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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DE UMA DAS VARAS DA
FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NATAL, A QUEM ESTA COUBER POR
DISTRIBUIÇÃO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE,
por intermédio dos Promotores de Justiça infra assinados, no uso de suas atribuições legais,
vem, à presença de Vossa Excelência, promover a presente

AÇÃO CIVIL PÚBLICA
com pedido de antecipação dos efeitos da tutela

contra o MUNICÍPIO DO NATAL, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua
Ulisses Caldas, nº 81, Centro, nesta Capital, representado, nos termos do art. 12, II, do Código
de Processo Civil, pela sua Prefeita ou por seu Procurador Geral, com fulcro nos fundamentos
de fato e de direito que passa a expor:

I – OS FATOS
O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, por meio das Promotorias
de Justiça de Defesa dos Idosos e das Pessoas com Deficiência da Comarca de Natal, apurou a
existência de diversos problemas arquitetônicos nas calçadas urbanas do Município de Natal que
têm inviabilizado o exercício da liberdade de ir e vir dos cidadãos, especialmente das pessoas
com deficiência ou com mobilidade reduzida.
A falta ou irregularidade arquitetônica das calçadas de Natal é um problema que
prejudica toda a população, especialmente a mais carente, que necessita caminhar, diariamente,
curtas ou longas distâncias para acessar o transporte coletivo. Para essa população, o direito de
locomoção é de difícil gozo, mas não é impossível. Entretanto, para os idosos e pessoas com
deficiência, a falta de um passeio público (calçadas) impõe-lhes uma terrível e injusta reclusão
domiciliar, gerando, dentre outros efeitos, ócio, depressão e sensação de inutilidade, além de
quedas quando tais pessoas ousam se aventurar a se deslocar no espaço urbano. Imaginem só
que atrevimento ou ousadia um idoso querer ir comprar o pão na padaria do bairro!!!
Em tempos em que se discute tanto a garantia dos direitos humanos dos presos,
ignora-se, por completo, o direito à liberdade do cidadão que não foi condenado pela prática de
crime algum, mas que vive recluso em suas residências pela impossibilidade de se deslocar
livremente na sua cidade.
Hoje em dia, tem sido difícil conseguir manter um criminoso na cadeia, mas nossos
idosos e pessoas com deficiência estão presos às suas residências. Diante da situação precária das
calçadas de Natal, a velhice ou a deficiência tem funcionado como uma sentença
condenatória, em que é aplicada a restrição ou privação da liberdade de ir e vir, impondo
uma prisão domiciliar.
As pessoas que fazem uso de automóveis particulares muitas vezes sequer se dão
conta que a situação das calçadas da capital é tão ruim. Só aqueles que dependem do transporte
público têm a exata dimensão da dificuldade de locomoção no ambiente urbano.
No curso do inquérito civil que deu ensejo à presente ação civil pública, foi realizada
audiência com as arquitetas Giordana Chaves Calado e Mariana Azevedo de Lima, com o
propósito de se fazer o registro de opiniões técnicas acerca da atual situação das calçadas de
Natal (doc. 1). Na oportunidade, as referidas arquitetas esclareceram que, às vezes, um particular
até realiza reformas de acessibilidade na calçada situada em frente ao seu imóvel, contudo, seu
vizinho não acompanha a reforma na calçada contígua, o que torna o caminho para pedestres
daquela via pública inacessível. Registraram, também, problemas quanto à feitura dos acessos de
automóveis às casas, que, por diversas vezes, provocam desníveis nas calçadas adjacentes aos
imóveis.

