
41ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE NATAL/RN
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito de uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de 
Natal, a quem couber por distribuição

“O  problema  fundamental  em 
relação aos direitos do homem, hoje,  
não é tanto o de justificá-lo, mas o  
de protegê-los.”
Norberto Bobbio

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 

pela sua 41ª Promotoria de Justiça com atribuições junto a uma das Promotorias de Justiça de 

Defesa do Meio Ambiente desta Comarca de Natal/RN, vem, respeitosamente, à presença de 

Vossa Excelência, com supedâneo no  art. 129, III, da Constituição Federal; no art. 84, III da 

Constituição Estadual; no art. 67, IV, b da Lei Complementar Estadual n° 141/96 (LOMPERN); 

e art. 1°, III da Lei 7.347/85, interpor a presente 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA

com pedido liminar

  contra  o  ESTADO  DO  RIO  GRANDE  DO  NORTE, 

pessoa jurídica de direito público interno, a ser citada na pessoa do Procurador-Geral do Estado, 



Dr.  Miguel  Josino  Neto,  com endereço  na  Avenida  Afonso Pena,  nº  1155,  Tirol, contra  o 

MUNICÍPIO DE NATAL, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Ulisses 

Caldas, 81 – Centro –  Natal/RN, na pessoa de seu Procurador Geral, Dr. Carlos Santa Rosa 

D'Albuquerque Castim, bem como contra J. LOPES DA SILVA & CIA, por intermédio de seu 

sócio-gerente, João Lopes da Silva, com endereço na BR 020 - km 02 - 3300 - Parque Rotina - 

Caucaia/CE – CEP 61.648-400, pelas razões fáticas e jurídicas adiante deduzidas.

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1.1 Em 8 de outubro de 2010, foi instaurado na 41ª Promotoria de Justiça de Defesa 

do Meio Ambiente desta Comarca de Natal o Inquérito Civil 017/10, em anexo a esta petição, 

com o objetivo de investigar denúncia feita pela ONG IAPHACC - Instituto dos Amigos do 

Patrimôno Histórico e Artístico-Cultural e da Cidadania - sediada nesta cidade, relatando a 

atual situação de degradação da primeira ponte construída no estuário do Rio Potengi, também 

chamada de "Ponte de Igapó" ou "Ponte de Ferro de Igapó".

A primeira representação do IAPHACC chegou ao Ministério Público em data 

anterior  a  da  instauração  do  Inquérito  Civil,  contudo,  foi  decidido  primeiramente  fazer 

investigações  preliminares,  com o objetivo de colher  informações detalhadas sobre a Ponte. 

Nesta fase, contudo, as investigações foram infrutíferas, principalmente pelo fato de a RFFSA 

ter sido extinta e não haver informações precisas sobre a titularidade da Ponte, que havia sido 

leiloada anos atrás.

 Nada  obstante,  nesse  período,  foi  possível  fazer  um  levantamento  detalhado 

sobre a importância histórica da Ponte de Igapó, como se verá a seguir.

1.2 A inauguração da Ponte de Ferro de Igapó, maior obra ferroviária construída 

no  Nordeste  à  época,  ocorreu  em  20  de  abril  de  1916,  ocasião  em que  uma  locomotiva, 

apelidada de "Catita",  foi  escolhida para puxar a composição que conduziu,  no percurso de 

transposição do Estuário do Rio Potengi, o Governador Joaquim Ferreira Chaves e seu vice, 

Henrique  Castriciano,  dentre  outras  autoridades  de  grande  relevância  na  história  do  Rio 



Grande do Norte, como os Deputados Federais José Augusto, Juvenal Lamartine e o médico 

Januário Cicco.

 A Ponte de Ferro de Igapó foi construída em uma extensão de 520 metros, com 

nove vãos de 50 metros e um de 70 metros.

1.3 No  decorrer  de  seus  54  anos  de  uso,  a  Ponte  de  Ferro  de  Igapó,  construída 

basicamente  de  ferro,  e  destinada,  inicialmente,  apenas  ao  escoamento,  por  via  férrea,  da 

produção açucareira e salineira para o porto de Natal, foi, posteriormente, adaptada, de maneira 

precária e perigosa, para a travessia de veículos automotores. 

 Ao longo dos anos, porém, com o aumento da quantidade de veículos automotores 

na capital,  a via oferecida através da Ponte de Ferro de Igapó tornou-se insuficiente à nova 

demanda de tráfego rodoviário, surgindo a necessidade de se construir uma nova ponte. 

 

1.4 Assim, anos depois, para atender a essa nova demanda rodoviária, o Governo do 

Estado  do  Rio  Grande  do  Norte,  na  gestão  do  Monsenhor  Walfredo  Gurgel,  firmou  uma 

parceria com a Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA) para construir uma nova ponte sobre o 

estuário do Rio Potengi, tendo sido, então, instalada a Ponte Presidente Costa e Silva, primeira 

ponte de concreto, que veio a ser inaugurada em 26 de setembro de 1970. 

1.6 Com o passar dos anos, a Ponte de Ferro de Igapó foi então se tornando obsoleta,  

até  ser  completamente  inutilizada,  razão  pela  qual  a  extinta  RFFSA  optou  por  leiloar  a 

estrutura  de  ferro daquele  equipamento.  Assim,  em 1975  ela  foi  arrematada por  uma 

empresa, cuja identidade era, inicialmente, desconhecida pelo Estado do Rio Grande do Norte, 

ora demandado.

Este foi um dos principais problemas encontrados nas investigações aqui realizadas: quem é o 

proprietário da Ponte de Ferro de Igapó? 

Quem havia arrematado a estrutura metálica da ponte em 1975?

 Após a instauração deste Inquérito Civil,  contudo, foi requisitado à Fundação 

José Augusto que fizesse um edital de convocação (fls. 177 do IC), tendo se apresentado então a 



empresa ora demandada,  J. LOPES DA SILVA & CIA,  como a que arrematou o ferro da 

Ponte.

 Apurou-se ainda que a empresa arrematante havia iniciado o corte da estrutura de 

ferro da Ponte, logo após o leilão, para posterior comercialização, porém, desistiu de terminar o 

serviço, em data não conhecida.

 Apenas uma parte da antiga Ponte de Ferro de Igapó, então, permaneceu de pé, 

como se pode ver na foto abaixo.

  Fonte: arquivo pessoal de João Batista M. Barbosa - sobrevôo sobre o Rio Potengi em 4.3.10

  

1.7 Anos depois de arrematada, em 20 de julho de 1992, através da Portaria 255/92 - 

SEC/GS,  publicado  no  DOE  de  30.7.92,  a  Ponte  de  Ferro  de  Igapó  foi  tombada como 

patrimônio histórico-cultural do Estado do Rio do Grande do Norte, ora demandado.



1.8 De  modo  semelhante,  o  Município  de  Natal,  em  4  de  Dezembro  de  2003, 

considerou a  Ponte  de  Ferro de  Igapó como  patrimônio histórico-cultural  da Cidade do 

Natal, através da Lei Municipal 5.510/03.

1.9 A partir  dessas medidas,  promovidas  pelo Estado e Município,  vislumbrou-se 

que a Ponte de Ferro seria então protegida. 

Na verdade, porém, não foi o ocorreu. 

