
EXCELENTÍSSIMO JUIZ FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE VITÓRIA DA CONQUISTA

PEDIDO LIMINAR

Ref: IC nº 1.14.007.000618/2015-53

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com fundamento nos arts. 129, inciso III da

Constituição Federal, bem como no art.  6º,  VII,  alínea  b,  da Lei  Complementar nº

75/1993, vem propor AÇÃO CIVIL PÚBLICA em face das seguintes pessoas jurídicas:

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL (ANAC),  autarquia  especial  federal,

criada nos termos da Lei 11.182/2005, inscrita no  CNPJ 07.947.821/0001-89,

com endereço  no  Setor  Comercial  Sul,  Quadra  09,  Lote  C,  Edifício  Parque

Cidade Corporate, Torre A (1º ao 7º andar), Brasília/DF, CEP 70.308-200;

UNIÃO,  pessoa  jurídica  de  direito  público  interno,  podendo  receber

comunicações  processuais  na  Praça  Cairu,  s/n,  Ed.  Carlos  Pereira  Filho  –

Térreo, Centro, Ilhéus/BA, na pessoa do Procurador(a) Seccional da Advocacia-

Geral da União;

ESTADO  DA  BAHIA,  pessoa  jurídica  de  direito  público  interno,  CNPJ

13.937.032/0001-60, com endereço na Governadoria, situada na 3ª Avenida,

390, Plataforma IV, Ala Sul – Centro Administrativo da Bahia (CAB), CEP 40.301-

155, a ser citado através de seu Excelentíssimo Senhor Governador do Estado
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e/ou Procurador-geral do Estado, na Procuradoria-geral do Estado, situada na

3ªAvenida, 390, Plataforma IV, Ala Sul – Centro Administrativo da Bahia (CAB),

CEP 41.745- 005, telefone(71) 3115-6785;

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS  PÚBLICOS DE ENERGIA,

TRANSPORTES  E  COMUNICAÇÕES  DA BAHIA (AGERBA),  pessoa  jurídica  de

direito público, com CNPJ nº 02.962.576/0001-65, com sede em Avenida Luiz

Viana Filho, s/nº, Centro Administrativo da Bahia (CAB), Salvador/BA;

SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E  REPRESENTACOES  LTDA, sociedade

limitada, CNPJ nº 43.217.280/0001-05, com sede na Rua Bela Cintra, nº 1149,

8º Andar, Conj. 81, Consolação, São Paulo/SP, CEP 01415-907;

AZUL  LINHAS  AEREAS  BRASILEIRAS  S/A, sociedade  anônima,  CNPJ  nº

09.296.295/0001-60, com sede na Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, nº

939,  Cond.  Castelo  Branco  Office  Park,  Ed.  Jatobá,  9º  Andar,  Tamboré,

Barueri/SP, CEP 06.460-040, e;

PASSAREDO  TRANSPORTES  AEREOS  S/A,  sociedade  anônima,  CNPJ  nº

00.512.777/0001-35,  com sede na Av.  Thomaz  Alberto  Whately,  S/nº,  Lotes

14,16, 20 e 22, Jardim Aeroporto, Ribeirão Preto/SP, CEP 14.078-550; 

pelos fatos e fundamentos que passa a expor:

I – DO OBJETO

A  presente  ação  visa  garantir  condições  mínimas  de  acessibilidade  aos

passageiros  com  necessidade  de  assistência  especial (PNAE)  no  embarque  e

desembarque  realizados  no  Aeroporto  Pedro  Otacílio  Figueiredo  em  Vitória  da

Conquista. 

O acrônimo PNAE engloba diversas limitações físicas descritas no anexo I da

Resolução ANAC nº 28/2013 (DOC 12). A ação civil pública trata apenas dos passageiros

que precisam de cadeiras de rodas no embarque e desembarque (WCHS e WCHC) das

aeronaves. 
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Além da indenização por dano moral coletivo e da correção do comportamento

ilegal  apresentado, o  Ministério Público Federal  requer ainda o reconhecimento da

omissão da ANAC, da UNIÃO, do ESTADO DA BAHIA e da AGERBA em fiscalizar o serviço

prestado  pelas  demais  corrés  e  a  condenação  em obrigação  de  fazer  destinada  a

regularizar os atos de fiscalização e a não tolerar comportamentos como os descritos

na inicial em outros aeroportos de Vitória da Conquista.

II - DOS FATOS

Foi instaurado, no âmbito desta Procuradoria da República no Município de

Vitória  da  Conquista,  o  Inquérito  Civil  nº  1.14.007.000618/2015-53,  que  teve  por

objetivo apurar as condições de funcionamento do Aeroporto Pedro Otacílio Figueiredo.

A partir  de requisição  do MPF, a  ANAC apresentou o Relatório  de Inspeção

Aeroportuária  nº  038P/SIA-GFIC/2015,  de  17/09/2015  (DOC  2).  Do  rol  de

irregularidades  constatadas  pela  Autarquia,  a  não  disponibilização  de  sistema

eletrônico de ascenso/descenso para os passageiros com necessidade de assistência

especial  foi  o  item  que  reclamava  a  atuação  mais  urgente  do  MPF.  Tendo  em

consideração  a  relevância  do  tema,  o  inquérito  civil  reuniu  outros  elementos  de

informação  acerca  do  modo  de  embarque  e  desembarque  de  tais  passageiros.

Constatou-se, ao final, que o movimento de ascenso e descenso no  Aeroporto Pedro

Otacílio Figueiredo é realizado manualmente, mediante a inadequada intervenção de

funcionários das companhias.

Instada  pelo  MPF,  a  operadora  aeroportuária  SOCICAM  aduziu  que  o

movimento de embarque e desembarque dos PNAE era realizado através do transporte

por  funcionários  privados  em cadeiras  de  bordo  com dimensões  específicas  para  a

aeronave das companhias aéreas (DOC 3):

Cumpre informar que o embarque e desembarque dos usuários com necessidades especiais
de  acessibilidade,  são  atendidos  por  equipamentos  de  ascenso  e  descenso  adequados
conforme as normas de acessibilidade.
E neste ato esclarece que o Aeroporto Pedro Otacílio Figueiredo em Vitória da Conquista-
BA oferece plenas condições de acessibilidade contando com ampla estrutura para atender
os usuários com deficiência ou mobilidade reduzida.
Dispõe  assim,  dos  itens  de  acessibilidade  que  atualmente  atendem  plenamente  as
necessidades, permitindo trânsito acessível por todo o Aeroporto.
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Assim, estão à disposição cadeiras de rodas que são utilizadas do balcão do check-in até a
aeronave, e para o embarque/desembarque na aeronave, são utilizadas as cadeiras de
bordo estreitas, (fotos em anexo) compatíveis com as configurações da aeronave, assim
como  estabelece  os  procedimentos  relativos  à  Resolução  nº  280/Agência  Nacional  de
Aviação Civil  (ANAC),  de 11 de julho de 2013,  sobre acessibilidade de passageiro com
necessidade de assistência especial (PNAE) ao transporte aéreo público.

