42ª Promotoria de Justiça da Comarca de Natal
Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e dos Idosos
Av. Mal. Floriano Peixoto, 550 – Tirol, Natal/RN – 3232-7244/ 7245
EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(ÍZA) DE DIREITO DE UMA DAS VARAS DA
FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NATAL/RN, A QUEM ESTA COUBER POR
DISTRIBUIÇÃO LEGAL

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por
intermédio de sua 42ª Promotoria de Justiça, no uso de suas atribuições legais, vem propor a
presente

AÇÃO CIVIL PÚBLICA

em face do ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, na figura de seu representante legal, o
Procurador-Geral do Estado, com endereço na Av. Afonso Pena, 1155, Tirol, CEP 59020-100, nesta
capital, pelos fundamentos de fato e de direito a seguir expostos:
I – DOS FATOS
O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, por meio de sua 42ª
Promotoria de Justiça, instaurou, em 25 de abril de 2003, inquérito civil destinado a apurar as
condições de acessibilidade do prédio do Hemocentro Dalton Cunha - Hemonorte, localizado na Av.
Alexandrino de Alencar, nº 1800, Tirol, Natal/RN (Documento 1).
Realizada vistoria de acessibilidade no local, detectou-se que o mencionado
Hemocentro apresentava diversas barreiras arquitetônicas, as quais impedem ou dificultam o

acesso, a circulação, a utilização e a locomoção de pessoas com deficiência ou com mobilidade
reduzida (Documento 2).
Diante disso, esta Promotoria de Justiça realizou, no dia 24 de Agosto de 2005,
audiência destinada à celebração de compromisso de ajustamento de conduta com o Diretor-Geral
do Hemocentro. Na ocasião, o Diretor-Geral se comprometeu a remover todas as irregularidades
constatadas, conforme o que preceitua as normas NBR 9050, no prazo de 1 (um) ano, a contar de
sua assinatura (Documento 3).
Ocorre que, após mais de 7 (sete) anos, foi constatado que as irregularidades ainda
não teriam sido efetivamente sanadas, conforme laudo de acessibilidade (Documento 4), apesar das
muitas tentativas feitas pelo Ministério Público de se firmar um acordo com o Estado do Rio
Grande do Norte visando à efetiva adaptação física do Hemocentro Dalton Cunha - Hemonorte.
Levando-se em consideração que, até o presente momento, o Estado do Rio Grande
do Norte não corrigiu os defeitos arquitetônicos que comprometem o livre acesso e circulação das
pessoas com deficiência no Hemocentro Dalton Cunha - Hemonorte, não restou outra alternativa a
este Órgão Ministerial, senão a propositura da presente ação coletiva, com o objetivo de
salvaguardar os direitos de quaisquer cidadãos com deficiência ou mobilidade reduzida da Comarca
de Natal/RN que queiram ou precisem ter acesso ao Hemocentro Dalton Cunha - Hemonorte.

II – DA LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO CABIMENTO DA AÇÃO CIVIL
PÚBLICA
Cumpre observar, a priori, a existência de interesses de elevada abrangência e
repercussão, que aproveitam, em maior ou menor medida, a toda coletividade. Sob essa ótica, a
Constituição de 1988 conferiu ao Ministério Público a defesa dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, bem como a função institucional de promover ação civil pública para a proteção de
interesses difusos e coletivos:
Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.
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;

A Lei nº 7.347/85, por sua vez, prevê a possibilidade de propositura de ação civil
pública para tutela de todo e qualquer interesse difuso ou coletivo (artigo 1º, IV), bem como a
legitimidade do Ministério Público para seu ajuizamento (artigo 5º). No mesmo sentido, a Lei
Orgânica Nacional do Ministério Público – Lei nº 8.625/93 – atribuiu ao Ministério Público a
função promover a ação civil pública destinada à proteção, prevenção e reparação dos danos
causados a interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos indisponíveis.
Nas palavras de Hugo Nigro Mazzilli1, ao tratar da legitimidade ativa na ação civil
pública, “quando a lei confere legitimidade ao Ministério Público, presume-lhe o interesse de agir,
pois que a instituição está identificada por princípio como defensora dos interesses indisponíveis da
sociedade como um todo”.
O serviço do Hemocentro do Rio Grande do Norte já existe há quase duas décadas e
tem como missão “Fornecer para a população do Rio Grande do Norte sangue com garantia de
qualidade, assegurar o atendimento aos portadores de Hemopatias e contribuir para o ensino e
pesquisa nas áreas de Hematologia e Hemoterapia”2.
Nesse contexto, o artigo 3º da Lei nº 7.853/89, cuidando da proteção dos interesses
coletivos ou difusos das pessoas com deficiência, confere ao Ministério Público, de forma
específica, a titularidade da ação civil pública para referida tutela. Na medida em que se discute, na
presente ação, matéria que interessa a todos esses indivíduos, inegável se revela a adequação do
meio processual utilizado, assim como a legitimidade e o interesse do Ministério Público para atuar
em defesa das pessoas com deficiência usuárias do referido Hemocentro.