2. A PONTE DE FERRO DE IGAPÓ COMO MARCO DA ENGENHARIA 

NO RIO GRANDE DO NORTE

2.1 A importância da Ponte de Ferro de Igapó para o Estado do Rio Grande do Norte, 

longe de ser apenas um marco na memória da sociedade potiguar, representa, ainda, um grande 

marco  da  engenharia  neste  Estado,  pela  qualidade  e  solidez,  técnica  e  estrutural,  da  sua 

construção.  Detalhes  técnicos  a  ela  peculiares  garantiram as qualidades  e  a  durabilidade  da 

Ponte de Igapó e até hoje permanecem desconhecidos no Estado, sendo objeto de estudos não só 

quanto aos métodos mais adequados para conservá-la, mas, sobretudo, quanto aos empreendidos 

em sua contrução, para aplicação nas obras atuais.

2.2 A título de exemplo,  em matéria  publicada em 28.3.10,  no jornal Tribuna do 

Norte1,  o  coordenador  de  um  desses  estudos,  Manoel  Fernandes  de  Negreiros  Neto, 

engenheiro  e  pesquisador,  comenta  sobre a  importância  da Ponte  de Ferro de Igapó para a 

engenharia  norteriograndense e a potencial  contribuição para esta advinda do conhecimento 

sobre a construção daquele equipamento, verbis:

“Em resumo seria uma arqueologia da engenharia. Há 100 anos e  

ela ainda está aí. 

1 Disponível em: http://tribunadonorte.com.br/noticia/ponte-e-marco-da-engenharia-no-rn/144200. Acesso em: 
09/01/2013.



Como foi feito? 

Tentaram demolir e não conseguiram, tiraram só 40%. Esta ponte  

nos dá uma prova de durabilidade de obras, que é uma coisa que  

engenheiro sempre procura. As obras de hoje com 30 anos já estão  

com problemas.  Existem hoje prédios  novinhos,  na beira  mar em  

Natal,  que  em  cinco  anos  apresentam  problemas  no  concreto”,  

observa o engenheiro. Enquanto isso, a estrutura cravada a partir de  

1914 permanece  “sem problemas,  niveladas,  perfeita”,  abaixo da  

lama negra do fundo do rio. 

A antiga técnica foi planejada para suportar os açoites do tempo e,  

resistiu inclusive ao descaso dos gestores públicos.  “A engenharia  

moderna ainda tem muito a resgatar do conhecimento aplicado na  

antiga  ponte  de  Igapó,  relembrar   como  fazer  coisas  que  

funcionem.  Considerando que o hoje é aluno do ontem”, observa 

Negreiros.

(grifos)

Foi ainda apontado sobre a Ponte de Ferro de Igapó no periódico que, verbis:

"Construída  pela  inglesa  Cleveland  Bridge  Engineering  and  Co.  

para suportar o impacto do fluxo ferroviário, as fundações (bases de  

concretos  submersas)  ainda  são  um  enigma.  Estes  blocos  de  

concreto descem até o fundo do rio,  alargando a base,  como em  

degraus. As vigas metálicas estariam abaixo dessa camada. 

Mas, apesar de quase 15 anos de pesquisa e análises ‘in loco’, ainda  

não  é  possível  precisar  o  tipo  de  estaca  usada  –  possivelmente  

metálica - nem mesmo a profundidade e forma como foram afixadas.  



'Esperávamos encontrar  estaca,  como as  da  ponte  vizinha,  a  de  

concreto que é de estaca cravada, estaca batida. Mas ainda não há  

uma definição'.  

3. DO ATUAL ESTADO DA PONTE DE FERRO DE IGAPÓ

3.1 Uma vistoria realizada na Ponte de Ferro de Igapó juntada ao Inquérito Civil que 

instrui a presente demanda data de outubro de 2011, tendo sido identificada a seguinte situação:

1) Existência de muitas faixas de propaganda ao longo da ponte; 

2) No primeiro vão, no sentido de ida para Zona Norte, a ferrugem 

comprometeu uma parte considerável do primeiro vão da estrutura 

(piso),  em  virtude  da  utilização  como  trampolim,  e  por  isso  a  

oxidação se deu mais rapidamente; 

3)  O  acesso  para  ponte  de  ferro só  se  dá  mediante  entrada  na  

residência locada do Sr. Wellington Rodrigues da Silva, que utiliza o  

espaço  como  uma  bodega,  e  o  mesmo  afirmou  que  já  mora  lá  

aproximadamente desde 2006;

...................................................................................

5) Foi verificado que todo o piso de madeira foi retirado, bem como  

a amarração (superior) de ferro de uma lateral com a outra;

6) Toda fiação da iluminação foi retirada;

7) Necessita de um tratamento anti-ferrugem;

(grifos)



As fotos  abaixo,  enviadas  pela  Fundação José  Augusto  a  esta  Promotoria  de 

Justiça, ilustram bem o péssimo estado de conservação e a má utilização da mesma:

Fonte: CREA

Fonte: CREA



Fonte: CREA

3.2 A  despeito  de  a  Ponte  de  Ferro  de  Igapó  ter  sido  tombada pelo  Estado  e 

declarado,  por  lei  municipal,  como  patrimônio  cultural  de  Natal,  ela  continua 

completamente abandonada, sem qualquer manutenção - situação que ainda hoje persiste, pois, 

hoje praticamente serve apenas como suporte para fixação de faixas, como se pode ver abaixo:

Fonte: CREA



3.3 Antes de ser instaurado o Inquérito Civil que segue em anexo a esta petição, o 

Estado e Município, ora demandados, afirmaram que não possuíam registro de quem seria o 

atual proprietário daquele bem, ou seja, a empresa que arrematou a sua estrutura de ferro. 

 Tal fato, contudo, não é justificativa para omissão em adotar providência a fim de 

suprir  tal  lacuna,  nem tampouco para  não efetivar o seu poder-dever de polícia e outras 

responsabilidades que lhes incumbem, em virtude do próprio ato de tombamento e da devida 

proteção a um bem de tamanha importância à história potiguar, a saber: 

Decreto Estadual n° 8.111, de 12.5.81

Regulamenta a Lei n° 4.775, de 03 de Outubro de 1978, que dispõe  

sobre proteção do patrimônio histórico e artístico do Estado, e dá  

outras providências.

..................................................................................

Art.  18  -  Os  bens  tombados  ou  qualquer  dos  seus  elementos 

componentes não poderão ser demolidos, ressalvado o caso de ruína  

iminente, nem modificados, restaurados, pintados ou removidos, sem 

previa  autorização,  em  qualquer  hipótese,  da  Fundação  José  

Augusto, e nos termos em que a mesma for concedida.

Parágrafo  Único  –  A  autorização  de  que  trata  este  artigo  será  

também necessária para a prática de qualquer ato que, de alguma  

forma, altere a aparência do bem.

..................................................................................

Art. 21 - Sem a prévia autorização da Fundação José Augusto, não  

se expedirá nem se renovará licença para obras,  para fixação de  

anúncios,  cartazes  ou  letreiros,  ou  para  instalação  de  atividade  

comercial ou industrial, em imóvel tombado.