As duas companhias aéreas que atuam no Aeroporto Pedro Otacílio Figueiredo

foram igualmente  requisitadas  a  apresentar  esclarecimentos.  A  AZUL assinalou  que

segue as normas vigentes, capacita seus funcionários sobre o tema e que, devido  à

diminuta  estrutura  aeroportuária,  não  é  disponibilizada  passarela  telescópica  para

comunicação  entre  o  terminal  e  a  aeronave.  Acrescentou que oferece  cadeiras  de

rodas  para locomoção até a  aeronave,  bem como fornece uma outra cadeira mais

estreita para deslocamento do aeroporto até o respectivo assento (DOC 4):

Após explanação inicial, outro ponto importante, e de que deve ser ressaltado, é que as
empresas aéreas são responsáveis pelos passageiros desde o momento da realização do
check in até o seu desembarque. Assim, visando atendimento às pessoas com necessidades
especiais, a AZUL disponibiliza cadeiras de rodas para sua locomoção até a aeronave, bem
como, posteriormente, fornece outra cadeira de rodas, que é um pouco mais estreita,
para transportar o passageiro (dentro da aeronave) até o seu assento. 

A  PASSAREDO,  por  fim,  aduziu  que  seria  faculdade  da  companhia  aérea

disponibilizar equipamentos de ascenso e descenso, uma vez que as aeronaves ATR 72

possuem altura  máxima  da  parte  inferior  do  vão  da  porta  de  acesso  à  cabine  de

passageiros entre 1,34m e 1,49m, dependendo da carga (DOC 5):

1) De acordo com a resolução 280/22013, em seu art. 20 e seus respectivos parágrafos, em
regra o embarque e desembarque do PNAE devem ser realizados preferencialmente por
pontes de embarque ou por equipamento de ascenso e descenso ou rampa, os quais devem
ser disponibilizados e operados pelo operador aeroportuário (podendo ser cobrado preço
específico  dos  operadores  aéreos),  assim sendo é uma faculdade da Companhia  Aérea
disponibilizar e operar esse equipamento.
Ademais, a PASSAREDO enquadra-se na exceção descrita no § 4º a § 7º do art. 20:
(…) 
A PASSAREDO opera com aeronaves  ATR 72,  as quais possuem altura máxima da parte
inferior do vão da porta de acesso à cabine de passageiros entre 1,34 e 1,49 dependente
do quanto à aeronave estiver carregada (quanto maior o peso menor a altura), conforme
documento anexo. Portanto, enquadra-se na previsão do § 4º, do art. 20, acima descrito.
2) Dessa forma, com o intuito de atender plenamente a resolução, o transporte dos PNAE
esta sendo realizado em cadeiras aptas para o transporte de pessoas deficientes ou com
mobilidade reduzida, onde o PNAE é conduzido até a aeronave na cadeira com cinto e
direcionado ao assento em segurança, conforme foto anexa.
Os PNAE são transportados nestas cadeiras até seu assento, de forma segura e digna, não
havendo qualquer ato que afronte sua dignidade. Para tanto, a PASSAREDO disponibiliza
pessoal  treinado  e  capacitado,  conforme  Curso  “Passageiro  com  Necessidade  de
Atendimento Especial (PNAE)”, conforme documentos anexos, Treinamento Módulo 5 e os
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certificados  dos  treinamentos  realizados  pelos  colaboradores  da  base  de  Vitória  da
Conquista.

Em suma, a SOCICAM, a AZUL e a PASSAREDO são uníssonos em reconhecer o

modo  como  os  passageiros  com  alguma  deficiência  física  de  locomoção  são

transportados no serviço aéreo em Vitória da Conquista. Não bastassem as explicações,

as ilustrações fornecidas pela  SOCICAM demonstram detalhadamente o procedimento

adotado (DOC 5). O transporte é realizado por dois funcionários, que estabelecem em

sincronia o momento para levantar o passageiro. O primeiro funcionário se posiciona

atrás do passageiro sustentando-o pelas axilas, enquanto que o segundo funcionário o

levanta também pelas pernas, segurando-o na altura dos joelhos. O passageiro é então

transportado para a cadeira de dimensões reduzidas e mais uma vez elevado pelos

funcionários, desta vez para dentro da aeronave. 

A foto cedida pela PASSAREDO reproduz uma das fases desta operação:

Conforme  explanado  mais  adiante,  o  tratamento  fere  a  autonomia  e  a

independência  do  portador  de  limitação  física  ao  não  permitir  que  exerça  com

independência o seu direito de locomoção e ao submetê-lo a tratamento vexatório e

discriminatório.

     
Procuradoria da República em Vitória da Conquista/BA 5/38
Rua Ivo Freire de Aguiar, nº. 567, Candeias - Tel. 77-3201-7100 -  CEP 45.028.095                                               



A redução da capacidade de locomoção do deficiente físico é resultado não

apenas de limitações do corpo humano mas, principalmente, da influência de barreiras

e fatores socioambientais que impedem a participação plena do cidadão na sociedade.

Muitas das vezes, estas barreiras são obstáculos criados pela própria sociedade que

acabam por reprimir o exercício de direitos básicos do cidadão. A evolução tecnológica

da  sociedade  levou  a  superação  de  tais  barreiras  mediante  a  implementação  de

adaptações que conferem acessibilidade a estes cidadãos.

É o que ocorre nos autos. O Aeroporto Pedro Otacílio Figueiredo funciona com

a disponibilização de rampa ou escada da aeronave para o solo, o que, pelos notórios

motivos de incompatibilidade com a limitação física dos PNAEs, não permite que o

passageiro embarque ou desembarque de modo autônomo. A barreira artificial inserida

no  serviço  aéreo  local  pode  ser  superada  com  a  aquisição  de  instrumentos  já

disponibilizados no mercado, conforme demonstra a proposta comercial descrita mais

abaixo.

A acessibilidade  às  aeronaves  que  trafegam  pelo  aeroporto  de  Vitoria  da

Conquista/BA  deve  ser  compreendida  a  partir  da  disponibilização  de  condições

necessárias  para  o  ingresso  da  pessoa  com mobilidade  reduzida,  com segurança  e

autonomia, nos veículos de transporte aéreo de passageiros. Faz-se mister que esteja

sempre disponível equipamento específico para traslado e pronto para o uso, de modo

que  nenhum  passageiro  com  deficiência  de  natureza  física  tenha  que  passar  por

situação degradante para subir ou descer da aeronave.

Tal quadro persiste sobretudo diante da omissão da atuação da ANAC, UNIÃO,

do ESTADO DA BAHIA e da AGERBA, responsáveis por regular e fiscalizar as atividades

de aviação civil e de infraestrutura aeronáutica e aeroportuária. O  Aeroporto Pedro

Otacílio Figueiredo carece de fiscalização acerca das medidas a serem adotadas pelas

empresas prestadoras de serviços aéreos e pelo operador aeroportuário.

Em razão  de  todo  o  exposto  é  que  não  resta  outra  opção  ao  MINISTÉRIO

PÚBLICO FEDERAL senão a propositura da presente ação civil  pública, tendo como

escopo garantir a disponibilização em tempo integral de equipamento semelhante a

rampa  ou  escada  de  acesso  adaptado  ao  portador  de  necessidade  especial  e  de
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funcionários capacitados a operá-lo em tempo integral sempre que houver embarque e

desembarque de passageiros no Aeroporto Pedro Otacílio Figueiredo.

III - DA COMPETÊNCIA FEDERAL E DA LEGITIMIDADE

A competência  da  Justiça  Federal  para  o  processamento  e  julgamento  da

presente demanda encontra-se consubstanciada no art. 109, I, da Constituição Federal,

in verbis: “Aos juízes federais compete processar e julgar: [...] causas em que a União,

entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de

autoras,  rés,  assistentes  ou  oponentes,  exceto  as  de  falência,  as  de  acidente  de

trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”. 