Observaram, ainda, que, atualmente, a Prefeitura de Natal se omite até mesmo quanto
à fiscalização do uso adequado das calçadas, o que resulta, por exemplo, na ocupação irregular
desses caminhos públicos por vendedores ambulantes no centro da cidade, impedindo a livre
circulação dos pedestres no local. Relataram, ademais, que, quando da definição do traçado das
ruas, a própria Prefeitura Municipal tem colocado os blocos de concreto para a formação das
calçadas em altura inadequada à implantação de rebaixamentos de guias 1, o que inviabiliza a
concretização da acessibilidade entre a pista de rolamento e a calçada.
Ante as informações obtidas, a 42ª Promotoria de Justiça agendou audiências para
colher os relatos de idosos e pessoas com deficiência acerca da sua rotina diária frente à situação
das calçadas de Natal.
A primeira contou com a presença da senhora Maria Bernardo de Oliveira, que sofreu
um acidente enquanto caminhava na calçada da Rua Dom José Tomaz, bairro do Tirol (doc. 2).
De acordo com aquela idosa, os principais obstáculos com que o pedestre se depara nas calçadas
de Natal são: 1) pisos inadequados; 2) batentes ao longo das calçadas ou na divisão entre partes
das calçadas situadas em frente a imóveis distintos; c) inclinação das rampas de entradas dos
carros; d) existência de postes em cima das calçadas, que dificultam a passagem; e) implantação
de paradas de ônibus em cima das calçadas, impedindo o livre trânsito dos pedestres na via; f)
má conservação da estrutura física, que normalmente apresenta falhas e buracos; g) portões
residenciais que abrem para fora dos imóveis, invadindo a área das calçadas. Ressaltou a senhora
Maria Bernardo de Oliveira, ao final, que “parece que a Prefeitura está preparando a cidade
apenas para os carros, tendo esquecido completamente dos pedestres”.
Posteriormente, foram ouvidas as senhoras Dami Salomão Almeida Nascimento,
Lindalva Romão da Silva, Maria da Conceição Bezerra, Maria Cândida da Silva e Nazilda Maria
Dutra Bezerra, todas representantes da Associação Riograndense Pró Idosos – ARPI (doc. 3).
Nessa ocasião, a senhora Nazilda Maria Dutra Bezerra, de 65 (sessenta e cinco) anos de idade,
relatou que presenciou a queda de uma idosa numa calçada da Avenida Seis, em razão de um
batente colocado pelo proprietário do imóvel adjacente. Afirmou, ainda, que, ao reclamar com o
proprietário, esse havia lhe dito que “a calçada era dele, razão pela qual construía o que
quisesse”. Informou, também, que, na qualidade de Coordenadora Técnica da ARPI, recebe com
frequência reclamações de idosos acerca de quedas e acidentes nas calçadas de Natal.
A senhora Maria Cândida da Silva, por sua vez, contou que, há três anos, acidentouse numa calçada no bairro de Lagoa Nova. A idosa, hoje com 82 (oitenta e dois) anos de idade,
quebrou a rótula do joelho e precisou fazer uma cirurgia para a aposição de pinos no local (doc.
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4) e ainda sofre com dores no joelho operado. Já a senhora Maria da Conceição Bezerra, de 68
(sessenta e oito) anos de idade, narrou que já caiu por diversas vezes nas calçadas de Natal,
tendo, certa feita, chegado a despencar na parte da via destinada ao fluxo de veículos, sendo
quase atropelada.
As representantes da ARPI relataram, em consenso, que as dificuldades mais comuns
encontradas para a livre circulação nas calçadas são os desníveis, a largura insuficiente, o piso
liso e escorregadio, a presença de buracos e entulhos, além da instalação de comércios e do
estacionamento de veículos automotores na área destinada às calçadas urbanas.
Noutra oportunidade, realizou-se audiência com Jalbe Ribeiro de Souza, pessoa com
deficiência que faz uso de cadeira de rodas para se locomover, em razão de paraplegia causada
pela mielomeningocele. O senhor Jalbe relatou que sente muita dificuldade de locomoção nas
calçadas de Natal, tendo observado que, além de todos os problemas de obstáculos arquitetônicos
e da falta de rampas ou rebaixamentos de guias, existem lugares da cidade onde sequer foram
construídas calçadas. Informou, ainda, que, por duas vezes, já caiu de sua cadeira de rodas e
sofreu escoriações leves, uma em razão da falta de piso na calçada e outra por haver se deparado
com um desnível irregular na rampa de acesso (doc. 5).
Por derradeiro, foi ouvida a idosa Francisca Leide de Andrade, a qual asseverou que,
em razão das péssimas condições em que se encontram as calçadas de Natal, muitas vezes não
lhe resta alternativa senão caminhar pelas ruas e avenidas na parte própria para o trânsito de
veículos, arriscando sua vida por não contar com um caminho seguro e acessível no passeio
público destinado aos pedestres (doc. 6).
Para exemplificar a atual condição das calçadas de Natal, colacionam-se aos autos
registros fotográficos feitos pelo senhor José Santhiago, autor do “Diário da Calçada”, que
demonstram a absoluta falta de acessibilidade em diversos trechos da cidade (doc. 8).
Ante a constatação da dificuldade de locomoção nas calçadas do Município do Natal,
a 42ª Promotoria de Justiça oficiou à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo
(SEMURB) para que esclarecesse se existe algum projeto visando à garantia de acessibilidade
nas calçadas deste Município. Em resposta, aquela Secretaria informou que não há um projeto
que contemple todas as calçadas do Município. Asseverou que existem projetos esparsos para a
criação de rotas acessíveis à população e que, de acordo com o artigo 11 da Lei Municipal nº
275, de 12 de março de 2009, é o proprietário ou responsável pelo imóvel que tem a obrigação
de construir e conservar a calçada ao longo da testada de seu lote. Observou, ademais, que a
atuação da SEMURB ocorre na fiscalização e no licenciamento de obras, quando motivada pelos
pedidos de licença ou por denúncias da população (doc. 7).
Nesse contexto, observa-se que não existe uma atuação efetiva do Município de