Parágrafo  Único  –  O disposto  neste  artigo  aplica-se  também às  

licenças  referentes  a  imóvel  situados  nas  proximidades  do  bem  

tombado e  à  aprovação,  modificação  ou  renovação  de  projetos  



urbanísticos,  inclusive  os  de  loteamento,  desde  que  possam 

repercutir de alguma forma na segurança, na integridade estética, 

na ambiência ou na visibilidade do bem tombado,  assim como em 

sua  inserção  no  conjunto  panorâmico  ou  urbanístico 

circunvizinho.

Art. 22 - As coisas tombadas ficam sujeitas à vigilância permanente 

da Fundação José Augusto,que poderá inspecioná-las, sempre que 

julgar conveniente,  não podendo os proprietários ou responsáveis  

oporem-se  à  inspeção,  sob  pena  de  multa  no  quanto  fixado  na  

legislação federal.

(grifos)

3.4 Da simples comparação do relatório de vistoria técnica com a lei acima apontada, 

observa-se,  clara  e  diretamente,  a  transgressão  -  pelo  particular,  ativamente,  e  pelo  Poder 

Público,  pela  omissão -  dos dispositivos  legais  referidos,  notadamente em relação aos fatos 

apontados nos itens 1, 2, 3, 5 e 6 do mencionado relatório.

4. DAS PROVIDÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS TOMADAS NO IC

4.1 Como  afirmado  anteriormente,  a  partir  das  informações  levantadas 

preliminarmente, foi então instaurado, nesta 41ª Promotoria de Justiça, o Inquérito Civil 17/10, 

em anexo a esta petição, com o fim de apurar os motivos pelos quais a Ponte de Ferro estava 

abandonada, iniciando com a investigação sobre a titularidade da mesma e os responsáveis pelas 

devidas medidas de manutenção e conservação.

4.2 Foi então solicitado um parecer da UFRN - Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte sobre a importância histórica da Ponte de Ferro de Igapó.

 O parecer final, da lavra do Prof. Doutor Raimundo Pereira Alencar Arrais, da 

Mestranda  Alenuska  Kelly  Andrade  Guimarães  e  do  Aluno Renato  Marinho  Brandão 

Santos, foi assim finalizado, verbis:



"A ponte de igapó  testemunha quase um século de nossa história  

econômica. 

Obra  de  uma  empresa  inglesa  que  construiu  pontes  em  diversa  

partes  do  mundo em que  chegara os  tentaculos  do  imperialismo,  

cravando  sobre  ambientes  naturais  estruturas  de  ferros  ás  vezes  

colossais  (pontes,  ferrovias,  portos)  a  ponte  de  ferro  sobre  o  rio  

Potengi é um símbolo do entusiasmo pelo progresso perseguido por  

todos os povos, inclusive, o povo potiguar. 

Ela suscitou esperanças pela redenção econômica e  despertou o  

orgulho dos natalenses, que se sentiam ingresando em um tempo  

de prosperidade e progresso. 

Ela testemunhou igualmente um momento da história da ciência e da  

arte  da construção, exibidos  na leveza da sua estrutura e em sua  

silhueta delicada."

(grifos)

4.3 Já  em  relação  à  titularidade  da  Ponte  de  Ferro  de  Igapó,  o  impasse  ainda 

persistia, pois, além da Fundação José Augusto e o Estado não terem encontrado o processo 

de tombamento,  a  RFFSA foi  extinta  há poucos anos  e não foram encontrados  também 

registros da mesma. 

 Foi então requisitado por esta Promotoria de Justiça à Fundação José Augusto, 

órgão de defesa do patrimônio cultural  do Estado do Rio Grande do Norte,  que fizesse um 

edital de convocação dos titulares do bem em questão, cuja publicação foi feita no DOE e no 

jornal Tribuna do Norte, em 24.8.11.

4.4 Com a divulgação do pedido,  apresentou-se à  Fundação José Augusto,  como 

proprietário da ponte em questão,  Matias José da Silva Neto, na condição de sócio-gerente e 

representante da empresa J. Lopes da Silva & Cia, arrematante daquele bem e ora demandada.

 



4.5 Assim, em razão da identificação da empresa proprietária da Ponte de Ferro e 

seus  representantes,  foi  realizada  nova  audiência,  no  dia  15  de  Dezembro  de  2011,  nesta 

Promotoria de Justiça. Na ocasião, Matias José da Silva Neto afirmou que a empresa J. Lopes 

da  Silva  & Cia,  ora  demandada,  foi  fundada por  seu  pai,  João Lopes  da  Silva,  e  que  ela  

arrematou o ferro da Ponte de Igapó, em 5 de Junho de 1975. 

 Nesta mesma audiência, Matias José chegou a apresentar os respectivos recibos 

de pagamento emitidos pela RFFSA e o recibo de recolhimento dos impostos exigidos à época.

  Em sequência, foi dito ainda pelo representante da empresa demandada que ele 

está  consciente  da  responsabilidade  que  tem  sobre  a  Ponte  de  Ferro,  em  razão  da 

importância histórica da mesma, e que iria "conversar com os demais parentes para discutir a 

atitude a ser tomada pela empresa em relação àquele bem".

4.6 Como,  porém,  não  houve  qualquer  manifestação  posterior  da  empresa 

demandada  acerca  dos  reparos  e  da  conservação  da  Ponte  de  Ferro  de  Igapó,  foi  então 

requisitado por esta Promotoria de Justiça à Fundação José Augusto que efetuasse a devida 

notificação da J. Lopes da Silva & Cia para que ela providenciasse, em 30 dias, medidas 

de conservação da referida Ponte, conforme determina o art.  7º da Lei Estadual 4.775/78, 

regulamentado pelo Decreto Estadual 8.111/81.

4.7 A empresa  demandada,  então,  enviou  correspondências  a  esta  Promotoria  de 

Justiça e à Fundação José Augusto, informando, em síntese, que  não dispunha de recursos 

financeiros para  atender  à  mencionada  notificação,  sem,  no  entanto,  demonstrar 

objetivamente tal fato, com um balanço contábil da empresa, por exemplo.

O argumento da falta de recursos, aliás, não pode ser considerado idôneo, pois 

o representante da empresa ré informou, na mesma correspondência, que sequer sabia o 

valor das citadas obras de conservação e manutenção,  e nem se estas  seriam realmente 

necessárias. 

Como,  então,  pode a  ré  afirmar  que  não possui  recursos  para  providenciar  a 

conservação da ponte, se o valor a ser despendido para tanto sequer foi definido?



4.8 Ao tomar  conhecimento  desta  correspondência,  foi  concluído  pelo  Ministério 

Público que o  impasse continuava e permaneceria, indefinidamente, pois o Estado do Rio 

Grande do Norte, ora demandado, mesmo depois de receber a resposta da empresa co-ré, não 

tomou  qualquer  iniciativa  para  proceder  por  meios  próprios,  ou  mesmo  de  convênio,  à 

conservação do bem, que é tombado, característica que, uma vez atribuída pelo próprio Estado, 

inafastavelmente, vincula o ente público à co-responsabilidade pelas medidas executivas que se 

fizerem necessárias no bem, pela disposição da própria legislação estadual.

