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RELATÓRIA  1.Fundamentos fáticos da Petição Inicial. Trata-se de Ação Civil Pública proposta
por Ministério Público do Estado do Maranhão em desfavor de Município de São Luís.O MPE
relata  que,  no  mês  de  maio/2014,  tomou conhecimento  de  diversas  irregularidades  técnicas  na
recém-reformada Praça da Alegria, localizada no centro de São Luís, que importam em violação ao
direito  à  acessibilidade.As  irregularidades  técnicas  estão  descritas  no  Relatório  de  Vistoria  de
Acessibilidade (ID 1494136), anexado à inicial, elaborado por Arquiteto Urbanista da Procuradoria
Geral de Justiça.O Município de São Luís, em contestação juntada sob o id 2157072, reconheceu a
procedência do pedido. Posteriormente, em outra petição intitulada de “contestação” (id 3879810),
de forma extemporânea,  o Município apresentou resistência à pretensão inicial.As tentativas de
conciliação foram inexitosas. Foi produzida prova documental consistente na juntada de Relatório
de Vistoria realizada pelo IPHAN.Era o que cabia relatar. FUNDAMENTOS DA DECISÃO2.1 Do
julgamento antecipado da lideÀ luz do artigo 19 da Lei 7347/85, aplica-se à ação civil pública,
naquilo em que não contrarie suas disposições, o Código de Processo Civil.Assim, calha apontar ser
aplicável,  na  espécie,  o  disposto  no  artigo  355,  I,  do CPC,  o qual  impõe que “O juiz  julgará
antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver
necessidade  de  produção  de  outras  provas;”.Nesse  panorama,  percebe-se  que  os  elementos
probatórios existentes no caderno processual se mostram adequados para o julgamento da demanda,
em especial diante dos documentos que instruem a exordial e do relatório de vistoria realizada pelo
IPHAN e juntado pelo Município de São Luís.Ademais,  intimadas,  as partes não requereram a
produção de outras provas.2.2 Do méritoO Brasil é signatário da Convenção sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, a qual foi plenamente incorporada ao direito
interno brasileiro nos termos estabelecidos pelo art.  5º, §3º, da Constituição Federal, possuindo,
portanto, status de Emenda Constitucional (Decreto nº 6949/09).O acordo internacional mencionado
estabelece a acessibilidade como um de seus princípios gerais, assim como a não discriminação, a
plena e efetiva participação e inclusão na sociedade e a igualdade de oportunidades (art. 3 alíneas b,
c,  e  e  f).  Estabelecendo,  inclusive,  que  a  recusa  de  adaptação  razoável  é  uma das  formas  de
discriminação.Nesse  sentido,  vale  transcrever  a  redação  do  art.  9  da  Convenção:“1.A fim  de
possibilitar  às pessoas com deficiência viver de forma independente e participar plenamente de
todos os aspectos da vida, os Estados Partes tomarão as medidas apropriadas para assegurar às
pessoas com deficiência o acesso, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, ao meio
físico,  ao  transporte,  à  informação  e  comunicação,  inclusive  aos  sistemas  e  tecnologias  da
informação e comunicação, bem como a outros serviços e instalações abertos ao público ou de uso
público,  tanto na zona urbana como na rural.  Essas  medidas,  que incluirão  a  identificação e  a
eliminação  de  obstáculos  e  barreiras  à  acessibilidade,serão  aplicadas,  entre  outros,  a:”(Grifo
nosso).De acordo com o art. 244 da Constituição Federal, “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.”.Esse preceito constitucional indica que o modelo político, social e econômico adotado
pela  sociedade brasileira  não  admite  como válida,  do  ponto  de  vista  jurídico,  qualquer  prática
tendente a ofender o direito à acessibilidade. De modo que uma vez verificada a ocorrência de lesão
a esses direitos, cabe ao Poder Judiciário, após ser provocado, impor as medidas necessárias para o
restabelecimento da ordem jurídica.Nesse sentido, a Lei nº 10.098/2000 previu que as regras de
acessibilidade  devem ser  observadas  no  planejamento  e  na urbanização das  vias  e  logradouros
públicos, de modo que a pessoa com deficiência possa exercer o direito à liberdade com autonomia.