Natal no sentido de solucionar os problemas que acometem as calçadas urbanas, bens públicos
que integram o próprio patrimônio municipal, em que pese a grave situação de descaso narrada
pelos seus usuários.
Diante desse quadro de omissão e em face do princípio da proteção judicial efetiva,
mister seja o Poder Público compelido a assumir o seu encargo jurídico-constitucional, de forma
a cumprir o dever correspectivo ao direito subjetivo das pessoas com deficiência ou com
mobilidade reduzida a uma vida digna, assegurando-lhes o direito fundamental de ir e vir.
II – NOTAS SOBRE A LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Dispõe o texto da Constituição Federal vigente que “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.”
Mais à frente, a Magna Carta, em seu artigo 129, inciso III, conferiu ao Ministério
Público a função de promover ação civil pública, para a proteção de interesses difusos e
coletivos, como um dos instrumentos para consecução das suas finalidades institucionais, in
litteris:
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, no mesmo toar, prevê a possibilidade de propositura de ação civil
pública para tutela de todo e qualquer interesse difuso ou coletivo (artigo 1º, IV), bem assim a
legitimidade do Ministério Público para seu ajuizamento (artigo 5º).
O artigo 3º da Lei nº 7.853/89, por seu turno, cuidando especificamente da proteção
aos interesses coletivos ou difusos das pessoas com deficiência, confere ao Ministério Público a
titularidade da ação civil pública para tutela desses interesses, nos seguintes termos:
Art. 3º As ações civis públicas destinadas à proteção de interesses coletivos ou
difusos das pessoas portadoras de deficiência poderão ser propostas pelo
Ministério Público, pela União, Estados, Municípios e Distrito Federal; por
associação constituída há mais de 1 (um) ano, nos termos da lei civil, autarquia,
empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista que inclua, entre
suas finalidades institucionais, a proteção das pessoas portadoras de deficiência.

Na medida em que se discute na presente actio matéria que interessa a coletividade

indeterminada de pessoas com deficiência, a legitimidade do Ministério Público se revela
inquestionável, o que demanda o reconhecimento da sua pertinência subjetiva para figurar no
polo ativo da presente relação de direito processual.