Por essa razão, novas audiências foram aprazadas nesta Promotoria de Justiça, 

objetivando a assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta com o Estado perante o 

Ministério Público, quando lhe foram sugeridas as seguintes cláusulas, verbis:

a)  curto  prazo  (até  90  dias) -  efetuar  a  limpeza,  realização  de  

reparos emergenciais da estrutura, atendendo orientação do CREA,  

e fiscalização contra depredação patrimonial; 

b)  médio prazo até (180 dias): recuperação da estrutura da ponte,  

com  a  colocação  de  assoalho,  grades  de  proteção,  pintura  e  

iluminação; 

c) longo prazo (até 1 ano): realização de projeto de revitalização do  

patrimônio  histórico  correspondente  à  ponte  de  ferro,  após  a  

realização de seminário sobre o tema, a ser promovido pela FJA,  

aberto  ao  público,  facultando-se  aos  interessados  apresentarem 

trabalhos de arquitetura, inscritos previamente. 

4.9   Nada obstante  o longo caminho percorrido neste  Inquérito  para identificar  os 

detalhes acerca do tombamento da Ponte de Ferro de Igapó, da sua importância histórica, do 

processo de leilão da sua estrutura de ferro e para a identificação e localização do arrematante  

desta,  o Estado se manteve inerte em buscar uma solução para a proteção de tão importante 

patrimônio histórico-cultural.

 A  despeito,  ainda,  da  insistência  desta  Promotoria  de  Justiça  em  realizar 

inúmeras  audiências,  requisições  e  notificações,  a  fim  de  que  a  Fundação  José  Augusto 

encontrasse os documentos  referentes  ao tombamento,  publicasse edital  de convocação para 



identificar  e,  posteriormente,  notificar  a  empresa  proprietária  da  Ponte  de  Ferro  de  Igapó, 

nenhuma dessas medidas foram suficientes para impulsionar, minimamente, o Estado a 

cumprir o seu dever constitucional de defesa do patrimônio histórico-cultural potiguar.

 Igual  procedimento  poderia  também ter  adotado  o  Município  de  Natal,  pois, 

independente de qualquer requisição ou recomendação do Ministério Público,  a Ponte de 

Ferro de Igapó é um bem de grandes dimensões, bastante visível pelos que transitam na cidade 

e muito conhecido por todos. 

 Assim,  não é  justificável  a  sua  omissão  para  com tão  importante  patrimônio 

histórico-cultural de Natal. 

4.10  Vale frisar, inclusive, que, na última audiência, realizada em 6 de Dezembro de 

2012, e agendada, especificamente, para a formalização de um acordo com o Estado nos termos 

já referidos, a  Procuradoria Geral do Estado nem mesmo enviou representante,  embora 

devidamente convidada para esse fim.

Já a Secretária de Cultura e a Presidente da Fundação José Augusto, presentes na 

referida audiência,  afirmaram  não terem poderes  para firmar esse tipo de compromisso, 

sendo, pois, finalizada a fase consensual do Inquérito Civil que instrui a presente demanda, após 

vários anos de negociações infrutíferas.

4.11  Por  todos  esses  motivos,  resta,  então,  ao  Ministério  Público,  em  defesa  do 

patrimônio  histórico-cultural,  o  manejo  da  presente  ação  civil  pública,  com  pedido  de 

antecipação de tutela, nos termos adiante descritos.

5. DO  PATRIMÔNIO  HISTÓRICO  COMO  UM  BEM  JURÍDICO 

AMBIENTAL E SUA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL

5.1 A  proteção  do  patrimônio  histórico-cultural  é  medida  que  tem  por  objetivo 

possibilitar a evolução da humanidade em sua busca de conhecimento, liberdade e qualidade de 

vida,  de  forma  harmônica  e  respeitosa  com a  natureza,  a  história  e  a  memória  de  nossos 

antepassados. Estes iniciaram e impulsionaram a vida social urbana desta capital e, com esta, o 



contínuo processo de desenvolvimento que nos cerca e cujos primórdios devem ser conhecidos 

pela atua geração e pelas gerações vindouras, sobremaneira para a compreensão do seu próprio 

presente.

Neste desiderato, dispõe o art. 23 da Constituição Federal, verbis: 

"Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito  

Federal e dos Municípios: 

...............................................................................................................

III  -  proteger  os  documentos,  as  obras  e  outros  bens  de  valor  

histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais  

notáveis e os sítios arqueológicos;

IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras  

de arte e de outros  bens de valor histórico,  artístico ou cultural".  

(grifos)

 Adiante,  a Carta  Magna ainda estabelece,  em seu art.  216, que "Constituem 

patrimônio  cultural  brasileiro  os  bens  de  natureza  material  e  imaterial,  tomados  

individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos  

diferentes grupos formadores da sociedade brasileira ..." (grifos).

5.2 Nota-se,  assim,  que,  do  próprio  texto  da  Constituição,  se  extrai  a  especial 

qualificação jurídica emprestada aos bens portadores de referência à identidade e memória dos 

diferentes  grupos formadores  da sociedade brasileira.  Sua proteção não está  condicionada a 

qualquer ato formal ou administrativo. São as características do bem, em seus liames com a 

cultura e história da coletividade, que determinam a aplicação da proteção constitucional.

É também o que fixa a Constituição Estadual do Rio Grande do Norte, verbis:



"Art.  144.  Constituem  patrimônio  cultural  estadual  os  bens  de  

natureza  material  e  imaterial,  tomados,  individualmente  ou  em  

conjunto s portadores de referência à identidade, à ação, à memória  

dos diferentes grupos formadores da sociedade norte-rio-grandense,  

nos quais se incluem: 

..............................................................................................................

V -  os  conjuntos urbanos e  sítios  de valor  histórico,  paisagístico,  

artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 

§ 1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promove  

e protege o patrimônio cultural estadual,  por meio de inventário,  

registro,  vigilância,  tombamento  e  desapropriação,  e  de  outras  

formas de acautelamento e preservação." 

(grifos)

Por último, a Lei Orgânica do Município de Natal dispõe, litteris:

Art. 7º - Compete ao Município, concorrentemente com a União ou  

com o Estado, ou supletivamente a eles; 

.............................................................................................................

VII  -  proteger  documento,  obra  e  outros  bens  de  valor  histórico,  

artístico  e  cultural,  monumentos,  paisagens  naturais  e  sítios  

arqueológicos; 

VIII - Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras  

de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural; 

5.3 A defesa  do  patrimônio  histórico  está  relacionada,  destarte,  não  só  com  a 

preservação do meio  físico  e  de  bens  materiais,  como os  monumentos  ou os  conjuntos  de 



edificações de valor artístico, histórico, turístico e paisagístico, mas, também, com a própria 

preservação da memória social e antropológica do homem. 

Por essa razão é que, muitas vezes, a proteção dispensada a um determinado bem 

material,  móvel  ou  imóvel,  visa  menos  à  coisa  em  si  mesma  considerada  e  mais  a  sua 

característica de  marco portador de referência a fatos  e  acontecimentos históricos  ou à 

memória  ou  identidade  de  grupos  sociais,  estes  sim  de  valor  histórico-cultural  a  serem 

preservados como bens imateriais. 

Vale dizer que, a teor do texto constitucional,  o bem que,  por sua natureza e 

características,  possua  valor  histórico  ou  cultural  integra  o  “patrimônio  cultural  brasileiro”, 

submetendo-se a um regime de proteção especial, destinado à sua preservação.

