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PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO

COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP.
4''/:fRA
CÍI'EL - FEITO 1.9i6lZ009.

I "lSTOS

I/OS

DO PROCESSADO.

PC'fi,iio inicia! elll ordem.
arrigos ]NY (' 183 do CIJC.

Sarisleiros os requisitos

especificados

Cite·s!' a empresa requerida para cOII/estar a prescllIc
pm::.o legal. "ercm/o constar do mandado as ad\'ertências espcc:(ficac/as
_'R5(' 3/<) da lei w:(jcfim.
110

demanda
IIOS al"lIgo!>

,\'0 mais. jlfsli/ica-.H'
(I imediattl cOl/cessão da liminar saris/afim
poslIllac/u pelo .\Jinistcrio Público Do ES((ldo De São Palllo em sua '-"ieial. e isto po/'{/ o
fim c/c se impor li demandada '";açiio .\Iol1a Lrela. a obriga,ào c/e ta::.!',. (,oIlSiSl('11{c
em,
1/0 lapso temporal
máximo c/c Otí (seis) //leses. (/ cOl/lar da sita illlimaç-tio. procede/' ((
(,()/IIp/cla adapr(lçito da il/legmlidade
dos ônibus de sua frota às I/ecessidades
das
pcssoas pOrTadoras de deficiência fisica, sob pena de. em nào o fà;endo. incidir 110
pagamellto
de 111/1//(1 diária 110 m/oI' d" RS500.00 (quinhemos reais) por cada l'l'ícu/o
fiem o('{'ssibifidodc.
I
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E(l'fimmc/1tl',
mostram-se
(llItori=adorcs de c:oncessiio da limillar saris{afim
Os requisitos
"prol'll

illcqllÍl'OCll

por/alllo,
('/1/ Ic/a

de

\"cl'Ossimillwllç{l

(/ II/C.'J'{/p!allsibilidade
(' I/(io meramente

,\/OSfm-se

llarrarh'o
illcqllinJca

do

acessório

lal/çoda na exordial.
de l'(To.uimilhwu;a

presentes
os
requisitos
legais
em 'c/a, conforme passarei li expur,

em ,c/a .lu/eram-se 1/0 "pericu/llm i" mora" c lia
", cOI!forme o artigo 173 do CPC nrio bastantlo.
/eilo cal/felar. dado o caráter satisfáti\'o da liminar
011

il/Slrumelltal.

.

mamfesra a probabilidade
de se mostrar \'üil'{>/ a
o qllC' importa na satis(m;iio do requisito da "prol'O
", sel/ão vejamos.

IJlIsca-sc a IUfela. através da preSCI1lC' demanda. dos illfercsse,'
das pessoas ponodoras
de de[icihlcia. e islO para afim de assegurar-lhes
a d(~llid(/d{'
Ill/mana. que S(' insere em 11111 dos prillcipios da República Fedcratim Do Brasil. II0S
lermos do arrigo I. inciso /lI. da Carla Magna de 1988.
Xa realidade, a prelcllstio MinislC'rial em tc/a b/lsca alcndcr
iglJalmelllc ao principio conslitllcional da isonomia, consagrado 1/0 artigo 5, "capttl".
da Carta kfaglla de 1988, e isto para Ofjlll de propiciar o acesso das pessoas
pOl'rado/'(/s de d(/iciêllcia
aos C'lemelltos illtegradores
da cidadania.
rais como
c<!UC(/(.úo:cllllflra: trahalho: hcer: saúde. delllre oulros .
.vos ler",os detalhados 110parágrafo anlerior, tcm-se que é o caso
de S(' OIJlical' 1111Idos pl'('('('itos do pril/cipio da isonomia, 110 caso. o de "Iratar
igllallll('lItc ao.\ iguais c desigllalmC'llle aos dcsiguais", e isro para ofim de sc climinal'
ali
mel/llar as distil/('õcs que' {(/aslariam 1/11I detcrmillado grupo de indil'idllos do acesso
aos c/ell/cnlos hásicos da cidadania e dignidade humana.
Xa hipotese cm tela, moslra-se incens/lrind
que a prelenstio
.t1inislerial é justamentc
o de possibilitar lransporlc adequado às pessoas porradoras
de deficiência. (' isto flal'tl o fim de que lenhalll acesso aos seus direitos fUl/damenlai ••.
nos T('I'IIIOSacima detalhados.
7i'OIa-sc. portal/lo. de qucbl'tll' as barreiras impostas a (,STegrupo
de indil'iduo!J e que lhes illl'Ü,bi!i=alll o acesso aos direitos/imdam(,lIlais
da dignidade ('
da (·idadania. o que decorre do pl'oblrma fisico qllc suporUlI1l e, em especial. da
il1ohsen"Úncia às regras cOllstitucionais e legms editadas para afim de lhes assegurar a
pro/c("eio esp('cial do Estado c da sociedade,
Assel'No quc a proteçeio especial a ser garq,(llida às pessoas
portadoras dC'deficicllcia bllscajllsramellfe
assegurar a plena obscJ'l'állcia ao priJlcipio
constiluciollal
da isonomia, 1105lermos do artigo 5. "capttl ", da Carla 'Maglla de 1988.
de lIIoc!n a possibililar-Ihes
o acesso aos di/'eitosfimdamclllais
do i"di\'idllo.
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DCllIro de rodo o especificado. flâo há como se questionar que li
adapwç'cio dos ônibus COI(,111"05 é medida ess('llcia! para afim de se alcançar O objerj,'o
acima d('lal1uu/o. dsto qlle busca assegurar às pessoas portadoras de deficiência. e que'

