos humanos, de acordo com uma 

tendência fortemente influenciada pelo contexto internacional, permitiu a possibilidade de 

aplicação do princípio da igualdade157. Esse movimento ideológico proporcionou um 

reconhecimento de forma diversa, o que permitiu outro foco em relação às pessoas.  

O direito a acessibilidade está previsto no § 2º do art. 227 e no art. 244, da Lei Maior, a 

qual prevê, respectivamente que “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”, constando também que a Lei disporá 

sobre a “adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte 

coletivos atualmente existentes a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de 

deficiência, conforme o disposto no artigo 227, § 2º”158.  

A acessibilidade promove o exercício de direitos, estando positivada no nosso 

ordenamento jurídico. A LBI prevê que “é assegurado, em igualdade de oportunidades às 

demais pessoas, o direito ao transporte”159. Há a reafirmação da importância dada pelo 

legislador à mudança de foco, que outrora era a deficiência em si, e hoje, nos impedimentos 

que obstruem o pleno exercício da liberdade, através da efetivação do direito de ir e vir que 

assiste a todos. 

Essa garantia de acessibilidade aos serviços de transporte coletivo terrestre, aquaviário 

e aéreo, trazida pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, é dada, inclusive, em todas as 

jurisdições e são considerados como integrantes desses serviços os veículos, os terminais, as 

estações, os pontos de parada, o sistema viário e a prestação do serviço160. Além disso, há 

                                                           
156 GOMIDE, A. de Á. Transporte Urbano e inclusão social: elementos para políticas públicas. IPEA. Brasília, 

2003. p. 28. Disponível em: 

<http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=4191:>. Acesso em: 12 set. 

2018. 
157 Sobre o tema consultar: BASTOS, C. R. Curso de Direito Constitucional. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 2010. 
158 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5296.htm>. Acesso em 17 out. 2018. 
159 In verbis: “Art. 46. O direito ao transporte e à mobilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade 

reduzida será assegurado em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, por meio de identificação e de 

eliminação de todos os obstáculos e barreiras ao seu acesso. Cf. BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. 

Estatuto da Pessoa com Deficiência. Brasília. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-

2018/2015/lei/l13146.htm>. Acesso em 17 out. 2018. 
160 Ibid. 
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exigência de acessibilidade também na outorga, na concessão, na permissão, na autorização, na 

renovação ou na habilitação de linhas e de serviços de transporte coletivo161.  

Com efeito, atualmente, “nosso ordenamento jurídico contém diversas normas – 

constitucionais, legais e infralegais – garantidoras da acessibilidade no transporte coletivo, as 

quais conferem um elevado grau de positivação ao tema”162. A mobilidade está atrelada as 

diretrizes do Direito Urbanístico, o qual é o “instrumento que fornece os meios legais para que 

o Poder Público atue no domínio privado afim de permitir que o bem-estar geral da sociedade 

possa se ver instalado e preservado”163. 

As adaptações a serem implantadas devem obedecer ao critério de proporcionalidade, 

através da verificação do caso concreto, tendo em vista limitações de ordem financeira e de 

viabilidade arquitetônica. Não obstante as observações de ponderação na implantação de meios 

de acessibilidade, é necessário possibilitar à pessoa com deficiência a fruição dos espaços, sem, 

no entanto, deixar de prevalecer a sensatez e o tratamento específico da situação fática, 

mantendo a adequação da situação prática. 

 

4.2 EVOLUÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

 No passado, a vingança privada era o princípio que prevalecia quando de uma lesão a 

um direito. A própria vítima atuava na sua defesa, o ofendido tinha legitimidade para punir o 

seu ofensor, sem estabelecimento de qualquer limite. Sendo assim, muitas vezes, tal punição 

extrapolava o indivíduo que a causou, atingindo também a família ou grupo social do envolvido. 

Conforme entendimento de Martins164, vigia a lei do mais forte, do que detinha maior poder, 

“que não encontrava limites para o alcance ou forma de execução da reprimenda que entendia 

em aplicar, aí incluída a morte, a escravização, o banimento, quando não atingia toda a família 

do infrator”. 

A vítima reagia diretamente contra o responsável, cada um ao seu critério. Após esse 

período, surgiu a lei de talião, que tinha como princípio parâmetro de equidade entre infração 

e sanção. Nesse sentido, havia uma igualdade de proporção, o que trazia certo limite à reação 

do ofendido. Na verdade, quando surgiu a pena de talião, que estabelecia o critério “olho por 

                                                           
161 FARIAS, C. C. de; CUNHA, R. S.; PINTO, R. B. Estatuto da Pessoa com Deficiência comentado artigo 

por artigo. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. 
162 ALMEIDA, G. A. de; SOARES JÚNIOR, J.; DICK, M. E. E. do A. (Coord.). Direitos das Pessoas com 

Deficiência e Idosos. Belo Horizonte: Editora Del Rey, 2013.  p. 100. 
163 CARNEIRO, R de J. M. Organização da Cidade: planejamento municipal, plano diretor e urbanificação. São 

Paulo: Editora Max Limonad, 1998. p. 84.  
164 MARTINS, J. H. S. Penas Alternativas. Curitiba: Juruá, 1999, p.21. 



46 
 

olho, dente por dente”, foi alcançado um progresso, já que a medida de reparação era a do mal 

pelo mesmo mal. Esse patamar estabelecido surgiu naturalmente na sociedade, tendo sido, 

inclusive, consagrado por várias legislações, a exemplo da Lei das XII Tábuas165. Uma vez que, 

dentro dessa perspectiva, apresentada um parâmetro de equilíbrio. 

Posteriormente, surge a possibilidade de composição, ou seja, o ofensor pagava para o 

ofendido determinada quantia para não ser punido. O infrator comprava o direito de represália. 

Com a Lex Aquilia, que foi inspirada na doutrina do Pretor Aquiles, ocorreu um importante 

avanço quanto à composição. A grande evolução na matéria foi alcançada com a composição 

voluntária, situação em que a vítima entrava em acordo com o infrator, com o objetivo de obter 

uma compensação pelo dano sofrido. O resgate (poena), que a vítima recebia, consistia em uma 

parcela em dinheiro ou na entrega de um objeto. Tal critério foi institucionalizado 

posteriormente e recebeu a denominação de composição tarifada166. 

A responsabilidade civil nasce de uma ofensa a um bem juridicamente protegido167. 

Assim, é possível destrinchá-la em conduta, dano e nexo de causalidade. As grandes 

codificações ancoravam esses três pilares para a responsabilidade civil, consagrados no sistema, 

ou seja, seria necessário para a vítima de um dano, além de evidenciar seu prejuízo, demonstrar 

a culpa do ofensor e o nexo de causalidade entre a conduta culposa do ofensor e o dano. Em 

decorrência disso, não seria suficiente apenas a caracterização da culpa, seria necessário 

também haver a comprovação da relação desta com o dano. 