5.4 Nesse  sentido,  com  bastante  propriedade,  Patrícia  Faga  Iglecias  Lemos, 

ressaltando a figura do tombamento, aponta que:

"O  tombamento  administrativo  pode  ser  configurado  como  

limitação  administrativa  de  interesse  ambiental,  que  tem  por  

escopo a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional.

Pode  ser  definido  como  'forma  de  intevenção  do  Estado  na  

propriedade privada, que tem por objetivo a proteção do patrimônio  

histórico  e  artístico  nacional,  assim  considerado,  pela  legislação  

ordinária, o 'conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país  

cuja conservação seja de interese público, quer por sua vinculaçãoa  

fatos  memoráveis da história do Brasil,  quer por seu excepcional  

valor arqueológico ou etnográfico,  bibliográfico ou artístico'  (art.  

1.º  do  Dec.-Lei  25,  de  30.11.1937,  que  organiza  a  aproteção  do  

patrimônio histórico e artístico nacional)'.

.............................................................................................

O patrimônio  cultural  brasileiro  deve  ser  protegido  por  meio  de  

inventário registro,  vigilância,  despropriação e tombamento e por  

outras  formas  de  acautelamento  e  preservação.  Além  disso,  o 



patrimônio histórico e artístico deve ser protegido via ação popular  

e via ação civil pública"2.

(grifos)

5.5 Importante ainda frisar que a proteção ao patrimônio histórico e cultural também 

é uma importante atribuição do planejamento urbano, como cita o  Estatuto da Cidade, Lei 

10.257/01, verbis:

Art.  2o A  política  urbana  tem  por  objetivo  ordenar  o  pleno  

desenvolvimento  das  funções  sociais  da  cidade  e  da  propriedade  

urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais:

...........................................................................................

XII  –  proteção,  preservação  e  recuperação  do  meio  ambiente  

natural  e  construído,  do patrimônio cultural, histórico,  artístico,  

paisagístico e arqueológico;

(grifos)

6. DO CONCEITO GENÉRICO DE IMPACTO AMBIENTAL

6.1 Pode-se  divergir,  em sede  pretoriana  e  doutrinária,  sobre  o  real  conceito  de 

impacto ambiental, até porque o próprio conceito de meio ambiente é bastante discutido, em 

face de sua amplitude. 

 De fato, apontam alguns autores que o conceito legal de meio ambiente, expresso 

no  art.  3°  da  Lei  6.938/81,  é  voltado  apenas  a  aspectos  biológicos,  físicos  e  químicos, 

olvidando-se dos demais.

6.2 A par desta polêmica, entende o Ministério Público que o conceito de impacto 

ambiental  é  importante  para  o  dimensionamento  da  questão  sub  judice,  pois  a  arraigada 
2 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. meio ambiente e responsabilidade do proprietário: análise do nexo causal. 2. tir. - 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p.43-44.



omissão dos réus para com uma situação de tamanha gravidade e que já perdura há demasiado 

tempo, revela de modo cabal a ausência de comprometimento tanto do particular para com a 

repercussão pública negativa da falta de conservação do bem de sua propriedade, quanto da 

Administração Pública para com o dever expressamente atribuído pela Constituição Federal de 

proteção e preservação do patrimônio histórico sob sua guarda.

6.3 Com  efeito,  o  impacto  ambiental  resulta  da  intervenção  humana  no  meio 

ambiente (ou da indevida ausência desta, quando necessária) e pode ser de natureza positiva 

ou negativa, dependendo da qualidade dessa intervenção, pois o homem pode interagir com o 

meio ambiente sem necessariamente destruí-lo. 

 6.4  Em razão disto, a Lei 6.938/81 – Lei da Política Nacional do Meio Ambiente – e 

Resolução  n°  1/86  do  CONAMA  fixaram  o  conceito  de  impacto  ambiental,  no  seguinte 

sentido, verbis:

"Impacto ambiental é  qualquer alteração das propriedades físicas,  

químicas  e  biológicas  do  meio ambiente,  causada  por  qualquer  

forma de  matéria  ou  energia resultante  das  atividades  humanas  

que, direta ou indiretamente, afetam:

I – a saúde, a segurança e o bem estar da população;

II – as atividades sociais e econômicas;

III – a biota;

IV – as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; e

V – a qualidade dos recursos ambientais.

(grifos)

7. DA GARANTIA DO ACESSO AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO COMO 

 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE  

7.1  Dispõe  o  art.  225,  da  CF,  que  "todos  têm  direito  ao  meio  ambiente  

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,  



impondo-se ao  Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as  

suas presentes e futuras gerações" (grifos).

 Esse direito  é,  portanto,  um  direito  fundamental,  uma  vez  que  vai  além do 

simples direito à vida, garantido no art. 5º da Lex Mater, abrangendo neste o  direito ao lazer, à 

cultura e ao acesso a memória histórica da sociedade em que vive.

7.2 Nesta quadra, é importante, então, destacar que o conceito de meio ambiente não 

pode estar limitado apenas à flora e à fauna, como é senso comum.

 Hodiernamente, meio ambiente é definido como o solo, a água, o ar atmosférico, 

a  flora e a fauna (meio ambiente natural); e, de maneira inafastável, também, o patrimônio 

cultural  e  histórico  (meio  ambiente  cultural);  bem como as  edificações,  equipamentos 

urbanos e comunitários (meio ambiente artificial). 

 É nesse contexto que se insere também o homem, fazendo do meio ambiente, 

assim, um “conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e  

biológica,  que permite,  abriga e  rege a vida em todas as suas formas” (art.  2°,  da Lei  n. 

6.938/81). 

7.4 Desta forma, o meio ambiente, mesmo na sua vertente artificial, se caracteriza 

como um bem difuso, aqui defendido nesta ação coletiva, uma vez que a deliberada omissão dos 

réus  comprometeu  -  e  continua  a  comprometer  -  a  integridade  de um elemento  de elevada 

importância do meio ambiente cultural dessa capital, porquanto peça fundamental da memória 

histórica do desenvolvimento não só de Natal, mas do Estado do Rio Grande do Norte e da 

própria região Nordeste. 

Destarte,  não há que se olvidar do premente risco a que a presente geração está 

exposta  de  ver  o  perecimento  de  uma  das  poucas  presenças  materiais,  palpáveis,  e  de  tal 

magnitude, da história cultural e econômica do seu povo. Já quanto às futuras gerações, estas 

serão privadas até mesmo da memória daquilo que um dia existiu e marcou na história sua 

beleza e importância, para depois sucumbir pelo abandono e esquecimento dos demandados que 



deveriam ser os seus maiores guardiões, mas que,  contrario sensu, optaram por ignorar seus 

próprios deveres e sua prória história.

8. DOS RISCOS À SEGURANÇA ADVINDOS DA OMISSÃO DOS RÉUS

8.1 Não é possível descurar, ainda, de que, além dos riscos de perecimento de um 

bem de referência histórica desta capital pela falta de manutenção e proteção adequadas, esta, 

também,  expõe  a  risco,  permanentemente,  a  vida  de  pessoas  que  trafegam  em  pequenas 

embarcações sob a Ponte de Ferro, bem como de pessoas que, perigosamente, a utilizam como 

trampolim, prática conhecida e bastante corriqueira. 