III – O DIREITO
III. 1 – A importância das calçadas e o Direito Comparado.
A História registra a existência de calçadas desde o século IV a.C., ante a descoberta
de “elevações nas ruas, demarcadas por grandes pedras sobressaídas em intervalos regulares,
com as evidentes funções de: servir de passarela para os pedestres, que deveriam cruzar a rua
sem ter contato com o esgoto (que corria a céu aberto, na época); e reduzir a velocidade de
carroças, que teriam que dirigir suas rodas certeiramente pelos espaços entre as pedras” 2. Com o
passar dos anos, o transporte humano por meio de cavalos e carroças evoluiu para um sistema de
potentes veículos automotores, especialmente nos grandes centros urbanos, o que incrementou a
importância das calçadas para os cidadãos que precisam caminhar pelas cidades.
Em razão dessa relevância social, em várias das mais importantes cidades do mundo,
as calçadas são diretamente construídas, mantidas e conservadas pela própria iniciativa do Poder
Público, para que se mostrem acessíveis a toda a coletividade, inclusive às pessoas com
deficiência ou com mobilidade reduzida3. Em Londres, por exemplo, o Governo municipal, com
o auxílio das suas subprefeituras e do Transport For London (TFL), conserva e mantém as
calçadas urbanas, cabendo aos proprietários dos imóveis mantê-las limpas e desobstruídas para a
circulação dos pedestres.
Em Buenos Aires, a Prefeitura Municipal, responsável pelas calçadas urbanas, lançou
um programa de recuperação e manutenção das calçadas daquela cidade – Plan de
Rehabilitacíon y Mantenimiento de Aceras (Prima 2006-2010) –, com o propósito de intervir em
calçadas deterioradas e de construir rampas de acessibilidade. Em Paris, grande parte das
calçadas é considerada patrimônio histórico da cidade, sendo também da Prefeitura a
responsabilidade por sua conservação, rateando-se apenas parte dos custos das reformas entre a
Comune ou Mairie d'arrondissement (subprefeitura) e os proprietários de imóveis.
Nas cidades brasileiras, a despeito de figurarem as calçadas como bens públicos,
conforme se demonstrará em tópico ulterior, muitas das legislações municipais desviam o
foco da responsabilidade dos Municípios pela conservação desse patrimônio, atribuindo aos
2
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particulares o ônus sobre as calçadas contíguas aos imóveis. O resultado dessa isenção
indevida da obrigação constitucional dos Municípios foi aferido recentemente pela Organização
Não Governamental Mobilize, quando da realização de um levantamento nacional das notas
atribuídas pelos cidadãos às calçadas de suas cidades. No geral, as calçadas foram avaliadas com
nota média de 3,55, numa escala de 0 (zero) a 10 (dez), o que, em comparação com a nota 8
atribuída pela ONG às calçadas que apresentavam atributos minimamente aceitáveis, reflete um
padrão de qualidade muito baixo no país4.
No que concerne ao Município de Natal, a média da qualidade das calçadas
detectada pelo estudo é de 5,08, índice muito aquém do necessário à mobilidade urbana da
população e absolutamente inadequado à acessibilidade requerida para as pessoas com
deficiência ou com mobilidade reduzida5. Em nada se justifica, por conseguinte, a omissão do
Poder Público Municipal quanto à conservação e às adequações necessárias ao uso desse bem
pela população, razão pela qual se mostra patente a necessidade de intervenção do Poder
Judiciário para fazer sanar as irregularidades existentes.

III. 2 – A natureza jurídica das calçadas urbanas
O Código Civil de 2002, em seu artigo 99, classifica os bens que integram o
patrimônio público em bens de uso comum do povo, de uso especial e dominicais, in litteris:
Art. 99. São bens públicos:
I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças;
II - os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou
estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal,
inclusive os de suas autarquias;
III - os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito
público, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades.
Parágrafo único. Não dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais os
bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado
estrutura de direito privado.

Consoante disposto no inciso I retro transcrito, as ruas integram os chamados bens de
uso comum do povo, carregando consigo, inclusive, a condição da inalienabilidade prevista no
artigo 100 daquele mesmo Código6. Nesse contexto, devem ser lembrados os ensinamentos de
José dos Santos Carvalho Filho no sentido de que, “como regra, as ruas, praças, jardins, os
4
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Disponível em: <http://tribunadonorte.com.br/noticia/calcadas-de-ma-fama/218728 > Acesso: 29/ago/2012

logradouros públicos pertencem ao Município”. Logo, ruas, avenidas e logradouros urbanos
consistem em bens de uso comum do povo que integram o patrimônio público municipal.
Sob essa perspectiva, traz-se a baila o conceito legal de calçada instituído pelo
Código de Trânsito Brasileiro, em seu Anexo I:
CALÇADA - parte da via, normalmente segregada e em nível diferente,
não destinada à circulação de veículos, reservada ao trânsito de pedestres e,
quando possível, à implantação de mobiliário urbano, sinalização,
vegetação e outros fins.

Resta claro, pois, que “o legislador pátrio consagrou a calçada como parte integrante
da via pública, esclarecendo a sua independência em relação aos lotes em frente aos quais se
instala, o que leva à inevitável conclusão de que figura a calçada como bem público por
excelência”7.
Figurando a calçada como parte da via pública, id est, das ruas, logradouros e
avenidas que integram o patrimônio municipal, incontestável se revela a sua natureza de bem
municipal de uso comum do povo, fato que enseja a irrefutável obrigação dos Municípios quanto
à sua execução, conservação e às necessárias reformas em sua estrutura para fins de
acessibilidade.

