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

Rua dos Pinheiros, nº 15, São Francisco
(no antigo Prédio do Hotel Panorama Palace Hotel)

 Fone: (98) 3219.1904 ou (98) 3219.1836

EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  JUIZ  DE  DIREITO  DA  VARA  DE

INTERESSES 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 e 129, inciso 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) vem ajuizar

AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

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 dos Leões,  Praça Pedro II,  s/nº,

Centro,  a  ser  citado  na  pessoa  do  Procurador-Geral  do  Estado  do  Maranhão,  Dr.

RODRIGO MAIA ROCHA, a fim de garantir condições de acessibilidade a pessoas

com  deficiência  ou  com  mobilidade  reduzida  no  prédio-sede  do  Instituto  de
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Criminalística – ICRIM e do Instituto Médico-Legal – IML, situado na avenida

dos  Portugueses,  s/nº,  bairro  Bacanga,  nesta  capital,  pelos  fatos  e  fundamentos

jurídicos que seguem:

1 DOS FATOS

No dia 01 de outubro de 2002, foi instaurado nesta Promotoria de Justiça o

Procedimento Administrativo n.º 048/2002 "com o fim de verificar informação da não

adaptação  dos  prédios  do  ICRIM/IML  e  SEMTUR  às  pessoas  portadoras  de

deficiência, especialmente cadeirantes" (fls. 04). 

Em seguida, no dia 05 de setembro de 2002, compareceu a esta Promotoria

de  Justiça  Especializada  o  Sr.  ARANEY  RABELO  DA  COSTA,  pessoa  com

deficiência  física  (cadeirante),  funcionário  público  estadual  no  cargo  de  perito

criminalista do ICRIM/IML, que noticiou a ausência de acessibilidade em seu local de

trabalho,  sem  adaptação  de  rampas,  corrimãos  e  banheiros  acessíveis,  embora  já

tivesse  feito  reiteradas  solicitações  nesse  sentido  à  direção  dos  órgãos  e  demais

gestores responsáveis, conforme Ficha de Atendimento de fls. 06.  

Durante a instrução do referido Procedimento Administrativo, o Ministério

Público solicitou ao Diretor do ICRIM/MA, por meio do ofício nº 403/2002-PID, de

24/10/2002 (fls. 07), que se manifestasse em relação às condições de acessibilidade do

prédio-sede  em  que  funcionam  o  Instituto  de  Criminalística-ICRIM  e  o  Instituto

Médico-Legal – IML “para receber pessoas portadoras de deficiência, especialmente

cadeirantes”; e que, em caso afirmativo, fossem mencionadas as adaptações efetuadas,

ou, se negativa a resposta, que fosse justificada a não adaptação.

Por meio do ofício n.º 578/2002-ICRIM/MA (fls. 09), houve a informação

do Diretor JOSÉ DE RIBAMAR CRUZ RIBEIRO de que o prédio-sede desses órgãos

encontrava-se "parcialmente adaptado para receber pessoas deficientes"; e que o então

Gerente  de  Estado  de  Justiça,  Segurança  Pública  e  Cidadania  do  Maranhão,
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RAIMUNDO SOARES CUTRIM, teria determinado que “fossem efetivados serviços

que faltam para sua complementação” (fls. 09).

Diante disso,  o órgão ministerial  expediu a Recomendação n.º  009/2002

para que o Gerente de Estado de Justiça, Segurança Pública e Cidadania do Maranhão

adaptasse  o  prédio-sede  do  ICRIM/IML  (fls.  15);  todavia  o prazo  estabelecido

transcorreu sem nenhuma manifestação do Estado do Maranhão, perdurando até hoje a

situação de irregularidade.

Após inúmeras e sucessivas tentativas de resolução do problema da falta de

acessibilidade no citado imóvel, sede desses importantes órgãos estaduais e local com

intenso  fluxo  de  pessoas  que  vão  em  busca  dos  serviços  oferecidos,  aí  incluídos

usuários e  funcionários  com deficiência ou com mobilidade reduzida,  o Ministério

Público conseguiu finalmente, em 15/07/2015, que houvesse a realização de vistoria

técnica de acessibilidade para descrição das condições de acessibilidade no prédio-

sede do ICRIM/IML desta capital.

Em minuciosa análise, em que todos os aspectos referentes à acessibilidade

no prédio foram detidamente verificados (fls. 111/117), o Engenheiro Civil ALFREDO

ALENCAR  DE  OLIVEIRA e  o  Arquiteto  e  Urbanista  NIELSEN  OLIVEIRA

CASTRO,  ambos  servidores  lotados  na  Coordenadoria  de  Obras,  Engenharia  e

Arquitetura da Procuradoria-Geral de Justiça do Maranhão, subscreveram o Relatório

de  Vistoria  de  Acessibilidade  de  fls.  103/110-A,  em  que  foram  didaticamente

apontadas as irregularidades e,  ao final,  indicadas as providências necessárias para

tornar o imóvel plenamente acessível.

