
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
14ª Promotoria de Justiça Especializada na Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Rua dos Pinheiros, s/nº Loteamento Bairro S. Francisco – São Luís-MA.
Fone: (98) 3219.19042 ou (98) 3219.1836

EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  JUIZ  DE  DIREITO  DA  VARA  DE  DIREITOS
DIFUSOS E COLETIVOS DA COMARCA DE SÃO LUÍS

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por meio do Promotor de Justiça in

fine firmado,  com  base  no  disposto  nos  artigos  127,  II  e  129,  inciso  II,  III  e  IX,  da

Constituição Federal,  artigos 25, IV, “a”, e 27, incisos I e II,  da Lei n.º  8.625, de 12 de

fevereiro de 1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), combinado com a Lei n.º

7.347/85 (Lei da Ação Civil  Pública) e no artigo 461 do Código de Processo Civil  vem

ajuizar

AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

pelas razões de fato e de direito, que passa a expor, em face do Estado do Maranhão,  pessoa

jurídica  de  direito  público  interno,  CNPJ sob o   nº    06.354.468/0001-60,  com sede  no

Palácio do Leões, localizado na Praça Pedro II, Centro, nesta cidade,  a ser citado na pessoa

do  Procurador-Geral  do  Estado  do  Maranhão,  Dr.  RODRIGO  MAIA ROCHA, e  das

exploradoras do serviço público de Transporte Marítimo,  Empresa Internacional Marítima

Ltda, CNPJ 12.539.110/0001-05, com sede na Rua 07 de Setembro, nº 43, Centro São Luís,

cep  65010-120,  Telefone  (98)  3878-9027,  Empresa  Servi-Porto-Serviço  Portuários  Ltda,

inscrita no CNPJ nº 12.097.762/0001-37, com sede na Avenida Senador Vitorino Freire, nº

1990, sala 02, Areinha, Lira, CEP 65030015, Telefone (98) 3232-7259, nesta capital,  a fim

de  obrigar os réus a tornarem acessíveis o terminal aquaviário de passageiros e as

embarcações aquaviárias, tipo Ferry Boat, que operam no Município de São Luís, de

acordo  com  as  seguintes  normas:  Decreto  Federal  nº  5.296/2004,  Lei  Estadual  nº
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8.744/2007, NBR 9050:2015, Resoluções do CONTRAN 303/2008 e 304/2008, NBR 15450

e  Lei  Federal  13.146/2015-  Lei  Brasileira  de  Inclusão  (Estatuto  da  Pessoa  com

Deficiência).

1.   DOS FATOS

Em 27 de fevereiro de 2012, chegou ao conhecimento do Ministério Público, por

meio  do  Ofício  nº  082/2012  –  GAB/SEDIHC,  que  o  transporte  aquaviário  e  respectivo

terminal desta capital não estavam acessíveis a pessoa com deficiência ou com mobilidade

reduzida,  contrariando disposições  do Decreto Federal  nº  5.296/2004,  da Lei  Estadual  nº

8.744/2007. Como o problema se mantém até o presente momento, estão sendo violadas do

mesmo modo as disposições da NBR 9050:2015, das Resoluções do CONTRAN 303/2008 e

304/2008, da NBR 15450 e da Lei Federal 13.146/2015 - Lei Brasileira de Inclusão (Estatuto

da Pessoa com Deficiência).

Dessa forma, esta Promotoria de Justiça Especializada expediu vários ofícios ao

Executivo maranhense em que solicitou adequações no transporte aquaviário e no respectivo

terminal de passageiros localizado na Ponta da Espera, de responsabilidade do Estado do

Maranhão.

Em 08 de  outubro  de  2015,  a  Agência  Estadual  de  Transporte  e  Mobilidade

Urbana encaminhou a esta Promotoria de Justiça Especializada Relatório de Vistoria Técnica

no  Transporte  Hidroviário  (fls.  148/159),  consignando  a  constatação  de  diversas

irregularidades,  dentre  as  quais  a  falta  de  acessibilidade.  Após  as  adaptações  realizadas

posteriormente,  foi  acordado  que  haveria  nova  vistoria  técnica  de  acessibilidade,  com a

participação conjunta da Cordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura da Procuradoria-

Geral de Justiça - COEA e da Agência Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana – M.O.B.