Pela pertinência, transcrevo os seguintes dispositivos da lei:Art. 3 o O planejamento e a urbanização
das  vias  públicas,  dos  parques  e  dos  demais  espaços de uso público  deverão  ser  concebidos  e
executados  de  forma  a  torná-los  acessíveis  para  todas  as  pessoas,  inclusive  para  aquelas  com



deficiência  ou com mobilidade reduzida.(Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) Parágrafo
único. O passeio público, elemento obrigatório de urbanização e parte da via pública, normalmente
segregado e em nível diferente, destina-se somente à circulação de pedestres e, quando possível, à
implantação de mobiliário urbano e de vegetação.(Incluído pela Lei nº 13.146, de 2015)Art. 4 o As
vias públicas, os parques e os demais espaços de uso público existentes, assim como as respectivas
instalações  de  serviços  e  mobiliários  urbanos  deverão  ser  adaptados,  obedecendo-se  ordem de
prioridade  que  vise  à  maior  eficiência  das  modificações,  no  sentido  de  promover  mais  ampla
acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.Parágrafo único.
No mínimo 5% (cinco por cento) de cada brinquedo e equipamento de lazer existentes nos locais
referidos no caput devem ser adaptados e identificados, tanto quanto tecnicamente possível, para
possibilitar  sua  utilização  por  pessoas  com  deficiência,  inclusive  visual,  ou  com  mobilidade
reduzida.(Redação dada pela Lei nº 13.443, de 2017)Art. 5 o O projeto e o traçado dos elementos de
urbanização  públicos  e  privados  de  uso  comunitário,  nestes  compreendidos  os  itinerários  e  as
passagens de pedestres, os percursos de entrada e de saída de veículos, as escadas e rampas, deverão
observar  os  parâmetros  estabelecidos  pelas  normas  técnicas  de  acessibilidade  da  Associação
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.Conforme consta dos autos, a reforma feita na Praça da
Alegria não observou corretamente as normas que dispõem sobre acessibilidade em logradouros
públicos.Além do relatório de vistoria formulado por técnicos do Ministério Público (id 2985241),
consta  dos  autos  Relatório  de  Acessibilidade  formulado  pelo  IPHAN (id  5807140).O  relatório
produzido pelo IPHAN conclui o que segue:“Entendemos que as intervenções em áreas de interesse
histórico devem incorporar soluções de acessibilidade a serem estudadas caso a caso, de forma a
minimizar a interferência física e visual nos espaços urbanos tombados, evitando-se o risco de perda
da integridade e autenticidade dos bens e garantindo sua preservação e memória para as gerações
futuras.Dentro deste contexto,  as intervenções realizadas na Praça da Alegria cumpriram com a
premissa de tornar  acessível  todas as áreas  da praça,  inclusive a  edificação,  dentro dos limites
físicos e orçamentários existentes. A praça apresenta hoje condições de acessibilidade visivelmente
superiores ao entorno e mesmo a outras  áreas  da cidade.  Ainda assim,  sugerimos que algumas
alterações podem ser realizadas com o intuito de minimizar ainda mais o risco de acidentes, quais
sejam:- Implantação de piso tátil nos limites laterais das rampas de acesso à praça, aplicado sobre o
revestimento existente sem demolição do piso novo executado, para melhoria da sinalização sem
gerar  maior  impacto  ou  descaracterização,  uma vez  que  não  foi  possível  a  execução  das  abas
laterais das rampas;- Pintura das placas de piso tátil com tinta própria para pintura de piso na cor
cinza grafite, ampliando o contraste visual com as superfícies adjacentes e favorecendo as pessoas
com baixa visão;- Pintura dos balizadores com tinta na cor cinza grafite, ampliando o contraste
visual com as superfícies adjacentes e favorecendo as pessoas com baixa visão;- Adequação do
guarda-corpo  da  rampa  de  acesso  à  edificação,  sem redução  da  largura  livre  para  circulação;-
Reposição dos balizadores arrancados para evitar a subida de veículos na praça, que pode ocasionar
acidentes, além de danificar a pavimentação e as pedras de lioz restauradas.Também apontamos a
necessidade de resolução das seguintes questões pelos órgãos competentes:- Regulamentação das
áreas  de  estacionamento,  demarcando  e  sinalizando  as  áreas  permitidas,  proibidas  e  vagas
reservadas para idosos e deficientes;- Fiscalização em relação ao estacionamento de veículos sobre
as rampas e sobre a pavimentação da praça, obstruindo a passagem de pedestres e danificando o
piso novo executado, não adaptado para suportar o peso de veículos;- Sinalização viária horizontal e
