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Por  Carlos Macedo e Daiane Bochi 

Vou de táxi?
  Cadeirantes têm problemas com este tipo de transporte 

Fotos: Carlos Macedo

Flagrantes

Com a intenção de comprovar a 
irregularidade a reportagem ligou para 
pontos de táxi de Porto Alegre - e também 
Canoas e Cachoeirinha - com a justificativa 
de que precisaria de transporte para 
cadeirante. No total foram seis pontos 
contatados, dois em cada município. 
Nas conversas solicitamos um táxi para 
cadeirante e perguntamos se haveria custo 
adicional. Três taxistas não cobraram. Já 
outros três informaram uma estimativa 
de custo para o transporte, e ainda 
especificaram o quanto seria para levar a 
cadeira de rodas. 

Em Porto Alegre um taxista da Zona 
Sul disse que cobraria “a corrida mais 
três, quatro pila”, para transportar um 
cadeirante da Rua Dr. Campos Velho até a 
Av. Oscar Pereira. 

Em Canoas o valor foi um pouco menor. 

A publicitária Juliana Carvalho enfrenta diariamente as barreiras do transporte.

Para utilizar ônibus, trêm e lotação 
os cadeirantes têm que se aventurar. Por 
isso,  muitos optam pelo táxi, que seria 
mais confortável e acessível. No entanto, 
conforme relatos de cadeirantes de Porto 
Alegre há taxistas que cobram valores 
acima da tarifa estabelecida em legislação 
ou ainda se negam a transportar a cadeira 
de rodas. A alegação é que os motoristas 
tem trabalho em acomodar o cadeirante 
no carro, assim a cadeira de rodas é 
cobrada como volume excedente. Dirceu 
Júnior é um dos exemplos da cobrança 
indevida. Numa das vezes em que utilizou 
o serviço,  quando informado do preço, 
ele disse: “Não! Eu vou pagar o valor da 
corrida como todo o cliente, porque minha 
cadeira não é uma bagagem. Ela faz parte 
do meu corpo.” O taxista então se justifica: 
“É que eu não pude colocar a cadeira no 
porta malas, tive que colocar no banco de 
traz... posso ser autuado”. Júnior só não 
encaminhou uma denúncia, pois achou 
que o fato fosse isolado.

“Mais 2 pila fecha tudo”, estima o taxista,  
para a rota da Avenida Santos Ferreira até a 
Estação Canoas. 

O valor mais alto informado pelo taxista 
foi em Cachoeirinha. Da rua Petrópolis ao 
Shopping do Vale o transporte da cadeira 
de rodas sairia por uma “diferençazinha 
mínima”, conforme o taxista. “Cinco pila a 
mais”, completou. 

O coordenador de transportes da EPTC, 
Antônio Cláudio da Rocha Bernardes, 
afirma que a cobrança é ilegal. “A cadeira 
de rodas - e também o cão guia não devem 
- ser cobrados como volume excedentes”, 
frisa. O mesmo diz o diretor do Fórum 
Estadual das Entidades Civis de Defesa 
do Consumidor (FEDC-RS) Alcebíades 
Santini, que ainda considera a cobrança 
“imoral”. 

No entanto, em Porto Alegre, 
segundo Renato Oliveira, advogado 
da Assessoria Jurídica da EPTC, não 

há uma regulamentação específica que 
estabeleça ou não a cadeira de rodas 
como um volume extra que possa ser 
cobrado. Ele admite que a atual legislação 
que regulamenta a cobrança de tarifa de 
táxis na Capital “não é precisa” e pode ser 
interpretada de maneira diversa. Ou seja, 
o taxista pode alegar que a cadeira é um 
volume extra. Sendo assim, conforme a 
legislação, um valor máximo de R$ 5 é 
permitido. 