mio !)iio possuam meios prôprios de
f/lndamel/tais.
Ilw/sl)Ol'fC;

trallspor/e.

orÍlmdos de sI/a dignidade
saúde; ,rabalho e oll/ros

o pleno acesso aos seus direi lOS

humal/a,

lais

como

"dl/caçâo:

('Ilfrllra;

Justamellte em ra:i'io de IOdo o (,XPOS10, tem-se quC' os unigos
_':; 7. parágrafo segundo. (' _'4-1da Carta Magna de /9RN Irouxeram regras e principias
aCl'I"ca da I/ccc.Hidade
de labr;cllçi'io 0/1 adaptação dos veiculos de transporte
('01('1;\"0
parti O fim de .\(' garantir O acesso por parte das pessoas portadoras de de[icit?/lcia.

em Ic/a. editoll-se

Buscando assegurar (I (~ficácia dos mandamemos
a Lei 1O.048/20UO. qlle dispôs o q/le se segue:

COlIstifllciollais

Artigo ! : "A,\' pe,\'.\oas portadora,\' de deficih,cia.
O,\' idosos
eOIll idade igual 011
.\I/perior li 60 (.\e\'.\l!llta) anos. as gl!.\tallfe~, a:..'laetante.\ e as pes.'mas acomplmllllda,\
por cria"ça .••de colo terlio aremlimento prioriuirio, 1/0.\ termos desta lei";
Artigo j : "As empresas públicas de tI'Qll.\porte.\' e as concessionárias
de tran .••
porte
cOlefil'lJ r('.••el'I'(I/'(;O a,\'sellfo,'\, devidamente
idemflicados.
aos idosos, gesfallfe.\',
!l'C({mfe.\, pe.\.W1a,\poruu!flra.\ de deficiê"cia e pe.\·.••oas· acompa"lllldas
por crianças de
colo";
Artigo -' : "OS "dculos di' tramjJorfe co!eth'o a serem prodll:.ido.\· apás' do:e mese." da
publica('{jo d{,.\·ta lei ,"l'reio pltmejado.\ de forma a facilitar o ace .••.
\'O li seu illferior tIa.\·
pe,\'soa,\' portadora.\ de deficiência.
Pareígr(ifo segundo:
OS' proprietário.\ tle ,'e;cu{(Js de trall!'Jpone coletil'o em utili:.açtio
tenio () pra:o de cento e "ime dia.\·, a comar da regulamema"ào
desta lei. para
proceder às lldapfllçõe:.. lU!cesslÍrius ao ace.\'.WJfacilitada
das pe.\·,\·OlISportadora .••de
deficiência
OI

NOTe-sc. pOl'tallto, que. com O intllito de reglllamclltal' os
dispositi1'OS COllstitllciollais acima espectficados.
o diploma legal em Tda espectficou (/
necessidade
de (abric(I(;ào ali adaptarão dos ônibus colcti\'Os de modo a /úciJitar o
ace'i.\O por part" das pessoas porwdoms
de dC'/iciência, sob pella de. em mio o/icC'm/v.
illcidircm 1/0 pagamento de milita (artigo 6. illCISO 11.da I.ci 10.04(2000).
Em seqiiêllcia. buscando regulamef/w" o diploma legal em
leIa, editoll-se
o decreto 5.J96/]()()4. qlle delallJOu as obrigações
das empresas
concessiollárias
(' permissiollárias
para a adaptaçiio dos seus l'eíclI/OS' às pessoas
porTadoras de deficiência.

