
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
REMESSA OFICIAL Nº. 0021309-70.2011.815.0011 –2ª Vara da Fazenda Campina Grande
RELATOR : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator :  Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides.
Juízo Recorrente: Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital
Recorrido : Maria Edite Guedes Wanderley
Defensor : José Alípio Bezerra  de Melo (OAB/PB 3643).
Primeiro Interessado : Município  de Campina Grande representado por  sua Procuradora
Herlaine Roberta Nogueira Dantas (OAB/PB nº 10.410)
Segundo Interessado: Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos - STTP
Advogado : Jolbeer Cristian Barbosa Amorim

AÇÃO  COMINATÓRIA  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.
IMPOSSIBILIDADE  DE  UTILIZAÇÃO  DA  GRATUIDADE  DO
TRANSPORTE PÚBLICO. DEFICIENTE VISUAL. PROCEDÊNCIA
DO  PEDIDO.  REMESSA NECESSÁRIA .  PREENCHIMENTO  DO
REQUISITOS. DESPROVIMENTO DA REMESSA.

—  1.  É legítima a adoção da técnica de fundamentação referencial (per relationem),
utilizada  quando  há  expressa  alusão  a  decisum  anterior  ou  parecer  do  Ministério
Público,  incorporando,  formalmente,  tais  manifestações  ao  ato  jurisdicional.  (REsp
1263045/PR,  Rel.  MinistroCASTRO  MEIRA,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
16/02/2012, DJe 05/03/2012) (EDcl no AgRg no AREsp 94942 MG 2011/0219687-0 T2 -
SEGUNDA TURMA Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES  DJe 14/02/2013 

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS os  presentes  autos  acima
identificados.

ACORDA a  Terceira  Câmara  Cível  do  Colendo  Tribunal  de  Justiça  do
Estado da Paraíba,  à unanimidade, em negar provimento à remessa necessária, nos termos do
voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária em face da sentença proferida às fls.78/80
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Maria Edite Guedes Wanderley contra o
Município de Campina Grande e a Superintendência de Trânsito e Transportes Públcios – STTP.

Na  sentença,  a  magistrada  a  quo julgou  procedente  o  pedido,  para
“acolhendo a preliminar , excluir o Município de Campina Grande do polo passivo e determinar  à
STTP que proceda com a renovação do benefício de gratuidade no sistema de transporte público de
passageiros de Campina Grande, em favor da parte promovente Maria Eudite Guedes Wanderley,
na categoria deficiente.”



 
Não houve recurso voluntário.
 
A  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo  desprovimento  da  remessa

(fls.91/93).

É o relatório. 

VOTO.

Primeiramente,  registro  ser  possível,  acaso  o  julgador  concorde  com os
fundamentos  do Parecer  Ministerial,  utilizá-los  também como razão de decidir.  Sobre o ponto,
seguem entendimentos do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Falta de funda-
mentação. Alegada ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Não  ocorrência.  Motivação  per  relationem.  Legitimidade.  Precedentes.
Agravo regimental não provido. 1.  É firme a jurisprudência da Corte no
sentido de que não caracteriza ofensa ao art. 93, inciso IX, da Cosntitui-
ção a decisão que adota como razões de decidir os fundamentos lançados
no parecer do Ministério Público. 2. Regimental ao qual se nega provimen-
to. ARE 742212 DF Primeira Turma Min. DIAS TOFFOLI   DJe-197 DI-
VULG 08-10-2014 PUBLIC 09-10-2014 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010)  ALEGADA VIO� -
LAÇÃO A PRECEITO INSCRITO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA  DIREITO LO� -

CAL  INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO  INCORPORAÇÃO, AO� �
ACÓRDÃO, DAS RAZÕES EXPOSTAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  MO� -

TIVAÇÃO  PER  RELATIONEM   LEGITIMIDADE  JURÍDICO-CONSTITUCIONAL� � �
DESSA TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO  AGRAVO IMPROVIDO.  � ARE 788234 RO

Segunda Turma ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-249 DIVULG 17-12-2014 PUBLIC 18-12-
2014 Min. CELSO DE MELLO 

ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  ACLARATÓRIOS.  AÇÃO  CAUTELAR  DE-

PRODUÇÃO  ANTECIPADA  DE  PROVA.  INTERDIÇÃO  DE  ESTABELECIMENTOIN-
DUSTRIAL. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É

legítima a adoção da técnica de fundamentação referencial (per relationem), utilizada
quando há expressa alusão a decisum anterior ou parecer do Ministério Público, incor-

porando, formalmente, tais manifestações ao ato jurisdicional. (REsp 1263045/PR, Rel.
MinistroCASTRO  MEIRA,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  16/02/2012,  DJe