Dessa forma, a prova da culpa e do nexo causal, chegaram a ser chamadas de filtros da 

responsabilidade civil ou filtros da reparação, se caracterizando por duas barreiras a serem 

ultrapassadas por quem sofreu o dano. Notadamente, por se apresentarem como óbices capazes 

de promover a seleção das demandas de ressarcimento que deveriam merecer acolhida 

jurisdicional168. Com isso, ambos poderiam ser enxergados como verdadeiros obstáculos a 

serem transpostos. Entretanto, com referência ao transporte de passageiros, atualmente, isso 

não ocorre. 

A responsabilidade é a aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a reparar dano 

moral ou patrimonial causados a terceiros, completando o conceito Maria Helena Diniz afirma 

que “isso ocorre em razão de ato por ela mesma praticado, por pessoa por quem ela responde, 

                                                           
165 NADER, P. Introdução ao Estudo do Direito. 35. Ed., Rio de Janeiro: Forense, 2013. 
166 Ibid. 
167 GRINOVER, A. P.; WATANABE, K.; NERY JÚNIOR, N. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor 

comentado pelos autores do anteprojeto. Editora: Forense. 10. ed. Rio de Janeiro, 2011. 
168 SCHREIBER, A. Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros de reparação à diluição 

dos danos. 6. ed., São Paulo: Atlas, 2015. 
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por alguma coisa a ela pertencente ou de simples imposição legal”169. Nesse sentido, é também 

o pensamento de José dos Santos Carvalho Filho, que entende que “a noção de responsabilidade 

implica a ideia de resposta, termo que, por sua vez, deriva do vocábulo verbal latino respondere, 

com o sentido de responder, replicar.”170. 

Por conseguinte, ao responsável será imputada a responsabilidade que trará para este a 

obrigação de responder pelo eventual dano. Para tanto, será necessário que haja o fato, 

caracterizado pelo dano, seja ele por omissão ou não, além do nexo de causalidade, 

determinando as condições em que uma pessoa pode ser considerada responsável pelo dano 

sofrido por outra pessoa e em que medida o mesmo estaria obrigado a repará-lo. Assim, haverá 

a necessidade da análise específica de cada caso. 

De acordo com o previsto no art. 927 do Código Civil de 2002, aquele que, por ato ilícito 

(arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Esse mandamento alcança 

tanto a responsabilidade extracontratual como a contratual, sendo importante a distinção entre 

essas duas modalidades de responsabilidade. A contratual é estudada na parte relativa aos 

contratos celebrados pela Administração e a extracontratual é aquela que deriva das várias 

atividades estatais sem qualquer conotação pactual171. 

Deve-se haver diferenciação na responsabilidade civil do Estado, verificando se a 

origem da infração provém de um contrato ou não. Nesse sentido, assinala Justen Filho que “a 

distinção é essencial porque o regime próprio dos contratos administrativos protege o particular 

contra certos eventos imprevisíveis, gerando garantias que não se verificam no restante das 

hipóteses.”172. Portanto, a responsabilidade civil extracontratual do Estado abrange apenas os 

efeitos danosos de ações e omissões imputáveis a pessoas jurídicas de direito público (ou 

particulares prestadores de serviços públicos), relativas a condutas que configurem infração a 

um dever jurídico de origem173. 

 

4.3 A RESPONSABILIDADE CIVIL DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE TRANSPORTE 

PÚBLICO E DO ESTADO 

 

Segundo o Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, no 

Brasil, existem 45,6 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, o que representa 23,92% 

                                                           
169 DINIZ, M. H. Curso de Direito Civil Brasileiro: responsabilidade civil. 26ª. ed. Vol. 7. São Paulo: Saraiva: 

2002. 
170 CARVALHO FILHO, J. dos S. Manual de direito administrativo. São Paulo: Atlas, 2014. 
171 Ibid. 
172 Ibid. 
173 JUSTEN FILHO, M. Curso de direito administrativo. Belo Horizonte: Fórum, 2016. 
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da população brasileira. O Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

(CONADE), foi criado para que essa população possa tomar parte do processo de definição, 

planejamento e avaliação das políticas destinadas à pessoa com deficiência, por meio da 

articulação e diálogo com as demais instâncias de controle social e os gestores da administração 

pública direta e indireta174.  

Apesar do reconhecimento da importância da provisão adequada dos serviços essenciais 

como instrumento de combate à pobreza e de promoção da inclusão social, o tema é pouco 

abordado no Brasil, especialmente quando se trata dos serviços públicos de transporte coletivo 

urbano175. Há uma obrigatoriedade do Estado em atender, nos aspectos prestacionais a esse 

grupo da sociedade, não só pelo grande número de pessoas que o compõe, como também, pelo 

princípio constitucional da dignidade humana, o qual é premissa basilar da constituição. 

A dignidade humana é considerada sob várias perspectivas. Como pontua Ana Paula de 

Barcellos, esta é “o pressuposto filosófico de qualquer regime jurídico civilizado e das 

sociedades democráticas em geral [...] a modalidade que deve acompanhar as normas que 

cuidam da dignidade humana é a positiva ou simétrica.”176. Assim, a Constituição de 1988, 

prevê como fundamento do Estado brasileiro a dignidade da pessoa humana, deixando clara a 

importância desta, para a nação. 

A finalidade do Estado é promover o bem-estar da coletividade e para tanto deve possuir 

uma estrutura definida de poder e desenvolver a prestação de serviço público, o qual compete 

à dogmática administrativa. O pensamento central desse ramo, conforme entendimento de 

Nader é que “o conceito de serviço público, é a atividade estatal dirigida à satisfação das 

necessidades coletivas de ordem fundamental, como o fornecimento de energia elétrica, 

abastecimento de água, transportes, obras públicas, segurança, etc.”177. 

 Dessa forma, entes políticos da União, Estados, DF e Municípios, suas autarquias e 

entidades, fundações e associações de direito público, são pessoas jurídicas de direito público 

e, sujeitam-se a um regime especial de direito público. Já as empresas estatais, empresas 

públicas, sociedades de economia mista e subsidiárias, associações e fundações estatais de 

direito privado são pessoas jurídicas de direito privado, estando, em regra, submetidas ao 

                                                           
174 SECRETARIA ESPECIAL DE DIREITOS HUMANOS. Conade. Disponível em:  

<http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/conade>. Acesso em 03 jul. 2018. 
175 GOMIDE, A. de Á. Transporte Urbano e inclusão social: elementos para políticas públicas. IPEA. Brasília, 

2003. p. 28. Disponível em: 

<http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=4191:>. Acesso em: 12 set. 