III. 3 – Obrigação do Município de Natal quanto à feitura, manutenção e acessibilidade das
calçadas urbanas. Interpretação constitucional do artigo 11 da Lei Municipal nº 275/2009.
A Lei Municipal nº 275, de 12 de março de 2009 (Doc. 9), em seu artigo 2º, caput,
conceitua a calçada como “parte integrante da via pública não destinada à circulação de
veículos, normalmente segregada e em nível diferente, destinada à circulação de pessoas, bem
como à implantação de mobiliário urbano, equipamentos de infra-estrutura, vegetação,
sinalização e outros fins quando possível” (grifos acrescentados). No mesmo sentido, o Código
de Obras e Edificações no Município de Natal - Lei Complementar nº 55/2004 (Doc. 10), em
seu artigo 3º, inciso XII, define calçada como “o espaço existente entre o lote e o meio fio”,
deixando claro que ela não pertence ao imóvel em frente ao qual se situa. Constata-se, pois, que
a legislação do Município de Natal, em consonância com o disposto no Código de Trânsito
Brasileiro, firmou a natureza pública das calçadas.
6

Art. 100. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem a
sua qualificação, na forma que a lei determinar.
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BEZERRA, Luíza Cavalcanti. A natureza jurídica das calçadas urbanas e a responsabilidade primária dos
Municípios quanto à sua feitura, manutenção e adaptação para fins de acessibilidade. Jus Navigandi, Teresina, ano
17, n. 3320, 3 ago. 2012 . Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/22302>. Acesso em: 23 ago. 2012.

Sob essa perspectiva, é de se reforçar que as calçadas se enquadram no rol dos bens
públicos municipais de uso comum do povo e, nessa condição, como pontifica Hely Lopes
Meirelles, “não obstante estejam à disposição da coletividade, permanecem sob a
administração e vigilância da Prefeitura, que tem o dever de mantê-los em normais
condições de utilização pelo público em geral” (grifos acrescentados) 8. Nesse mesmo sentido,
ressalta José Cretella Júnior que “o titular da relação jurídica ao qual se confia a guarda e a
gestão desses bens” é a pessoa jurídica de direito público, sendo o povo o beneficiário 9. Em
consequência de tal dever, surge um direito subjetivo preexistente de usufrui-lo plenamente, um
direito inato ao indivíduo, na qualidade de membro da coletividade10.
Sem destoar da doutrina acima referenciada, o Superior Tribunal de Justiça,
reconhecendo a natureza pública das calçadas e a obrigação primária do ente municipal por esse
bem, já manifestou entendimento no sentido de se imputar ao Município a responsabilidade civil
pelos danos causados à coletividade usuária das calçadas:
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO.
BUEIRO COM TAMPA SOLTA. CALÇADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE
TRÂNSITO
BRASILEIRO.
LEGITIMIDADE
DO
MUNICÍPIO.
SOLIDARIEDADE PASSIVA.
1. Não há violação do art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem resolve a
controvérsia de maneira sólida e fundamentada, apenas não adotando a tese do
recorrente.
2. A ação de reparação de danos é fundada em acidente sofrido pela autora, ao
transitar pela calçada de via pública, quando "caiu em uma tampa solta de
bueiro de esgotamento público, em função do que sofreu diversos hematomas e
ficou repleta de dejetos e coliformes fecais que puseram em risco a sua já
precária saúde, debilitada por leucemia crônica atestada nos autos" (sentença,
fl.. 150).
3. O Município é também parte legítima para responder integralmente
pelos danos causados, isso porque a calçada é conceituada pelo CTB como
"parte da via, normalmente segregada e em nível diferente, não destinada à
circulação de veículos, reservada ao trânsito de pedestres e, quando
possível, à implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e
outros fins" (anexo I).
4. Compete-lhe assegurar o trânsito de pedestres nas vias urbanas,
responsabilizando-se, no caso, por não garantir a segurança na via pública, nos
8

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 15.ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 308.
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CRETELLA JÚNIOR. Direito Administrativo Brasileiro. 2.ed. Rio de Janeiro: Forense. 2000, p. 820
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CRETELLA, op. Cit., p. 869.

