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RECOMENDAÇÃO Nº 04, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2012. 

 

 

 

(Dispõe sobre norma violadora de direito das pessoas com 

deficiência prevista em minuta de Resolução da ANAC que 

se encontra em fase de consulta pública e que estabelece 

procedimentos relativos à acessibilidade de passageiros com 

necessidade de assistência especial ao transporte aéreo e dá 

outras providências). 

 

 

A Plenária do Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência - Conade, em 

sua 83ª Reunião Ordinária, realizada nos dias 29, 30 de novembro e 01 de dezembro de 

2012 e,  

CONSIDERANDO que, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, da 

Organização das Nações Unidas, a qual possui equivalência à emenda constitucional, 

estabelece como princípios gerais balizadores do ordenamento pátrio no que tange aos 

direitos das pessoas com deficiência o respeito pela dignidade inerente, independência da 

pessoa, inclusive a liberdade de fazer as próprias escolhas, e autonomia individual; a não-

discriminação; a plena e efetiva participação e inclusão na sociedade; o respeito pela 

diferença e pela aceitação das pessoas com deficiência como parte da diversidade humana e 

da humanidade; a igualdade de oportunidades e a acessibilidade; 

CONSIDERANDO que por força do que dispõe a Lei nº 10.048, de 08 de novembro de 

2000, “as repartições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos estão 

obrigadas a dispensar atendimento prioritário, por meio de serviços individualizados que 

assegurem tratamento diferenciado e atendimento imediato às pessoas” com deficiência;  

CONSIDERANDO o advento da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que 

“estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas 

portadoras de deficiência (sic) ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão de 

barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e 

reforma de edifícios e nos meios de transporte e de comunicação”;  



CONSIDERANDO que, ainda, que o Decreto nº 5.296, 02 de dezembro de 2004, 

estabeleceu prazo, já esgotado, para que os serviços de transporte coletivo aéreo e os 

equipamentos de acesso às aeronaves tornem-se acessíveis e disponíveis para serem 

operados de forma a garantir o seu uso por pessoas com deficiência; 

CONSIDERANDO que a minuta de Resolução da ANAC que “dispõe sobre os 

procedimentos relativos à acessibilidade de passageiros com necessidade de assistência 

especial ao transporte aéreo e dá outras providências” e que se encontra em fase de consulta 

pública estabelece normas que restringem o acesso das pessoas com deficiência ao 

transporte coletivo aéreo em dissonância com os princípios norteadores da matéria;  

CONSIDERANDO que dentre as normas violadoras de direitos da referida minuta destaca-

se a prevista por seu art. 12 que prevê a limitação da quantidade de passageiros com 

deficiência ao número equivalente à metade dos tripulantes da aeronave; 

CONSIDERANDO que tal limitação obsta o acesso da pessoa com deficiência ao 

transporte aéreo e via de conseqüência atinge seu direito de ir e vir; 

RESOLVE RECOMENDAR à ANAC a exclusão da norma prevista no art. 12 da minuta 

de Resolução que dispõe sobre os procedimentos relativos à acessibilidade de passageiros 

com necessidade de assistência especial ao transporte aéreo e dá outras providências e que 

se encontra em fase de consulta pública, bem como a abstenção da criação de qualquer 

outra norma que restrinja o direito de ir e vir da pessoa com deficiência. 
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