A ponte construída pelos ingleses e que hoje serve apenas como trampolim foi uma das reponsáveis pela 
chegada do progresso à Natal do início do século XX 
(Fonte: http://tribunadonorte.com.br/noticia/ponte-e-marco-da-engenharia-no-rn/144200)



8.2 Há de se convir  ainda que as pontes,  assim como qualquer  estrutura  imóvel, 

natural  ou  artificial,  sofrem  influências  físicas  e  químicas  das  mais  variadas  naturezas  e 

intensidades,  a  depender  do  ambiente  no  qual  estão  inseridas,  e  até  mesmo  de  ambientes 

remotos, o que implica  transformações constantes de suas estruturas.

De fato, a estrutura de qualquer ponte sofre, em primeiro plano, diariamente, os 

efeitos da ação dos ventos e da dilatação e contração provocados pelo aumento e queda da 

temperatura ocorridos no período da manhã e ao cair da noite, respectivamente.

8.3 Quanto  à  Ponte  de  Ferro  de  Igapó,  especificamente,  some-se  às  citadas 

influências físicas comuns a todas as pontes  o fato de que tanto o concreto como o ferro, 

material do qual é feita a quase totalidade do seu "esqueleto", e altamente suscetível às 

intempéries ambientais, estão sujeitas à ao desgaste e deterioração pela ação do tempo e do 

ambiente,  tendo  em  conta,  ainda  que  aquele  no  qual  se  enconta  a  referida  ponte  já  é 

naturalmente agressivo para toda a estrutura daquela, uma vez que a expõe à própria erosão 

fluvial e,  por estar próxima do mar, à salinidade, fatores de alta contribuição para o processo de 

oxidação e corrosão daquela.

8.4 É  bastante  simples,  pois,  concluir  que  uma  estrutura  de  ferro  exposta  a  tais 

condições durante décadas, sem qualquer manutenção, já apresenta oxidação avançada em sua 

estrutura metálica,  o que é já visível mesmo de muito longe, e, bem assim, algum processo 

erosivo na estrutura de concreto.  Contudo,  além do simples  fator estético,  mais  relevante é 

considerar a oxidação dos cabos e parafusos de vedação submetidos diuturnamente a todas essas 

influências ambientais,  o que, há muito,  já vem ocasionando o desprendimento de partes da 

ponte, podendo, a qualquer momento, atingir pessoas que trafegam sob aquela ou a utilizam 

indevidamente como já citado. 

8.5 Há de se ressaltar, então, que a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, ao 

definir poluição como a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades humanas 

diretas  ou  indiretas,  estabelece  que  esta  se  caracteriza,  quando,  dentre  outras  hipóteses,  é 

prejudicada a segurança da população (Art. 3º, III, “a”, da Lei 6.938/81). 



 Ao fixar tal preceito, a citada norma termina, pois, por estabelecer, no campo da 

responsabilidade civil, a  caracterização da transgressão da norma ambiental pela simples 

criação do risco de dano, antecipando, de forma inequívoca, o princípio da prevenção, que, 

posteriormente,  viria  a  ser consagrado pela  Carta  Magna de 1988 como um dos pilares  do 

Direito Ambiental.

8.6 Nesse sentido é a lição de Paulo Affonso Leme Machado, verbis: 

“O risco para a vida, a qualidade de vida, a fauna e a flora – enfim,  

o risco para o meio ambiente – foi objeto de um posicionamento de  

vanguarda  dos  constituintes  de  1988.  O  Poder  Público  precisa  

prevenir na origem os problemas de poluição e de degradação da  

Natureza. Entre a competência comum da União, dos Estados, do  

Distrito Federal e dos Municípios está a de “combater a poluição  

em qualquer de suas formas” (art. 23, VI), competindo à União, aos  

Estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar  concorrentemente  sobre  o  

“controle da poluição” (art. 24, VI).

A Constituição incorporou a metodologia das medidas liminares,  

indicando  o  periculum  in  mora como  um  dos  critérios  para  

antecipar a ação administrativa eficiente para proteger o homem e  

a biota. Se a Constituição não mencionou expressamente o princípio  

da precaução (que manda prevenir mesmo na incerteza do risco), é  

inegável que a semente desse princípio está contida no art. 225, §1º,  

V e VII, ao obrigar à prevenção do risco do dano ambiental.

............................................................................................

Diante das situações de risco previstas na Constituição,  o Poder  

Público e a coletividade têm o dever de exigir medidas  eficazes e  

rápidas na manutenção de toda a forma de vida, não só a humana3.

(grifos)

3MACHADO,  Paulo  Affonso  Leme.  Direito  Ambiental  Brasileiro.  –  17  ed.  rev.  atual.  e  ampl.  –  São  Paulo:  
Malheiros, 2009, p. 141-142.



8.7 Corroborando com esta doutrina, Leite e Canotilho apontam que, verbis:

Abordando uma temática de reconhecida importância no contexto  

da  atual  sociedade  de  risco,  o  constituinte  estabeleceu  os  

fundamentos para a gestão dos riscos em matéria ambiental. Nesse  

sentido, toda e qualquer atividade que possa vir a comprometer a  

integridade  do  direito  ao  meio  ambiente  ecologicamente  

equilibrado deve ser devidamente avaliada pelo Poder Público, com 

o  propósito  de  afastar  ou  minorar  os  riscos  que  dela  possam  

decorrer.

Ao  contrário  do  que  muitos  imaginam,  o  conceito  de  risco  é  

relativamente  recente.  Sua  origem  está  na  própria  modernidade;  

coincide  com  o  nascimento  da  sociedade  industrial;  perpassa  a  

transformações que essa promoveu ao longo dos tempos e consolida-

se com o surgimento da sociedade de risco, uma espaço no qual se 

relacionam,  de  forma  instável  e  perigosa,  os  grandes  sistemas 

tecnológicos,  a  universalização  da  tecnologia  e  a  globalização  da 

economia e da cultura. 

A  sociedade  de  risco  decorre,  portanto,  de  um  processo  de  

modernização  complexo  e  acelerado  que  priorizou  o  

desenvolvimento  e  o  crescimento  econômico.  Nesse  contexto,  

percebe-se claramente que a origem do risco tem uma dimensão  

reconhecidamente humana, que se justifica pela escolha de uma  

alternativa entre várias possibilidades. 

Conforme mencionado, os riscos podem ser concretos ou abstratos,  

exigindo, de acordo com o caso específico, medidas diferenciadas. A 

Constituição, entretanto, não especificou qual das modalidades de  

risco  deveria  ser  controlada  pelo  Poder  Público  e,  ao  assim  

proceder, não direcionou sua ação a uma medida específica, seja  

preventiva,  seja  precaucional.  Dessa  forma,  entende-se  que  o 

dispositivo constitucional em análise [art. 225, §1º] poderá assumir 



qualquer das duas feições, exigindo do Poder Público a adoção de  

medidas que afastem ou minimizem o risco,  quando este  não for  

plenamente  conhecido,  ou  evitem a consumação do dano,  em se  

tratando de risco efetivo. Oportunamente, ressalta-se que para que o  

risco  seja  considerado  concreto  ou  abstrato  será  necessária  a  

realização  do estudo  prévio  de  impacto  ambiental,  anteriormente  

analisado.  A  gestão  dos  riscos  está,  portanto,  necessariamente  

associada à avaliação das atividades potencialmente causadoras de  

significativa degradação ambiental4.

