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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RONDÔNIA 

PP: 1.31.000.001156/2020-38                                               ÚNICO: PR-RO-00028181/2020 
 

  

 

RECOMENDAÇÃO     18/2020/MPF/PR-RO/GABPRDC 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio da Procuradora da República 

signatária, no regular exercício de suas atribuições institucionais, com base nos artigos 

127, 129, incisos II e III, e 225, caput e § 3º, da Constituição Federal, nos artigos 5º, 

inciso III, alínea d, e 6º, incisos VII, alínea b, e XX, da Lei Complementar 75/1993, bem 

como com fundamento no disposto na Lei Federal 7.347/1985, e 

CONSIDERANDO: 

1 – que cabe ao Ministério Público, como determinado no art. 129, III, da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, atuar na proteção e defesa dos interesses sociais 

e difusos; 

2 – ser atribuição do Ministério Público Federal promover o Inquérito Civil e a Ação Civil 

Pública para a proteção do patrimônio público e social e ainda “expedir recomendações, 

visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito, 

aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável 

para a adoção das providências cabíveis” (art. 129, inciso III, da Constituição Federal e 

art. 6º, incisos VII, alínea “b”, e XX, da Lei Complementar n. 75/93);  

3 – que o Ministério Público Federal 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; 

4 – que são funções institucionais do Ministério Público Federal, dentre outras, zelar pelo 

efetivo respeito aos direitos e interesses sociais e individuais indisponíveis assegurados 
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na Constituição da República de 1988, promovendo para tanto, e se necessário, o 

Inquérito Civil e a Ação Civil Pública (art. 129, III, da Carta Magna e artigo 5 o, III, “e”, da 

Lei Complementar no 75/1993); 

5 – as informações advindas recentemente ao MPF, indicando supostos atos discriminatórios 

praticados em relação a utilização de elevadores no Condomínio Residencial Salvador Dali em 

Porto Velho, no qual alguns moradores supostamente recomendam a empregados a utilização 

somente do elevador de serviço, bem como se encontram empregados no elevador social 

agem com nítido caráter discriminatório, com expressões de reprovação; 

6 – que já tramitou nesta PR/RO o IC 1.31.000.001300/2017-31, no qual houve reclamação 

semelhante e na qual o síndico encaminhou expediente informando não haver nenhuma 

orientação para que empregados usem somente o elevador social, nem previsão no Estatuto e 

Regimento do Condomínio; 

7 – que referido IC foi arquivado em razão de falta de elementos comprobatórios. No entanto, 

recentemente, pessoas do referido residencial procuraram o MPF e relataram, sob condição de 

anonimato, que muitas pessoas orientam os empregados a usarem somente o elevador de 

serviços, bem como, quando encontram empregados no elevador social, fazem gestos de 

reprovação ou pedem para que se encaminhe para o de serviço; 

8 – que, diante da pandemia de covid-19, moradores afirmaram que seus empregados e 

prestadores de serviço devem utilizar o elevador de serviço – o que foi debatido abertamente 

em área comum do condomínio; 

9 – que a existência de elevador de serviço e social não significa que empregados – do 

condomínio ou de moradores deste –, não possam usar livremente o elevador social, sem 

qualquer discriminação, respeitando apenas as restrições impostas a todos os demais, mesmo 

na hipótese da pandemia; 

10 – que a Constituição da República Federativa do Brasil tem como objetivos fundamentais 

promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

outras formas de discriminação; 

11 – que a nossa República encontra-se comprometida por força da nossa Constituição e 

também dos Tratados Internacionais assinados por nosso país com o combate a todas as 

formas de discriminação, pois em um país onde todos são iguais perante a lei, reconhece-se a 

todos, independentemente de suas características e escolhas pessoais, o exercício por todos 

de todos os direitos e oreconhecimento de todas as suas escolhas; 
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12 – que a ordem constitucional do nosso país está fundada nos princípios da dignidade da 

pessoa humana e da igualdade de todos perante a lei, que não admitem a discriminação de 

qualquer natureza e tampouco a prática de atos que visem propagar a discriminação e as 

teorias de superioridade de uma pessoa sobre a outra em razão de qualquer de suas 

características; 

13 – que preconceito, segundo o Dicionário Houaiss é uma “atitude, sentimento ou parecer 

insensato, de natureza hostil, assumido em conseqüência da generalização apressada de uma 

experiência pessoal ou imposta pelo meio, intolerância (por exemplo, contra um grupo 

nacional, religioso ou racial)”. Já discriminação é o “ato que quebra o princípio da igualdade, 

como distinção, exclusão, restrição ou preferências, motivado por raça, cor, sexo, idade, 

trabalho, credo religioso ouconvicções políticas”; 

14 – que portanto o preconceito é uma atitude e/ou uma forma de pensar preconcebida, que 

pode levar ao ato de discriminar e no Brasil, face aos objetivos da nossa República, o 

preconceito e a discriminação não são aceitos pela nossa ordem constitucional e jurídica. Isso 

quer dizer que práticas preconceituosos que resultarem em atos discriminatórios poderão ser 

punidas;  

15 – que a Constituição Federal prevê que a prática do racismo será considerada crime, sendo 

que a punião de um crime visa resguardar um determinado bem jurídico e no caso em tela, o 

bem jurídico da igualdade;  

16 – que uma das forma de punição a condutas discriminatórias e atos de racismo é por meio 

de aplicação da lei penal. É o que acontece com os atos definidos na Lei 7.716 de 05/01/1989 

