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IVIINISTÉRIO PÚBLlCQ DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

PROMOTORIA DE 'JUSTiÇA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA-
PROPED

RECOMENDAÇÃO N° 003/2014 -, PROPED
. )

, .
Dispõe sobre a exigência de acomodação das 'pessoas com
deficiência em quartos e banheiros de hotéis,
devidamente adaptados, nos termos da legislação pátria

.sobre acessibilidade.

o Ministério Público do Distrito Federal e

Territórios, por meio do Procurador de Justiça da PDDC-Procuradoria

Distrital dos Direitos do Cidadão e da Promotora de Justiça, titular da
I

PROPED- Promotoria de Justiça da Pessoa com Deficiência, no uso

das atribuições constitucionais e legais previstas no artigo 127 da

Constituição Federal de 1988, na Lei Complementar nO75, d-e20 de maio

de 1993 e com base na Lei nO1.853, de 24.10.89;

CONSIDERANDO que o' Ministério Público é instituição

~perlTlanerlte, essenciai à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos intere'sses sociais e

individuais indisponíveis; I

CONSIDERANDO que é missão do Ministério Público zelar

pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública

aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas. .'

necessárias a-sua garantia (artigo 129, inciso li, da'Constituição Federal); .
, I

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público, face o

disposto nó artiqo 129, inciso III da Constituição Federal, a promoção do

Inquérito Civil e da Ação Civil Pública para a proteção de interesses difusos e

coletivos; /

CONSIDERANDO que é atribuição do Ministério_Público a

defesa dos interesses sociais das pessoas com deficiência, nos termos dos
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artigos 3° e 6° da Lei Federal n? 7.853/1989, regulamentada pelo

Federal nO3.298/1999;

I

I
I

Decreto

CONSIDERANDO que a Lei Federal n° 10.098/2000

estabele~e normas gerais e critérios básicos para a promoção' da

acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida,
. ' ,

mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços
\ .

públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e nos

meios de transporte e comunicação;

CONSIDERANDO as disposições do Decreto Federal n?

5.296/2004, prev.istas no capítulo IV, que estabelecem o regramento atinente à

lrnplérnentação da acessibilidade arquitetõnica e urbanística nas edificações

de uso coletivo:

CONSIDERANDO os parâmetros estabelecidos' pelas

normas técnicas 'de acessibilidade da Associa_ção Brasileira de Normas

Técnlcas - ABNT, dentre elas a NBR 9050:2004, que fixa padrões e critérios

que visam propiciar às pessoas com deficiêcia condições adequadas e seguras

de acessibilidade autônoma a edificações, espaço, mobiliário e equipamentos

urbanos;

CONSIDERANDO que a Política Distrital para Integração

da Pessoa com Deficiência, estabelecida pela Lei 4.317/2009, dispõe que na

construção, ampliação e reforma de. edifícios, praças e equipamentos

, esportivos e de lazer, públicos e privados, destinados a uso coletivo deverão

ser executadas de modo que sejam ou se tornem acessíveis à pessoa com

deficiência ou com mobilidade reduzida;'
. .

CONSIDERANDO a Portaria nO101/2012 da Promotoria

de Justiça da Pessoa com Deficiência, que instaurou Procedimento

Administrativo n° 08190.036401/12-36, cujo objeto é a verificação

acessibilidade nos Hotéis em Brasília;
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CONSIDERANDO o teor do ·Relatório de Auditoria

realizado pela AGEFIS em relação, aos Hotéis de Brasília, constante do

Procedimento Administrativo n° 08190.036401/12-36, o qual verificou as

condições de acessibilidades dos hotéis dos Setores Hoteleiros Norte e Sul;

CONSIDERANDO a reunião realizada no dia 21 de

fevereiro de 2014, convocada pelo MPDFT e presentes os representantes do

Ministério Público do Distrito Federal, da AGEFIS, da ABIH, do SINDHOBAR e

de hotéis do Setor Hoteleiro Norte e Sul na qual foram orientados 'os

representantes dos hotéis a respeito do cumprimento das normas de

acessibilidade;

CONSIDERANDO que serão recebidos pelos hotéis de

Brasília, uma das sedes dos jogos da COPA DO MUNDO 2014, turistas do. , .

Brasil e do exterior, dentre eles pessoas com deficiência, para participarem

deste grandioso evento;

CONSIDERANDO que, no caso de descumprimento das

normas de acessibilidade pelos hotéis, a AGEFIS, em face de seu poder de

polícia e o Ministério Público, no exercício de sua missão constitucional e legal,

poderão tomar as providências extrajudiciais e judiciais cabíveis contra o

infrator para a adequação das irregularidades constatadas;

, CONSIDERANDO que a ABIH tem por objetivo, dentre

outros, a representação dos associados junto ao poder público, na defesa dos

interesses da hotelaria, nos termos de sua norma estatutária;
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RESOLVE

RECOMENDAR à Associação Brasileira de Indústria de Hotéis do,
Distrito Federal-ABIH: . ,

1- a oferta de acomodação em quartos e banheiros devidamente
adaptados, em conformidade com a legislação pátria sobre
acessibilidade, aos turistas com deficiência, que, em virtude de
participação do evento da COPA DO MUNDO 2004, contratarem
hospedagem em um dos hotéis de Brasília associados à ABIH,
dando-se prioridade aos estabelecimentos hoteleiros situados nas
proximidades do Estádio Nacional de Brasília;

2- a necessária divulgação do teor da presente Recomendação aos
hoté,is associados. . '

Requisita-se, por oportuno, a manifestação do
destinatário, no prazo' de, cinco dias, a respeito do cumprimento da
presente Recomendação Ministerial.

WANESSA~fJ-~';IGONHA ALViM
Prortldtora de Justiça
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5 de junho de 2014.
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