2018. 
176 BARCELLOS, A. P. de. A Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais: O Princípio da Dignidade da 

Pessoa Humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. 
177 NADER, P. Introdução ao Estudo do Direito. 35. Ed., Rio de Janeiro: Forense, 2013. 
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mesmo regime de responsabilidade civil aplicável às empresas privadas. Contudo, nesse último 

caso, as empresas estatais e privadas que prestam serviço público, fará atrair o regime de direito 

público também no tocante à responsabilidade civil. 

 É possível distinguir dois regimes jurídicos distintos para a responsabilidade civil 

concernente à atividade administrativa. De maneira que, há o regime inerente da 

responsabilidade civil das pessoas de direito público, e há aquele próprio das pessoas de direito 

privado, não prestadoras de serviço público, que é o da responsabilidade civil privada178. 

Conforme previsto no art. 37, §6º, da Constituição Federal, esta estará subordinada ao regime 

jurídico específico de direito público. 

 Serviço público é a atividade prestada pelo Estado, seja ela de forma direta ou indireta, 

sujeito a normas e controle próprios, com o fim de satisfazer a necessidade da coletividade. 

Afirma Celso Antônio Bandeira de Mello que é toda atividade de oferecimento de utilidade ou 

comodidade material destinada à satisfação da coletividade em geral, mas fruível singularmente 

pelos administrados, que o Estado assume como pertinente a seus deveres e presta por si mesmo 

ou por quem lhe faça às vezes.179. Com isso, vislumbra-se que há uma equiparação em relação 

à responsabilidade civil, quando o serviço é fornecido diretamente pelo Estado ou através de 

prestador em seu nome. 

 

4.4 A RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR À LUZ DO CÓDIGO CIVIL 

DE 2002 E DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

 

Observa-se que houve uma mudança significativa na concepção do dever de reparação, 

que outrora estava atrelado à comprovação da culpa do agente causador, tornando, muitas vezes, 

difícil, e em alguns casos, prova diabólica, ou seja, impossível de ser feita. Conforme explana 

Andrighi, tal evolução, em face do previsto no CC de 2016, passou por diversos estágios e, no 

“final do Século XIX, observou-se no mundo o desenvolvimento e os esforços no sentido de 

sistematizar um novo fundamento para a responsabilidade civil, desprendendo-se da ideia da 

culpa para adotar a causalidade objetiva.”180. 

O contrato de transporte passou a ser disciplinado pelo Código Civil 2002, no Capítulo 

XIV, o qual não tinha previsão legal no anterior, de 1916. Consoante o Código Civil em vigor, 

                                                           
178 JUSTEN FILHO, M. Curso de direito administrativo. Belo Horizonte: Fórum. 2016.  
179 MELLO, C. A. B. de. Curso de direito administrativo. São Paulo: Malheiros, 2008. 
180 ANDRIGHI, F. N. A Responsabilidade Civil das transportadoras de passageiros na visão do Superior 

Tribunal de Justiça. Brasília, DF, 2003. Disponível em: <http://bdjur.stj.jus.br//dspace/handle/2011/686>. 

Acesso em: 03 jul. 2018. 
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o contrato de transporte é aquele, por meio do qual alguém se obriga, mediante retribuição, a 

transportar, de um lugar para outro, pessoas ou coisas. O transportador responde pelos 

danos causados às pessoas transportadas, sendo nula qualquer cláusula excludente da 

responsabilidade. A responsabilidade civil do Estado está baseada na teoria do risco 

administrativo, uma tendência consolidada na Constituição Federal de 1988. Nessa senda, deve-

se atribuir ao Estado a responsabilidade pelo risco criado por sua atividade administrativa. 

No entanto, esta apresentou uma inovação, qual seja, a inserção das pessoas jurídicas de 

direito privado prestadoras de serviço público, além das pessoas jurídicas de direito privado181. 

A responsabilidade civil, no que se refere ao transporte de pessoas é objetiva, havendo o dever 

do transportador de indenização, no caso de não cumprimento da obrigação, tendo em vista que 

não há o que se falar em comprovação de culpa. Há a obrigatoriedade do fornecedor do serviço 

de transporte de atuar garantindo que o passageiro chegue ao seu destino incólume. 

No campo da responsabilidade aquiliana, o Código Civil de 2002, representa para a 

vítima um avanço em relação ao Código de Defesa do Consumidor, porque reforça a todos, 

consumidores ou não, a garantia da responsabilidade objetiva182. No caso da responsabilidade 

civil do transportador, esta será também objetiva por força do disposto no art. 37, §6º, da 

Constituição Federal, sendo que se trata de serviço público. A responsabilidade por dano sofrido 

pelo transportado decorre do dever do transportador de levar o transportado são e salvo ao seu 

destino183. 

O dano sofrido pelo transportado em decorrência de defeito na prestação de serviço, 

“que gerou descumprimento da obrigação de resultado, assumida por ocasião do negócio, o 

transportador responde objetivamente independentemente de culpa”184. Nos termos do artigo 3º 

do CDC, “as pessoas jurídicas de direito público – centralizadas ou descentralizadas – podem 

figurar no polo ativo da relação de consumo, como fornecedores de serviços185”, podendo 

também, ocupar o “polo passivo da correspondente relação de responsabilidade”186. 

O Código Civil de 2002 trouxe, em seu artigo 730, o conceito do contrato de transporte, 

passando, inclusive, a disciplinar separadamente o transporte de pessoas e coisas. Além disso, 

                                                           
181 GOMES, R. Z. A Responsabilidade Civil do Estado e o atual posicionamento do STF. Alternativa viável: 

incidência do art. 17 do CDC.  Revista Forense. São Paulo, v. 18. n. 72, p. 166-167, out.-dez./2009. 
182 SILVA, J. A. Q. de C. Responsabilidade Objetiva: O Código Civil de 2002 e o Código de Defesa do 

Consumidor. Revista de Direito do Consumidor. São Paulo, n. 53, p. 178-179, jan.-mar./2005. 
183 SILVA, R. B. T. da. Responsabilidade Civil e sua repercussão nos Tribunais. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 

2009. 
184 NERY JUNIOR, N.; NERY, R. M. de A. Código Civil Comentado. 8. ed. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2011. p. 717. 
185 GRINOVER, A. P.; WATANABE, K.; NERY JÚNIOR, N. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor 

comentado pelos autores do anteprojeto. Editora: Forense. 10. ed. Rio de Janeiro, 2011. 
186 Ibid. 
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manteve a natureza jurídica deste, como também sua principal característica: a obrigação de 

resultado, ou seja, o devedor da obrigação dela se exonera somente quando o fim prometido é 

alcançado de fato. Em decorrência disso, caso o resultado não seja obtido, determinará o 

inadimplemento das obrigações assumidas e a consequente responsabilidade pelo dano 

ocasionado. 