(grifos e acréscimo)

8.8 Prosseguindo com a temática da necessidade de  prevenção do dano, evolui a 

lição de Machado, também, para a questão da responsabilização pela inobservância daquele 

preceito, ainda que de tal conduta não haja resultado dano atual ou  pretérito, mas tão somente a 

criação do risco. 

 Nesse sentido, o referido autor ressalta que, verbis:

“Quem cria o perigo, por ele é responsável. O perigo, muitas vezes,  

está  associado  ao dano;  e  dessa  forma,  não é  razoável  tratá-los  

completamente separados.

‘Perigo: risco, fortuna, ventura, em que alguém está de sofrer algum  

dano,  perda  ou  ruína.  ‘Perigo:  situação,  conjuntura  ou  

circunstância que ameaça a existência de uma pessoa ou de uma  

coisa, risco. ‘Perigo: situação em que está ameaçada a existência  

ou  a  integridade  de  uma  pessoa  ou  de  uma  coisa,  risco,  

inconveniente’.

A abordagem teórica mais encontradiça, do tema ‘responsabilidade  

civil’, tem focalizado somente os danos causados, deixando de tratar  

da potencialidade de causar o dano.

4In Direito  constitucional  ambiental  brasileiro/  José  Joaquim  Gomes  Canotilho,  José  Rubens  Morato  Leite, 
organizadores. – 2 ed. rev. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 252-253.



Os danos causados ao meio ambiente encontram grande dificuldade  

de serem reparados. É a saúde do homem e a sobrevivência das  

espécies da fauna e da flora que indicam a necessidade de prevenir 

e evitar o dano5..

8.9 Essa, também, é a posição da jurisprudência, verbis:

DIREITO  AMBIENTAL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AUSÊNCIA  DE  

VIOLAÇÃO  DO  ART.  535  DO  CPC.  ÁREA  DE  PROTEÇÃO  

AMBIENTAL DA BALEIA FRANCA.  ELABORAÇÃO DO PLANO  

DE  MANEJO  E  GESTÃO.  ASPECTO  POSITIVO  DO  DEVER  

FUNDAMENTAL DE PROTEÇÃO. DETERMINAÇÃO PARA QUE  

A  UNIÃO  TOME  PROVIDÊNCIAS  NO  ÂMBITO  DE  SUA  

COMPETÊNCIA.  LEGITIMIDADE  PASSIVA.  ASTREINTES.  

POSSIBILIDADE  DE  COMINAÇÃO  CONTRA  A  FAZENDA  

PÚBLICA. VALOR FIXADO. SÚMULA 7/STJ.

1.  Inexistente  a  alegada  violação  do  art.  535  do  CPC,  pois  a  

prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida,  

como se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de  

origem, inclusive, acolheu em parte os embargos de declaração para  

complementar o acórdão no que diz respeito ao exame da remessa  

necessária.

2.  Nos termos do art. 225 da CF, o Poder Público tem o dever de  

preservar o meio ambiente. Trata-se de um dever fundamental, que  

não se  resume apenas  em um mandamento  de  ordem negativa,  

consistente  na  não  degradação,  mas  possui  também  uma  

disposição de cunho positivo que impõe a todos - Poder Público e  

coletividade -  a prática de atos tendentes a recuperar, restaurar e  

defender o ambiente ecologicamente equilibrado.

5    Op. cit., p. 354-355.



3. Nesse sentido, a elaboração do plano de manejo é essencial para  

a  preservação  da  Unidade  de  Conservação,  pois  é  nele  que  se  

estabelecem as normas que devem presidir o uso da área e o manejo  

dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas  

necessárias à gestão da unidade (art. 2º, XVII, da Lei n. 9.985/2000).

4. Portanto, a omissão do Poder Público na elaboração do plano de  

manejo  e  gestão  da  APA  da  Baleia  Franca  coloca  em  risco  a  

própria integridade da unidade de conservação, e  constitui-se em 

violação do dever fundamental de proteção do meio ambiente.

..........................................................................................

6. É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior a possibilidade  

do cabimento de cominação de multa diária - astreintes - contra a  

Fazenda  Pública,  como  meio  coercitivo  para  cumprimento  de  

obrigação de fazer.

7.  No  caso  concreto,  a  fixação  das  astreintes  não  se  mostra  

desarrazoada à primeira vista, motivo pelo qual, não há como rever  

o entendimento da instância ordinária, em razão do óbice imposto  

pela  Súmula 7/STJ.  Recurso  especial  do  IBAMA e  o  da  UNIÃO 

improvidos.

(REsp  1163524/SC,  Rel.  Ministro  HUMBERTO  MARTINS,  

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2011, DJe 12/05/2011).

(grifos)

8.10 Antecipando, pois, qualquer argumento dos réus, referentes a  suposta falta de 

interesse  de  agir,  ante  a  inexistência  de  dano  concreto,  tem-se  que  é  questão  totalmente 

superada,  pois  o  atual  panorama  da  responsabilidade  civil  ambiental  prescinde  da 

existência  de dano,  sendo suficiente  para  caracterizar  a transgressão da norma a  própria 

criação do risco de ocorrência daquele, como ora ocorre no caso em comento.



9. DA RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS AMBIENTAIS E DA 

 LEGITIMIDADE PASSIVA

9.1 Aprofundando  a  problemática  em tela  e,  trazendo-a  ao  âmbito  da  legislação 

estadual,  percebe-se  ainda  mais  ampla  a  dimensão  da  omissão  estatal,  uma  vez  que, 

corroborando as disposições constitucionais  citadas anteriormente -  absolutamente ignoradas 

pelo ente público réu -,  a própria legislação estadual já  se antecipara ao texto da Carta 

Magna, estabelecendo, através do Decreto nº 8111, de 12 de março de 1981, que, verbis:

DECRETO N° 8.111, DE 12 DE MARÇO DE 1981.

Regulamenta a Lei n° 4.775, de 03 de Outubro de 1978, que dispõe 

sobre proteção do patrimônio histórico e artístico  do Estado, e dá 

outras providências.

............................................................................................

Art. 19 - Os bens tombados serão mantidos sempre em bom estado  

de  conservação  e  ao  abrigo  de  possíveis  danos  por  seus  

proprietários  e  possuidores,  os  quais  deverão  proceder,  sem  

demora, as reparações que se fizerem necessárias, após autorização 

prévia da Fundação José Augusto.

§1° - Verificada pela Fundação a necessidade de recuperações,  o 

proprietário ou possuidor considerado omisso será notificado para  

realizá-las  em  prazo  razoável,  e,  em  caso  de  recusa,  o  Estado 

assumirá  a  responsabilidade  de  fazê-las,  correndo  por  conta  do  

proprietário ou possuidor as despesas decorrentes.

§2°  -  As despesas  com a  recuperação  serão pagas  pelo  Estado,  

quando  ficar comprovado que  o  proprietário  ou  possuidor  não  

dispõe de capacidade financeira para o seu custeio.   

