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APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–   TRANSPORTE COLETIVO URBANO - MUNICÍPIO DE
CAMPINA  GRANDE -   CRIANÇA  PORTADORA  DE
NECESSIDADES  ESPECIAIS -  GRATUIDADE DE
LOCOMOÇÃO  ASSEGURADA POR  LEI  -   PARALISIA
CEREBRAL -  COMPROVAÇÃO 
- LEI MUNICIPAL Nº 1.636/1987 - GARANTIA ESTENDIDA
À  GENITORA  DO  BENEFICIÁRIO - ACERVO
LEGISLATIVO POSTERIOR - APLICAÇÃO  DA  LEI
FEDERAL  Nº  7.853/89,  REGULAMENTADA  PELO
DECRETO Nº3.298/99 - MANUTENÇÃO DO  DECISUM -
OMISSÃO  DE  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  NA
SENTENÇA -  ARBITRAMENTO  DE OFÍCIO  COM BASE
NA SÚMULA 325 DO STJ -  PROVIMENTO PARCIAL DA
REMESSA OFICIAL E DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO
CÍVEL.

-  A meu sentir, é de todo inconcebível conceder a  isenção
de pagamento de tarifas nos transportes coletivos urbanos
ao portador de paralisia cerebral visivelmente incapacitado
de locomoção e negá-la a sua genitora, que o carrega em
seus braços, sob o argumento de interpretação restritiva da
lei  e  de  obrigatória  comprovação de deficiência  evidente,
mediante  laudo pericial  de  junta  médica. Desse modo,  a
limitação imposta pela norma municipal  vai de encontro  à
garantia da legislação de âmbito nacional,  Lei nº 7.853/89 e
Lei  n.º  13.146  de  2015,  criada  para  instituir, de  forma
abrangente, a  Política  Nacional  para  a  Integração  da
Pessoa com Deficiência.
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-   Embora  a  questão  suscitada  nos  autos  refira-se  à
prestação de serviços de transporte coletivo, o que, em tese,
constituiria tema de competência legislativa municipal, dado
o  que  dispõe  o  Art.  30,  I  e  V  da CF/881;  na  verdade,  a
matéria  envolve  predominantemente  interesse geral,  na
medida  em  que  reflete  a  existência  de  direito  inerente  a
todos os  cidadãos  portadores  de  deficiência. Assim,  as
disposições constantes na Lei nº 7.853/89, a qual o Decreto
nº 3.298/99  regulamenta,  devem  prevalecer  sobre  a
prefalada  Lei  Municipal  nº  1.636/87  ou  qualquer  outra
disposição  legal,  na  parte  em  que  se  imagine  eventual
confronto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba,  por  unanimidade,  DAR  PROVIMENTO  PARCIAL  À  REMESSA
OFICIAL E NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

RELATÓRIO

Trata-se de  Remessa Oficial e  Apelação  Cível  interposta  pela
Superintendência  de  Trânsito  e  Transportes  Públicos  de  Campina
Grande- STTP em face de sentença  (fls. 106/110) proferida pelo Juízo da 1ª
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande-PB,  que julgou
procedente  o pedido formulado na  Ação de  Obrigação de Fazer ajuizada por
José da Silva Alves, representado por sua genitora Viviane Silva Mendes,
determinando  "a  concessão  do  benefício  de  gratuidade  no  sistema  de
transporte  público  de  passageiros  de  Campina  Grande,  em favor  da  parte
genitora, na categoria de acompanhante de deficiente". Isentou o demandado
do pagamento de custas processuais e submeteu a sentença ao duplo grau de
jurisdição.

