
9ª Promotoria de Justiça da Comarca de Natal

Defesa dos Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência e dos Idosos

Av. Mal. Floriano Peixoto, 550, Tirol - Natal/RN - Fone: (84) 3232.7244 / (84) 3232.7245

RECOMENDAÇÃO 

Ref. IC nº 06.2014.00002368-0

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, pela Promotora de Justiça signatária, por  
intermédio da 9ª Promotoria de Justiça da Comarca de Natal, especializada na tutela dos direitos das pessoas com 
deficiência e idosos, no exercício das atribuições constitucionais e legais que lhe são conferidas pelos artigos 127, 
caput, e 129, incisos II, III e IX da Constituição da República Federativa do Brasil e demais dispositivos pertinentes à 
espécie;

CONSIDERANDO que o Ministério  Público  é instituição  permanente,  essencial  à  função  jurisdicional  do Estado, 
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais  
indisponíveis;

CONSIDERANDO a legitimidade do Ministério Público no interesse difuso ou coletivo, conforme o disposto no artigo  
5° da Lei 7.347/85, a qual disciplina a Ação Civil Pública;

CONSIDERANDO que a dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil (art.  
1°, III, da CRFB/88);

CONSIDERANDO que, no âmbito da 9ª Promotoria de Justiça da Comarca de Natal foi instaurado o Inquérito Civil nº  
06.2014.00002368-0, com o objetivo de apurar a acessibilidade no espaço destinado ao evento Oficial da Copa do 
Mundo FIFA 2014 denominado FIFA FAN FEST;

CONSIDERANDO  que  o  Texto  Maior  confere  especial  proteção  às  pessoas  com  deficiência  e  com  mobilidade  
reduzida, a exemplo do que dispõem os artigos 7º, XXXI; 24, XIV; 37, VIII; 40, §4º, I; 201, §1º; 203, IV e V; 208, III;  
244;

CONSIDERANDO que o art. 227 §1º, II, determina que o Estado promoverá “criação de programas de prevenção e  
atendimento  especializado  para  as  pessoas  portadoras  de  deficiência  física,  sensorial  ou  mental,  bem  como  de 
integração  social  do adolescente e  do jovem portador de deficiência,  mediante o treinamento para  o trabalho e a  
convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de  
todas as formas de discriminação.”

CONSIDERANDO o princípio da isonomia inserto na Constituição Federal, primordialmente, em seu art. 5º, no qual se  
assegura que  “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros  residentes  no  País  a  inviolabilidade  do  direito  à  vida,  à  liberdade,  à  igualdade,  à  segurança  e  à  
propriedade”,  bem como a  concepção  de  isonomia  material  segundo a  qual  deve-se  tratar  igualmente  os  iguais  e  
desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade;

CONSIDERANDO a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, cujo texto foi aprovado, no Brasil, por  
meio do Decreto Legislativo nº 186/2008 e promulgado pelo Decreto nº 6.949/2009, sendo a ele conferido a mesma 
hierarquia de norma constitucional, conforme o art. 5º, § 3º da Carta Magna;

CONSIDERANDO que, segundo a citada convenção, os Estados Partes deverão tomar as medidas apropriadas para 
“assegurar que as entidades privadas que oferecem instalações e serviços abertos ao público ou de uso público levem 
em consideração todos os aspectos relativos à acessibilidade para pessoas com deficiência”;

CONSIDERANDO a realização do evento esportivo internacional Copa do Mundo FIFA 2014 no Brasil;

CONSIDERANDO que, conforme o disposto no artigo 6º, §1º, III, do Decreto 5.296/04, o tratamento diferenciado a ser  
dispensado às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, inclui, entre outros: “III – serviços de atendimento 
para pessoas com deficiência auditiva, prestado por intérpretes ou pessoa capacitadas em Língua Brasileira de Sinais –  
LIBRAS e no trato com aquelas que não se comuniquem em LIBRAS, e para pessoas surdocegas, prestado por guias-
intérpretes ou pessoas capacitadas neste tipo de atendimento”;

CONSIDERANDO que,  conforme o que também preceitua o artigo 11,  caput,  do citado Decreto nº  5.296/04,  “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”, dispondo o seu § 2º que “Para a aprovação ou licenciamento ou emissão de  



certificado  de  conclusão  de  projeto  arquitetônico  ou  urbanístico  deverá  ser  atestado  o  atendimento  às  regras  de  
acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e neste Decreto”;

CONSIDERANDO que a NBR 9040:2004 estabelece, em seu item 5.14.1.2., “e”, que “A sinalização tátil de alerta deve 
ser instalada perpendicularmente ao sentido do deslocamento nas seguintes situações: (...) e) junto a desníveis, tais 
como plataformas de embarque e desembarque, palcos, vãos, entre outros, em cor contrastante com a do piso. Deve ter  
uma largura entre 0,25m e 0,60m, instalada ao longo de toda a extensão onde houver risco de queda, e estar a uma 
distância da borda de no mínimo 0,50m, conforme figura 65.”, e, no item 8.2.1.4, referente a Palco e Bastidores, dispõe  
que “Uma rota acessível deve interligar os espaços para P.C.R. ao palco e aos bastidores”; 

CONSIDERANDO que recentemente houve uma reunião e fiscalização por parte da Arquiteta do Ministério Público do 
Estado do Rio Grande do Norte, com a presença também desta Promotora de Justiça e de representantes de algumas  
Secretarias Municipais e da empresa contratada para a montagem , objetivando constatar, “in loco”, as instalações do 
FIFA FAN FEST;