termos do artigo 1º, § 3º, do CTB. Precedente: REsp 474.986/SP, Rel. Min. José
Delgado, Primeira Turma, DJ 24/02/2003.
5. Recurso especial conhecido em parte e não provido.
(REsp 1185226/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA,
julgado em 10/08/2010, DJe 19/08/2010) – grifos acrescidos

Em que pese o raciocínio até então esposado, o artigo 11 da Lei Municipal nº
275/2009 traz disposição que, à primeira vista, parece excluir do Poder Público Municipal a
obrigação pela construção e manutenção das calçadas urbanas, in litteris:
Art. 11. Os responsáveis por imóveis nos termos do art. XX desta Lei,
edificados ou não, situados em vias ou logradouros públicos dotados de
calçamento ou guias e sarjetas são obrigados a construir as respectivas calçadas
na extensão correspondente a sua testada e mantê-las em perfeito estado de
conservação.
Parágrafo único. Em se tratando de terrenos pertencentes a loteamentos
aprovados o loteador é responsável pela execução das calçadas.

Numa leitura precipitada e destoada da ordem constitucional brasileira, poder-se-ia
entender que esse dispositivo, ao impor aos particulares a obrigação de construir as calçadas
contíguas aos seus imóveis, estaria excluindo a responsabilidade do Município de Natal de atuar
nessa seara. Ocorre que essa interpretação tornaria a legislação em comento absolutamente
inconstitucional, porquanto estaria retirando do Poder Público a obrigação precípua de
conservar o patrimônio público, prevista de maneira expressa na Constituição Federal de
1988, em seu artigo 23, inciso I, in verbis:
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios:
I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e
conservar o patrimônio público;

Sob essa perspectiva, é de se constatar que jamais uma lei ordinária municipal teria o
condão de elidir uma obrigação constitucionalmente instituída.
Vale destacar, aqui, os ensinamentos de Luís Roberto Barroso no sentido de que, sob
a nova ótica constitucional pela qual deve ser enxergado o ordenamento jurídico, encontra-se
superada a ideia de vinculação do Administrador estritamente ao que se encontra disposto na lei.
Nas palavras daquele autor, “o administrador pode e deve atuar tendo por fundamento direto

a Constituição e independentemente, em muitos casos, de qualquer manifestação do
legislador ordinário. O princípio da legalidade transmuda-se, assim, em princípio da
constitucionalidade ou, talvez mais propriamente, em princípio da juridicidade,
compreendendo sua submissão à Constituição e à lei, nessa ordem”11 (grifos acrescentados).
Assim, se porventura fosse visualizado um conflito entre normas, mostrar-se-ia
patente a necessidade de exclusão do ordenamento daquela lei que contraria a Constituição.
No caso em tela, existe lei da lavra do Município de Natal que institui uma
obrigação para os particulares quanto à construção e manutenção das calçadas adjacentes aos
seus imóveis. Não haveria como se interpretar, todavia, que a Lei Municipal nº 275/2009, ao
atribuir ao particular a incumbência de “construir as respectivas calçadas na extensão
correspondente a sua testada e mantê-las em perfeito estado de conservação”, teria retirado do
Município uma competência que lhe foi conferida diretamente pela Constituição Federal.
Ante a competência administrativa constitucionalmente atribuída aos Municípios
(artigo 23, inciso I, da Constituição Federal de 1988), a lei municipal nº 275/2009 não pode
servir de escusa ao Município do Natal para descumprir sua responsabilidade quanto à
construção, adaptação e manutenção das calçadas públicas da nossa cidade.
Constata-se, portanto, que o Município de Natal tem o dever constitucional de
promover as reformas de acessibilidade necessárias nas calçadas desta Capital, a fim de garantir
o exercício da liberdade de ir e vir das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida que
precisam se locomover pelas vias públicas da cidade.

III. 4 – Regramento jurídico do direito 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.
Seguindo esse espectro protetivo do jus libertatis, o Poder Constituinte Originário
garantiu, por meio de norma de eficácia limitada definidora de princípio programático12, o direito
de acesso das pessoas com deficiência aos logradouros e edifícios de uso coletivo:
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“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 constitucional13, 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 supralegal14, 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 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”
13

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.
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(grifos acrescidos).

