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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 de sua 42ª Promotoria de Justiça, no uso das atribuições
constitucionais e legais que lhe são conferidas, vem, à presença de Vossa Excelência,
promover a presente

AÇÃO CIVIL PÚBLICA

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: 1
1 ICP - Inquérito Civil Público nº 06.2003.00 0015-7

I - DOS FATOS
O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, por meio de sua
42ª Promotoria de Justiça, instaurou, em 25 de abril de 2003, inquérito civil destinado a
apurar as condições de acessibilidade do Calçadão da Orla da Praia de Ponta Negra
(doc. 1).
Realizada vistoria de acessibilidade no local, detectou-se que o espaço
público em questão apresentava diversas barreiras arquitetônicas, as quais impediam ou
dificultavam o acesso, a circulação, a utilização e a locomoção de pessoas com
deficiência ou com mobilidade reduzida (doc. 2).
Em razão disso, esta Promotoria de Justiça realizou, no dia 31 de março de
2004, audiência destinada à celebração de compromisso de ajustamento de conduta com
os responsáveis pela Secretaria Municipal de Obras e Viação (SEMOV). Na ocasião,
todavia, o Diretor do Departamento Geral de Conservação da SEMOV declarou que o
calçadão da Praia de Ponta Negra seria de responsabilidade do Estado do Rio Grande do
Norte, mais especificamente de sua Secretaria Estadual de Infraestrutura. Alegou, ainda,
que a obra poderia ser repassada para o Município de Natal, mas que não sabia
informar, naquele momento, se a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SEMSUR)
já teria assumido essa atribuição (doc. 03).
Ante essas informações, no dia 25 de maio de 2004, o Ministério Público
realizou nova audiência com a representante da Secretaria Estadual de Infraestrutura
(SIN). Na oportunidade, afirmou-se que a licitação, acompanhamento e fiscalização das
obras perpetradas no calçadão de Ponta Negra haviam sido comandadas pelo
DER/SETUR, tendo sido juntada aos autos cópia dos contratos de empreitada
pertinentes (doc. 04).
Após diligências no sentido de esclarecer que ente federativo seria de fato
responsável pela obra em comento, no dia 30 de novembro de 2005, viu-se realizada
nova audiência nesta Promotoria de Justiça, na qual a então Procuradora do Município
de Natal, Dra. Marise Costa de Souza, esclareceu que o calçadão de Ponta Negra se
tratava de obra realizada pelo Estado do Rio Grande do Norte que não havia obtido os
licenciamentos ambientais e urbanísticos necessários, razão pela qual ainda não havia
sido repassada aos cuidados do Município de Natal (doc. 05).
Na sequência do procedimento, todavia, chegaram aos autos cópias do
contrato de cessão de uso do calçadão de Ponta Negra para o Município de Natal,
tornando clara a responsabilidade desse ente federativo para com o bem público em

questão (doc. 06). Diante disso, este Órgão Ministerial convocou representantes do
Município de Natal com poderes para firmar ajustamento de conduta para nova
audiência (doc. 07).
Nesse diapasão, no dia 15 de agosto de 2006, compareceram a senhora
Adília Maria Montenegro Diniz Correia de Aquino, Chefe do Departamento de
Controle Urbanístico da SEMURB, o Procurador do Município Aurino Lopes Vila e o
senhor Lincoln Leydson Santos do Lago, Arquiteto da SEMURB, para tratativas. Na
ocasião, levantou-se a possibilidade de inclusão no Orçamento de 2007 das verbas
necessárias às reformas de acessibilidade no calçadão de Ponta Negra. Ajustou-se, no
ponto, que a SEMURB faria uma articulação no sentido de elaborar um orçamento do
custo da obra para se ter um valor específico a se colocar no ajustamento de conduta a
ser firmado com o Ministério Público (doc. 08).
Sob essa perspectiva, em 22 de agosto de 2006, firmou-se compromisso de
ajustamento de conduta entre o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte e
o Município de Natal, através do qual este último se comprometeu a incluir no Projeto
de Lei Orçamentária do Município do Natal, para o ano de 2007, a previsão dos
recursos orçamentários suficientes ao custeio das reformas no calçadão da orla de Ponta
Negra, a fim de torná-lo acessível às pessoas com deficiência (doc. 09).
Concomitantemente, este Órgão Ministerial requereu novo relatório de
vistoria técnica, com o fito de apurar os problemas detectados até aquela data no
calçadão em comento, a fim de que a SEMURB pudesse elaborar, com mais precisão, o
orçamento necessário para as obras requeridas (doc. 10).
Em março de 2007, a SEMURB remeteu ofício a esta Promotoria de Justiça
informando que havia sido incluído, no Orçamento Municipal de 2007, o montante de
R$ 100.000,00 (cem mil reais) para custear as obras de acessibilidade do calçadão da
orla de Ponta Negra. Esclareceu, entretanto, que o valor rubricado seria inferior àquele
apontado no planejamento orçamentário da obra – um montante de R$ 443.381,53
(quatrocentos e quarenta e três mil, trezentos e oitenta e um reais e cinquenta e três
centavos) para abranger os trechos 1 e 2 -, trazendo, em anexo, cópias das planilhas
orçamentárias e da Lei Orçamentária Municipal de 2007 (doc. 11).
Transcorrido um ano da inclusão orçamentária e do suposto início das obras
de acessibilidade, o Ministério Público requereu informações à SEMURB acerca das
providências tomadas sobre o assunto (doc. 12). Em resposta, a SEMURB informou ter
havido a abertura de processo licitatório para a reforma do calçadão (doc. 13).