Irresignado  com tal  decisão,  a  parte  demandada  interpôs  o
presente  recurso,  postulando  pela  modificação  da  sentença  baseada  nos
seguintes argumentos:  1) a promovente, na condição de genitora de portador
de deficiência,  pleiteia o direito à gratuidade nos transportes coletivos urbanos
do  Município  com  base  no  Decreto  n.°  3.298/99  cujo  teor  não  ampara  a
proteção  almejada;  2)  o  fato  de  os  órgãos  e  entidades  do  Poder  Público
estarem obrigados a assegurar o exercício de direitos básicos aos portadores
de deficiência, não significa dizer que os seus responsáveis legais possuam o
direito  ao  transporte  gratuito  nos  coletivos  urbanos;  c)  competência  do
Município para legislar sobre assuntos de interesse local; d)  o deferimento da
gratuidade  depende  de  comprovação  da  deficiência  por  meio  de  laudo

1Art.  30.  Compete aos Municípios: I  -  legislar sobre assuntos de interesse local; (...) V -  organizar e
prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local,
incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;
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elaborado por junta médica, não podendo se estender aos acompanhantes. Ao
final, requer o provimento do apelo e consequente modificação da sentença
com a improcedência do pedido exordial (fls. 115/122).

Sem contrarrazões (certidão - fl. 125).

A douta Procuradoria de Justiça, às fls.  135/142, opinou pelo
desprovimento do recurso.

VOTO

Versa  a  presente  demanda  sobre  a  decisão  administrativa
proferida pela STTP – Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de
Campina Grande que indeferiu o pedido de extensão do direito à gratuidade da
tarifa nos transportes coletivos daquele Município em favor de sua genitora.

Sobrevindo a sentença recorrida, a magistrada a quo condenou
o ente promovido a deferir "a concessão do benefício de gratuidade no sistema
de transporte público de passageiros de Campina Grande, em favor da  parte
genitora, na categoria de acompanhante de deficiente".

O  Apelante alega  que  a  promovente  pleiteia  o  direito  à
gratuidade nos transportes coletivos urbanos do Município de Campina Grande
com base no Decreto n.° 3.298/99 cujo teor não ampara a proteção almejada.
Acrescenta que  o fato de os órgãos e entidades do Poder Público estarem
obrigados  a  assegurar  o  exercício  de  direitos  básicos  aos  portadores  de
deficiência,  não  significa  dizer  que  os  acompanhantes  dessas  pessoas
possuam o direito ao transporte gratuito nos coletivos urbanos. Por fim, afirma
que o  deferimento da concessão à gratuidade depende de comprovação da
deficiência por  meio de laudo elaborado por junta médica,  não podendo se
estender aos acompanhantes.

De  início,  reputo que,  ao  contrário  da  tese  aventada  pelo
Apelante,  a deficiência do promovente restou devidamente demonstrada pelo
acervo  probatório  de  fls.  17/22,  sendo  tais  elementos  suficientes para
comprovar  a  impossibilidade  de  locomoção  do  paciente  ensejadora da
concessão da gratuidade extensiva a sua genitora.

O  Município de Campina Grande, através da Lei nº 1.636/87,
disciplina que  apenas os deficientes com dificuldades de locomoção são
isentos  do pagamento de  tarifas  nos  transportes  coletivos e,  portanto,
autorizados a entrar pela porta dianteira de tais veículos. Vejamos:

Art.  1º.  Ficam  isentos  do  pagamento  de  tarifas  nos
transportes  coletivos urbanos  desta  cidade  e  distritos,  os
deficientes com dificuldades de locomoção.

Art. 2º. Ficam autorizados os deficientes com dificuldades de
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locomoção a entrarem pela porta dianteira nos transportes
coletivos urbanos e distritos, neste Município.

No caso em comento, embora o apelante condicione o direito
de  extensão  da  gratuidade  à  comprovação  da  deficiência  mediante  laudo
elaborado  por  junta  médica oficial, entendo  que  tanto  as  declarações  de
profissionais  que acompanham o paciente  como as fotos  colacionadas aos
autos; comprovam de forma satisfatória ser o apelado plenamente incapaz de
se locomover sem a companhia de sua genitora.

A meu sentir,  é de todo inconcebível conceder a  isenção de
pagamento de tarifas nos transportes coletivos urbanos ao portador de paralisia
cerebral visivelmente incapacitado de locomoção e negá-la a sua genitora, que
o carrega em seus braços, sob o argumento de interpretação restritiva da lei e
de obrigatória comprovação de deficiência evidente, mediante laudo pericial de
junta médica.