Tendo sido publicado o Decreto em comento na data de 02 de dezembro de
2004, o Município de Natal teria no máximo até junho de 2007 para realizar as adaptações
necessárias nos espaços públicos de sua alçada. 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, antes das normas federais acima mencionadas, o próprio
Município de Natal já havia publicado a Lei nº 4.090/92, na qual impôs à Municipalidade a
eliminação de barreiras arquitetônicas para pessoas com deficiência nos locais de fluxo de
pedestres e do uso público, tendo previsto o prazo de 5 (cinco) anos para as adaptações nas
construções já existentes. No ponto, vale a transcrição dos artigos 1º, caput, 8º e 11 do ato
legislativo:
Art. 1º - É obrigatória a adaptação dos edifícios e logradouros de uso público
para acesso, circulação e utilização das pessoas portadoras de deficiência, de
conformidade com as normas oriundas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT).
Art. 8º - Os edifícios e logradouros já existentes terão o prazo máximo de 05
(cinco) anos para executar as adaptações necessárias contadas a partir da data
da publicação desta Lei.
Parágrafo Único - Quando da impossibilidade de adaptação física da edificação
estabelecida no "caput" deste artigo, deverão ser tomadas medidas alternativas que
minimizem a barreira existente, mediante consulta prévia ao Órgão de Planejamento
Urbano Municipal.
Art. 11º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Sob essa perspectiva, tendo sido a referida Lei publicada na data de 03 de junho de
1992, e, por conseguinte, esgotado o prazo de 5 (cinco) anos por ela conferido em junho de 1997,
o Município de Natal se encontra em mora com a obrigação legal de sua própria autoria há
mais de 14 (catorze) anos.
Note-se que, no caso em tela, as calçadas urbanas no Município de Natal enquadramse no âmbito semântico da expressão linguística “logradouros de uso público”, circunstância que
impõe ao Município a obrigação legal de adequá-las às normas de acessibilidade, sob pena de
patrocinar a exclusão social, uma vez que “quando não são acessíveis, os espaços agem como
atores de um apartheid silencioso que acaba por gerar a consciência de exclusão da própria soci-

edade”.15
Nesse contexto, repise-se que as normas de acessibilidade figuram como regras
jurídicas , 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, porquanto impõem uma obrigação, no caso, uma obrigação de fazer,
consubstanciada na realização de atos materiais que impliquem a total acessibilidade do espaço
público.
16