A coordenadora executiva do Procon-
RS, Adriana Burger, discorda e defende 
que qualquer legislação que permita ou 
abra brechas para a cobrança da cadeira de 
rodas ou do cão guia é “pequena” diante 
da Constituição Federal. Burger destaca 
que o problema já está sendo tratado em 
âmbito estadual com a articulação entre 
MP-RS, Defensoria Pública e PROCON-
RS. Conforme a coordenadora da área 
de Assuntos Privados do Procon-RS, 
Luciane Disconzi, o usuário prejudicado 
deve procurar o PROCON e informar a 
placa do táxi, o prefixo e, se possível, o 

Autoridades divergem
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Por que não levar um cadeirante?
Em Porto Alegre o serviço para o 

transporte de deficientes físicos é prestado 
há cerca de 10 anos por três kombis 
adaptadas, as chamadas Perua-Táxi, que 
têm a bandeirada e o quilômetro rodado 
50% mais caros. “Isso é um absurdo”, 
reclama Juliana Carvalho, publicitária, 
28 anos, cadeirante desde os 19. Mas  a 
existência do serviço não impede os 
cadeirantes de andarem em táxis comuns, 
pois também pode ser agendado por 
telefone. Basta que o taxista seja avisado 
previamente de que se trata de um 
transporte especial, ou seja, só pode ser 
feito se a cadeira de rodas couber na porta 
malas e o passageiro tiver condições de 
sentar no banco do carro. “Se não for 
possível, o taxista não tem condições de 
transportar o cadeirante”, especifica o 
Sintáxi. Mas até onde vai o bom senso dos 
taxistas? 

Há mais de quinze anos na atividade, 
um taxista que pediu para “não ter o nome 
envolvido”, declara que, caso tenha que 
levar um cadeirante, faz na “boa vontade”. 

Segundo ele, grande parte dos 
veículos não têm espaço no porta malas. 
Perguntamos se uma cadeira simples, 
que possa ser dobrada, poderia ser levada 
no banco de trás. “É de f... Aí estraga 
meu banco”, declara. O que demostra 
que a relação entre cadeirantes e taxistas 
não é das melhores. Para Carlos Dutra, 
na atividade há16 anos, “os cadeirantes 
insistem em contar com a boa vontade 
dos carros não adaptados, nos causando 
constrangimentos, pois a maioria dos 
taxistas são pessoas de idade avançada 
e não possuem força para carregar os 
cadeirantes no colo”.

Juliana, que apresenta o programa 
Faça a Diferença, na TV Assembleia, 
e é bem conhecida entre os deficientes 
físicos do Estado, relata que não conhece 
nenhum cadeirante que não tenha tido 
algum problema com taxistas. Além de 
“incontáveis vezes” cobrarem “pequenas 
taxas”, os taxistas negam o transporte. Em 
uma das situações, depois de sair de uma 
festa, quando já estava acomodada dentro 
do táxi, ela teve que descer do veículo. 

O motorista, depois de perceber que 
não conseguira alocar a cadeira de rodas 

no porta-malas, e que teria que carregá-
la no banco de trás, alegou que poderia 
estragar o veículo. Então o taxista 
informou que não faria a corrida. “Foi um 
constrangimento e um transtorno, pois eu 
já estava dentro do carro”, reclama. 

Constrangimentos que não se 
restringem a Juliana. Os colaboradores 
do Blog Sem Barreiras - hospedado no 
ClicRBS - Tânia Speroni, “andante” e 
Milton Speroni, que “vive na prática as 
dificuldades dos degraus, buracos e a falta 
de acesso” também sofrem com o descaso. 
Tânia relato o seguinte: “Na frente de um 
determinado hospital, um táxi Doblô 
se negou a nos levar, alegando não ter 
espaço. Já na frente do Mercado Público 
Municipal, a poucos metros da Secretaria 
de Acessibilidade, ganha um doce o 
cadeirante que conseguir ser transportado 
num daqueles carros que ficam parados no 
ponto.”

Denúncia
A responsabilidade de fiscalizar 

a atividade dos taxistas é da EPTC. 
Qualquer infração deve ser feita pelo 
telefone 118, com indicação do prefixo 
do táxi que cometeu a ilegalidade. O 
serviço de táxi também é regido pelo 
Código de  Defesa do Consumidor. 
Qualquer abuso deve ser encaminhado 
para o Procon de cada município ou 
estadual pelo site www.procon.rs.gov.br. 