Em 01 de abril de 2009, então, realizou-se nova audiência nesta Promotoria
de Justiça, na qual os representantes da SEMURB e o proprietário da empresa
vencedora da licitação - Kizo Construção e Serviço LTDA. - elucidaram que as obras
estariam aguardando autorização do processo administrativo, bem como que, além das
reformas de acessibilidade, far-se-iam necessários reparos na própria estrutura do
calçadão, o que, segundo alegações, seria de incumbência da SEMSUR (doc. 14).
Transcorridos anos de novas tentativas de acordos, com a realização de
audiências e diligências referentes ao inquérito civil em comento, não houve evolução
no sentido de se tornar efetivamente acessível o calçadão da orla de Ponta Negra às
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.
Por derradeiro, esta Promotoria de Justiça buscou ainda realizar duas novas
audiências com os representantes da SEMSUR e da SEMURB nos dia 27 de maio e 14
de novembro de 2011, respectivamente. Essas tentativas, entretanto, restaram frustradas
pelo não comparecimento dos notificados, fato que denota o claro desinteresse do
Município de Natal em resolver, por meio do comprometimento voluntário com este
Órgão Ministerial, os problemas na estrutura do calçadão de Ponta Negra que
inviabilizam a acessibilidade no local (doc. 15).
Diante disso, considerando as regras de acessibilidade impostas pelo
ordenamento jurídico pátrio, especialmente em face das normas contidas na Lei Federal
nº 10.098/00, no Decreto Federal nº 5.298/04 e na Lei Municipal nº 4.090/92, não
restou alternativa ao Ministério Público senão propor a presente ação coletiva, com o
fito de salvaguardar os direitos de quaisquer cidadãos com deficiência ou mobilidade
reduzida da Comarca de Natal que queiram ou precisem circular pelo calçadão da orla
da Praia de Ponta Negra.

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 m edida em que se discute na presente actio matéria que interessa à
coletividade indeterminada de pessoas com deficiência, a legitimidade do M inistério
Público se revela inquestionável, o que demanda o reconhecim ento da sua pertinência
subjetiva para figurar no polo ativo da presente relação de direito processual.

III – DO DIREITO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 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 norm a, abrangendo, em seu núcleo essencial, o direito de
perm anência e de deslocam ento no território nacional.
Seguindo esse espectro protetivo do jus libertatis , o Poder Constituinte

Originário garantiu, por m eio de norm a de eficácia limitada definidora de princípio
program ático 2, o direito de acesso das pessoas com deficiência aos logradouros e
edifícios de uso coletivo:
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 constitucional 3, determ ina, em seu artigo 20, que “os
Estados Partes tom arão 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 Form as de Discrim inação
Contra as Pessoas Portadoras de Deficiência, a qual possui status norm ativo supralegal4,
estabeleceu ainda como obrigação dos E stados Partes “tom ar as medidas de caráter
legislativo, social, educacional, trabalhista, ou de qualquer outra natureza, que sejam
necessárias para eliminar a discrim inação contra as pessoas portadoras de deficiência e
proporcionar a sua plena integração à sociedade”.
No âm bito da legislação nacional, a Lei nº 10.098/00 estabelece as
normas gerais e os critérios basilares para a efetivação da acessibilidade, definindo-a
com o “ a possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e
autonomia, dos espaços, m obiliários 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). Determ ina essa m esma L ei, 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 m obilidade 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
2SILVA,

José Afonso da. Aplicabilidade das Normas Constitucionais. 7.ed. São Paulo: Malheiros,
2007.
3 Vale ressaltar, aqui, q ue essa convenção viu-se aprovada pelo Congresso Nacional nos moldes do §
3º do artigo 5º da Constituição, apresentando, por conseguinte, status de norma constitucio nal.
4

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, RE 466.343-SP, rel. Min. Cezar Peluso.