A ação civil pública versa a respeito de ilegalidade atinente ao próprio serviço

de transporte aéreo. O embarque e desembarque são atividades inseridas no conceito

de transporte aéreo, conforme conceito legal extraído da Lei nº 7.565/1986 (Código

Brasileiro de Aeronáutica):

Art.  233.  A execução  do  contrato  de  transporte  aéreo  de  passageiro  compreende  as
operações de embarque e desembarque, além das efetuadas a bordo da aeronave.
§ 1º Considera-se operação de embarque a que se realiza desde quando o passageiro já
despachado no aeroporto, transpõe o limite da área destinada ao público em geral e entra
na respectiva aeronave, abrangendo o percurso feito a pé, por meios mecânicos ou com a
utilização de viaturas.

Inserido  no  plexo  de  atividades  de  competência  da  União  (art.  21,  XII,  c,

Constituição Federal), a deficiência no serviço federal atrai a competência da Justiça

Federal.

Esclareça-se que a  exploração do  Aeroporto  Pedro  Otacílio  Figueiredo  foi

delegada pela UNIÃO ao ESTADO DA BAHIA (DOC 8), que por sua vez concedeu o uso do

bem a  SOCICAM  sob a supervisão da  AGERBA (DOC 7). O ato em si não influencia a

fixação da competência, porque (I) o transporte aéreo de passageiro, de atribuição

federal,  inclui  as  atividades  de  embarque  e  desembarque,  conforme  demonstrado

acima, (II) o serviço de transporte aéreo não se confunde com o serviço aeroportuário

estadual, (III) a perpetuação da omissão da AGERBA e do ESTADO DA BAHIA subsidia o

pedido de caducidade do contrato de concessão e da rescisão do ato de delegação,

retornando a administração do aeródromo para a UNIÃO e a ANAC.
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Frise-se, ainda, que a  ANAC  e a  UNIÃO  são legitimados passivos desta ação

civil pública pois falharam nas atividades de regulação e fiscalização da infraestrutura

aeronáutica e aeroportuária.

A presente ação civil pública objetiva evitar a ocorrência de dano de âmbito

local,  sendo  a  Justiça  Federal  de  Vitória  da  Conquista/BA é  competente  para  o

conhecimento  e  o  julgamento  da  lide,  nos  termos  do  art.  109,  I,  da  Constituição

Federal  e  do  art.  21  da  Lei  nº  7.347/85  c/c  o  art.  93  do  Código  de  Defesa  do

Consumidor.

IV - DO FUNDAMENTO JURÍDICO

A - DO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

A Lei  nº  13.146/2015 (Estatuo da Pessoa com Deficiência)  reconhece como

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 por obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de

condições  com as  demais  pessoas”.  O  conceito  de  deficiência  não  é  um conceito

isoladamente  médico  ou  biológico.  A limitação  de  natureza  física  ganha  densidade

jurídica apenas em razão de barreiras arquitetônicas e socioambientais que impedem o

desenvolvimento pleno da liberdade de locomoção do cidadão na sociedade.

A Convenção  Internacional  sobre  os  Direitos  das  Pessoas  com  Deficiência

assinado em Nova York em 30 de março de 2007 reconhece que “a deficiência é um

conceito em evolução e que a  deficiência  resulta da interação entre pessoas  com

deficiência e as barreiras devidas às atitudes e ao ambiente que impedem a plena e

efetiva participação dessas pessoas na sociedade (...)”. O processo de consolidação da

autonomia da pessoa com alguma limitação passa pela identificação da barreira que

impede o exercício pleno de algum direito e da adaptação do ambiente para conferir

autonomia a este cidadão.

A  Constituição  Federal  não  olvidou  o  tema.  Além  da  igualdade  material

prevista no preâmbulo e no  caput  do art. 5º, a Constituição Federal prevê de modo

específico a garantia da autonomia ao portador de necessidades especiais através da
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adequação de logradouros, edifícios de uso público e veículos de transporte coletivo a

fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência (art. 227, § 2º).

No  plano  infraconstitucional,  a  eliminação  de  barreiras  artificiais  é  prevista

taxativamente no art. 2º da Lei nº 7.853/1989, art. 11 da Lei nº 10.098/2000, e arts.

46 e 48 da Lei nº 13.146/2015.

A  promoção  da  autonomia  à  pessoa  com  deficiência  é  garantida  pelo

desenvolvimento de tecnologias assistivas que visam eliminar as barreiras existentes na

sociedade (art.  3º,  inciso  III,  Estatuto da Pessoa com Deficiência).  O enfoque mais

condizente, portanto, com a evolução da sociedade atual é a promoção da igualdade

material  mediante o estímulo a implementação de medidas que visam fortalecer a

autonomia  do  portador  de  necessidades  especiais,  a  ponto  de  a  Convenção

Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência determinar como um dos

eixos  fundamentais  do  Pacto  o  estímulo  a  pesquisa  e  desenvolvimento  de  novas

tecnologias  “destinados  a  atender  às  necessidades  específicas  de  pessoas  com

deficiência”.

Passou-se então  a  reconhecer  que o tratamento discriminatório  não  ocorre

apenas por alguma ação dolosa, mas também pela ausência de ajustamento razoável

quando ela se mostrar possível. Consta do art. 2º da Convenção:

Discriminação por motivo de deficiência significa qualquer diferenciação, exclusão ou
restrição baseada em deficiência, com o propósito ou efeito de impedir ou impossibilitar
o  reconhecimento,  o  desfrute  ou  o  exercício,  em igualdade de  oportunidades  com as
demais  pessoas,  de  todos  os  direitos  humanos  e  liberdades  fundamentais  nos  âmbitos
político, econômico, social, cultural, civil ou qualquer outro. 
Abrange todas as formas de discriminação, inclusive a recusa de adaptação razoável. 

No mesmo sentido, a Convenção Interamericana para a Eliminação de todas as

Formas  de  Discriminação  contra  Pessoas  Portadoras  de  Deficiência  (Decreto  nº

3.956/2001) – que goza de status superior a legislação infralegal (STF: RE 466.343-SP,

RE  349.703-RS  e  RE  511.961-SP)  integrando  o  bloco  de  constitucionalidade  –  e

determina que o Estado se abstenha de restrições baseada em deficiência que tenha o

efeito de prejudicar o exercício de direitos humanos e de liberdades fundamentais.
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A Lei  13.146/2015,  em consonância  com as  normas  internacionais  citadas,

trilhou igual caminho e vedou o tratamento discriminatório por omissão dos agentes

responsáveis (art. 4º):

Art. 4ª  Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as
demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação.
§ 1o Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição
ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir
ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de
pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de
tecnologias assistivas.

Nota-se,  em  resumo,  que  (I)  a  limitação  física  exibida  pela  pessoa  com

deficiência  decorre  também  de  barreiras  arquitetônicas  e  socioambientais,  (II)

desenvolvida a tecnologia assistiva apta a eliminar esta barreira, a sociedade deve

envidar esforços para garantir que o deficiente físico consiga viver com autonomia e

dignidade, (III) a omissão em implementar a tecnologia assistiva representa uma das

formas atuais de discriminação.

A situação  retratada  de  discriminação  é  a  encontrada  no  Aeroporto  Pedro

Otacílio Figueiredo. 