05/03/2012) 2. A via dos embargos de declaração não se prestam para promovernova dis-
cussão da causa, mormente quando não houver sido suscitado,objetivamente, nenhum vício

que, acaso existente, possa inviabilizara compreensão do julgado embargado.3. Ademais
disso, no caso em concreto, o acórdão recorrido abordou,de forma fundamentada, todos os

pontos  essenciais  para  o  deslinde  dacontrovérsia,  conforme  se  pode  verificar  às  fls
366/368 dos autos.4. Embargos de declaração rejeitados. EDcl no AgRg no AREsp 94942

MG 2011/0219687-0 T2 - SEGUNDA TURMA Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES

DJe 14/02/2013 



Dito isso, e tendo por pertinentes as ponderações do Ilustre Procurador de
Justiça,  Doriel  Veloso Gouveia acerca da discussão em pauta,  adoto INTEGRALMENTE como
razões de decidir o conteúdo inicial do parecer lançado às fls. 91/93, no trecho a seguir colacionado:

Colhe-se dos autos que a promovente ajuizou a demanda sob exame almejando a renovação

do beneficio da Campina Grande, em virtude de ser portadora de Campina Grande, em
virtude de ser portadora de Laudo Médico fls.10

A sentença deve ser mantida.

Nota-se tratar de direito dos portadores de deficiência, cujo escopo basilar está a serviço de

um fim constitucional, qual seja, a proteção à vida digna, como uma forma de integrar a
pessoa portadora de deficiência, respeitando os valores básicos da igualdade de tratamento,

oportunidade e justiça social.

Observa-se que a promovente já fez jus ao beneficio pleiteado, em oportunidade anterior,

conforme demonstram as carteiras de deficiente da autora concedidas pela apelada STTP
(fl. 148).

Afora  o  direito  adquirido  (art.5º,  XXXVI da  CF/88),  nota-se,  ainda  o  dever  do  Poder

Público  dispensar  tratamento diferenciado  aos portadores  de  deficiência,  através  de sua
integração social,  o que não foi  atendido, mormente sob o prisma da igualdade no seu

aspecto substancial.

Nesse sentido, julgados do Tribunal de Justiça da Paraíba:

RECURSO OFICIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER GRATUIDADE EM

TRANSPORTE COLETIVO. AUTOR PORTADOR DE DEFICIÊNCIA VISUAL.
ALEGAÇÃO  DE  QUE  O  AUTOR  NÃO  POSSUI  DIFICULDADE  DE

LOCOMOÇÃO. COMPROVAÇÃO DA RESTRIÇÃO. ILEGALIDADE DO ATO.
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ E DO TJPB. ART. 557, CAPUT, DO

CPC E SÚMULA 253, STJ. SENTENÇA MANTIDA. SEGUIMENTO NEGADO. -
il.] O tratamento diferenciado dispensado aos deficientes fisicos configura princípio

constitucional  que  procura,  por  meio  de  tratamento  distinto,  promover-lhes  a
integração  na  sociedade.  O  princípio  da  isonomia,  ao  invés  de  ser  infringido,  é

prestigiado,  conforme  os  postulados  da  igualdade  material  que  atualmente
consubstancia. 5. No sopesamento de valores, diante do caso concreto, o principio do

amparo aos deficientes físicos prevalece sobre o princípio do equilíbrio econômico-
financeiro do contrato administrativo, consoante os ditames da proporcionalidade.] -

Consoante Jurisprudência pacífica do TJPB, tÉ legítima a pretensão de deficiente, de
ser  beneficiado  pela  norma  isentiva  de  pagamento  de  passagens  nos  transportes

coletivos,  prevista  na  Lei  Municipal  1.636/87,  quando  resta  devidamente
comprovado a presença dos pressupostos legaisi,.2 - Conforme art. 557, caput, CPC,

O relator negara seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente
prejudicado  ou  em  confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência  dominante  do

respectivo  tribunal  (TJPB  -  ACÓRDÃO  DECISÃO  do  Processo  SILVA  ..:001
18824920118150011, - Não possui -, Relator DES JOAO ALVES p  em 09-10-2014)

REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL.  Ação  de  Obrigação  de  Fazer.
Gratuidade  de  Transporte  intermunicipal.  Deficiente.  Direito  constitucionalmente

assegurado.  Art.  262 da  CF 88.  Lei  Municipal  n°  1.636/87 prevendo direito  aos
deficientes  com  dificuldade  de  locomoção.  Decreto  n°  3  298/99  considerada  a



deficiência  auditiva  como  portadora  de  deficiência.  O  beneficio  do  transporte
coletivo  é  para  facilitar  o  tratamento  de  pessoas  portadoras  de  deficiência,

evitando  que  O  custo  do  transporte  sela  fator  impeditivo  à  procura  de
tratamento.  O  Decreto  n°  3.298/99,  em seu  art.  42,  considera  portadora  de

deficiência a pessoa com 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.  TJPB  -  Acórdão  do  processo  n°
00120100196482001  -  Órgão  (1  CAMARA CIVEL)  -  Relator  DES.  JOSE  Dl