No dia 04/09/2015, foi enviado o ofício nº 232/2015-14ª PPD (fls. 119) ao

Sr. Secretário de Segurança Pública para que tomasse ciência do interior teor do citado

relatório  técnico  de acessibilidade e  se  manifestasse  sobre  o interesse  em celebrar

termo de compromisso de ajustamento de conduta com esta  Promotoria  de Justiça

Especializada, “no sentido de proceder às necessárias adequações de acessibilidade

nos prédios do ICRIM/IML, com fixação do prazo de 90 (noventa) dias para conclusão

das obras”. 
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Em  virtude  de  não  ter  havido  resultado  prático  na  provocação,  esta

Promotoria de Justiça, no dia 27/11/2015, requereu ao Procurador-Geral do Estado do

Maranhão o envio de minuta de acordo judicial ou extrajudicial para realização de

obras  de  acessibilidade  no  prédio  do  ICRIM/IML;  mais  uma vez,  todavia,  não  se

logrou êxito.

Depois  de  muitas  idas  e  vindas,  e  após  sustentar  que  o  Relatório  de

Acessibilidade elaborado pelos técnicos do Ministério Público do Maranhão indicava

os  “pontos  específicos”  que  precisavam  receber  obras  de  acessibilidade  e  que,

portanto,  nada obstava a imediata manifestação da Procuradoria-Geral do Estado –

PGE quanto  ao  interesse  em celebrar  Termo de  Compromisso  de  Ajustamento  de

Conduta – TAC, o titular desta Promotoria de Justiça, por meio do ofício nº 009/2016-

14ª PJE-PPD, de 12/01/2016 (fls.156/157), novamente insistiu na adoção de solução

extrajudicial e que assim fossem realizadas as tão esperadas obras de acessibilidade no

prédio-sede do ICRIM/IML.

Como de praxe, lamentavelmente, o requerido, por intermédio do Secretário

de  Segurança  Pública  JEFFERSON  MILER  PORTELA  E  SILVA,  respondeu

evasivamente que “o projeto de reforma do ICRIM/IML, no qual estão contempladas

as devidas adaptações de acessibilidade, encontra-se na Comissão Setorial de Licitação

desta Secretaria e tem o prazo de conclusão previsto para janeiro de 2017” (fls. 160).

Depois dessa resposta genérica, imprecisa e que foge do compromisso de

promoção  das  condições  de  acessibilidade  no  prédio-sede  do  ICRIM/IML,  o

Ministério Público desistiu da consecução de acordo extrajudicial e resolveu ajuizar a

presente Ação Civil Pública, mas adianta desde logo que se dispõe a manter tratativas

com o demandado no âmbito judicial para solução da demanda.

2 DO DIREITO

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu como fundamental o direito de

ir  e  vir  previsto  no  art.  5º,  XV,  estendendo-o  a  todos  os  cidadãos,  sem qualquer

restrição quanto à qualidade ou condição do destinatário da norma. 
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Concomitantemente a isto, o legislador constituinte de 1988 buscou garantir

a amplitude e eficácia da essência do direito fundamental de ir de vir, estabelecendo o

direito de acesso das pessoas com deficiência aos logradouros e edificações de uso

público, conforme disposição expressa nesse sentido: 

Art. 227. Omissis. §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 disposto no art. 227, §2º.

Fica assim evidente que a Constituição Federal estabeleceu que a legislação

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

porventura  possam  impedir  ou  limitar  o  acesso,  a  liberdade  de  movimento  e  a

circulação de pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida às edificações de

uso  público,  podendo  usufruir  plenamente  os  seus  direitos  de  cidadania,

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

Em atendimento a essas disposições constitucionais, as Leis nº 10.048/2000

e 10.098/2000 representam marco normativo infraconstitucional, sendo que a primeira

disciplina a questão referente à prioridade de atendimento às pessoas com deficiência

enquanto a segunda “estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da

acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá

outras providências”.

No art. 4º da Lei 10.048, de 08 de novembro de 2000, consta que:

Os logradouros e sanitários públicos, bem como os edifícios de uso
público, terão normas de construção, para efeito de licenciamento da
respectiva edificação, baixadas pela autoridade competente, destinadas
a facilitar  o acesso e uso desses locais pelas pessoas portadoras de
deficiência.
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Já a Lei 10.098, de 19 de dezembro de 2000, é mais específica no trato do

direito à acessibilidade, definindo no art. 2º, I, o que é acessibilidade:

[...]  possibilidade  e  condição  de  alcance  para  utilização,  com
segurança  e  autonomia,  dos  espaços,  mobiliários  e  equipamentos
urbanos, das edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de
comunicação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade
reduzida[..]