B - A RESOLUÇÃO ANAC Nº 280/2013 E O AEROPORTO PEDRO OTACÍLIO

FIGUEIREDO

As  regras  de  acessibilidade  em  aeródromos  públicos  são  definidas  pela

Resolução  Anac  nº  280/2013.  De  acordo  com  a  altura  da  aeronave,  a  Resolução

apresenta diferentes abordagens sobre o tema.

Os aeródromos que operam com aeronaves de altura maior do que 1,60m da

parte inferior do vão da porta de acesso à cabine de passageiros em relação ao solo

devem disponibilizar pontes de embarque, rampa ou outro equipamento de ascenso e

descenso, conforme art. 20, caput, §§ 1º a 3º da Resolução, in verbis:

Art. 20. O embarque e o desembarque do PNAE que dependa de assistência do tipo STCR,
WCHS  ou  WCHC  devem  ser  realizados  preferencialmente  por  pontes  de  embarque,
podendo também ser realizados por equipamento de ascenso e descenso ou rampa. 
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§  1º  O  equipamento  de  ascenso  e  descenso  ou  rampa  previstos  no  caput  devem ser
disponibilizados  e  operados  pelo  operador  aeroportuário,  podendo  ser  cobrado  preço
específico dos operadores aéreos. 
§ 2º É facultado ao operador aéreo disponibilizar e operar seu próprio equipamento de
ascenso e descenso ou rampa. 
§ 3º Os operadores aéreo e aeroportuário estão autorizados a celebrar contratos, acordos
ou outros  instrumentos  jurídicos  com outros  operadores  ou  com empresas  de  serviços
auxiliares  ao  transporte  aéreo  para  disponibilização  e  operação  dos  equipamentos  de
ascenso e descenso ou rampa previstos nos §§ 1º e 2º deste artigo. 

A Resolução  excepciona  a  previsão  para  os  aeródromos  que  operam  com

aeronaves de altura máxima de 1,60 m. Ao invés de disciplinar o meio específico, o ato

normativo estipula uma obrigação negativa: qualquer que seja a solução adotada para

o embarque e o desembarque do portador de necessidades especiais, não se aceita o

transporte manual  de passageiro.  A disciplina é prevista  no art.  20,  §§  4º  e  5º  da

Resolução, in verbis:

Art. 20. O embarque e o desembarque do PNAE que dependa de assistência do tipo STCR,
WCHS  ou  WCHC  devem  ser  realizados  preferencialmente  por  pontes  de  embarque,
podendo também ser realizados por equipamento de ascenso e descenso ou rampa. 
(...)
§ 4º Excetua-se do previsto no caput o embarque ou desembarque de PNAE em aeronaves
cuja altura máxima da parte inferior do vão da porta de acesso à cabine de passageiros em
relação ao solo não exceda 1,60 m (um metro e sessenta centímetros). 
§ 5º Nos casos especificados no § 4º deste artigo, o embarque ou desembarque do PNAE
podem ser realizados por outros meios, desde que garantidas suas segurança e dignidade,
sendo  vedado carregar  manualmente  o  passageiro,  exceto  nas  situações que exijam a
evacuação de emergência da aeronave. 

Sucede que a  SOCICAM, a AZUL e a PASSAREDO, com omissão  da  ANAC,  da

UNIÃO, do ESTADO DA BAHIA e da AGERBA, interpretam a resolução como autorização

para o transporte manual de passageiros em Vitória da Conquista. Conforme explicado

acima,  o  embarque e  desembarque ocorrem em três  etapas  distintas.  Na primeira

etapa, dois funcionários levantam o passageiro pelas axilas e joelhos, transferindo-o da

cadeira de rodas pessoal para uma outra cadeira do aeroporto de dimensões reduzidas.

Na  segunda  etapa,  quando  o  passageiro  já  está  instalado  na  cadeira  de  rodas  de

dimensões  reduzidas,  os  funcionários  o  elevam até  o  interior  da  aeronave,  dando

seguimento a  terceira etapa, quando então os funcionários novamente o levantam e

acomodam no assento dentro da aeronave.
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Primeira Etapa

     
Procuradoria da República em Vitória da Conquista/BA 12/38
Rua Ivo Freire de Aguiar, nº. 567, Candeias - Tel. 77-3201-7100 -  CEP 45.028.095                                               



Segunda Etapa
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Terceira Etapa 
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Segundo as rés SOCICAM, AZUL e PASSAREDO, o ato não infringe a Resolução,

uma vez que entende-se por transporte manual apenas quando existe contato físico

entre o funcionário e o passageiro. A interpretação estaria apoiada no §6º do art. 20 da

Resolução, in verbis:

Art. 20. O embarque e o desembarque do PNAE que dependa de assistência do tipo STCR,
WCHS  ou  WCHC  devem  ser  realizados  preferencialmente  por  pontes  de  embarque,
podendo também ser realizados por equipamento de ascenso e descenso ou rampa. 
(…)
§ 5º Nos casos especificados no § 4º deste artigo, o embarque ou desembarque do PNAE
podem ser realizados por outros meios, desde que garantidas suas segurança e dignidade,
sendo vedado carregar  manualmente  o  passageiro,  exceto  nas  situações que exijam a
evacuação de emergência da aeronave. 
§ 6º Para fins do disposto no § 5º deste artigo, carregar manualmente o passageiro significa
sustentá-lo, segurando diretamente em partes de seu corpo, com o efeito de elevá-lo ou
abaixá-lo da aeronave ao nível necessário para embarcar ou desembarcar.

A interpretação das rés incorre em dois equívocos. Ainda que a interpretação

da Resolução fosse tecnicamente adequada, o comportamento exibido no transporte

para  embarque e  desembarque  implica  no  necessário  contato  físico  na primeira  e

terceira etapas do embarque: no ato de transporte da cadeira de rodas própria do

passageiro para a cadeira de dimensões especiais (primeira etapa) e no traslado dentro

da  aeronave  da  cadeira  para  o  assento  do  avião  (terceira  etapa).  As  ilustrações

fornecidas pela PASSAREDO não permitem qualquer margem de dúvida sobre o contato

físico do funcionário com o passageiro:
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O segundo equívoco é a estreita  interpretação literal  do §5º  do art.  20.  A

distinção entre o transporte manual e eletromecânico reside na origem da propulsão

que move o objeto a ser transportado, e não o contato físico entre o transportador e o

objeto. À falta de conceito legal sobre o inusual transporte de pessoas adotado no

aeroporto em Vitória  da Conquista,  a  Norma Regulamentadora 17 do  Ministério  do

Trabalho conceitua o transporte manual como “todo transporte no qual o peso da carga

é suportado inteiramente por um só trabalhador, compreendendo o levantamento e a

deposição da carga.” A interpretação apresentada – de que o transporte manual ocorra

apenas quando existe o contato físico com o passageiro - , portanto, é completamente

apartada da realidade.

Ainda que esta linha de interpretação da Resolução seja plausível, cumpre que

o Poder Judiciário exerça o controle incidental de constitucionalidade da norma para

prevalecer  a  interpretação  compatível  com  a  Constituição  Federal  e  com  as

Convenções que o país aderiu. A interpretação adotada é inconstitucional pois (I) viola

a  autonomia  que  se  pretende  oferecer  ao  portador  de  limitações  físicas  com  os

diplomas  normativas  acima  indicados,  (II)  impede  a  incorporação  de  tecnologia

assistiva já disponibilizada no mercado e (II) causa humilhação ao passageiro que é

obrigado a ser transportado de forma manual sob qualquer intempérie, de dia ou de

noite, por funcionários que muitas das vezes não são treinados para tanto.