III – DO DIREITO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA À
ACESSIBILIDADE
O direito de ir e vir encontra-se assegurado pela Constituição Federal de 1988 em seu
art. 5º, inciso XV, sem qualquer restrição quanto à qualidade ou condição do destinatário da norma,
abrangendo, em seu núcleo essencial, o direito de permanência e de deslocamento no território
nacional.
1

MAZILLI, Hugro Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, consumidor, patrimônio
cultural, patrimônio público e outros interesses. 19 ed. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 297.
2
2Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Especializada. Gestão de
hemocentros : relatos de práticas desenvolvidas no Brasil : I curso de especialização em gestão de hemocentros:
resumos das monografias finais / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção
Especializada. – Brasília : Ministério da Saúde, 2010. p. 333.

Seguindo esse espectro protetivo do jus libertatis, o Poder Constituinte Originário
garantiu, por meio de norma de eficácia limitada definidora de princípio programático 3, o direito de
acesso das pessoas com deficiência aos logradouros e edifícios de uso coletivo:
“Art. 227. Omissis. § 2º. A lei disporá sobre normas de construção de
logradouros e dos edifícios de uso 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.”.

No mesmo sentido, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência,
norma de hierarquia constitucional4, determina, em seu artigo 20, que “os Estados Partes tomarão
medidas efetivas para assegurar às pessoas com deficiência sua mobilidade pessoal com a máxima
independência possível”. Ainda nesse toar, a Convenção Interamericana para Eliminação de Todas
as Formas de Discriminação Contra as Pessoas Portadoras de Deficiência, a qual possui status
normativo supralegal5, estabeleceu ainda como obrigação dos Estados Partes “tomar as medidas de
caráter legislativo, social, educacional, trabalhista, ou de qualquer outra natureza, que sejam
necessárias para eliminar a discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência e
proporcionar a sua plena integração à sociedade”.
No âmbito da legislação nacional, a Lei nº 10.098/00 estabelece as normas gerais e
os critérios basilares para a efetivação da acessibilidade, definindo-a como “a 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” (art. 1º). Determina essa mesma
Lei, em seu artigo 11, caput, que “a construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou
privados de uso coletivo deverão ser executadas de modo que sejam ou se tornem acessíveis às
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida”.
Regulamentando a Lei nº 10.098/00, o Decreto nº 5.296/04 fincou a obrigatoriedade
de atendimento às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para a
concretização das reformas em prol da acessibilidade, concedendo às obras já existentes na data da
sua promulgação o prazo de 30 (trinta) meses para as devidas adaptações, consoante se infere do
3 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das Normas Constitucionais. 7ª edição. São Paulo: Malheiros, 2007.
4 Vale ressaltar, aqui, que essa convenção viu-se aprovada pelo Congresso Nacional nos moldes do § 3º do artigo 5º da
Constituição, apresentando, por conseguinte, status de norma constitucional.
5 Supremo Tribunal Federal, RE 466.343-SP, rel. Min. Cezar Peluso.

parágrafo 1º de seu artigo 19:
Art. 19 (omissis)
§1º. No caso das edificações de uso público já existentes, terão elas
prazo de trinta meses a contar da data de publicação deste
Decreto para garantir acessibilidade às pessoas portadoras de
deficiência ou com mobilidade reduzida (grifos acrescidos).
Tendo sido publicado o Decreto em comento na data de 02 de dezembro de 2004, o
Estado do Rio Grande do Norte teria, no máximo, até junho de 2007 para realizar as adaptações
necessárias no Hemocentro Dalton Cunha - Hemonorte. Não o tendo feito até a presente data,
encontra-se em absoluta mora para com a sociedade e sua atuação – ou melhor, a sua não atuação –
configura comportamento contra legem, que precisa ser corrigido pelo Poder Judiciário.
Vale ressaltar, ainda, que o próprio Estado do Rio Grande do Norte publicou a Lei
Estadual nº 8.475, de 20 de janeiro de 2004 instituindo a obrigação de incluir em seu orçamento e a
realizar as adaptações necessárias à acessibilidade em todos os prédios e vias públicas de sua alçada
até o ano de 2007, in litteris:
Art. 1º Aos portadores de deficiência ou com mobilidade reduzida no
âmbito do Estado do Rio Grande do Norte é assegurado o direito à
acessibilidade, mediante a supressão de barreiras e obstáculos nas
vias, espaços públicos e imóveis pertencentes ou utilizados pelo
Estado do Rio Grande Norte.
Parágrafo único. O Poder Executivo terá três anos para fazer a
adaptação prevista no caput deste artigo, contando a partir da sua
publicação.
Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das
dotações próprias do Orçamento Geral do Estado.
3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
(grifos acrescentados)
Sob essa perspectiva, tendo sido a referida Lei publicada na data de 21 de janeiro de
2004 – DOE nº 10.660, página 8 – e, por conseguinte, esgotado o prazo de 3 (três) anos por ela
conferido em janeiro de 2007, o Estado do Rio Grande do Norte se encontra em mora com a
obrigação legal de adaptação das suas edificações há mais de 6 (seis) anos. Constata-se, pois,
que o Estado réu vem descumprindo tanto as normas federais que tratam do assunto, quanto a