Assim, em 21 de outubro de 2015, conforme ajustado previamente, realizou-se

vistoria técnica de acessibilidade no terminal aquaviário de passageiros e nas embarcações da

Internacional  Marítima  Ltda  e  Servi-Porto  Ltda,  empresas  operadoras  do  serviço  de

transporte aquaviário de passageiros nesta capital. 
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No relatório dessa vistoria conjunta ficou consignado que a empresa Servi-Porto

Ltda deveria instalar dispositivo de suavização da diferença de nível entre o cais e a rampa de

embarcação para facilitar a entrada e a saída de pessoa com deficiência ou com mobilidade

reduzida, pois até veículos de grande porte têm dificuldade de acesso, item 1, fls. 173; e que

a Empresa Internacional Marítima Ltda deveria realizar adaptações maiores, uma vez que,

por ser mais antiga, estava fora dos padrões de acessibilidade, conforme se vê nos itens 2 a 5,

fls. 173.

Quanto  ao  terminal  de  passageiros,  também foram observadas  inadequações,

itens  6  a  9,  fls.  173/173--A,  que  necessitam ser  urgentemente  corrigidas,  uma  vez  que

prejudicam  o  direito  fundamental  à  acessibilidade  de  pessoa  com  deficiência  ou  com

mobilidade reduzida.

O legislador constituinte de 1988, preocupado em “construir uma sociedade livre

justa  e  solidária” (artigo  3º,  I),  bem assim em “erradicar  a  pobreza e  a  marginalidade  e

reduzir as desigualdades sociais e regionais” (artigo 3º, III) e em promover “a dignidade da

pessoa humana” (artigo 1º, III) cuidou de garantir a isonomia entre as pessoas e em propiciar

o  desenvolvimento  digno  e  autônomo  das  pessoas  com  deficiência  ou  com  mobilidade

reduzida.

Não é por outro motivo que a Constituição Federal prescreve:

Art. 227, § 2º – A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e
dos  edifícios  de  uso  público  e  de  fabricação  de  veículos  de  transporte
coletivo,  a  fim  de  garantir  acesso  adequado  às  pessoas  portadoras  de
deficiência.
Art. 244. A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de
uso público e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes a
fim  de  garantir  acesso  adequado  às  pessoas  portadoras  de  deficiência,
conforme o disposto no art. 227, § 2º.

Fica  assim  evidente  que  Constituição  Federal  estabeleceu  que  a  legislação

infraconstitucional  deve  promover  a  remoção  de  todas  e  quaisquer  barreiras  físicas  que

porventura possam impedir, ou mesmo dificultar, o acesso de pessoa com deficiência ou com

mobilidade reduzida a prédio, a logradouro ou a veículo de transporte coletivo, bem como a

terminal de passageiros de transporte aéreo, terrestre ou aquaviário. O objetivo é garantir que
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toda a pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida possa exercer plenamente os seus

direitos de cidadania, principalmente o de ir e vir com autonomia, conforto e segurança.

Ademais, o artigo 48 da Lei Federal nº 13.146/2015 - Lei Brasileira de Inclusão

(Estatuto  da  Passoa  com Deficiência)  estabelece  que  os  veículos  de  transporte  coletivo

terrestre, aquaviário e aéreo, as instalações, as estações, os portos e os terminais em operação

no País devem ser acessíveis, de forma a garantir o seu uso por todas as pessoas.

No mesmo sentido,  os  artigos  40  e  41,  e  respectivos  parágrafos,  do  Decreto

Federal  nº 5.296/2004 estabelecem as condições objetivas para garantir  acessibilidade no

transporte coletivo aquaviário

Dessa  forma,  a  República  Federativa  do  Brasil  busca  efetivar  direitos

fundamentais  consignados  em  sua  Constituição  Federal  e  legislação  inferior  correlata,

concretizando o direito fundamental da dignidade da pessoa humana, fonte principiológica e

positiva dos demais direitos fundamentais.

Frise-se, que, na consideração de situação concreta, desde  28 de fevereiro de

2012  a  demanda  em  comento  persiste  nesta  Promotoria  de  Justiça  Especializada,  sem

nenhuma perspectiva de finalização pela via administrativa, apesar dos reiterados esforços

para  resolvê-la  em  âmbito  extrajudicial.  Por  esse  motivo,  ao  Ministério  Público  restou

unicamente a iniciativa de ajuizar a presente ação civil pública para garantir acessibilidade

plena no transporte coletivo aquaviário e no terminal de passageiros correspondente a pessoa

com deficiência ou com mobilidade reduzida.