Quanto a este último aspecto, cumpre mencionar a declaração prestada ao

Ministério  Público  Federal  por  Alexandre  Pereira  de  Sousa, advogado  e  passageiro

regular do Aeroporto Pedro Otacílio Figueiredo (DOC 10):

(…)  QUE  possui  limitação  física  em  decorrência  de  poliomielite  na  infância;  QUE  é
passageiro regular  do aeroporto  Otacílio  Figueiredo;  QUE desde a adolescência realiza
viagens aéreas com as empresas que operam no aeroporto desta cidade; QUE o ascenso e o
descenso  do  avião  são  executados   através  da  utilização  de  cadeira  especialmente
adaptada para o espaço interno da aeronave que costuma operar no aeroporto; QUE num
certo período de tempo a PASSAREDO proibiu a utilização da cadeira e passou a transportar
manualmente o passageiro com limitação física, o que além de muito desconfortável era
completamente constrangedor; QUE ouviu dizer que a mudança da PASSAREDO ocorreu em
razão de acidente acontecido em outro aeroporto; QUE desde o ano de 2012, as duas
companhias aéreas, PASSAREDO e AZUL utilizam esta outra cadeira relatada no início deste
depoimento; QUE como passageiro pode relatar que a experiência em utilizar a cadeira é
desconfortável, pois a cadeira tem uma altura superior ao padrão adotado para cadeira de
rodas, o que dificulta em muito a passagem de uma cadeira a outra; QUE relata, ainda,
que  com  frequência  as  cadeiras  utilizadas  para  ingresso  na  aeronave  apresentam-se
danificadas, notadamente com relação às proteções laterais e/ou aos cintos de segurança;
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QUE a passagem ocorre na porta da aeronave, sujeitando portanto o passageiro a chuva ou
a outro evento climático desfavorável; QUE outro momento crítico se revela na escada, em
razão  da  diminuta  largura  da  escada  da  aeronave  os  funcionários  e  o  passageiro
transportado tentam se equilibrar no movimento de embarque ou desembarque, situação
que se torna ainda pior quando o transporte ocorre à noite ou sobre condições climáticas
adversas; QUE  algumas  vezes  tem  a  sensação  de  que  determinado  funcionário  da
companhia aérea não teve o devido treinamento para promover a subida e a descida da
pessoa com deficiência nas aeronaves, o que faz com que se sinta como uma espécie de
“cobaia”,  além  de  aumentar  significativamente  o  risco  de  acidente  no  mencionado
transporte. (F. 328 do IC nº 1.14.007.000618/2015-53)

O quadro demonstrado nos autos é de absoluta violação aos procedimentos

mínimos  relativos  à  acessibilidade  de  passageiro  com  necessidade  de  assistência

especial ao serviço de transporte aéreo. Mostra-se presente a barreira, consistente no

entrave,  obstáculo,  atitude  e  no  comportamento  dos  demandados  que  limitam  e

impedem a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade e à liberdade de

movimento. É perceptível a violação à dignidade da pessoa com mobilidade reduzida,

que se  vê  tolhido  de  sua  autonomia,  coagido  a  suportar  o  transporte  manual  por

funcionários das rés,  circunstância que oferece risco para sua saúde e de inerente

violação a sua dignidade.

Não bastasse, a norma NBR 14273, de janeiro de 1999, da Associação Brasileira

de Normas Técnicas (ABNT), exige a instalação de sistema eletrônico de elevação para

os aeroportos com fluxo anual superior a 200.000 passageiros, in verbis:

5.3  Embarque/desembarque  por  passarela  telescópica  Quando  o  terminal  dispuser  de
passarela telescópica, deverão existir cadeiras de rodas e pessoal treinado disponíveis para
o  transporte,  sem  demora  no  embarque/  desembarque,  de  pessoas  portadoras  de
deficiência motora que não se utilizarem de sua própria cadeira, entre a empresa aérea e
a porta da aeronave. Nos casos em que a passarela telescópica não atender a inclina- ção
máxima de 12,5%, indicada em 6.4.1.1. da NBR 9050:1994, as empresas transportadoras
devem prestar a assistência que se fizer necessária.
5.4  Embarque/desembarque  sem  passarela  telescópica  Quando  o
embarque/desembarque  não  se  der  por  meio  de  passarela  telescópica,  deve  ser
efetuado por sistema eletromecânico de elevação que permita que a pessoa portadora
de  deficiência  possa  ser  transportada  de/até  a  porta  da  aeronave,  de  modo
confortável, seguro e sem demora.
5.4.1 Quantidade de sistemas de elevação As administrações aeroportuárias, em acordo
com as empresas aéreas, devem prover os aeroportos de sistema de elevação que permita
o transporte da pessoa portadora de deficiência até a porta da aeronave, de acordo com
as quantidades mínimas fixadas na tabela 2.

Tabela 2 – Aparelho Eletromecânico de Elevação
Fluxos anuais de passageiros no aeroporto Quantidade de aparelhos

Até 100 000 Nenhum
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De 100 000 a 1 000 000 1

Acima de 1 000 000 2

Frise-se que desde 2012 o Aeroporto de Vitória da Conquista exibe o fluxo

anual de 200.000 pessoas, conforme tabela apresentada abaixo (DOC 11):

Nota-se, portanto, que é tecnicamente viável oferecer condições dignas aos

PNAE no Aeroporto Pedro Otacílio Figueiredo.

Vê-se,  assim,  o  quadro  completo  de  discriminação  combatido  pelo

ordenamento jurídico e, em especial, pela Convenção Internacional sobre os Direitos

das Pessoas com Deficiência: (I)  a disponibilização do equipamento de embarque e

desembarque representa evidente barreira para que a pessoa com deficiência física

desenvolva  de  forma  plena  sua  capacidade  de  locomoção  e  sua  autonomia  e

independência individuais; (II) a barreira poderia ser contornada com a implementação

de tecnologia assistiva já existente no mercado; (III) a omissão das rés implica em

grave  discriminação  contra  o  deficiente  físico,  nos  termos  do  art.  4º,  §1º,  Lei  nº

13.146/2015. 
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V – DO COMPORTAMENTO ILEGAL DOS RÉUS

A  discriminação  retratada  nos  autos  é  praticada  de  modo  doloso  pela

SOCICAM,  AZUL,  PASSAREDO e  conta  com  o  beneplácito  e  conivência  do  Poder

Público.

A  SOCICAM é  o  operador  aeroportuário,  responsável  pela  administração  do

Aeroporto de Vitória da Conquista e, nesta qualidade, deveria fornecer o equipamento

especial para embarque e desembarque de passageiros com deficiência física. É o que

dispõe o art. 20, §1º, da Resolução Anac nº 280/2013:

Art. 20. O embarque e o desembarque do PNAE que dependa de assistência do tipo STCR,
WCHS  ou  WCHC  devem  ser  realizados  preferencialmente  por  pontes  de  embarque,
podendo também ser realizados por equipamento de ascenso e descenso ou rampa. 
§  1º  O  equipamento  de  ascenso  e  descenso  ou  rampa  previstos  no  caput  devem ser
disponibilizados  e  operados  pelo  operador  aeroportuário,  podendo  ser  cobrado  preço
específico dos operadores aéreos. 