Não há, por conseguinte, alternativa ao destinatário da norma: deve cumpri-la, sob
pena de se ver compelido pelo Poder Judiciário a fazê-lo.
Por todo o exposto, constata-se a necessidade de o Poder Judiciário determinar ao
Município do Natal a realização das obras destinadas à adaptação de suas calçadas urbanas, a fim
de permitir a livre locomoção dos pedestres, bem como das pessoas com deficiência ou
mobilidade reduzida.
IV – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
O Código de Processo Civil, em seu artigo 461, § 3º, permite a concessão, pelo juiz,
da antecipação dos efeitos da tutela quando se mostrar relevante o fundamento da demanda e
houver justificado receio de ineficácia do provimento final:
Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou
não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o
pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente
ao do adimplemento.
(...)
§ 3o Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de
ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou
mediante justificação prévia, citado o réu. A medida liminar poderá ser
revogada ou modificada, a qualquer tempo, em decisão fundamentada.
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No caso em tela, indiscutível é a relevância do fundamento da demanda, posto que
a presente ação visa garantir a liberdade constitucional de ir e vir, nas calçadas do Município,
dos cidadãos em geral e, especialmente, daqueles que têm mais dificuldade - os idosos e pessoas
com deficiência ou com mobilidade reduzida, que necessitam de calçadas em melhores
condições de construção e acessibilidade.
O segundo requisito para concessão da tutela antecipada, consoante a redação do
preceptivo, é o justificado receio de ineficácia do provimento final.
No ponto, há que se analisar se a não-concessão da tutela initio litis possui a
potencialidade de acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao bem da vida que se
pretende proteger, nomeadamente em decorrência da natural espera pelo provimento definitivo.
O caso presente versa, essencialmente, sobre direito à dignidade da pessoa humana,
abalada pela impossibilidade do integral exercício do direito fundamental de ir e vir.
Ora, a dignidade, axioma maior da Constituição Federal, vetor para definição
conceptual dos direitos fundamentais17, não se afaz às tardanças, às delongas: ela exige pronto e
integral atendimento. Inverte toda a lógica formal ou material a fixação de termo para o seu
gozo. Sendo assim, não há razão para a espera do término da lide, sob pena de dano irreparável à
dignidade das pessoas com deficiência e idosos com mobilidade reduzida.
Vale ressaltar que as calçadas constituem condição sine qua non à locomoção
segura dos pedestres pelas ruas da cidade e que a permanência da estrutura inacessível e
em péssimo estado de conservação que existe atualmente em Natal incrementa, a cada dia,
o risco de acidentes como os narrados na síntese fática.
Esperar o julgamento final da lide, nessas circunstâncias, significa deixar abertas as
portas do acaso para que acidentes como esses ou tantos outros já sofridos continuem a acontecer
nesta capital, causando sequelas ou mesmo óbitos de pessoas que correm risco pelo simples
fato de exercerem a sua liberdade fundamental de ir e vir.
De mais a mais, vale lembrar que inúmeras pessoas, notadamente as mais idosas,
retraem-se em suas casas em face da dificuldade de circulação no próprio bairro, ficando
“impedidos de se deslocar e fadados a esperar visitas que não vêm, médicos que não
chegam, enfim vidas que se acomodam pela falta de condições para que a pessoa circule”,
conforme já pontificou, com propriedade, a Ministra do Excelso Supremo Tribunal Federal
Cármen Lúcia, ao apreciar a ADI Nº 3.768, na qual se debateu sobre direitos fundamentais
da pessoa idosa”18
17
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Muitas dessas terão falecido ao final da presente ação, sem que tenham
exercido um direito fundamental, inerente à dignidade da pessoa humana, tornando, assim,
o provimento final de mérito para elas ineficaz.
Diante disso, pugna o Ministério Público Estadual pela antecipação dos efeitos da
tutela pleiteada na presente ação, para o fim de compelir o Município de Natal a iniciar, a partir
do ano de 2013, as reformas de adaptação das calçadas urbanas de Natal, para fins de
acessibilidade, em consonância com o disposto nas normas técnicas vigentes (NBR 9050:2004),
observada a proporção de 5% (cinco por cento) dos quilômetros de calçadas existentes em Natal
a cada ano, ficando inteiramente a critério da Administração Municipal a eleição dos locais que
primeiro serão objeto da adaptação, bem como a escolha dos materiais a serem empregados.
V - PEDIDO
Ante o exposto, requer o Ministério Público:
a) sejam antecipados os efeitos da tutela, para o fim de compelir o
demandado a iniciar, a partir de 2013, as reformas de adaptação das calçadas urbanas do
Município de Natal, tornando-as acessíveis, em consonância com o disposto nas normas técnicas
vigentes, observado o percentual de 5% (cinco por cento) dos quilômetros de calçadas a cada
ano, sob pena de bloqueio anual do montante suficiente para a realização das respectivas obras,
ficando inteiramente a critério da Administração Municipal a eleição dos locais que primeiro
serão objeto da adaptação, bem como a escolha dos materiais a serem empregados.;
b) seja citado o Município réu, por meio do seu representante legal, para,
querendo, contestar o pedido, no prazo legal;
c) seja julgado procedente o pedido formulado na presente ação, com a
consequente condenação do Município de Natal na obrigação de fazer consistente em
proceder às reformas necessárias para a adaptação de todas as calçadas urbanas, que ainda
não estejam acessíveis às pessoas com deficiência, observando-se as normas técnicas
vigentes, de modo a efetuar as obras no percentual de 5% (cinco por cento) dos quilômetros
de calçadas existentes em Natal a cada ano, concluindo-se todas as adaptações no prazo
máximo de 20 (vinte) anos, sob pena de bloqueio anual do montante suficiente para a
realização das respectivas obras;
d) que as intimações, quanto aos atos e termos processuais, sejam feitas de
forma pessoal junto à 42ª Promotoria de Justiça da Comarca de Natal, situada na Av. Floriano
Peixoto, nº 550, Tirol, Natal, RN; e
e) 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;

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admissíveis,
notadamente por documentos e perícias.
Atribui-se à causa o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
Natal, 06 de setembro de 2012.

Flávio Henrique de Oliveira Nóbrega
9º Promotor de Justiça da Comarca de Natal,
em Substituição Legal

Iadya Gama Maio
30ª Promotora de Justiça da Comarca de Natal

Naide Maria Pinheiro
42ª Promotora de Justiça da Comarca de Natal

