
MINISTERIO ICO DO CEARA

PROCI'RADORIA GERAI DE .'USTIqA

ASSESSORIA DE POLiTICAS INSTITUCIONAIS

O PROCURADOR-GERAL DE JUSnqA, no desempenho de

suas atribuig6es institucionais, eapecialmente conferidas pelo art' 129, ll da

Constituigao da Repfblica, c/c o art. 10, Xll, da Lei 8.625,93, de 12 de tuvereiro

de 1993, e art. 26, xxll, da Lei complementar Estadual n" 72, de '12 de

dezembro de 2008, formula a Vossa Exceloncia a seguinte RECOMENDAQAo,

sem carater vinculativo:

coNSIDERANDO a vocagao institucional do Minist6rio

P(blico de detunder a ordem juridica, o r€gime democratico e os direitos

sociais, sob o comando do artigo 127, capuf, da Constituigao da Repfblica;

CONSIDERANDO que a estrutura do Minist6rio Ptiblico 6

dotada de 6rgaos auxiliares com a misseo de desenvolver atividades de

suporte ao desempenho eficiente das atribuie6€ constitucionais de

Procuradores e Promotores de Justiga;

GONSIDERANDO que na desincumbencia desse grave

mister, esgecialmente na condigao do tutor dos principios regentes da

Administragao Poblica enumerados no caput do arL37, da Carta Republicana,

nomeadamente dos principios da legalidade, impessoalidade, moralidade,

publicidade e eficiencia, deve o illinist6rio P[blico agir preventiva e

repressivamente na coibigao dos atos atentat6rios ao interesse p0blico;

CONSIDERANDO que a igualdade 6 signo fundamental da

Rep(blica e vem como forma de

fundamentos do Estado Democretico

proGgerac idadaniaea idade,
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de Direito e que com niao,
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Estados e Municipioa zelar pela protegao e gamntia da pessoa com

deficiancia;

CONSIDERANDO que a Constituigao Federal remeteu i

lei ordineria a disposigao sobre normas de construgao e adapta9ao dos

logradouros e ediflcios de uso publico a fim de garantir o acesso da

pessoa com deficiancia (afis- 227,ll e S 2'e 2/14, CF);

CONSIDERANDO os Tratados e Conveng6es

Internacionais que versam sobre a proteqao das pessoas com

deficiCncia dos quais a Repriblica Federativa do Brasil 6 signataria;

CONSIDERANDO que na construgao dos pr6dios

poblicos e privados devera ser assegurado as pessoas com deficiencia

o pleno exercicio de seus direitos basicos que lhes propiciem bem-estar

pessoal, social e econ6mico (Lei no 7.853/89);

CONSIDERANDO a amplitude do conceito de

acessibilidade, que abrange, dentre outros aspectos, o acesso' em

igualdade de oportunidades com as demais pessoas, ao meio fisico, ao

transporte, a informagao e comunicagio, inclusive aos sistemas e

tecnologias da informagao e comunicagao, bem como a outros selvigos

e instalag6es abertos ou propiciados ao priblico, tanto na zona urbana

como na rural.

CONSIDERANDO

pfblicas, o Decreto Federal n'

que para e adogao de politicas

3.298, 20 dezembro de 1999 e
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alterag6es posterioles, enquadram como deficientes as pessoas

acometidas de deficiancia flsica, auditiva, visual, mental e m0ltipla'

devendo assegurar-se a estas pessoas um amplo acesso a bens e

servigos pfblicos e Privados.

CONSIDERANDO, enfim, a deliberagao do conselho

superior do Minist6rio P0blico exarada nos autos do Procedimento

Administrativo no 3477120'11-2 (anexoa 22504120094 e 1920/2010-5) em

sua 13' Sessao Ordinaria,

RECOMENDA aos membros do Minist6rio Pfblico que

detenham atribuiq6es de defesa e proteqao das pessoas com deficiCncia

que:

a) Requisitem dos poderes pfblicos que providenciem o

levantamento dos pr6dios e logradoulos ptiblicos e privados existentes

na Comarca, identificando os dotados de equipamento de

acessibilidade, na forma da legislaqao t6cnica, bem como aqueles

desprovidos de tais meios. Estiio compreendidos entre tais locais as

edificaqoes poblicas, vias p0blicas, estacionamentos, escolas,

universidades, agCncias banc6rias, estabelecimentos comerciais, igreias

e templos, pra9as desportivas, clubes recreativos e espagos de

entretenimento, cart6rios, hospitais, delegacias, Camara de Vereadores'

Prefeituras, F6runs e Promotolias;

b) No mesmo instlumento de requisigao' faqam constar,

al6m dos aspectos da mobilidade e, de acordo c a NBR 9050/2003 da

ABNT, a afixagao de sinalizagao visual, ada sanitarios, latgura
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minima de portas e entradas e a reserya de percentual de lugares em

transportes piblicos para as pessoas com defici6ncia;

c) Diligenciem no sentido de ae promover outras formas

apropriadas de atendimento e apoio a pessoas com deficiCncia, a fim de

assegurar-lhes seu acesso a informag6es, inclusive aos deficientes

visuais, mediante linguagem em braile, e aos auditivos, por interm6dio

de pessoas habilitadas em sinais de libras;

d) Diligenciem no sentido de dar efetividade ao disPosto

no Decreto no 5.296, de 02 de dezembro de 2004, acerca da prioridade de

atendimento das pessoas com deficiencias, assim definidas na Lei no

10.098. de 19 de dezemblo de 2000.

As medidas,

do Minist6rio Ptiblico no

deverao ser informadas a

mAximo de 1o(dez) dias.

eventualmente, adotadas pelos membros

cumprimento da presente recomendaqao

Procuradoria-Geral de Justiga, no prazo

18 d io de 20'12.

AlfredoRicardo de Holanda
Pfocuradot-Ge I de Justiga