A denúncia também pode ser feita 
de maneira individual ou coletiva junto 
ao Conselho Municipal dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência de Porto 
Alegre (COMDEPA) que é vinculado a 
Secretaria Especial de Acessibilidade e 
Inclusão Social (Seacis).

Barreiras
Ruas ruas mal conservadas, calçadas 

esburacadas, as vias públicas irregulares 
e muitos pontos de embarque e 
desembarque de transporte – táxis e 
ônibus - com difícil acesso são alguns 
dos principais problemas no transporte 
para deficientes físicos, em todo o 
Estado. 

 Na Capital Gaúcha, por exemplo, 
onde operam atualmente 1572 
ônibus, segundo a Empresa Pública 
de Transportes e Circulação (EPTC), 
somente 371 possuem equipamentos 
para o transporte de pessoas portadoras 
de deficiência física. Das 403 lotações 
apenas um veículo acessível está 
prometida até o final de 2010. Da frota 
total de táxis em Porto Alegre, 3.925 
veículos, apenas três são adaptados 
a portadores de deficiência, o que 
representa 0,08 por cento.

O problema do 
gás-veicular

Outro empecilho para o transporte 
de cadeirantes nos táxis é o gás natural 
veicular (GNV), que é posto num 
cilindro que ocupa metade do porta 
malas. Conforme Carlos Boa Nova, 
do Conselho Municipal de Transporte 
Urbano (COMTU) o táxi não é 
obrigado a transportar a pessoa com 
deficiência, desde que a cadeira de 
rodas não ultrapasse as medidas para 
transportar no veículo. 

A cadeira de rodas de Juliana, por 
exemplo, que pode ser dobrada caberia 
tranquilamente num porta malas de 
um carro de médio porte. Porém, o 
cilindro de GNV impede que isso 
ocorra. Em Porto Alegre, 431 táxis da 
frota possuem o cilindro, ou seja, cerca 
de 11%.

os taxistas se defendem
Alguns taxistas admitem os casos 

da cobrança. Francisco Felipetto, vice-
presidente da Cooperativa de Táxis do 
Aeroporto Salgado Filho (COOTAERO), 
diz saber que “alguns cobram”. Mas a classe 

se defende. “Na nossa cooperativa as regras 
são bastante rígidas”, afirma Felipetto. 
Para ele, a cobrança do transporte da 
cadeira de rodas vai da índole de cada 
motorista. O Sindicato dos Taxistas de 
Porto Alegre (Sintáxi), também diz que 
não há orientação para cobrar pela cadeira 
de rodas ou pela ajuda na acomodação 
do cadeirante no táxi. O presidente do 
sindicato, Luiz Nozari, afirma que a 
categoria não comete tais irregularidades. 
Ele ainda observa que  somente nos casos 
em que a cadeira não cabe no porta-malas 
é que o taxista tem o direito - conforme o 
Código Brasileiro de Trânsito - de recursar 
a levar o cliente.

Busca por soluções

Depois do contato da reportagem duas 
reuniões foram realizadas entre o Conselho 
Municipal dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência de Porto Alegre (COMDEPA), 
a Defensoria Pública Estadual, PROCON-
RS, Ministério Público Estadual, taxistas 
e representantes da sociedade civil. Não 
há dados oficiais de quantos cadeirantes 
existem em Porto Alegre e no Estado. 
Por isso, Dirceu Júnior , que também é 
presidente do COMDEPA, diz que é urgente 
o mapeamento da situação para saber o 
que realmente está acontecendo. “É preciso 
chegar a um consenso para que as pessoas 
com deficiência possam pegar um táxi com 
segurança”, indica. 