demarcação  das  áreas  de  travessia  para  pedestres;-  Adequação  do desnível  do  leito  carroçável
decorrente  da  superposição  de  camadas  de  asfalto  nos  pontos  de  travessia;”-  Adequação  das
calçadas adjacentes em relação à acessibilidade e rebaixamento das guias nos pontos de travessia,
de forma a tornar toda a área de fato acessível e não uma ação isolada e restrita à Praça da Alegria
em si.Verifica-se do relatório do IPHAN que, embora a reforma tenha elevado significativamente o
grau de acessibilidade da praça, foram destacados aspectos a melhorar e que merecem correção por
parte do Município de São Luís.Um deles, e que não foi abordado nas conclusões do IPHAN, diz
respeito à largura da rampa de acesso à edificação existente no centro da praça. O IPHAN defende
que o espaço livre da rampa (0,93m) atende a NBR9050 em seu item 6.6.2.7. Ocorre que admite-se



a  largura  mínima  de  90cm  em  situações  excepcionalíssimas,  ou  seja,  nas  ocasiões  em  que  a
adaptação adequada for impraticável.Transcrevo o que prevê a norma técnica:6.6.2.5. A largura das
rampas  (L)  deve  ser  estabelecida  de  acordo  com o  fluxo  de  pessoas.  A largura  livre  mínima
recomendável  para  as  rampas  em rotas  acessíveis  é  de  1,50m,  sendo o  mínimo admissível  de
1,20m.6.6.2.7. Em edificações existentes, quando a construção de rampas nas larguras indicadas ou
a adaptação da largura das rampas for impraticável, as rampas podem ser executadas com largura
mínima de 0,90m e com segmentos de no máximo 4,00m de comprimento, medidos na sua projeção
horizontal,  desde que respeitadas as Tabelas 6 e 7. No caso de mudança de direção, devem ser
respeitados os parâmetros de área de circulação e manobra previstos em 4.3.Não é o caso dos autos,
pois notadamente há espaço razoável para adoção do mínimo admissível previsto na norma técnica
que é de 1,20m (item 6.6.2.5).Quanto à implantação do piso tátil e seu potencial descaracterizador
do conjunto arquitetônico, no que diz respeito à características históricas do imóvel, não me parece
razoável tal argumento, sobretudo diante das reformas que atualmente vêm ocorrendo no centro de
São Luís, em imóveis igualmente tombados pelo Poder Público. Na Praça Deodoro, por exemplo, é
de conhecimento público que foi implantado piso tátil na cor amarela, sem que isso significasse
impacto negativo para o conjunto arquitetônico, mas prestígio à pessoa com deficiência.A FUMPH
- Fundação Municipal  de Patrimônio Histórico juntou ao processo projeto de acessibilidade da
Praça da Alegria (id 3404151), talvez dando sinal de que há boa vontade do Município para resolver
o problema. No projeto, foi adotado o piso tátil na cor amarela, exatamente no mesmo sentido em
que destacado acima. Também foi prevista sinalização dos postes e outros obstáculos existentes na
rota acessível, o que vai ao encontro do que reclamado pelo Ministério Público.Portanto, merece
acolhimento o pedido inicial do Ministério Público.Não cabe a alegação de ilegitimidade passiva do
Município de São Luís, pois a sua legitimidade exsurge no caso em dois aspectos: primeiro, em
razão de possuir o domínio do bem imóvel; segundo, em razão do dever que possui de fiscalizar a
obra,  o que, pelo que se evidencia do processo, deixou de exercer.  A sua omissão no dever de
fiscalização  concorreu  definitivamente  para  o  resultado  ocorrido.Por  outro  lado,  pode  haver
responsabilidade da empresa que executou a obra e, naturalmente, contra ela o Município de São
Luís poderá demandar a restituição dos custos do cumprimento desta sentença.Quanto ao prazo para
cumprimento da obrigação, reputo como razoável 1 ano e 6 meses, tempo suficiente para que o
Município preveja em seu orçamento os recursos necessários, bem como programe a execução da
obra  ou ainda para  que demande da empresa executora  (Qualitech)  medidas  para correção dos
problemas de acessibilidade.
DISPOSITIVOAnte o exposto,  ACOLHO o pedido do Ministério Público (CPC, art.  487, I,  do
CPC) e, por conseguinte, CONDENO o Município de São Luís a realizar as adequações técnicas de
acessibilidade necessárias na Praça da Alegria. O prazo para cumprimento da obrigação é de 1 ano e
6  meses.Sem  condenação  em  honorários  advocatícios  e  custas  processuais,  tendo  em  vista  a
procedência  da  ação  proposta  pelo  Ministério  Público.  PUBLIQUE-SE.  REGISTRE-SE.
INTIMEMSE.São Luís, 12.03.2019.
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