(com as modificações introduzidas pelas Lei 8.081de 21/09/1990, 8.882 de 03/06/1994 e 9.459 

de 13/05/1997). A lei acima citada prevê a punição dos crimes resultantes de discriminação ou 

preconceito de raça, cor , etnia, religião ou procedência regional. Assim, discriminar alguém, 

pela condição de ser empregado, de utilizar elevador social, incide na figura típica definida 

nesta lei; 

17 – que o Código Penal, por sua vez, no artigo 140, § 3º, prevê como crime de injúria (que é 

aquele que uma expressão dirigida por alguém a terceiro ofende a dignidade ou decoro deste 

último), a ofensa que consista na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião 

ou origem; 

18 – que além da possível responsabilização criminal também é possível que a prática de atos 

discriminatórios também pode ser punida em outra esfera que não a criminal, por exemplo, 
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pode originar para aquele que pratica ato discriminatório uma condenação a pagamento de 

indenização por danos, de natureza moral àquele que foi discriminado, sendo que estas ações 

pretendem a responsabilização no âmbito cível daqueles que discriminam; 

19 – que no âmbito das relações de trabalho e de funcionamento de instituições também 

podem existir punições para aqueles que discriminam, por exemplo, com aplicação de multas 

pelo órgão de fiscalização das condutas dos administrados; 

20 – que o Município de Porto Velho dispõe de uma lei, a saber a Lei 1.825/2009 que 

prescreve que fica vedada qualquer forma de discriminação no acesso a elevadores no 

Município de Porto Velho, não podendo haver distinção entre pessoas para acesso a 

elevadores sociais, desde que não esteja transportando cargas, situação em que será usado o 

elevador de serviços e que referida Lei – do ano de 2009, prevê o prazo de 60 (sessenta) dias 

após a publicação da Lei para colocar na entrada do edifício e de forma bem visível, avisos; 

21 – que o artigo 2º da referida Lei de Porto Velho dispõe ainda que fica estabelecido que, para 

maior conforto, segurança e igualdade entre os usuários, o elevador social é o meio normal de 

transporte de pessoas que utilizam as dependências dos edifícios, independentemente do 

estatuto pelo qual o fazem e desde que não estejam deslocando cargas, para as quais podem 

ser utilizados os elevadores especiais; 

22 – que é compromisso dos Estados membros da Organização dos Estados Americanos com 

a erradicação total e incondicional do racismo, da discriminação racial e de todas as formas de 

intolerância, e sua convicção de que essas atitudes discriminatórias representam a negação 

dos valores universais e dos direitos inalienáveis e invioláveis da pessoa humana e dos 

propósitos e princípios consagrados na Carta da Organização dos Estados Americanos, na 

Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, na Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos, na Carta Social das Américas, na Carta Democrática Interamericana, na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, na Convenção Internacional sobre a Eliminação 

de Todas as Formas de Discriminação Racial e na Declaração Universal sobre o Genoma 

Humano e os Direitos Humanos; 

23 – que o dever de se adotarem medidas nacionais e regionais para promover e incentivar o 

respeito e a observância dos direitos humanos e das liberdades fundamentais de todos os 

indivíduos e grupos sujeitos a sua jurisdição, sem distinção de raça, cor, ascendência ou 

origem nacional ou étnica se aplica a todas as pessoas e organizações públicas e privadas; 
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24 – que os princípios da igualdade e da não discriminação entre os seres humanos são 

conceitos democráticos dinâmicos que propiciam a promoção da igualdade jurídica efetiva e 

pressupõem uma obrigação por parte do Estado de adotar medidas especiais para proteger os 

direitos de indivíduos ou grupos que sejam vítimas da discriminação racial em qualquer esfera 

de atividade, seja pública ou privada, com vistas a promover condições equitativas para a 

igualdade de oportunidades, bem como combater a discriminação racial em todas as suas 

manifestações individuais, estruturais e institucionais; 

resolve RECOMENDAR ao CONDOMÍNIO SALVADOR DALI, por meio de seu síndico, 

que: 

I – que afixe avisos (cartaz, placa, plaqueta) no interior do edifício, conforme disciplina a Lei 

1.825/2009 do Município de Porto Velho, constando que “É vedada sob pena de multa, 

qualquer forma de discriminação em virtude de raça, sexo, cor, origem, condição social, idade 

e deficiência no acesso a elevadores desse edifício”; 

II – que em referido aviso conste expressamente que “o condomínio não admite discriminação 

a pessoas na utilização de elevador social em razão de sua condição social (empregado do 

condomínio ou de moradores deste)”. 

A adoção das medidas acima recomendadas não exclui a adoção de outras 

medidas entendidas como pertinentes e eficientes para alcançar o objetivo principal. 

Fica concedido ao recomendado o prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar 

do recebimento desta Recomendação, para manifestação acerca do acatamento, ou não, 

de seus termos.  

A presente Recomendação dá ciência e constitui em mora o destinatário 

quanto aos fatos e providências ora indicados. A omissão na remessa de resposta no 

prazo estabelecido será considerada como recusa ao cumprimento da Recomendação, o 

que poderá ensejar a adoção de providências extrajudiciais e judiciais cabíveis, em face 

da violação dos dispositivos legais acima referidos. 

 

Porto Velho, 27 de agosto de 2020. 

 
 

Gisele Dias de Oliveira Bleggi Cunha 
Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão Substituta  
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