Para que um determinado serviço público187 seja regido pelas regras do CDC, deve-se 

considerar a natureza de sua fruição e da respectiva remuneração. “Serviços públicos de 

natureza consumerista são aqueles remunerados mediante o pagamento de tarifa ou de preço 

público e nunca por impostos ou por contribuições de melhoria”188. Normalmente, essa 

prestação é realizada através de concessão, permissão ou autorização e disciplinada pela Lei 

8.987/1995. 

A prestação de serviço público de transporte deve ser adequada, estando as 

concessionárias sujeitas a normas de Direito Administrativo e de Direito das Relações de 

Consumo. A responsabilidade do Poder Concedente pelos danos causados aos consumidores 

em decorrência de vícios ou defeitos na realização desse serviço será solidária com a empresa 

prestadora. O Estado responderá pelo dano causado ao usuário-consumidor, se esse 

fornecimento for deficitário, sendo ele o titular do serviço público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
187 Sobre o tema, consultar a obra: JUSTEN FILHO, M. Teoria geral das concessões de serviço público. São 

Paulo: Dialética, 2003. 
188 SILVA, J. S. L. da; SILVA, A. C. S. L. da; COSTA, P. C. (organ.). A proteção constitucional e legal do 

consumidor e os principais problemas na prestação dos serviços públicos essenciais.  Salvador: Ed. Paginae, 

2018. p. 16. 
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5 PROPOSTAS PARA A RESOLUÇÃO DO PROBLEMA 

 

A busca por igualdade de direitos tem sido, ao longo dos anos, uma realidade vivida 

pelas pessoas com deficiência, tendo alcançado importantes avanços, apesar de haver, ainda 

muitos caminhos a serem trilhados nessa direção. Para a materialização desses direitos, bem 

como, para vislumbrar novas possibilidades, relevantes instituições caminham em parceria com 

este propósito. Para atingir condição de igualdade e poder desfrutar de todas as necessidades 

inerentes ao ser humano, deve-se atuar para eliminar os diferentes tipos de barreiras impostas 

pela sociedade.  

Para tanto, urge uma ação positiva, atuante e eficaz para combater a discriminação e 

promover a inclusão social e cidadania. À frente, desempenhado papel de significativo valor, 

vale ressaltar a atuação do Ministério Público do Estado da Bahia189, a importância da 

Defensoria Pública da Bahia e a relevância da atuação da sociedade civil organizada na 

promoção de medidas judiciais e extrajudiciais, com vistas a garantir o exercício da cidadania 

das pessoas com deficiência. 

 

5.1 A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA 

 

O Ministério Público tem a sua definição, disposta no artigo 127 da Constituição da 

República de 1988 como “instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis”190. Possui como função institucional, dentre outras, a de promover, 

privativamente, a ação penal pública, na forma da lei, o inquérito civil e a ação civil pública, 

para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos 

e coletivos191.  

                                                           
189 Sobre o tema, consultar as obras: MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo: meio 

ambiente, consumidor e outros interesses difusos e coletivos. 10. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 

1998. MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. A Intervenção do Ministério Público no Processo Civil. São 

Paulo: Saraiva, 2000. 
190 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5296.htm>.  Acesso em 12 out. de 2018. 
191 In verbis: art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: I - promover, privativamente, a ação penal 

pública, na forma da lei; II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública 

aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia; III - promover o 

inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 

interesses difusos e coletivos; IV - promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de 

intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos nesta Constituição; V - defender judicialmente os direitos 

e interesses das populações indígenas; VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua 

competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva; 
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A partir da Constituição Federal de 1988, o Ministério Público desvincula-se do Poder 

Executivo e assume um novo papel na sociedade, “deixando de ser apenas um órgão de 

acusação e teve ampliadas suas atribuições”192. Mediante essa atuação, novas demandas 

surgem, e “diante da evolução do sistema legal, o Ministério Público é a instituição legitimada 

para dar efetividade ao ordenamento jurídico, com o objetivo de garantir os direitos 

fundamentais da pessoa com deficiência”193. 

Por força do disposto na Lei Complementar Estadual nº 11 de 1996, o Ministério 

Público é uma “instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis”194, tendo como princípios institucionais a “unidade, a 

indivisibilidade e a independência funcional”195. Atualmente, “constata-se que o campo de 

atuação é extremamente amplo e requer um olhar para o futuro (garantindo direitos), bem como 

para o passado (corrigindo as irregularidades e injustiças)”196. 

Desempenhado diferentes funções, o Ministério Público “atua no campo da cidadania, 

protegendo os direitos coletivos, difusos, transindividuais e individuais indisponíveis e 

homogêneos, com atividades em diversos setores”197. No Estado do Rio Grande do Sul, o 

Parquet desenvolveu um projeto denominado Cuidar, que tem como objetivo a instituição de 

“protocolos de atuação para garantir o adequado acolhimento dos idosos, pessoas com 

deficiência física e/ou mental e pessoas com histórico de uso de drogas e álcool, de modo a 

                                                           
VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior; 

VIII - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos 

de suas manifestações processuais; IX - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis 

com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. 
192 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Conhecendo o Ministério Público. Disponível em: 

<mpba.mp.br/sites/default/files/oquee/files/assets/basic-html/page1.html>. Acesso em 02 out. de 2018. 
193 CHAGAS, C.; FERREIRA, L. A. M. O CNMP e a pessoa com deficiência. CNMP. Disponível em: 

<https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/direitos-humanos/direitos-da-pessoa-com-

deficiencia/artigos_teses_dissertacoes/_www.cnmp_.mp_.br_portal_artigos_3476-cnmp-e-a-pessoa-com-d.pdf>. 

Acesso em 26 set. 2018. 
194 BAHIA. Lei Complementar nº. 11 de 18 janeiro de 1996. Lei Orgânica do Ministério Público do Estado da 

Bahia. Disponível em: < https://governo-ba.jusbrasil.com.br/legislacao/70107/lei-complementar-011-96>. Acesso 

em 02 out. de 2018. 
195 Ibid., art. 1º §2º. 
196 CHAGAS, C.; FERREIRA, L. A. M. O CNMP e a pessoa com deficiência. CNMP. Disponível em: 

<https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/direitos-humanos/direitos-da-pessoa-com-

deficiencia/artigos_teses_dissertacoes/_www.cnmp_.mp_.br_portal_artigos_3476-cnmp-e-a-pessoa-com-d.pdf>. 

Acesso em 26 set. 2018. 
197 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Conhecendo o Ministério Público. Disponível em: 

<mpba.mp.br/sites/default/files/oquee/files/assets/basic-html/page1.html>. Acesso em 02 out. de 2018. 
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evitar a criação de centros ‘referência’ para o encaminhamento destas pessoas”198, buscando -

se diminuir a superlotação em casa de acolhimento/tratamento. 