Ao disciplinar a acessibilidade nos edifícios públicos ou de uso coletivo,

essa lei traz o seguinte enunciado no art. 11:

A construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados
destinados ao uso coletivo deverão ser executadas de modo que sejam
ou se tornem acessíveis às pessoas portadoras de deficiência ou com
mobilidade reduzida.

Entretanto,  quase  quatro  anos  depois,  essas  duas  leis  foram  finalmente

regulamentadas,  sendo  suas  disposições  devidamente  reafirmadas  e  detalhadas  no

Decreto  nº  5.296,  de  2  de  dezembro  de  2004,  ficando  o  art.  11  dessa  norma

regulamentadora  com  texto  muito  semelhante  ao  do  mesmo  artigo  da  última  lei

regulamentada.

A construção, reforma ou ampliação de edificações de uso público
ou  coletivo,  ou  a  mudança  de  destinação  para  estes  tipos  de
edificação, deverão ser executadas de modo que sejam ou se tornem
acessíveis  à  pessoa  portadora  de  deficiência  ou  com  mobilidade
reduzida.

Mais  recentemente,  a  Lei  nº  13.146/2015  -  Lei  Brasileira  de  Inclusão

(Estatuto da Pessoa com Deficiência) estabelece claramente o direito que a pessoa com

deficiência tem quanto à acessibilidade nas  edificações  de uso público,  merecendo

destaque as seguintes disposições:
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Art. 56.  A construção, a reforma, a ampliação ou a mudança de uso de
edificações abertas ao público, de uso público ou privadas de uso cole-
tivo deverão ser executadas de modo a serem acessíveis.
§ 1o  As entidades de fiscalização profissional das atividades de Enge-
nharia,  de Arquitetura  e  correlatas,  ao  anotarem a responsabilidade
técnica de projetos, devem exigir a responsabilidade profissional de-
clarada de atendimento às regras de acessibilidade previstas em legis-
lação e em normas técnicas pertinentes.
§ 2o  Para a aprovação, o licenciamento ou a emissão de certificado de
projeto executivo arquitetônico, urbanístico e de instalações e equipa-
mentos temporários ou permanentes e para o licenciamento ou a emis-
são de certificado de conclusão de obra ou de serviço, deve ser atesta-
do o atendimento às regras de acessibilidade.
§ 3o  O poder público, após certificar a acessibilidade de edificação ou
de serviço, determinará a colocação, em espaços ou em locais de am-
pla visibilidade, do símbolo internacional de acesso, na forma prevista
em legislação e em normas técnicas correlatas.
Art. 57.  As edificações públicas e privadas de uso coletivo já existen-
tes devem garantir acessibilidade à pessoa com deficiência em todas
as suas dependências e serviços, tendo como referência as normas de
acessibilidade vigentes.

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. […]

Alínea  “o”  -  proteção  e  integral  social  das  pessoas  portadoras  de
deficiência.

Portanto, diante das disposições normativas específicas supracitadas, além

de  outras  difusamente  irradiadas  em nosso  ordenamento  jurídico,  está  cristalina  a

obrigação do Estado do Maranhão em proceder à necessária adaptação no prédio-sede

do ICRIM/IML para  receber  pessoas  com deficiência,  efetivando,  assim,  o  direito

fundamental à acessibilidade a bens e serviços disponíveis. 
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3. DOS PEDIDOS

Ante o exposto nas linhas gerais acima, este Órgão Ministerial requer:

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

do Estado, Dr. RODRIGO MAIA ROCHA;

2. que  seja  julgada  procedente  a  presente  ação  para  condenar  o

Estado do Maranhão a tornar plenamente acessível o prédio-sede

do  ICRIM/IML,  com  estrita  observância  das  normas  legais  e

técnicas vigentes;

3. fixação de  multa  diária  ao  réu  em caso  de  descumprimento  da

determinação  judicial  de  proceder  à  pretendida  acessibilidade,

intimando-se o gestor responsável quanto à possibilidade de o ônus

do pagamento da multa incidir sobre o patrimônio pessoal;

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

juntando, desde logo, as peças anexas, e requer a oitiva da testemunha abaixo indicada.

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

fiscais.

São Luís, 20 de abril de 2016.

Ronald Pereira dos Santos
Promotor de Justiça da 14ª Promotoria de Justiça

Especializada na Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Testemunha:
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