CONSIDERANDO que as normas referentes a acessibilidade de pessoas com deficiência, entre elas a ABNT NBR 
9050:2004, são imperativos de ordem pública, cuja inobservância impossibilita o regular funcionamento do espaço;

CONSIDERANDO as especificações técnicas para a contratação da infraestrutura de apoio operacional para o FIFA 
FAN FEST BRASIL 2014 – NATAL-RN, ANEXO III, no item 9, que estabelece as diretrizes básicas de acessibilidade,  
inclusive quanto a existência de rota acessível, piso, sanitários adaptados, catracas de entradas, saídas de emergência,  
bancadas  de  atendimento  e  mesas  de  refeições,  estacionamento,  desníveis  e  outros  aspectos,  mas  não  trata  da 
sinalização tátil de alerta no palco, em cor contrastante, conforme estabelece a NBR 9050:2004;

CONSIDERANDO as especificações técnicas para a contratação da infraestrutura de apoio operacional para o projeto 
FIFA FAN FEST – BRASIL 2014 – NATAL-RN, nas Diretrizes Gerais sobre Execução do Projeto, em seu item 4.9. 
PALCO, prevê “Responsabilidade da FIFA sobre estrutura, inclusive som e iluminação de palco... A CONTRATADA 
preparar uma base estável e sólida para o palco e outras construções, se for o caso”;  

CONSIDERANDO, ainda, as especificações técnicas para a contratação da infraestrutura de apoio operacional para o 
projeto FIFA FAN FEST – BRASIL 2014 – NATAL-RN, na Descrição das estruturas de Sinalização, em seu item 4.  
DIRETRIZES FINAIS, onde consta comoo obrigação da contratada que “Caso seja exigido pelos órgãos fiscalizadores 
e licenciadores, deve ser prevista sinalização em braile e pessoa devidamente treinada em Libras para acessibilidade 
assistida ao evento”.

RECOMENDA o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE:

À FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE FUTEBOL ASSOCIADO (FIFA), por meio do Comitê Organizador Local da 
Copa do Mundo FIFA 2014 e a empresa contratada para a execução da estrutura do FIFA FAN FEST, que:

Promova a colocação de piso tátil de alerta, em cor contrastante, nos moldes previstos pela NBR 9050:2004, nos locais  
apropriados ao longo do palco do FIFA FAN FEST.

Ao  MUNICÍPIO  DE  NATAL,  às  SECRETARIAS  MUNICIPAIS  DE  PLANEJAMENTO  –  SEMPLA,  de  MEIO 
AMBIENTE E URBANISMO – SEMURB e à FUNDAÇÃO CULTURAL CAPITANIA DAS ARTES - FUNCARTE 
que:

Fiscalizem e exijam a obediência aos ditames legais e normativos relativos às questões da acessibilidade, inclusive para 
fins de recebimento da obra e de licenciamentos respectivos.

À empresa Prática Serviços de Eventos Ltda., CNPJ 01.550.718/0001-14, que:

1) Promova a colocação de piso tátil de alerta, em cor contrastante, nos moldes previstos pela NBR 9050:2004, nos 
locais apropriados ao longo do palco instalado no FIFA FAN FEST.

2) Oferte, durante todo o evento, intérpretes ou pessoas capacitadas em Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS e no trato 
com aquelas que não se comuniquem em LIBRAS, e para pessoas surdocegas, prestado por guias-intérpretes ou pessoas 
capacitadas neste tipo de atendimento;

3) Oriente os monitores que atenderão durante o evento acerca da necessidade de ser dada prioridade às pessoas com 
deficiência ou mobilidade reduzida, inclusive idosos, quanto à permanência na parte cimentada da plateia (acessível);

4) Providencie a afixação do símbolo internacional de acesso também nas rotas acessíveis, inclusive para aquelas que 
conduzirão os interessados do pórtico da entrada até a parte da plateia que é cimentada;

5) Providencie as devidas sinalizações horizontais e verticais para as vagas de estacionamento reservadas às pessoas 
com deficiência ou com mobilidade reduzida e aos idosos;

6)  Disponibilize,  também  em  Braille,  as  principais  informações  distribuídas  ao  público  em  geral  acerca  do 
funcionamento dos serviços que ali serão oferecidos. 

Requisita, ainda, que sejam informados, no PRAZO MÁXIMO DE 72 (setenta e duas) HORAS, diante do curto período 



previsto para o início das atividades do evento, a contar do recebimento da presente, sobre o acatamento ou não da 
presente Recomendação e sobre as providências concretas efetivamente tomadas para resolução dos problemas aqui 
apontados, ou, em caso de acatamento parcial, quais serão os itens não acatados, informando, em qualquer hipótese de 
negativa, os respectivos fundamentos, juntando toda documentação pertinente.

Importante salientar que a ausência de resposta às requisições emitidas pelo Ministério Público no bojo Inquérito Civil  
Público é passível de configurar os crimes previstos nos arts. 330 do CP e art.10 da Lei 7.347/85, além de ato de  
improbidade administrativa (art. 11, II, da Lei 8.429/92).

A presente recomendação não esgota a atuação do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte sobre o tema, 
não excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas com relação à(s) pessoa(s) aqui não indicada(s) ou outros  
cuja atuação seja pertinente ao seu objeto.

NATAL/RN, 06 de junho de 2014.

Rebecca Monte Nunes Bezerra

9ª Promotora de Justiça