O operador aéreo é pessoa jurídica que explora o serviço aéreo, qualidade

exibida pela AZUL e PASSAREDO. O art. 20, §7º, da Resolução Anac nº 280/2013 atribui

ao operador aéreo a responsabilidade pela disponibilização do meio de embarque e

desembarque do portador de necessidades especiais, in verbis:

Art. 20. O embarque e o desembarque do PNAE que dependa de assistência do tipo STCR,
WCHS  ou  WCHC  devem  ser  realizados  preferencialmente  por  pontes  de  embarque,
podendo também ser realizados por equipamento de ascenso e descenso ou rampa. 
(…)
§7º Cabe ao operador aéreo prover os meios para o embarque ou desembarque do PNAE
nos casos especificados nos §§ 4º e 5º deste artigo.

O operador aeroportuário e o operador aéreo são fornecedores do serviço, na

terminologia  da  Lei  nº  8.078/19970  e,  nesta  qualidade,  são  corresponsáveis  pelo

defeito da prestação do serviço (art. 3º c/c art. 20 da Lei nº 8.078/1990), conforme

jurisprudência sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART.  1042  DO NCPC)  -  AÇÃO CONDENATÓRIA -  DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDADA.
1. Os participantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, também
são responsáveis pelo danos gerados ao consumidor, não cabendo a alegação de que o dano
foi gerado por culpa exclusiva de um dos seus integrantes. Precedentes.
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2. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem quanto ao vício de qualidade
dos  móveis  planejados  e  a  ocorrência  dos  danos  morais  na  espécie  exige  o  reexame
probatório dos autos, inviável por esta via especial, ante o óbice do enunciado da Súmula
7 desta Corte.
3. Agravo interno desprovido
(AgInt  no  AREsp  984.641/SP,  Rel.  Ministro  MARCO BUZZI,  QUARTA TURMA,  julgado  em
12/12/2017, DJe 01/02/2018)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE PÚBLICO. SISTEMA DE BILHETAGEM
ELETRÔNICA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VIOLAÇÃO
DO DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR À INFORMAÇÃO ADEQUADA.
1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o
conhecimento do recurso especial. Súmula 211/STJ.
2. Os embargos declaratórios têm como objetivo sanear eventual obscuridade, contradição
ou omissão existentes na decisão recorrida.
Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma
clara e precisa sobre a questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes
para embasar a decisão, como ocorrido na espécie.
3. O Ministério Público tem legitimidade ativa para a propositura de ação civil pública que
visa à tutela de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, conforme inteligência
dos arts. 129, III  da Constituição Federal, arts. 81 e 82 do CDC e arts. 1º e 5º da Lei
7.347/85.
4.  A responsabilidade de todos os integrantes da cadeia de fornecimento é objetiva e
solidária. Arts. 7º, parágrafo único, 20 e 25 do CDC.
5. A falta de acesso à informação suficiente e adequada sobre os créditos existentes no
bilhete  eletrônico  utilizado  pelo  consumidor  para  o  transporte  público,  notadamente
quando essa informação foi garantida pelo fornecedor em propaganda por ele veiculada,
viola o disposto nos arts. 6º, III e 30 do CDC.
6.  Na hipótese  de  algum consumidor  ter  sofrido  concretamente  algum dano moral  ou
material  em decorrência  da  falta  de  informação,  deverá  propor  ação  individual  para
pleitear a devida reparação.
6. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp  1099634/RJ,  Rel.  Ministra  NANCY  ANDRIGHI,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
08/05/2012, DJe 15/10/2012)

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. INFRAERO. EMPRESA PÚBLICA
FEDERAL.  RELAÇÃO  DE  CONSUMO.  PRESCRIÇÃO  NÃO  CONFIGURADA.  AUSÊNCIA  DOS
EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA REMOÇÃO DE ACIDENTE NA PISTA DE POUSO. 1. As tarifas
aeroportuárias, criadas pela Lei n. 6.099/1973, não têm natureza jurídica de taxas, mas
sim preços públicos que visam ao ressarcimento dos custos operacionais,  não estando,
pois,  sujeitos  aos  princípios  constitucionais  que  regem o  Sistema  Tributário  Nacional.
Precedentes. 2. Como a INFRAERO administra o Aeroporto Internacional de Viracopos, é
remunerada  pela  tarifa  aeroportuária  paga  pelos  consumidores,  estando,  portanto,
configurada  relação  de  consumo.  Inteligência  do  §  2º,  do  art.  3º,  do  CDC.  3.  Na
responsabilidade  por  fato  do  serviço,  previsto  no  art.  14  do  CDC,  aplica-se  o  prazo
prescricional de 5 anos. 4. Na execução de serviço público, a INFRAERO deve observar as
normas aplicáveis à Administração Pública, especialmente aquelas inscritas no art. 37 do
texto constitucional. Além disso, restando configurada a relação de consumo, aplica-se
também o regime da responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC. 5. Nas razões do apelo,
a  INFRAERO  sequer  contesta  especificamente  a  acusação  de  que  não  possuía  os
equipamentos para a retirada da aeronave acidentada, limitando-se a repetir os termos de
sua contestação, deixando, portanto, de atender ao comando do inciso II, do art. 373, do
CPC/2015 (inciso II, art. 333, do CPC/1973), que trata do ônus da prova. 6. Apelação não
provida. 
(TRF-3ª Região. Sexta Turma. AC 00200021620134036143. Rel. Des. Fed. Consuelo Yoshida.
J. em 10/11/2016)
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O  ESTADO DA BAHIA  e a  AGERBA  exerceram de modo irregular o dever de

fiscalização  do  serviço  delegado  a  SOCICAM.  Nos  termos  do  Convênio  nº  67/2016,

caberia ao  ESTADO DA BAHIA assegurar níveis mínimos de segurança e eficiência no

Aeroporto Pedro Otacílio Figueiredo (art. 6.1, incisos I e V do Convênio nº 67/2016 –

DOC 8). A AGERBA é o ente responsável pela fiscalização do contrato de concessão

firmado com a SOCICAM e, nesta qualidade, deveria assegurar a prestação de serviço

adequado aos usuários do Aeroporto Pedro Otacílio Figueiredo (item 4.1 do contrato de

concessão remunerada de uso de bem público AGERBA nº 02/2008 – DOC 7). 

A  UNIÃO  detém  a  titularidade  do  serviço  aéreo  e  aeroportuário  e  detém

interesse  e  responsabilidade  imediatas  no  bom  funcionamento  das  atividades  de

embarque e desembarque originadas do Aeroporto Pedro Otacílio Figueiredo. A UNIÃO,

através da Secretaria de Aviação Civil, falhou em não fiscalizar com o êxito esperado o

Convênio nº 67/2016 – DOC 8. A ANAC é uma autarquia especial vinculada à Secretaria

de Aviação Civil da Presidência da República e que tem por atribuição a fiscalização das

atividades de aviação civil e de infraestrutura aeronáutica e aeroportuária (art. 2º da

Lei nº 11.182/2005). A falha no serviço prestado contou com a omissão da ANAC que

não exerceu nenhum ato sancionatório ou coercitivo contra os operadores aéreos e

aeroportuários.