 No Ministério Público do Estado da Bahia existe um Centro de Apoio Operacional do 

Direitos Humanos – CAODH, o qual foi reorganizado e instituído através do Ato Normativo 

514, de 15 de agosto de 2014. É um órgão auxiliar da atividade funcional, que visa “atender às 

incumbências previstas nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal, bem como no artigo 46 

da Lei Complementar estadual nº. 11/96”199, tem por finalidade “estimular, integrar e promover 

o intercâmbio entre os órgãos do Ministério Público que atuam na área de Cidadania e Direitos 

Humanos”200. 

O Centro atua no sentido de desenvolver atividades com vistas à promoção da defesa da 

ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais, zelando pelo efetivo respeito 

dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos constitucionalmente 

assegurados, empreendendo as medidas necessárias à sua garantia201. É formado pela estrutura 

administrativa de coordenação, Unidade de Apoio Técnico e Administrativo, Unidade de 

Estudos e Projetos e Central de Assessoramento Técnico e Interdisciplinar202. 

O Grupo de Atuação Especial de Defesa dos Direitos dos Idosos e das Pessoas com 

Deficiência, GEIDEF, destinado a atuar na proteção dos direitos desse público diferenciado, na 

Comarca da Capital, podendo atuar em conjunto com os outros órgãos de execução com 

atribuições nestas áreas e nas comarcas do interior do Estado203. Conforme o artigo 8º da 

Resolução 042/2014, o Coordenador do GEIDEF apresentará ao Coordenador do Centro de 

Apoio Operacional dos Direitos Humanos - CAODH relatório circunstanciado de suas 

atividades até o dia 10 de dezembro de cada ano, ou sempre que solicitado pelo Procurador-

Geral de Justiça. 

                                                           
198 MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL.  Projeto Cuidar. Disponível em: 

<https://www.mprs.mp.br/areas/dirhum/paginas/3335/>. Acesso em: 12 out. 2018. 
199 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. CAODH. Disponível em: 

<www.mp.ba.gov.br/area/caodh/apresentacao>. Acesso em: 10 out. 2018. 
200 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Ato Normativo 013/2018. Dispõe sobre a organização 

do Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos – CAODH. TJBA. Diário da Justiça Eletrônico, nº 

2.267, 21 de nov. 2018. 715-717. p.  Disponível em: 

<https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/diariojustica/20181121.pdf>. Acesso em 22 out. 

2018.Acesso em 22 out. 2018. 
201 Ibid. 
202 Ibid. 
203 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Resolução 042/2014. Aprova a criação do Grupo de 

Atuação Especial de Defesa dos Direitos dos Idosos e das Pessoas com Deficiência – GEIDEF.  Disponível 

em: < https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/direitos-humanos/direitos-da-pessoa-idosa/marco-

legal/portarias/resolucao_042_2014_geidef.pdf>. Acesso em 22 out. 2018. 



55 
 

Com o aumento do acesso à informação entre as pessoas, percebe-se que vivemos, hoje, 

“uma realidade que envolve a plena emancipação da pessoa com deficiência, que se resume no 

lema – nada sobre nós sem nós – não há dúvida de que uma atuação eficiente e eficaz do 

Ministério Público implica o compartilhamento das ações com os próprios deficientes”204. Essa 

afirmação retrata, como o trabalho de divulgação das atividades que podem ser realizadas, 

favorece o conhecimento das pessoas em relação à instituição, bem como, o acolhimento 

recebido por elas. 

A atuação do Ministério Público e de Organizações Não Governamentais devem “exigir 

dos Municípios e dos Estados a observância da ABNT NBR 9050:2004, especialmente através 

da inclusão na Lei Orçamentária de rubrica específica para a promoção da acessibilidade”205. 

As instalações deste Órgão, devem prezar pela acessibilidade, além disso, há de se ressaltar, 

ainda, “que no exercício de suas funções primordiais, o Ministério Público realiza o 

atendimento ao público, devendo garantir às pessoas com deficiência o acesso amplo e irrestrito 

à instituição”206. O acesso dos cidadãos que buscam o Parquet, deve ser livre de qualquer 

impedimento, uma vez que, a instituição tem o compromisso com o reconhecimento da 

dignidade da pessoa humana. 

 

5.2 A IMPORTÂNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA 

 

A Defensoria Pública207 caracteriza-se por desempenhar seu papel como instituição 

permanente, “essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e 

instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos 

direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos”208. Para isso, sua atuação é 

exercida de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do da Constituição Federal, 

atuando em todos os graus, judicial e extrajudicialmente. 

A Lei Complementar 80, de 12 de janeiro de 1994, prescreve normas gerais de 

organização desta distinta instituição, que tem dentre seus objetivos a primazia da dignidade da 

                                                           
204 CHAGAS, C.; FERREIRA, L. A. M. O CNMP e a pessoa com deficiência. CNMP. Disponível em: 

<https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/direitos-humanos/direitos-da-pessoa-com-

deficiencia/artigos_teses_dissertacoes/_www.cnmp_.mp_.br_portal_artigos_3476-cnmp-e-a-pessoa-com-d.pdf>. 

Acesso em 26 set. 2018. 
205 ALMEIDA, G. A. de; SOARES JÚNIOR, J.; DICK, M. E. E. do A. (Coord.). Direitos das Pessoas com 

Deficiência e Idosos. Belo Horizonte: Editora Del Rey, 2013. p. 106. 
206 Ibid. 
207 SOUZA, Silvana Cristina Bonifácio. Assistência Jurídica Integral e Gratuita. São Paulo: Editora Método, 

2003. 
208 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5296.htm>. Acesso em 17 out. 2018. 
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pessoa humana e a redução das desigualdades sociais, além da prevalência e efetividade dos 

direitos humanos. Considerando que as pessoas com deficiência também são, em grande parte, 

desprivilegiadas economicamente, o benefício da assistência judiciária sem contrapartida 

financeira caracteriza-se como um diferencial para essas pessoas. 

 

5.3 A RELEVÂNCIA DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA 

 

As pessoas com deficiência passaram a exercer uma atuação mais efetiva, a partir de 

sua luta na conquista de espaços em que as mesmas, antes eram preteridas. Deve-se favorecer 

a atuação participativa, buscando na própria interação entre os membros da sociedade, 

fomentando a “interlocução com a comunidade, principalmente com os conselhos da pessoa 

com deficiência, com as instituições que trabalham com a pessoa com deficiência ou com o 

próprio interessado, na relevante função do atendimento ao público”209. 

Paralelamente às poucas ações do Estado, a sociedade civil organizou, durante o século 

XX, as próprias iniciativas, tais como: as Sociedades Pestalozzi e as Associações e Pais e 

Amigos dos Excepcionais - APAE, voltadas para a assistência das pessoas com deficiência 

intelectual, atendimento educacional, médico, psicológico e de apoio à família, e os centros de 

reabilitação, como a Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação - ABBR e a Associação 

de Assistência à Criança Defeituosa – AACD. 