Para a Copa de 2014 Porto Alegre assinou 
um compromisso com a Campanha da 
Acessibilidade promovida pelo Conselho 
Nacional de Pessoas com Deficiência 
(Conade). O objetivo é adaptar as cidades-
sede no conceito de acessibilidade universal. 
No entanto, segundo o COMDEPA “não 
existe projeto especifico para taxistas mais 
sim para o transporte urbano”. O objetivo 
é tornar acessível 100% da frota de ônibus. 
“Estamos vendo junto com a EPTC uma 
forma de buscar mais acessibilidade para os 
táxis ”, comenta Dirceu Júnior. 

número do registro, e nome do motorista. 
Depois disso, um processo será aberto 
e a multa pode variar de R$ 200 a R$ 3 
milhões. Enquanto isso, um novo projeto 
de regulamentação, ja finalizado e assinado 
pela EPTC, seguirá para a PMPA. “No 
máximo em duas semanas creio que 
será publicado o novo decreto”, afirma a 
Assessoria Jurídica da EPTC. 
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táxi para cadeirantes em outras 
cidades do Brasil e do Mundo

São Paulo

Na Capital paulista o serviço para 
cadeirantes se chama Táxi Acessível e 
teve início em 2009. Para este atendi-
mento, foram adaptados 16 veículos 
da marca Fiat, modelo Dobló, com 
plataformas de acionamento total-
mente eletrônico, com requisitos 
apresentados pela Secretaria dos 
Transportes. 

A adaptação do veículo foi feita 
para compreender o maior número 
de modelos de cadeira de rodas. 

O veículo é equipado com uma 
plataforma elétrico-hidráulica acio-
nada por controlo remoto, e que su-
porta até 250 Kg de peso. 

O transporte deve ser agendado 
com o mínimo de três horas de ante-
cedência. A cobrança da corrida no 
taxi acessível é igual a do taxi comum. 
A única diferença é a cobrança da ta-
xa de R$ 3,50 reais pela chamada adi-
cional proveniente da radio-chama-
da.  Para agendar o telefone é 
(11)3229-7688. Mais informações: 
www.taxiacessivel.com.br

Rio de Janeiro
Os táxis da cooperativa Especial 

Coop Táxi RJ levam deficientes físi-
cos, idosos e outros cariocas com di-
ficuldade de locomoção temporária 
ou permanente. 

A frota adaptada para cadeirantes 
cobra tarifa comum. Basta ligar para 
a central, (21)3295-9606. Atualmente 
são 20 veículos modelo Fiat Doblò, 
pintados de azul-marinho, com faixa 
amarela no meio da porta , e equipa-
dos com elevador hidráulico para 
transportar cadeira de rodas. 

O transporte tem ar condicionado, 
som ambiente e lugar para dois 
acompanhantes. Os motoristas são 
qualificados por curso ministrado 
pela Fundação Municipal Lar Escola 
Francisco de Paula – FUNLAR RIO – 
vinculada à Secretaria Municipal de 
Assistência Social. Todos os motoris-
tas usam uniforme uniformizados e 
possuem rádio e celular para contato 
com a Central de Atendimento. Mais 
informações: www.especialcoopta-
xirj.com.br

Nova Iorque 

Numa das maiores capitais do 
mundo, para chamar um táxi adapta-
do basta discar o número 311 que o 
“transporte vem em uma hora”, conta 
o cadeirante mais conhecido do Bra-
sil, Marcelo Rubens Paiva.  

Para quem está nas ruas, 10% da 
frota já é acessível, “basta esticar o 
dedo”, celebra.  A rampa é lateral e 
traseira. O passageiro cadeirante fica 
entre o banco de passageiros e a di-
visória que o separa do motorista. No 
aeroporto, nem é preciso agendar. 
Na fila de táxi, de cada dez carros, um 
é a van que pega passageiros comuns 
e cadeirantes.

Londres
Em Londres, quase toda a frota é 

acessível. Os notórios táxis negros, 
amplos, vêm com rampas. E se você 
for cadastrado, paga apenas uma li-
bra e cinquenta centavos, que o go-
verno subsidia a corrida. Basta ligar: 
020 7934 9791.

O que diz a legislação
Valor diverso da tarifa
 O artigo 115 o decreto municipal núme-

ro 14.499, diz  que são infrações graves do 
taxista: cobrar valor diverso daquele devi-
do segundo a tabela de tarifa ou cobrar do 
usuário valores diversos da tarifa devida 
pelo trajeto percorrido.

Cão guia
Na lei 10.377, o transporte de animais de 

estimação de pequeno e médio porte, e 
volumes de grandes proporções é faculta-
tivo,  exceto o cão-guia.