1'eri/i(,(/-.'I(' qllc m; empresas

Desta mal/cira.
concessionárias

111

considerando-se
lodo o acima e.\pOslO,
ou permissionárias
de à"ib/l,) coletil'O

o
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obscrmr as seguilltcs
regras:
(I) (abric(I('cio dos 1'C'lcufos de II'CIIISpOrre
CO/(,I;I'Ocom adapf(lç'tlo pom /ácilif(lr o acesso ao sel/ ill1erior das pessoas portadoras
de c/e(iciéncia . (I parlir de 1IOI'cmbro/]()() I .. b) adaplaçâo dos "eiculos de flWISpo!"fe
cO/C'lil'o CII/ Itlili;a('ào qUal/do de ediç'âo da Lei JO.O-lfV!(J()(): ale 1]0 (C(,lIlO e I'il1fc)
dias li cOn/ar da regfffalllc1UClçclO do diploma lega/ em ,da, 011seja.
ahrilJ005.
dCl'('riam

me.

AlosTra-se igualmellte plallsÍl'cl li l('S(, .\/illl~lcrilli
,t'!;?,'i:, .
(/ qlla! us pm;os especificados 1/0 Decrcto 5.}96 ]()(J'/. (' i.s/o para o /illl de acillp',/( ,in
dos Ul1il)/{" tle trallspor/e
CO/Cl;1'O ás pessoas poJ'wdoras de dejicicn(Ía,
lI/iIJ dl' em \(1"
considerados por eMcjlli::.o.

Isto porquc os pra:os

I'C'lIt!alllcw(l,i,',;

l'1II 1c/(I(omlll

modo c/C'/alluulo pela Lei IO.04R']()O(). ra:ão pela qual "ão
al/erarão paI' 1/11/ mero decreto regulamell/ador.

5('

IIIO.\Iram

U",'f/"

Friso quc a finalidade do decreto CIII (clu..
,/,Ih
regulall/cllfaç(io
do diploma legal acima espccificado. suprilldo. U/(Iu)il (
/(tclll/(lS e' omissões para o.l;m de possibili/ar a sua e(efil"fl aplica('{io
Ora, 1105famos acima especificados, II(iO se Icnfifu/I
c.\isféllcia c/C' omissào da I.á Federal IfU)4N ]()()() 110 /OCflll/C (lOS pm=O\ pa/"a
adapw('iio dos ó"ibl/s eole/ims às pcssoas portadoras de' dcfiácllcia. ra:iio pl'!a ql/ul
qu('s/fio em reJa lliio se mostra apla de scr disciplinada pl'lo dccrcto /"(\!ll!alll,;'

,i

,i
,i
,I

Conclui-sc. P0rlfllIfO. acerca da 1Il'lIllle~rd ";O""
de quc a.\ cmprcsas dc ól1ihus colc/il"O já dcmlll. c{c/im11lcllfe. fahrical" ~ill ,/.iíl!";"
S('/IS "(,/clllos cOl/forme as I/c('cssidadC's das pessoas porradoras de dcfici':l)citl' I, ,' .•••
co~.,.e!!J,I)():/{Il'jIHfamcll1eao plciro d(' C//1111O
III{/(C'rial bl/scado pelo IIlIs/r(' rep}"{ \(I}.",,,'I"
AllJlh.tenal ('11/ SitOexardia/.
l"

.;

Rci/cra quc a pre/cllsão .\/illiS[Nial
('111 re,' i ;,
ilts[o/1le/lfe asscgurar u plcno acesso das pC'ssoas portadoras fho deficicl/(/(/ ',Ir:,'
direi[o~ essellciais. de modo a Karalllir-Ihes a dignidade hllmalla. IIOj /crl1l/)1. .;.
I. il/ciso /lI. da COIISlillliç'ào Fe'deral dC'19R8.
De Oll/ra seara, o documemo carreado às (ls 'i() 51 I
alll()~ ales/a que somcn/e I~ (de=} dos 153 (eemo e cinqiicma c Ires) ôllibus i;,/e rfll;/~::
dai, O/a da empresa req/lenda soo adaptados para a/cnder
Ilecessidad' á . g,
por/adoras de defiâél1cia.
e5 1I5pessoas

as

DCI'e·se obsermr ainda ara
que {{[esta o in/el1lo d.
.
,
p.
O teor do doculJ1C'lI/o de
cOlldlila com o Mil1ist:/~;lj/~~~.,eqflend(f
~e não ce1e..brar /Im termq
{,os ombus imegrOll/es de sua fi' "
ICOpara o ./lm de adaptàr o
de.'/icrclIl'ta.
. 10 a as necessidades das
restOl1/e
pessoas portadoras de
/!~.I OJ dos

l:e

al(fo.\·,

ajl./r;~allleI1/O

('
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011 seja,
o contexto /iuico e o legal acima detalhados
ales/ali! a p/allsibilidade
e probabilidade
da narrafim exposta pelo Mi"isfh-io Público
/)0 Fs/ado De São PaI/lo em sI/a ('.\ordia/. e qlle embaso o seu pleilo liminar.
consis/clI/e ('11I impor ti demandada I'iaçiio Aforra Lida. preceito de c/lnho comillatório.