Essas unidades eram dirigidas, primeiramente, às vítimas da epidemia de poliomielite. 

Entretanto, o movimento surgido no final da década de 1970 buscou a reconfiguração de forças 

na arena pública, na qual as pessoas com deficiência despontavam como agentes políticos210. 

Era o início de uma nova jornada desse grupo de pessoas que tinham grandes pretensões e 

acreditavam nas novas possibilidades, alinhando desejo e necessidade de presença ativa nas 

decisões da coletividade. 

Com fundamento nesse novo horizonte, percebe-se a construção de um novo paradigma, 

que “a partir da ótica de que as próprias pessoas com deficiência são as que sabem o que é 

melhor para elas e por isso devem ser ouvidas em todas as ações que as envolvam, o lema 

                                                           
209 CHAGAS, C.; FERREIRA, L. A. M. O CNMP e a pessoa com deficiência. CNMP. Disponível em: 

<https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/direitos-humanos/direitos-da-pessoa-com-

deficiencia/artigos_teses_dissertacoes/_www.cnmp_.mp_.br_portal_artigos_3476-cnmp-e-a-pessoa-com-d.pdf>. 

Acesso em: 26 set. 2018. 
210 LANNA JÚNIOR, M. C. M. (comp.) História do movimento político das pessoas com deficiência. Brasília: 

Secretaria de Direitos Humanos. Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. 2010. 

p. 15. 
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“NADA SOBRE NÓS, SEM NÓS”211. Sob esse aspecto, impõe-se o fomento à atuação das 

organizações civis existentes, na medida em se busca a participação dessas pessoas, 

cientificando-se que “o conceito de exclusão social compreende também a segregação 

espacial212”. 

Com a promulgação da Constituição de 1988, um olhar sob novo prisma, revela-se na 

“busca pelo reconhecimento de direitos por parte de grupos considerados marginalizados ou 

discriminados marcou a emergência de um conjunto variado e rico de atores sociais nas disputas 

políticas”213. Movimentos ordenados trabalharam de forma a adentrar espaços em que as 

pessoas com deficiência eram excluídas de ocuparem, passando a incorporar a “independência 

a partir de ações eficazes de transformação social”214. 

Essa nova Constituição proporcionou um avanço importante, com a realização das 

Conferências Nacionais sobre políticas públicas, que garantiram espaços institucionalizados de 

participação social. Em meados da década de 1990 e início da década de 2000, os conselhos e 

os movimentos sociais organizados passaram a realizar, com o apoio do Estado, suas 

conferências nacionais. As conferências são constituídas por espaços ampliados de participação 

política, com representação da sociedade civil e do poder público, provenientes das três esferas 

de governo215.  

Nesse período de atuação dos agrupamentos sociais, dentre os quais o movimento 

político das pessoas com deficiência, “saíram do anonimato e, na esteira da abertura política, 

uniram esforços, formaram novas organizações, articularam-se nacionalmente, criaram 

estratégias de luta para reivindicar igualdade de oportunidades e garantias de direitos”216. Essas 

pessoas buscavam se colocar à frente das decisões, sem que se interpusessem mediadores, nesse 

momento, é evidenciada a necessidade de criação de uma identidade própria e positiva para 

esse grupo social217.  

                                                           
211 RESENDE, A. P. C.; VITAL, F. M. de. A Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência. Brasília: 

Corde, 2008. p. 16. 
212 GOMIDE, A. de Á. Transporte Urbano e inclusão social: elementos para políticas públicas. IPEA. Brasília, 

2003. p. 28. Disponível em: 

<http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=4191:>. Acesso em: 12 set. 

2018. 
213 LANNA JÚNIOR, M. C. M. (comp.) História do movimento político das pessoas com deficiência. Brasília: 

Secretaria de Direitos Humanos. Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. 2010. 

p. 14. 
214 RESENDE, A. P. C.; VITAL, F. M. de. A Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência. Brasília: 

Corde, 2008. p. 16. 
215 LANNA JÚNIOR, M. C. M. (comp.) História do movimento político das pessoas com deficiência. Brasília: 

Secretaria de Direitos Humanos. Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. 2010. 

p. 95. 
216 Ibid., p. 36-37. 
217 Ibid. p. 39. 
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Com o avanço, “a ONU abriu suas portas, pela primeira vez para a sociedade civil 

organizada, na elaboração, em tempo recorde, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência (2002 a 2006)”218. Depreende-se, que a participação desta, foi preponderante para 

esta vitória, onde “a voz dos destinatários da convenção foi ouvida a cada sessão do Comitê Ad 

Hoc”219, tendo esta, influenciado as “representações diplomáticas e os especialistas dos 192 

países-membros da ONU”220. 

A atuação dessas instituições promoveu o início de uma mudança na representação das 

pessoas com deficiência. Com a participação dessas entidades, há o aumento da 

representatividade desse grupo de pessoas possibilitando o desenvolvimento de ações 

afirmativas de democratização do acesso aos bens da coletividade. Destaca-se que são 

relevantes as associações que atuam na defesa desses direitos, como também, as que fomentam 

o crescimento pessoal, oferecem tratamentos médicos e fisioterapêuticos, assistência social, 

atividades recreativas e terapêuticas, além de auxílio e orientação específica.  

Enfatiza-se a atuação de algumas entidades no município de Salvador, que trabalham 

buscando promover o progresso das pessoas com deficiência e acolhimento das famílias. Essas 

instituições, em sua maioria, atuam com o oferecimento de serviços e atendimentos gratuitos, 

realizados com profissionais capacitados tecnicamente. A assistência prestada por estas 

associações são, frequentemente, a única opção a disposição no oferecimento de recurso de 

amparo dessas pessoas. 

A APAE, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais Salvador é uma “organização 

Social filantrópica, sem fins lucrativos, que tem a finalidade de prestar assistência integral às 

pessoas com deficiência intelectual”221. A entidade atua na cidade, com significativa 

representatividade, “para manter a sua atividade fim, a instituição oferece diversos serviços à 

comunidade que propiciam a sua viabilidade econômica”222, sendo que os recursos arrecadados 

com os serviços são revertidos para o atendimento a pessoa deficiente carente. 

Reativado em 2015, o Comped tem como principal missão fomentar e acompanhar a 

execução das políticas públicas voltadas para as pessoas com algum tipo de deficiência, no 

âmbito municipal, assim como articular as ações com outras esferas do Poder Público, como os 

                                                           
218 RESENDE, A. P. C.; VITAL, F. M. de. A Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência 

Comentada. Brasília: Corde, 2008. p. 21. 
219 Ibid., p. 21 
220 Ibid., p. 21. 
221 APAE. Institucional. Disponível em: < www.apaesalvador.org.br/conheça-apae/institucional/>. Acesso em 12 

set. 2018. 
222 Ibid 
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governos Federal e Estadual. É formado por 18 conselheiros, entre representantes 

governamentais e da sociedade civil, com mandato de dois anos223. 