SOCICAM, AZUL, PASSAREDO devem responder pela falha direta na prestação

do  serviço,  enquanto  que  UNIÃO,  ESTADO  DA  BAHIA,  ANAC  e  AGERBA  são

responsabilizados pela omissão na fiscalização das três primeiras rés.

VI – DO DANO MORAL COLETIVO

Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar

a ordem jurídica, comete ato ilícito e fica obrigado a repará-lo, na forma dos arts. 186

e 927 do Código Civil. Ocorre que, na sociedade de massa, o sujeito passivo do ato

ilícito também pode ser uma coletividade. No caso dos autos, inúmeras pessoas com

deficiência  não  estão  tendo  acesso  digno  durante  o  embarque  em  aeronaves  no

Aeroporto  de  Vitória  da  Conquista,  alcance  que  é  obstaculizado  por  omissão  dos

demandados em garantir direitos previstos no ordenamento jurídico. 
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Desde há  muito  se  afirma a  reparabilidade do  dano  moral.  Tal  reparação,

sobretudo após a Constituição Federal de 1988 (art. 5º, incisos V e X), ganhou guarida

na jurisprudência pátria. Observe-se que o art. 1.°, caput, da Lei nº 7.347/85 consigna

de modo inequívoco a possibilidade da responsabilização por danos morais inclusive nas

ações civis públicas. Efetivamente, tem-se que os danos causados pelas requeridas à

dignidade das  pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, tendo

em vista a não-disponibilização do equipamento para embarque e desembarque em

aeronaves, além de caráter material, detêm também um aspecto moral coletivo.

Como explanado, a presente ação, que visa a promoção de acessibilidade e

inclusão social das pessoas com deficiência e a efetivação do princípio da dignidade da

pessoa  humana.  Sobre  o  tema,  oportunas  as  colocações  da  Exma.  Ministra  Eliana

Calmon, relatora no julgamento do Resp 1.057.274:

Na doutrina, já há vários pronunciamentos pela pertinência e necessidade de reparação do
dano moral coletivo. José Antônio Remédio, José Fernando Seifarth e José Júlio Lozano
Júnior informam a evolução doutrinária: Diversos são os doutrinadores que sufragam a
essência da existência e reparabilidade do dano moral coletivo: Limongi França sustenta
que é possível  afirmar a existência de dano moral "à  coletividade, como sucederia na
hipótese de se destruir algum elemento do seu patrimônio histórico ou cultural, sem que
se deva excluir, de outra parte, o referente ao seu patrimônio ecológico". Carlos Augusto
de Assis também corrobora a posição de que é possível a existência de dano moral em
relação à tutela de interesses difusos, indicando hipótese em que se poderia cogitar de
pessoa jurídica pleiteando indenização por dano moral, como no caso de ser atingida toda
uma categoria profissional, coletivamente falando, sem que fosse possível individualizar os
lesados, caso em que se ria conferida legitimidade ativa para a entidade representativa de
classe pleitear indenização por dano moral. A sustentar e esclarecer seu posicionamento,
aponta Carlos Augusto de Assis, a título de exemplo: "Imagine-se o caso de a classe dos
advogados sofrer  vigorosa campanha difamatória.  Independente dos  danos patrimoniais
que podem se verificar (e que também seriam de difícil individualização) é quase certo
que os advogados, de uma maneira geral, experimentariam penosa sensação de desgosto,
por ver a profissão a que se dedicam desprestigiada. Seria de admitir que a entidade de
classe (no caso, a Ordem dos Advogados do Brasil) pedisse indenização pelo dano moral
sofrido pelos advogados considerados como um todo, a fim de evitar que este fique sem
qualquer reparação emface da indeterminação das pessoas lesadas. Carlos Alterto Bittar
Filho leciona: "quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção ao fato
de  que  o  patrimônio  valorativo  de  uma  certa  comunidade  (maior  ou  menor),
idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto
de vista jurídico". Assim, tanto o dano moral coletivo indivisível (gerado por ofensa aos
interesses difusos e coletivos de uma comunidade) como o divisível (gerado por ofensa
aos interesses individuais homogêneos) ensejam reparação. Doutrinariamente, citam-se
como exemplos de dano moral coletivo aqueles lesivos a interesses difusos ou coletivos:
"dano ambiental (que consiste na lesão ao equilíbrio ecológico, à qualidade de vida e à
saúde  da  coletividade),  a  violação  da  honra  de  determinada  comunidade  (a  negra,  a
judaica etc.) através de publicidade abusiva e o desrespeito à bandeira do País (o qual
corporifica a bandeira nacional). (in Dano moral. Doutrina, jurisprudência e legislação .
São Paulo: Saraiva, 2000, pp. 34-5). 
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E não poderia ser diferente porque as relações jurídicas caminham para uma massificação
e a lesão aos interesses de massa não podem ficar sem reparação, sob pena de criar-se
litigiosidade contida que levará ao fracasso do Direito como forma de prevenir e reparar os
conflitos  sociais.  A reparação civil  segue em seu processo de evolução iniciado com a
negação do direito à reparação do dano moral puro para a previsão de reparação de dano a
interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, ao lado do já consagrado direito à
reparação  pelo  dano  moral  sofrido  pelo  indivíduo  e  pela  pessoa  jurídica  (cf.  Súmula
227/STJ). 

É cediço que nenhum valor reparará os prejuízos sofridos desde a inauguração

do Aeroporto Pedro Otacílio  Figueiredo, mas é a resposta adequada para situações

como a descrita nesta peça vestibular e, sob uma perspectiva democrática, cabe impor

ônus  de  caráter  pedagógico  aos  demandados  para  que  adotem  as  providências

necessária para mitigar esta infame e famigerada agressão aos direitos fundamentais

das pessoas portadoras de necessidades especiais.

É com vistas a reparar tais danos que ora se postula em favor da coletividade a

condenação  a  indenizar  o  dano  moral  decorrente  do  comportamento  ilícito  da

SOCICAM,  AZUL e  PASSAREDO,  no  valor  de  R$  500.000,00, para  cada  um  dos

demandados,  de  molde  a  atender  a  tríplice  finalidade  do  instituto:  satisfazer  os

lesados, dissuadir os ofensores da prática de novos atos e atuar como exemplo para a

sociedade.

VII - DA TUTELA PROVISÓRIA DA URGÊNCIA

O Estado, ao proibir ao administrado a autotutela, assumiu o poder-dever de

solucionar os conflitos,  devendo, pois,  conferir  ao jurisdicionado o direito  à tutela

adequada, tempestiva e efetiva. Como garantia da tempestividade e da efetividade da

tutela  jurisdicional,  surgiu  o  instituto  da  antecipação  dos  efeitos  da  tutela,

instrumento de suma importância para evitar que o tempo do processo inviabilize os

direitos dos jurisdicionados. 

A Lei n. 7.347/85, Lei da Ação Civil Pública, embora preveja, no artigo 12, que

“poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão

sujeita a agravo”, não disciplina os requisitos para a concessão do pedido de urgência,

fazendo-se necessária a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, conforme

expressa previsão em seu artigo 19.

     
Procuradoria da República em Vitória da Conquista/BA 24/38
Rua Ivo Freire de Aguiar, nº. 567, Candeias - Tel. 77-3201-7100 -  CEP 45.028.095                                               



Com efeito, é cabível, no caso em tela, a antecipação dos efeitos da sentença,

consoante o disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, afigurando-se evidente o

dano irreparável, eis que é urgente e impostergável a adoção das medidas necessárias

para garantir a adequada proteção ao direito ao transporte e à mobilidade da pessoa

com mobilidade reduzida, assegurando em igualdade de oportunidades com as demais

pessoas, a eliminação dos obstáculos e barreiras ao seu acesso às aeronaves. 