Desse modo, entendo que   a  limitação imposta  pela  norma
municipal vai de encontro à garantia da legislação de âmbito nacional,  Lei nº
7.853/89  e na Lei  n.º  13.146  de  2015,  criada  para  instituir, de  forma
abrangente, a Política Nacional para a Integração da Pessoa com Deficiência
cujo art. 1.º, preceitua:

Art. 1o - É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa
com  Deficiência  (Estatuto  da  Pessoa  com  Deficiência),
destinada  a  assegurar  e  a  promover,  em  condições  de
igualdade, o  exercício  dos  direitos  e  das  liberdades
fundamentais  por  pessoa  com  deficiência,  visando  à
sua inclusão social e cidadania.

Parágrafo  único.   Esta  Lei  tem como base  a  Convenção
sobre  os  Direitos  das  Pessoas  com  Deficiência  e  seu
Protocolo  Facultativo,  ratificados pelo  Congresso Nacional
por meio do Decreto Legislativo no 186, de 9 de julho de
2008, em conformidade com o procedimento previsto no §
3o do art.  5o da Constituição da República Federativa do
Brasil,  em  vigor  para  o  Brasil,  no  plano  jurídico  externo,
desde 31 de agosto de 2008, e promulgados pelo Decreto
no 6.949, de 25 de agosto de 2009, data de início de sua
vigência no plano interno.

Art.  2o  Considera-se pessoa com deficiência 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.  

Destarte,  embora  a  questão  suscitada  nos  autos  refira-se  à
prestação de
serviços  de  transporte  coletivo,  o  que,  em  tese,  constituiria  tema  de
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competência legislativa municipal, dado o que dispõe o Art. 30, I e V da CF/882;
na verdade, a matéria envolve predominantemente interesse geral, na medida
em que reflete a existência de direito inerente a todo os cidadãos portadores de
deficiência.

Assim, as disposições constantes na Lei nº 7.853/89 e e Lei n.º
13.146  de  2015 devem  prevalecer  sobre  a  prefalada  Lei  Municipal  nº
1.636/87 ou  qualquer  outra  disposição  legal,  na  parte  em  que  se  imagine
eventual confronto.

Desse  modo,  analisando  os  dispositivos  constantes  nas
normas supratranscritas,  resta  indiscutível  que  a  intenção  da  legislação  de
âmbito  nacional  foi assegurar  o  acesso  gratuito  às  pessoas  portadoras  de
deficiência, seja de que forma for, mesmo porque, acaso entendesse de forma
diferente, acarretaria a inobservância do princípio da igualdade, insculpido no
art. 5º, Caput da CF/883.

Sobre  a  política  de  interpretação  extensiva  de  direitos  aos
portadores de deficiências físicas,  em virtude do da incompatibilidade de leis,
este Egrégio TJPB já se posicionou:

PROCESSUAL CIVIL - Reexame Necessário e Apelação Cível
-  Ação  de  obrigação  de  fazer  com  pedido  de  tutela
antecipada  -  Procedência  -  Pessoa  portadora  de
necessidades especiais - Gratuidade no transporte público
-  Lei  Municipal  nº  1.636/87  -  Concessão  do  benefício
apenas  aos  que  possuem  dificuldade  de  locomoção  -
Impossibilidade da restrição - Precedentes desta Corte de
Justiça  -  Manutenção da  sentença  -  Desprovimento.  Lei
Municipal não pode conceder a gratuidade de transportes
apenas  aos  que  possuem  dificuldade  de  locomoção,
quando  a  política  nacional  para  integração  da  pessoa
portadora  de  necessidade  especiais,  por  meio  da  Lei
Federal  nº  7.853/89,  regulamentada  pelo  Decreto  nº
3.298/99, não considera a referida restrição4. 

CONSTITUCIONAL.  REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO
CÍVEL.AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  TRANSPORTE
COLETIVO  URBANO.  MUNICÍPIO  DE  CAMPINA  GRANDE.
PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. GRATUIDADE.