Recusa de passageiros
Segundo o artigo 114 do decreto muni-

cipal número 14.499, é considerada infra-
ção média recusar passageiro, sem justifi-
cativa comprovada.

Práticas abusivas
O Procon-RS especifica que a recusa em 

transportar cadeirantes e cegos com cão-
guia, e a cobrança além da tarifa é conside-
rada prática abusiva de acordo com o art. 
39. 

Veja:  
Inciso II - recusar atendimento às de-

mandas dos consumidores, na exata medi-
da de suas disponibilidades de estoque, e, 
ainda, de conformidade com os usos e cos-
tumes. 

Inciso IV - prevalecer-se da fraqueza ou 
ignorância do consumidor, tendo em vista 
sua idade, saúde, conhecimento ou condi-
ção social, para impingir-lhe seus produtos 
ou serviços.

Inciso V - exigir do consumidor vanta-
gem manifestamente excessiva.
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Quando eu nasci, há trinta anos, uma 
doença congênita chamada hidrocefalia 
me causou algumas perdas físicas, entre 

elas a possibilidade de caminhar. Eu jamais 
tocarei os pés firmes no chão, mas isso não 
me incomoda. Junto de minha inseparável 
e parceira cadeira de rodas, eu sonho com 
o dia em que todos os cadeirantes possam 
“colocar a cara na rua”. No entanto, para que 
este desejo se concretize, ainda há muitos 
obstáculos. Isso sim me incomoda. Assim 
surgiu a ideia da reportagem. A partir das 
dificuldades para chegar aos pontos de 
ônibus e táxis, do difícil acesso ao transporte 
e de alguns abusos dos taxistas. Inúmeras 
vezes até paguei para levarem minha cadeira 
de rodas. A última vez o valor cobrado foi 
sete reais.

Mas não são só os cadeirantes que 
“percebem” a negligência. Paulo Moura, 
funcionário da faculdade onde eu estudo, 
acompanha minha insistência diária na 
procura por um táxi. Geralmente é ele quem 
localiza o transporte. Numa das vezes, Moura 
se deslocou até o ponto mais próximo da 
faculdade. Quando chegou ao local havia 
cerca de cinco veículos. “Fui perguntando 
um por um para saber se poderiam fazer a 
corrida com uma aluna da instituição que era 
cadeirante”, descreve ele. Explicou a situação, 
que o transporte era para cadeirante, e que 
seria necessário me pegar no colo para por 
no carro. Depois de insistir muito, somente 
um dos taxistas se dispôs a realizar o 
transporte. 

Daiane Bochi: repórter cadeirante

Mas com reclamação: “É por isso que eu 
não levo cadeirante”. Um dia antes, em 16 de 
setembro deste ano, o problema já tinha sido 
constatado. Juntamente do repórter Fábio 
Almeida e o cinegrafista Giancarlo Barzi, da 
RBS TV, eu e equipe de reportagem, fomos às 
ruas para  comprovar as dificuldade na rotina 
dos cadeirantes no transporte de de táxi. 

Acompanhada de uma amiga, em frente 
de casa, eu esperei o primeiro táxi. Três 
motoristas recusaram o transporte, alegando 
não ter espaço devido ao cilindro de gás 
veicular, o GNV. Dois dos carros que me 
levaram tiveram que viajar com o porta 

Depois de 15 min esperando um táxi, Daiane Bochi não pode ser transportada pois o taxista alegou que seu veículo não tinha espaço pa-
ra a cadeira de rodas.

malas aberto. No outro o porta malas fechou 
com dificuldade. Nos três casos o taxistas 
tiveram que me pegar  no colo. Naquele 
dia eu não era apenas uma cadeirante, mas 
sim uma repórter comprovando problemas 
públicos e que deveriam ser levantados e 
debatidos pela sociedade. 

No dia 17 de setembro a matéria foi ao 
ar no RBS Notícias, e espero que outras 
ainda sejam realizadas. O importante é que 
os deficientes saim mais de suas casas, para 
cobrar seus direitos e também demonstrarem 
que podem  cumprir com seus deveres de 
cidadãos e cidadãs.  