reqllisiTO

do

"periculllm

ill

Do mesmo modo.
moral ", que Iwda

resta
mais

011 dC' dffiei! repol'(lçâo
(/OS illlerC'ssac/os
IilJlilwl' s(flis(ari\'(I posm/{/(Ia lia ('xardia!
irreparávef

a sOlis(açâo
de
ocorJ'éncia c/c /(11I da/lo
hipo/esc de 11(;0 ser concedida li

illquesriollcln!/

do
lia

q/le

a

Ob5(,1'1'O {fUL', 110 caso em tela. o ólJtiio
MinisTeria!
husca
!lIlâar
1/11I ill/CI'(,s5e
de clIl/ho social c (,o/(,lil'O. 110 caso, o dc grupo das pessoas
pol"/adoras de r/c/idéllcia (' que, eferimll/e,,'e.
terào illl'iabili:ado Oll reslringido u sell
acesso aos direitos fwula/1lell1ais (educarào: saúde; cultllra: la:e,.: trabalho. dentre
ourros) 110 hipótese da empresa requerida
nào reali:ar o preceito
cominatôrio
dewllwdo lia ('.\Ore/ial.

Desta leita. justifica-se
smistatinl.
sob 1}('11lJdas pessoas portadoras
de
gramme
em seu acesso aos diretros fimdamentais,
demauda. (' isto l1a hipótese de ser dado proccdc>ncia

a imediata cOIICC'ssào da liminar
delicic>ncia suportarem
imediato
de lfl\'ial'cl rcparaçiio ao final e/a
ao presentefeito.

Ressaltc-se
igualmente
que a presente
mostra-sc
mall(tcStamcllle
r('l"crsÍl'el CaSO. ao final. seja jl/lgada
IJI'csc1/l(, o{'âo dr conhecimc11lo.

medida Iimil1ar
impmccdclllc
a

Fillolll/cllle,
1II0SIl,(I·se illcensurâ\'eI
a /egilimidade
do
orgâo Minislcrial para a proposilul'G da presellte demanda, que husca IllIelar inlucssc
(,u/clil"O e de ullll/O malli(i.'staI1lClltc social, 1/0 caso, o de acesso das {JC'ssuas porladoras
de d<'/iciéllcias aos direitos fundamentais
de edl/cação: saúde: la:er: cllltllra: frahalho.
(' outroS. o que' IOma necessário ti adaplaçiio dos ollibllS coletims às $IItIS J1{'c('ssida(/es
('speáais. /)J'()\·id(;náa CSfllllâo adotada pc/a requerida Viaçâo Malta I.tda.
ConsideraI/do-se,
portamo. a Iwtllre=a social do interesse
tlltelado no presente {rifo. a legitimidade l\/illisterial ad\·ém do disposto nas artigos 1]7
(' 1':9. illciso 1/1. da Carta .\1agna de 1988. alem do especificado liaS Diplomas Legais
-.34- 85; 8.6!5 93 c -.85389.
Diame de todo o e.'posto. DEFIRO a liminar satisfatim
postlllada IUIexo,.(/ial, (' iSlo para ofim de impor-se à empresa requerida que. no lapso
ft'mpoml mÚximo dt, 06 ('·eis) mew .•.•.a contar da .\'tIa intimarüo. reflli;e fi obrh:flC(;a
de [u:.er comi.,tenlt'
em pnH'idenciur
fi completa adaptação da iuter;ralidade
do .•.•
ônibus de .\"tla Ú'flltl à.,· necessidade.' das IleSMJflS eortadflra.'· de deficiência.
sob pella
de. em assim não o [a:.elldo. incidir 110 pagamento
de 1I({,lta diária de RS500,OO
(quinhentos
reai.'"). para cada veículo sem (U'l'.n·ihilidade.
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qllc

se

rc/Cr('

da empresa

o {lJ'figo

req//crida

A sanção pi'elmiária
13 d" f.cf 7.347/85.

em tela será recolhida

ao fillldo

a

Prm'idcllcie a ser\'{!1I1iaao necessário para a inlimaçào
acerca do 1('01' da liminar satisfmim em !ela.
lI/I.

p,.csidemÍ!

LEONARDO

{'rl/del/!(',

.HAZZ/LLI

MARCONDES

.I,,;: de Direito.

VI

09. / 1.2009.
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