A Associação Baiana de Deficientes Físicos – ABADEF é uma organização não 

governamental, sem fins lucrativos, sem filiação religiosa ou partidária, fundada em 02 de 

setembro de 1980, com o objetivo de atuar na promoção dos direitos das pessoas com 

deficiência física. Lutar pela emancipação social das pessoas com deficiências junto à 

comunidade; “lutar pelo direito à cidadania; lutar por melhores condições de saúde, educação e 

lazer; lutar pela elaboração das leis referentes às pessoas com deficiência, lutar pela inserção 

no mercado de trabalho”224. 

O Conselho Estadual do Direito da Pessoa com Deficiência - COEDE225, órgão 

colegiado, integrante da estrutura da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e 

Desenvolvimento Social, instituído pela Lei nº 8.268, de 04 de julho de 2002, é órgão de caráter 

consultivo e deliberativo e tem por finalidade formular políticas e diretrizes e avaliar os 

programas e ações governamentais voltados para a defesa dos direitos da pessoa com 

deficiência. 

O Instituto de Cegos da Bahia – ICB226, organização da sociedade civil, pessoa jurídica 

de direito privado, sem fins lucrativos nasceu do desejo de amparar deficientes visuais de todas 

as idades que viviam pelas ruas de Salvador sem nenhum tipo de assistência. “Partiu do 

professor Alberto de Assis a ideia de acolhê-los num espaço único onde poderiam receber a 

proteção necessária para si e suas famílias”227, tendo sua primeira sede inaugurada em 1933 e 

desde 1998, contam com um Centro de Intervenção Precoce. 

O Centro de Atendimento Educacional Especializado Pestalozzi da Bahia, integra a 

Rede Pública de Educação Básica do Estado da Bahia, destinando-se a prestar atendimento 

educacional especializado aos alunos com transtornos globais do desenvolvimento – TGD, a 

partir dos dois anos de idade, funcionando em dois turnos. A instituição tem o objetivo de 

promover a inclusão sócio educacional dos alunos, buscando a garantia do direito de acesso e 

                                                           
223SALVADOR. Conselho para Pessoas com Deficiência convoca entidades para eleição. Secretaria de 

Comunicação. Disponível em: <www.comunicacao.salvador.ba.gov.br/index.php/todas-as-noticias/50196-

conselho-para-pessoas-com-deficiencia-convoca-entidades-para-eleicao>. Acesso em 10 set. 2018. 
224 ABADEF. Quem somos. Disponível em: <abadefbahia.com.br/>. Acesso em: 16 set. 2018. 
225COEDEBA. Conselho Estadual do Direito da Pessoa com Deficiência.  Disponível em: 

<coedeba.blogspot.com/>. Acesso em 14 set. 2018. 
226 ICB. Institucional: A História. Disponível em: < 

http://www.institutodecegosdabahia.org.br/institucional/historia#teste>. Acesso em 14 set. 2018. 
227 Ibid. 
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permanência dos alunos na escola comum, mediando as ações educacionais e sociais, 

respeitando os limites e liberdades individuais e coletivas228. 

O CEPRED229, Centro de Prevenção e Reabilitação da Pessoa com Deficiência, é uma 

Unidade do Sistema Único de Saúde de referência estadual que tem como objetivo desenvolver 

ações de prevenção secundária, reabilitação e assistência às pessoas com deficiência física, 

mental e com ostomias de forma integral, com ações de alta e média complexidade. A unidade 

atua também no fornecimento de cadeira de rodas, dentro de critérios previamente estabelecidos 

pela rede pública. O Instituto Guanabara de Salvador, o Instituto Baiano de Baiano de 

Reabilitação e o Hospital Sarah Kubitschek, são exemplos de significativa importância na 

assistência às pessoas com deficiência.  

Ressalte-se que essas instituições, ao fornecerem serviços especializados a esse grupo 

de pessoas, favorecem o seu desenvolvimento e evolução em cada uma de suas necessidades 

específicas, oportunizando o acesso a recursos básicos de assistência. Salienta-se que a 

participação da sociedade civil organizada deve ocorrer concomitantemente com essas 

entidades, proporcionando uma interação conjunta, baseada na premissa de defesa dos direitos 

das pessoas com deficiência. Deve-se fornecer “diferentes meios de efetivação dos direitos 

fundamentais”230.  

Para realização das atividades diárias comuns, próprias de todo cidadão, bem como, para 

as específicas, diante da deficiência, a pessoa precisa deslocar-se pela cidade, utilizando-se, na 

maioria das vezes, dos serviços de transporte público, bem como, dos terminais e demais vias. 

A mobilidade urbana implantada, dentro de padrões estabelecidos de acessibilidade, promoverá 

o exercício do direito ao acesso aos serviços de saúde, educação, lazer e convivência social, 

pelas pessoas com deficiência. Contribuindo-se para o favorecimento da dignidade da pessoa 

humana e democratização dos direitos previstos no ordenamento jurídico. 

 

 

 

 

                                                           
228 CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO PESTALOZZI DA BAHIA. 

Instituições.  Disponível em: <https://autismo.institutopensi.org.br/instituicoes/centro-de-atendimento-

educacional-especializado-caee-pestalozzi-da-bahia/>. Acesso em: 22 set. 2018. 
229 CEPRED. Sobre o CEPRED. Disponível em: <www.saude.ba.gov.br/atencao-a-saude/atendimento-ao-

cidadao/centros-de-referencia/cepred/>. Acesso em 12 set. 2018. 
230 ALMEIDA, G. A. de; SOARES JÚNIOR, J.; DICK, M. E. E. do A. (Coord.). Direitos das Pessoas com 

Deficiência e Idosos. Belo Horizonte: Editora Del Rey, 2013. p. 113. 
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6 CONCLUSÃO 

 

A pesquisa possibilitou a constatação de que o respeito aos direitos das pessoas com 

deficiência vai além do fato de existir ou não no ordenamento jurídico tratamento especial sobre 

a questão. Ele perpassa pelo modo de agir, pensar e sentir da sociedade que, inclusive, se 

transforma ao longo do tempo. Com isso, verificou-se que a cultura estabelecida pelas pessoas 

pertencentes àquele grupo social determinará a forma com que esses integrantes da comunidade 

irão se relacionar. Não obstante a importância da positivação de tema tão relevante, como os 

direitos da pessoa com deficiência, a garantia de sua efetivação não é determinada apenas por 

tal fato, levará em conta também padrões de conduta e características de cada grupo humano 

envolvido. 

