
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 

em face  do Município  de São Luís/MA, pessoa  jurídica  de  direito  público  interno,  CGC

06307102-0001-30, com sede na Praça D. Pedro II, s/nº, PALÁCIO DE LA RAVARDIÈRE,

Centro, nesta cidade, a ser citado na pessoa do Procurador-Geral do Município de São Luís,

Dr.  MARCOS LUÍS  BRAIDE RIBEIRO  SIMÕES,  a  fim  de  garantir  REFORMA DE

ADEQUAÇÕES  DE  ACESSIBILIDADE  na  Praça  da  Alegria,  situada  entre  as
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interseções  da  rua  de  Santana  com  as  ruas  do  Norte  e  Santa  Rita,  pelos  fatos  e

fundamentos jurídicos que seguem:

1. DOS FATOS

No início  do mês  de  maio de 2014,  chegou ao conhecimento  do titular  desta

Promotoria de Justiça Especializada uma informação que parecia absolutamente inacreditável:

a de que a recém-reformada e entregue Praça da Alegria, uma das mais antigas praças de

nossa  capital,  apresentava  uma  série  de  escandalosas  falhas  estruturais  de  acessibilidade,

constituindo-se em verdadeiro "monumento" à incompetência, desleixo e ao descompromisso

com o direito de ir e vir de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, aí incluídos

idosos, gestantes, crianças, doentes com dificuldade de locomoção etc.

Essa lastimável e surpreendente informação foi confirmada por diversas pessoas

com deficiência e por membros da própria equipe desta Promotoria de Justiça Especializada,

que, assim como aquelas, não escondiam a perplexidade, a decepção e a indignação com tão

monstruosa  "lambança"  perpetrada  por  quem reformou  nossa  histórica  Praça  da  Alegria,

passando a ser, a partir daí, a "Praça da Tristeza e da Vergonha".

Imediatamente, o órgão ministerial signatário compareceu ao logradouro e, entre

incrédulo  e  indignado,  determinou  a  abertura  de  procedimento  investigatório  para  reunir

elementos  de  provas  acerca  da  desastrosa  reforma,  adotando  em  seguida  uma  série  de

diligências no sentido de identificar o autor da "proeza" e dimensionar as responsabilidades

cabíveis.

Todavia, reforçando o adágio popular de que "quando o filho é feio ninguém é

pai", a horrenda "obra" ficou "órfã", uma vez que não se conseguiu identificar com precisão

quem elaborou e executou o projeto arquitetônico e urbanístico nem quem tinha a obrigação

de  velar  pelo  respeito  às  normas  de  acessibilidade  a  pessoa  com  deficiência  ou  com

mobilidade reduzida.

De  qualquer  modo,  nesta  fase  em  que  o  "excremento  mental"  já  está

materializado,  só  resta  ao  gestor  municipal  "limpar  a  sujeira"  e  proceder  às  devidas
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adequações de acessibilidade, de acordo com o que aponta o anexo Relatório de Vistoria de

Acessibilidade.

2. DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS

No que se refere à obrigação do requerido, é indubitável a responsabilidade do

Município de São Luís em figurar no polo passivo da presente demanda, uma vez que  é

incontroversa  a  convicção  de  que  a  Praça  da  Alegria  compõe  o  patrimônio  comum  da

municipalidade ludovicense e está sob a gestão e fiscalização da Prefeitura de São Luís.

Dessa forma, é indiscutível a obrigação do gestor municipal quanto à obrigação de

proceder à urgente reforma de adequações de acessibilidade na Praça da Alegria, nos termos

apontados no incluso Relatório de Acessibilidade de fls. 06/15.

3. 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:

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, em fiscalização ao cumprimento da

lei  e  defesa  de  direitos  individuais  indisponíveis,  ingressar  em juízo;  razão  pela  qual  se

demonstra a legitimidade deste órgão ministerial para a propositura da presente ação, citando-

se, para tanto, os referidos artigos 25, IV, “a”, e 27, I e II da Lei n.º 8.625/93.
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5. DO MÉRITO DA CAUSA

Sucintamente,  uma  vez  que  a  situação  apresentada  na  presente  demanda  e

demonstrada por meio das provas reunidas não deixam dúvidas, a questão central evidencia-se

por si só, não necessitando de maiores discussões para esclarecer algo de clareza solar, isto é,

de que a Praça da Alegria não possui acessibilidade para pessoas com deficiência ou com

mobilidade reduzida e que está a reclamar imediata reforma para sua correta adequação às

normas técnicas de acessibilidade.

Cabe  aos  órgãos  e  às  entidades  do  Poder  Público  assegurar  à  pessoa
portadora de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive
dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao desporto, ao turismo, ao
lazer,  à previdência social,  à assistência social, ao transporte, à edificação
pública, à habitação, à cultura, ao amparo à infância e à maternidade, e de
outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar
pessoal, social e econômico.

Além disso, o princípio da eficiência foi introduzido em nossa Constituição pela

Emenda Constitucional   nº  19/98 como forma de garantir  que os  serviços prestados pelo

Estado sejam de qualidade, atentando-se ainda para a produtividade e a economicidade. 

Conclui-se,  desse  modo,  que  o  principio  da  eficiência  foi  incluído  entre   os

princípios  constitucionais,  aplicáveis  às  atividades  da  administração  pública,  para  que  o

administrador  possa  adquirir  consciência  de  que  devem ser  respeitados  os  parâmetros  da

presteza, perfeição e rendimento, bem como os limites da lei, tendo como objetivo alcançar

uma finalidade pública, que atenda aos interesses dos cidadão, principalmente os da pessoa

com deficiência ou com mobilidade reduzida, merecedora de tratamento diferenciado.

 

6. DOS PEDIDOS

Ante o exposto nas linhas gerais acima, este órgão ministerial requer:
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1)  a  citação  do  Município  de  São  Luís,  na  figura  do  Procurador-Geral  do

Município,  Dr.  MARCOS LUÍS BRAIDE RIBEIRO SIMÕES, para se ver processar até

final condenação;

2) que ao final da instrução processual seja julgada procedente a presente ação

para  condenar  em  definitivo  o  réu  a  realizar  as  devidas  adequações  técnicas  de

acessibilidade  na  Praça  da  Alegria,  no  endereço  citado,  apontadas  no  Relatório  de

Vistoria de Acessibilidade, fls. 06-15, por meio de reforma a ser concluída em até 90

(noventa) dias a partir da intimação do requerido por esse juízo.

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

Dá-se à causa o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), apenas para efeitos

fiscais.

São Luís, 03 de dezembro de 2015.

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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