Técnicas (ABNT ) para a concretização das reformas em prol da acessibilidade,
concedendo às obras já existentes na data da sua prom ulgação 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” (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 m ora para com a sociedade e sua
atuação – ou m elhor, a sua não atuação – configura comportamento contra legem, que
precisa ser corrigido pelo Poder Judiciário.
Vale ressaltar, ainda, que, antes das norm as federais acim a 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, 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).
§ 1º. - Consideram-se de uso público:
I - Sede dos Poderes Executivos, Legislativo e Judiciário.
II - Prédios onde funcionam órgão ou entidades públicas da
administração direta ou indireta;
III - estabelecimentos de ensino e de saúde, bibliotecas e outros do
gênero;
IV - supermercados, centros de compras e lojas de departamento;
V - edificações destinadas ao lazer, tais como: estádios, cinemas, clubes,
teatros e parques recreativos;
VI - auditórios para convenções, congressos e conferências;
VII - outros estabelecimentos, tais como:
a) instituições financeiras e bancárias;
b) bares e restaurantes;
c) hotéis e similares;
d) sindicato e associações profissionais;
e) terminais aéreo-rodoviários, rodoviários, ferroviários e similares;

f) cartórios.
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 L ei 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 desde, pelo menos, abril de 2002, momento em que o
Município recebeu a cessão de uso do bem público (documento nº 6).
Note-se que, no caso em tela, o Calçadão da Orla de Ponta Negra
enquadra-se no âmbito sem ântico da expressão linguística “edificação de uso público”,
circunstância que lhe im põe a obrigação legal de se adequar às normas de
acessibilidade, sob pena de patrocinar a exclusão social, uma vez que, como lembram
Duarte e Cohen, “quando não são acessíveis, os espaços agem como atores de um
apartheid silencioso que acaba por gerar a consciência de exclusão da própria
sociedade”5 .
Nesse contexto, repise-se que as normas de acessibilidade figuram como
regras jurídicas 6, não comportando a flexibilização típica dos princípios, de m odo que
precisam ser cum pridas em seu inteiro teor. Segundo a dogmática analítica, são normas
im perativas, cogentes ou injuntivas, não dispondo o seu destinatário de espaço para
escolha. Sobre outra perspectiva, as norm as são preceptivas, pois impõem um a
obrigação, no caso, uma obrigação de fazer, consubstanciada na realização de atos
materiais que impliquem a total acessibilidade do espaço público.
Não há, portanto, alternativa ao destinatário da norma: deve cum pri-la, sob
pena de se ver compelido pelo Poder Judiciário a fazê-lo, de modo autoritativo e em
5

In ORNSTEIN, Sheila Walbe, Org.; ALMEIDA PRADO, Adriana R. de, Org.; LOPES, Maria Elizabete, Org.
Desenho Universal, caminhos da acessibilidade no Brasil. São Paulo: Annablume, 2010. Pág. 85.
6As regras jurídicas, diferentemente dos princípios, que podem ser efetivados em maior ou menor grau, configuram
um dever-ser objetivo e imperativo, não permitindo flexibilização de seus preceitos. Esclarecedora, nesse sentido, é a
lição de Robert Alexy, ao ensinar que “as regras, ao contrário, só podem ser cumpridas ou não. Se uma regra é
válida, então há de se fazer exatamente o que ela exige, nem mais, nem menos. Por conseguinte, as regras contêm
determinações no âmbito do que é fática e juridicamente possível” (ALEXY apud MENDES, Gilmar Ferreira; et. al.
Curso de direito constitucional. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2008. P. 37)

última instancia.
Por todo o exposto, constata-se que o Poder Judiciário precisa atuar de
modo a compelir o Município do Natal a, finalmente, promover as reformas necessárias
à adaptação do Calçadão da Orla de Ponta Negra, com o escopo de torná-lo acessível às
pessoas com deficiência ou com m obilidade reduzida.

IV - DO PEDIDO
Ante o exposto, requer o Ministério Público:
a) seja citado o Município réu, por m eio do seu representante legal,
para, querendo, contestar o pedido, no prazo conferido por lei;
b) seja julgada procedente a pretensão formulada na presente ação,
com a consequente condenação do M unicípio de Natal na obrigação de fazer consistente
em proceder às reformas necessárias no Calçadão da Orla de Ponta Negra, no

prazo máximo de 12 meses, de acordo com as normas técnicas de acessibilidade,
sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de atraso
na efetivação das medidas, devendo essa importância ser revertida, em caso de
descum primento, para o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos;
c) que as intim ações, quanto aos atos e termos processuais, sejam
feitas de form a pessoal junto ao 42º Promotor de Justiça da Comarca de Natal, com
endereço à Av. Floriano Peixoto, nº 550, Tirol, Natal, RN; e
d) 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
adm issíveis, notadamente por docum entos e perícias.
Atribui-se à causa o valor de R$ 443.381,53 (quatrocentos e quarenta e três
mil, trezentos e oitenta e um reais e cinquenta e três centavos).
Natal, 01 de m arço de 2012

Naide Maria Pinheiro
Promotor de Justiça