própria legislação estadual.
Note-se que, no caso em tela, o Hemocentro Dalton Cunha - Hemonorte enquadra-se
no âmbito semântico da expressão linguística “edificação de uso público”6, circunstância que lhe
impõe a obrigação legal de se adequar às normas de acessibilidade, sob pena de patrocinar a
exclusão social, uma vez que, como lembram Duarte e Cohen, “quando não são acessíveis, os
espaços agem como atores de um apartheid silencioso que acaba por gerar a consciência de
exclusão da própria sociedade”7.
Nesse contexto, repise-se que as normas de acessibilidade figuram como regras
jurídicas8, não comportando a flexibilização típica dos princípios, de modo que precisam ser
cumpridas em seu inteiro teor. Segundo a dogmática analítica, são normas imperativas, cogentes ou
injuntivas, não dispondo o seu destinatário de espaço para escolha. Sobre outra perspectiva, as
normas são preceptivas, pois impõem uma obrigação, no caso, uma obrigação de fazer,
consubstanciada na realização de atos materiais que impliquem a total acessibilidade do espaço
público.
Não há, portanto, alternativa ao destinatário da norma: deve cumpri-la, sob pena de
se ver compelido pelo Poder Judiciário a fazê-lo.
Registre-se, por oportuno, a prolação recente de sentenças de mérito proferidas
pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal, reconhecendo-se a obrigação
do Estado do Rio Grande do Norte de promover a adaptação de prédios públicos, a fim de
garantir acessibilidade às pessoas com deficiência (Processos: 0803791-26.2011.8.20.0001;
0803803-40.2011.8.20.0001; 0803774-87.2011.8.20.0001; 0803787-86.2011.8.20.0001).
Por todo o exposto, constata-se a necessidade de o Poder Judiciário determinar ao
Estado do Rio Grande do Norte a realização de reformas visando à adaptação do prédio sede do
Hemocentro Dalton Cunha - Hemonorte, com o escopo de torná-lo acessível às pessoas com
deficiência ou com mobilidade reduzida.

6 Decreto nº 5296/04 – Art. 8º, VI - "edificações de uso público: aquelas administradas por entidades da administração
pública, direta e indireta, ou por empresas prestadoras de serviços públicos e destinados ao público em geral.
7 In ORNSTEIN, Sheila Walbe, Org.; ALMEIDA PRADO, Adriana R. de, Org.; LOPES, Maria Elizabete, Org.
Desenho Universal, caminhos da acessibilidade no Brasil. São Paulo: Annablume, 2010. Pág. 85.
8 As regras jurídicas, diferentemente dos princípios, que podem ser efetivados em maior ou menor grau, configuram um
dever-ser objetivo e imperativo, não permitindo flexibilização de seus preceitos. Esclarecedora, nesse sentido, é a lição
de Robert Alexy, ao ensinar que “as regras, ao contrário, só podem ser cumpridas ou não. Se uma regra é válida, então
há de se fazer exatamente o que ela exige, nem mais, nem menos. Por conseguinte, as regras contêm determinações no
âmbito do que é fática e juridicamente possível” (ALEXY apud MENDES, Gilmar Ferreira; et. al. Curso de direito
constitucional. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2008. P. 37)

IV – DO PEDIDO
Diante do exposto, requer o Ministério Público:
a) a citação da parte Ré, na pessoa do seu representante legal, para, querendo,
contestar o pedido, sob pena de revelia;
b) seja julgado procedente o pedido formulado na presente ação para:
b.1) condenar o Estado do Rio Grande do Norte na obrigação de fazer consistente em
proceder às reformas necessárias no prédio sede do Hemocentro Dalton Cunha - Hemonorte,
visando a garantir o pleno acesso, circulação e utilização pelas pessoas com deficiência em suas
instalações, de acordo com as normas técnicas de acessibilidade, no prazo máximo de dois anos;
b.2) fixar multa diária, nos termos do artigo 461 do Código de Processo Civil, para o
caso de descumprimento da decisão judicial de tutela ou do julgamento do mérito da ação;
c) que as intimações deste órgão ministerial sejam feitas sempre de forma pessoal
junto à 42ª Promotoria de Justiça da Comarca de Natal, com atribuições na defesa das pessoas
com deficiência e idosos, situada na Avenida Marechal Floriano Peixoto, 550, Tirol, Natal/RN
(fones: 3232.7244 e 3232.7245);
d) A dispensa do pagamento de custas, emolumentos e outros encargos, desde logo, à
vista do disposto no artigo 18 da lei 7.347/85 e artigo 27 do Código de Processo Civil;
e) A condenação do Demandado ao pagamento das custas processuais.
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admissíveis,
notadamente por documentos e perícias, conferindo, desde logo, ênfase à prova documental que
acompanha esta peça.
Atribui-se à causa o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Natal, 15 de abril de 2013.

Relva Gardene Rolim dos Santos
Promotora de Justiça em Substituição legal