O problema da pesquisa, de verificação da responsabilidade civil dos fornecedores de 

serviços de transporte público coletivo por ônibus à pessoa com deficiência em Salvador, diante 

da ausente ou ineficiente acessibilidade, foi analisado a partir da utilização do método de 

procedimento, através da técnica de pesquisa bibliográfica, para revisão de literatura, por meio 

da verificação das principais contribuições teóricas existentes sobre o tema. O alcance do 

objetivo geral e específicos, propostos inicialmente, partiu-se de um fato da realidade para a 

universalização da hipótese. 

Verificou-se que, com o crescimento expressivo no número de habitantes na cidade de 

Salvador, houve a necessidade da estruturação de um plano de mobilidade, que aliasse o 

desenvolvimento urbano às necessidades de transporte. A implantação do novo Serviço de 

Transporte Público Coletivo de Passageiros por Ônibus no Município de Salvador, STCO, 

formado pelo Sistema Integra é composto por três empresas privadas que realizam a prestação 

do serviço público por meio de concessão. 

Averiguou-se a situação atual dos terminais de acesso ao serviço de transporte e os 

veículos automotores utilizado para o translado das pessoas com deficiência. Os ônibus, 

terminais e vias, utilizados na prestação do serviço público de transporte, devem ser concebidos 

e executados de forma a torná-los acessíveis por todas as pessoas, inclusive as com deficiência 

e mobilidade reduzida. O Decreto n. 25.699 de 2015, que além de aprovar o regulamento 

operacional do STCO no munícipio de Salvador, definiu acessibilidade como condição de 

utilização dos veículos, terminais, dispositivos e equipamentos dos sistemas de transporte por 

qualquer pessoa com segurança e autonomia, total ou assistida.  

O fornecimento desse serviço público, pelas concessionárias, deve ocorrer de forma 

adequada, em condições de regularidade, eficiência, segurança, higiene, conforto, urbanidade e 
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generalidade, conforme disposto no inciso IV, parágrafo único, do artigo 175, da Constituição 

em vigor. Na ocorrência de danos causados aos usuários-consumidores na prestação do serviço, 

devido a vícios por inadequação ou insegurança, tanto o Poder Concedente quanto as empresas 

que o executam, serão responsáveis. Nos termos do artigo 37, § 6º, do mesmo diploma legal, a 

responsabilidade das concessionárias será objetiva, e solidária com o Estado. 

Analisou-se a evolução dos direitos da pessoa com deficiência, destacando-se, o avanço 

do seu conceito, passando de uma designação dotada de caráter pejorativo, à utilizada 

atualmente, que possui foco no indivíduo, valorizando-o como sujeito em igualdade de direitos. 

A seguir, observou-se a importância da promoção da acessibilidade, tanto nos meios de 

transporte, quanto nas calçadas, terminais de acesso e edificações em geral. Com efeito, o 

acesso ao meio físico, promove a inclusão, a equiparação de oportunidades e o exercício da 

cidadania por todas as pessoas. A contribuição do Estatuto da Pessoa com Deficiência, na 

garantia desses direitos. 

Constatou-se que a falta de acessibilidade nos serviços de transporte pode significar para 

a pessoa com deficiência o cerceamento de sua liberdade, através da restrição de acesso ao 

exercício de outros direitos, como educação, saúde, lazer, convívio social e do direito de ir i vir, 

garantidos constitucionalmente. A importância das normas regulamentadoras da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas, notadamente a NBR 9050, que institui parâmetros para 

acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Nesse passo, a 

questão da acessibilidade tem relevância preponderante, tendo em vista que a sua concretização 

é crucial para ter acesso à efetivação de diferentes direitos. 

A pessoa com deficiência, enquanto usuária do serviço de transporte é também 

consumidora, sendo a parte mais vulnerável da relação de consumo, tendo a vulnerabilidade 

agravada, em função de sua condição. A Constituição Federal de 1988, é baseada no princípio 

da igualdade, perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, de acordo com disposição do 

seu artigo 5º. Desse modo, verificou-se que a acessibilidade visa a inclusão social e exercício 

da cidadania, ao passo que busca suprimir as barreiras existentes na sociedade, com o fim de 

garantir a todo cidadão tratamento isonômico. 

Concomitantemente, a responsabilidade civil, relativamente ao contrato de transporte, a 

partir da vigência do Código Civil de 2002, consolidou a evolução jurídica adotada pelo Código 

de Defesa do Consumidor prevista no artigo 734, dispondo que o transportador responde pelos 

danos causados às pessoas transportadas. Desse modo, a visão principiológica trazida pelo novo 

Código deve orientar a solução dos conflitos existentes em matéria de contrato de transporte 
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público, compatibilizando normas de caráter administrativo e as que regem os contratos 

privados. 

Como propostas para a resolução do problema, destacou-se a atividade do Ministério 

Público do Estado da Bahia, realizada através do GEIDEF, Grupo de Atuação Especial de 

Defesa dos Direitos dos Idosos e da Pessoa com Deficiência, coordenado pelo CAODH, Centro 

de Apoio Operacional dos Direitos Humanos, operando no exercício da função constitucional 

de defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis, podendo promover medidas 

judiciais, extra judicias e administrativas. O exercício da função institucional do Parquet, na 

promoção da Ação Civil Pública, para a proteção dos interesses difusos e coletivos. A 

importância da Defensoria Pública, como instrumento do regime democrático, que fornece 

assistência judiciária gratuita aos seus assistidos.  

A relevância da sociedade civil organizada, na luta pelos direitos da pessoa com 

deficiência, fomentando a criação de políticas públicas para atendimento das necessidades 

específicas desse grupo de pessoas. Evidenciou-se a representatividade do trabalho das 

associações e instituições que, ao longo do tempo, participaram de forma incisiva para a 

habilitação, reabilitação e desenvolvimento das capacidades da pessoa com deficiência, 

respeitando as possibilidades e especificidades de cada uma. A promoção da emancipação social 

e crescimento individual, através do apoio às famílias e o oferecimento de amparo, proteção, 

integração e tratamentos médicos, terapêuticos e de assistência social especializados, 

favorecendo o desenvolvimento dessas pessoas. 

Conclui-se que, a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência inaugurou 

um lastro normativo, que permitiu um novo olhar, acerca do exercício dos direitos e liberdades 

fundamentais dessas pessoas. A equidade, como premissa balizadora da justiça social, a partir 

da eliminação das barreiras, físicas, sociais e econômicas, presentes na sociedade. A evidente 

responsabilidade do Estado, como poder concedente e titular do serviço público, bem como, de 

seus prestadores, através da concessão, que os realiza, de forma indireta. O direito à reparação 

dos danos à pessoa com deficiência, enquanto usuário consumidor e a importância da atuação 

do Ministério Público, Defensoria Pública e sociedade civil organizada na efetivação do 

mandamento constitucional da dignidade da pessoa humana, como fundamento do Estado 

Democrático de Direito. 
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