O princípio da inafastabilidade da Jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição

Federal) já não pode ser só compreendido como garantia de acesso formal à justiça. A

prestação  jurisdicional  efetiva  e  tempestiva,  outrora  já  consagrada  em  tratados

internacionais  aderidos  pelo  Brasil,  restou  consagrada  constitucionalmente,  por

expressa inclusão pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, do inc. LXXVIII ao art. 5º

da Constituição Federal.

O  provimento  antecipado,  no  caso,  é  a  materialização  das  regras

constitucionais  acima  referidas,  pois  de  nada  adiantariam  garantias  formais  sem

mecanismos  eficazes  para  a  sua  concretude,  potencializando  a  efetividade  da

jurisdição e redistribuindo o ônus do tempo do processo diante da verossimilhança do

direito e do justo receio de lesão ao bem tutelado. O mero decurso do tempo, ausente

resposta ao direito que reclama tutela de urgência, tem o condão de prejudicá-lo, o

que se revela injusto.

No contexto de um processo civil de resultado, as tutelas de urgência estão

encartadas na garantia constitucional do acesso à justiça mediante tutela adequada e

processo devido. Trata-se do dever de o juiz prestar uma rápida solução dos litígios, à

luz da efetividade, quando verificar que o direito reclama provimento imediato, atento

aos fatores axiológicos e éticos inerentes à concretização jurisdicional do direito. Por

fim, cumpre ter presente que a busca pela entrega da prestação jurisdicional eficaz

deve ser prestigiada, de modo que o cidadão tenha, cada vez mais facilitada, com a

compreensão do Poder Judiciário, a sua convivência em sociedade (STJ, 1. T, REsp

662033/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ 08/11/2004, p. 191).

A  verossimilhança  das  alegações  decorre  da  própria  narrativa  até  aqui

expendida, robustecida pelos documentos de constatação da irregularidade apontada,
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todos providos de fontes merecedoras da maior competência e credibilidade. Daí a

simples confrontação dos fatos com os dispositivos legais que regem a espécie para se

ver revelada não só a verossimilhança, mas a cabal evidência do Direito.

O  perigo  da  demora  também se  encontra  presente,  porquanto  a  lesão  ao

direito  em  comento  renova-se  diariamente,  infligindo  e  afligindo  cada  vez  mais

profundamente as pessoas com deficiência física, criando assim, não só nestes, como

em toda  a  sociedade,  uma perigosa  sensação  de  absoluto  descaso  pelo  direito  do

cidadão  e  pela  imperatividade  das  normas  legais,  ameaçando,  assim,  a  própria

manutenção do Estado Democrático de Direito.

Faz-se necessária, assim, a concessão de medida liminar para que a SOCICAM,

a  AZUL e a  PASSAREDO (I)  disponibilizem sistema eletromecânico de elevação que

permita  que  a  pessoa  portadora  de  necessidades  especiais  (WCHS  e  WCHC)  possa

embarcar e desembarcar da aeronave de modo autônomo e seguro em até 30 dias e (II)

cessem o  transporte  manual  de  passageiro  no  prazo  de  30  dias,  assim  entendido

qualquer embarque ou desembarque que não ocorra por sistema eletromecânico de

elevação.

Ultrapassado o prazo definido acima, o Parquet requer o arresto das receitas

tarifárias e não tarifárias oriundas da exploração da aeródromo pela SOCICAM, além de

recursos financeiros da  SOCICAM,  AZUL e  PASSAREDO  em montante suficiente para

custear  a  aquisição  da  rampa de  acesso  disponibilizada  pela  Rucker  Equipamentos

Industriais (DOC 6), caso as rés não indiquem outro fornecedor.

VIII – DOS PEDIDOS

Diante de tais considerações, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer a Vossa

Excelência:

a) o deferimento da tutela de urgência para determinar,  inauditis alteribus

partibus, a SOCICAM, AZUL e PASSAREDO as medidas indicadas acima;

c) a citação dos demandados para, querendo, contestar a presente ação civil

pública;
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d) o julgamento procedente da ação civil pública para:

d.1) determinar a SOCICAM, AZUL e PASSAREDO obrigação de fazer no sentido

de  disponibilizar  sistema  eletromecânico  de  elevação  que  permita  que  a  pessoa

portadora de necessidades especiais (WCHS e WCHC) possa embarcar e desembarcar no

Aeroporto  Pedro  Otacílio  Figueiredo  de  modo  autônomo e  seguro  e  que  cessem o

transporte  manual  de  passageiros,  assim  entendido  qualquer  embarque  ou

desembarque que não ocorra por sistema eletromecânico de elevação;

d.2) determinar a ANAC e AGERBA que fiscalizem o cumprimento da obrigação

disposta no item anterior;

d.3) proibir a UNIÃO, AGERBA, ANAC e ESTADO DA BAHIA o transporte manual

de passageiro no Aeroporto Pedro Otacílio Figueiredo ou outro aeródromo público que

venha a ser autorizado a operar no Município de Vitória da Conquista, assim entendido

qualquer embarque ou desembarque que não ocorra por sistema eletromecânico de

elevação;

d.4) rescindir o Convênio nº 67/2016 (cláusula 13.6) e o Contrato de Concessão

nº 02/2008 (art. 21.4) por inadimplemento do  ESTADO DA BAHIA, da  AGERBA e da

SOCICAM,  retornando  a  exploração  do  Aeroporto  Pedro  Otacílio  Figueiredo  para  a

UNIÃO, caso o equipamento eletromecânico de elevação não seja disponibilizado em

30 dias;

d.4)  condenar  SOCICAM,  AZUL e  PASSAREDO no pagamento de dano moral

coletivo causado à coletividade em montante não inferior a R$ 500.000,00 (quinhentos

mil reais) para cada demandado, valor que deverá ser revertido em favor de programa

social atuante no Município de Vitória da Conquista;

d.5) proibir a UNIÃO, AGERBA, ANAC e ESTADO DA BAHIA o transporte manual

de  passageiro  no  prazo  de  30  dias,  assim  entendido  qualquer  embarque  ou

desembarque  que  não  ocorra  por  sistema  eletromecânico  de  elevação  proibir  o

embarque manual de passageiros 
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Antecipando-se a eventual argumento de defesa relativa ao impacto financeiro

do equipamento, o  Parquet  requer que a  ANAC  junte ao processo o montante total

arrecadado  de  receitas  tarifárias  e  não  tarifárias  do  Aeroporto  Pedro  Otacílio

Figueiredo, valor que demonstrará a capacidade financeira do operador aeroportuária,

principalmente face ao aluguel de R$ 6.000,00 (DOC 8) pago pela SOCICAM. Por fim,

pugna pela prova testemunhal e pela realização de audiência pública com associações

e entidades destinadas à proteção do portador de necessidades especiais.

O  MPF manifesta o interesse na realização de audiência de conciliação, nos

termos do art. 319, inciso VII, Código de Processo Civil.

Atribui à causa o valor de R$ 1.500.000,00. 

Vitória da Conquista, 28 de junho de 2018. 

ROBERTO D'OLIVEIRA VIEIRA
Procurador da República
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