2Art.  30.  Compete aos Municípios: I  -  legislar sobre assuntos de interesse local; (...) V -  organizar e
prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local,
incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;

3Art. 5º. 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,  à liberdade, à igualdade,  à
segurança e à propriedade (...);
4(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00211782720138150011, 2ª Câmara Especializada Cível,
Relator DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS , j. em 23-05-2017).
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DEFICIÊNCIA  AUDITIVA.  COMPROVAÇÃO.  LEI  MUNICIPAL
Nº  1.636/1987.  GARANTIA  ESTENDIDA.  ARSENAL
LEGISLATIVO POSTERIOR. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº
7.853/89, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº3.298/99.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO  APELATÓRIO  E  DA  REMESSA..  1.  Restando
incontroversa a deficiência da autora, imperioso se torna
a aplicação da Política Nacional para Integração da Pessoa
Portadora  de  Deficiência,  por  meio  da  Lei  Federal  nº
7.853/89,  regulamentada  pelo  Decreto  nº  3.298/99,  a
qual  tem aplicação bem mais  abrangente do que a Lei
Municipal nº 1.636/875. 

Corroborando a tese aqui esposada, transcrevo o parecer 
ministerial no mesmo sentido:

[...]
pautando-se nos princípios constitucionais e respeitando
a dignidade da pessoa humana, entendemos que é dever
do  município  fornecer  transporte  gratuito  à
acompanhante do autor; para que ela possa acompanhar
e amparar seu filho, tendo em vista que o mesmo não
pode se locomover sozinho.

Por  fim,  registro  que  a  sentença  enseja  parcial  reparo  no
tocante aos honorários advocatícios, pois embora a magistrada tenha isentado
o apelante do pagamento de custas olvidou em arbitrar a verba honorária em
favor da parte vencedora.

Considerando,  ainda, que  a  demanda  está  sendo apreciada
também  por  força de remessa oficial,  eis  que contrária  à Fazenda Pública,
invoco o teor da súmula n.º 325 do STJ cujo teor estabelece que "a remessa
oficial  devolve ao Tribunal  o reexame de todas as parcelas da condenação
suportadas  pela  Fazenda  Pública,  inclusive  dos  honorários  de  advogado"6,
salientando que tal conduta não constitui reformatio in pejus7. 

Para tanto, a fixação dos honorários deve observar o seguinte
o regramento do art. 85 do CPC.

5(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00238247320148150011, 3ª Câmara
Especializada Cível, Relator DES. JOSE AURELIO DA CRUZ , j. em 05-07-2016); 
6(Súmula 325, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/05/2006, DJ 16/05/2006, p. 214);
7AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS  MORAIS  DECORRENTE DE INCLUSÃO INDEVIDA EM  CADASTRO DE INADIMPLENTES -  DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO PARA AFASTAR A MULTA APLICADA COM
AMPARO  NO  ART.  538,  PARÁGRAFO  ÚNICO,  DO  CPC.  IRRESIGNAÇÃO  DA RÉ.[...]2.  Na  linha  da  pacífica
jurisprudência  desta  Corte,  a  correção  monetária  e  os  juros  de  mora,  como consectários  legais  da  condenação
principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados pelas instâncias ordinárias até mesmo de ofício,
o  que  afasta  suposta  violação  do  princípio  do  non  reformatio  in  pejus .  Precedentes.  […]  4.  Agravo  regimental
desprovido. (AgRg no REsp 1242968/PB, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe
14/09/2015)
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In casu, atenta aos critérios estabelecidos no § 8.º8 c/c  § 2.º do
art.  85 do CPC, entendo por bem fixar os honorários advocatícios de forma
equitativa  no  valor  de  R$  1.000,00(hum  mil  reais),  por  ser  inestimável  o
proveito econômico obtido pelo apelado. 

Feitas  tais  considerações,  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL À
REMESSA OFICIAL para  fixar  os  honorários  advocatícios  no  valor  de  R$
1.000,00(hum mil  reais)  e   NEGO PROVIMENTO  AO  APELO mantendo  a
sentença em todos os seus demais termos.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Exmº. Des.  Leandro  dos  Santos.
Participaram  do  julgamento,  além  da  Relatora,  eminente  Desª.  Maria  de
Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti,  o  Des. José  Ricardo  Porto  e  o  Des.
Leandro dos Santos. Presente à sessão o Exmº. Dr. Herbert Douglas Targino,
Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 27 de
março de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
              RELATORA

8§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da
causa  for  muito  baixo,  o  juiz  fixará  o  valor  dos  honorários  por  apreciação  equitativa,  observando  o
disposto nos incisos do § 2o.
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