LORENZO SERPA - j. em 23/02/2012

ADMINISTRATIVO Remessa Oficial e Apelação Cível Mandado de Segurança com

pedido Liminar  Deficiente Físico Gratuidade em transporte público municipal
Indeferimento do beneficio pelo órgão de trânsito local Benesse concedida desde

2005  Deficiência  comprovada  Segurança  concedida  em  primeiro  grau
Manutenção da sentença Precedentes  desta Corte Desprovimento do apelo e da

remessa. É legítima a pretensão de deficiente, de ser beneficiado pela norma isentiva
de  pagamento  de  passagens  nos  transportes  coletivos,  prevista  na  Lei  Municipal

1.636/87 quando resta devidamente comprovado a presença dos pressupostos legais.
TJPB - Acórdão do processo n° 00120100194925001 - Órgão (3 CAMARA CIVEL)

- Relator DR. ALUIZIO BEZERRA FILHO -j. em 07/02/2012

APELAÇÃO  CÍVEL E  RECURSO  OFICIAL.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.

DEFICIENTE  AUDITIVO.  GRATUIDADE  EM  TRANPORTE  COLETIVO.
RESTRIÇÃO  A  PORTADORES  DE  DEFICIÊNCIA  DE  LOCOMOÇÃO.

ILEGALIDADE DO ATO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO
DOS RECURSOS.  O tratamento diferenciado dispensado aos deficientes  físicos

configura  principio  constitucional  que  procura,  por  meio  de  tratamento
distinto, promover-lhes a integracão na sociedade. O principio da isonomia, ao

invés  de  ser  infringido,  é  prestigiado,  conforme  os  postulados  da  igualdade
material que atualmente consubstancia. 5. No sopesamento de valores, diante do

caso  concreto,  o  princípio  do  amparo  aos  deficientes  fisicos  prevalece  sobre  o
princípio do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo consoante os

ditames  da  proporcionalidade.  É  legítima  a  pretensão  de  deficiente,  de  ser
beneficiado  pela  norma  isentiva  de  pagamento  de  passagens  nos  transportes

coletivos,  prevista  na  Lei  Municipal  1.636/87,  quando  resta  devidamente
comprovado a  presença  dos pressupostos  legais.  TJPB -  Acórdão  do processo  n°

00120100274016001 - Órgão (4A CAMARA CIVEL) - Relator DES. JOAO ALVES
DA SILVA -j. em 07/02/2012

Sendo assim, tendo a promovente comprovado que é portadora de deficiência visual (CID 

H17.0 - H54.4), constitui direito constitucional e infraconstitucional de ter acesso ao 
transporte coletivo de forma gratuita, como, aliás, já lhe havia sido deferido.

Ante tais razões, o Ministério Público Estadual, por sua Procuradoria de Justiça Ova é pelo 
conhecimento da remessa e pelo seu desprovimento.

João Pessoa, 04 de fevereiro de 2015

Doriel Veloso 

Procurador de Justiça”



Assim, não há que se falar em reforma da sentença proferida em primeiro
grau.

Ante  o  exposto,  nego  provimento  à  remessa  necessária,  mantendo  a
sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu o julgamento, com voto, a Exma. Desa. Maria das Graças Morais
Guedes (Presidente). Presentes no julgamento, o Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) (Relator)
e o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Presente  ao  julgamento,  também,  o  Exma.  Dra.  Ana  Cândida  Espínola,
Promotora de Justiça Convocada.

João Pessoa, 22 de agosto de 2017.

                                                       Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
                                                       RELATOR / Juiz convocado



ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

REMESSA OFICIAL Nº. 0021309-70.2011.815.0011 –2ª Vara da Fazenda Campina Grande

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária em face da sentença proferida às fls.78/80
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Maria Edite Guedes Wanderley contra o
Município de Campina Grande e a Superintendência de Trânsito e Transportes Públcios – STTP.

Na  sentença,  a  magistrada  a  quo julgou  procedente  o  pedido,  para
“acolhendo a preliminar , excluir o Município de Campina Grande do polo passivo e determinar  à
STTP que proceda com a renovação do benefício de gratuidade no sistema de transporte público de
passageiros de Campina Grande, em favor da parte promovente Maria Eudite Guedes Wanderley,
na categoria deficiente.”

 
Não houve recurso voluntário.
 
A  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo  desprovimento  da  remessa

(fls.91/93).

É o relatório. 

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 02 de agosto de 2017.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
                                        Relator
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