2. DA LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

A Constituição Federal, em seu art. 127, elevou o Ministério Público à condição

de órgão essencial à justiça, atribuindo-lhe como poder/dever a defesa da ordem jurídica, do

regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 

Para  tanto,  conferiu  legitimidade  processual  ao  Ministério  Público  para  a

propositura  da  ação  civil  pública,  destinada  à  proteção  dos  interesses  individuais

homogêneos, difusos e coletivos. 

A propósito, transcreve-se in verbis o art. 129, inciso III, da Constituição Federal:
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Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
(...)
III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos
e coletivos;

Sendo assim, é dever do Ministério Público fiscalizar e garantir o cumprimento

da  lei,  bem como  velar  pelo  respeito  aos  direitos  fundamentais,  sejam eles  individuais

indisponíveis ou sociais, devendo ingressar em juízo se for necessário para a defesa de tais

bens jurídicos.

3. DA LEGITIMIDADE PASSIVA DOS REQUERIDOS E DO MÉRITO

O serviço de transporte aquaviário de passageiros é de competência do Executivo

Estadual, que autorizou a exploração do serviço pelas empresas Servi-Porto Ltda e a Empresa

Internacional Marítima Ltda. Assim, o Estado do Maranhão apenas transferiu a   exploração

do  serviço  de  transporte  aquaviário,  mantendo-se  como  titular  desse  serviço  público,

respondendo em juízo por eventuais violações a direitos ou pelo descumprimento das leis

vigentes no país.

Nesse diapasão, a Constituição Federal, nos seus artigos 227, § 2º e 244, impõe  a

responsabilidade do administrador em tornar acessíveis os locais públicos,  inaugurando o

paradigma de  inclusão  social  de  pessoa  com deficiência  ou  com mobiliddae  reduzida,  e

estabelece  parâmetros  normativos  de  magna  supremacia  para  o  arcabouço  jurídico

infraconstitucional de defesa dos direitos da pessoa com deficiência, destacando-se, na área

da acessibilidade física, o Decreto nº   5.296/2004.

Merece destaque também o que dispõe o artigo 11 da Constituição do Estado do

Maranhão: 

Artigo 11 - Ficam reservadas ao Estado todas as competências que,
explicita ou implicitamente, não lhe sejam vedadas pela Constituição
Federal.
Alinea  “o”  -  proteção  e  integral  social  das  pessoas  portadoras  de
deficiência.
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Dessa forma, é indiscutível a obrigação do Estado do Maranhão e das Empresas

Servi-Porto Ltda e Internacional Marítima Ltda tornarem acessíveis o transporte aquaviário e

o correspondente terminal de pasageiros para pessoa com deficiência ou com mobilidade

reduzida, nos termos assinalados na legislação nacional.

4. DOS PEDIDOS

Ante o exposto nas linhas gerais acima, o Ministério Público requer:

1)  a citação do Estado do Maranhão, na pessoa do Procurador-Geral do Estado,

Dr. RODRIGO MAIA ROCHA, e das Empresas Servi-Porto Ltda e Internacional Marítima

Ltda, por meio de seus representantes legais, nos endereços indicados;

2) que seja julgada procedente a presente ação para condenar os réus a tornarem

acessíveis as embarcações que prestam serviço de transporte coletivo aquaviário nesta capital

e o respectivo terminal de passageiros aquaviário, localizado na Ponta da Espera; 

3) que esse juízo estabeleça multa diária aos requeridos, por descumprimento da

obrigação de proceder à pretendida acessibilidade;  

4) seja declarado rescindido o contrato de autorização de exploração do serviço

de transporte aquaviário das empresas Servi-Porto Ltda e Internacional Marítima Ltda, por

desrespeito  a  cláusula  específica  sobre  acessibilidade,  e  abertura  de  imediato  processo

licitatório de exploração do citado serviço, com impedimento de participação das empresas

requeridas na disputa, caso todas as medidas de coerção não surtirem efeito. 

Protesta-se provar o alegado por todos os meios admitidos em direito, juntando,

desde logo, as peças anexas.

Dá-se  à  causa  o  valor  de  R$ 5.000,00 (cinco mil  reais),  apenas  para  efeitos

fiscais.

São Luís, 04 de março de 2016.

                                             

                RONALD PEREIRA DOS SANTOS
           Promotor de Justiça da 14ª Promotoria de Justiça Especializada
  (1ª Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência) 
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