............................................................................................

Art. 22 - As coisas tombadas ficam sujeitas à vigilância permanente 

da Fundação José Augusto, que poderá inspecioná-las, sempre que  



julgar conveniente,  não podendo os proprietários ou responsáveis  

oporem-se  à  inspeção,  sob  pena  de  multa  no  quanto  fixado  na  

legislação federal.

(grifos)

9.2 Convergindo para a mesma definição da responsabilidade estadual, o Regimento 

Interno da Fundação José Augusto6,  órgão responsável pela política cultural  do Governo do 

Estado, bem como pela guarda e preservação do patrimônio histórico e arquitetônico do Rio 

Grande do Norte, estabelece que :

"Art.  2º  -  A  Fundação  tem  por  finalidade  promover  o  

desenvolvimento  sócio-cultural  e  científico  do  Estado,  mediante  

colaboração com o Poder Público, competindo-lhe especialmente:

............................................................................................

V  –  Promover  a  restauração,  conservação  e  manutenção  dos  

monumentos históricos e artísticos do Estado". 

(grifos)

9.3 Sendo  oportuno  relembrar  a  existência  de  ato  administrativo  estadual  de 

tombamento,  o  que,  sobremaneira,  deu  ainda  mais  realce  à  competência  do  ente  público 

atribuída pela Constituição Federal (art. 23, III), resta, pois, evidente a total -  e deliberada - 

inércia  do  Estado réu  para  com o exercício  do  seu  dever  de  guarda  e  preservação  do seu 

patrimônio histórico, uma vez que o fato do bem em referência ser particular em nada obsta a 

efetivação daquele dever institucional, conforme clara e expressamente disposto na legislação já 

apontada,  sendo  o  único  óbice  para  tanto,  no  presente  caso,  apenas  o  próprio  desinteresse 

estatal.

9.4 Quanto à empresa  ré,  não poderia  ser mais  clara  a  sua responsabilidade  pelo 

estado de deterioração da Ponte de Ferro, porquanto expressos e diretos são os seus deveres de 

conservação do bem em referência estabelecidos pelas legislações federal, estadual e municipal 

6 Publicado no DOE do dia 02 de fevereiro de 1980.



já apontadas, as quais a demandada simplesmente  optou por ignorar, uma vez que  sequer se 

deu ao trabalho de apresentar uma justificativa válida, comprovada, de que sua omissão 

não foi voluntária.

9.5 Importa  destacar  que os proprietários  dos  bens tombados devem obedecer  ao 

regime jurídico administrativo a ele inerentes e que comportam, entre outros, os princípios da 

função  social  da  propriedade,  da  responsabilidade  e  da  prevenção,  com a  finalidade  de  de 

proteger o patrimônio cultural brasileiro. Trata-se de uma obrigação cogente e irrenunciável.

 Assim, o proprietário que causar danos ao patrimônio cultural deve indenizar a 

sociedade pelos prejuízos por ele causados, conforme dispõe o Código Civil7 e a legislação 

ambiental.  Neste  sentido,  pode-se  destacar  a  lição  de  Ricardo  Duarte  Júnior8 para  o  qual 

responde  o  proprietário  do  bem  tombado  pelos  danos  material  e  moral  a  ele  inflingidos, 

causados pela ausência de manutenção, assim como pela demora ou omissão em informar o 

órgão competente sobre a necessidade em sua manutenção ou reparação. 

9.6 Outro, então, não poderia ser o entendimento dos tribunais superiores, verbis:

PROCESSO CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  AÇÃO CIVIL  PÚBLICA.  

TOMBAMENTO PROVISÓRIO. EQUIPARAÇÃO AO DEFINITIVO.  

EFICÁCIA.

1.  O ato de tombamento, seja ele provisório ou definitivo, tem por  

finalidade  preservar  o  bem identificado  como de  valor  cultural,  

contrapondo-se,  inclusive,  aos interesses da propriedade privada,  

não só limitando o exercício dos direitos inerentes ao bem, mas  

também  obrigando  o  proprietário  às  medidas  necessárias  à  sua  

conservação.  O  tombamento  provisório,  portanto,  possui  caráter  

preventivo  e  assemelha-se  ao  definitivo  quanto  às  limitações  

incidentes  sobre  a  utilização  do  bem  tutelado,  nos  termos  do  

parágrafo único do art. 10 do Decreto-Lei nº 25/37.

7CC, art. 186, 187 e 927.
8 DUARTE JÚNIOR, Ricardo César Ferreira. A responsabilidade pela manutenção e restauração dos bens 
tombados. in: http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=92977ae4d2ba2142. Acesso em 6.3.13.



2.  O  valor  cultural  pertencente  ao  bem  é  anterior  ao  próprio  

tombamento.  A  diferença  é  que,  não  existindo  qualquer  ato  do  

Poder  Público  formalizando  a  necessidade  de  protegê-lo,  

descaberia responsabilizar  o particular  pela não conservação do  

patrimônio.  O tombamento  provisório,  portanto,  serve  justamente  

como um reconhecimento público da valoração inerente ao bem.

3.  As  coisas  tombadas  não  poderão,  nos  termos  do  art.  17  do  

Decreto-Lei  nº  25/37,  ser  destruídas,  demolidas  ou mutiladas.  O 

descumprimento do aludido preceito legal enseja, via de regra, o  

dever  de  restituir  a  coisa  ao  status  quo ante.  Excepcionalmente,  

sendo manifestamente  inviável  o  restabelecimento  do  bem ao seu  

formato original, autoriza-se a conversão da obrigação em perdas e  

danos.

4.  À reforma do aresto recorrido deve  seguir-se à devolução dos  

autos  ao  Tribunal  a  quo  para  que,  respeitados  os  parâmetros  

jurídicos ora estipulados, prossiga o exame da apelação do IPHAN e  

aplique o direito consoante o seu convencimento, com a análise das  

alegações das partes e das provas existentes.

5. Recurso especial provido em parte.

(REsp  753.534/MT,  Rel.  Ministro  CASTRO MEIRA,  SEGUNDA 

TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 10/11/2011).

(grifos)

AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  BEM  TOMBADO.  PROPRIEDADE  

PARTICULAR.  ÔNUS  DA  PROVA.  CONSERVAÇÃO.  

RESPONSABILIDADE.  DECRETO-LEI  Nº  25/37.  

RESSARCIMENTO.

I  -  O Ministério  Público  Federal  ajuizou ação  civil  pública com 

vistas à responsabilização de obras de conservação e restauração de  

imóvel tombado de propriedade de particular.  O juízo de primeiro  

grau determinou que o IPHAN, às expensas da UNIÃO, executasse  



as obras necessárias à reparação, tendo em vista que a proprietária  

demonstrou não ter recursos para tanto.

II  - Tendo o Tribunal a quo considerado haver  demonstração do 

proprietário  da  falta  de  recursos  para  a  restauração,  deve  ser  

afastada a alegada violação ao artigo 333 do CPC, haja vista que a  

circunstância  consignada  no  acórdão  não  viabiliza  a  tese  de  

inversão do ônus da prova.

III  -  O artigo 19 do Decreto-Lei  nº 25/37, tido por violado,  não  

exonera a responsabilidade da União de realizar  restauração de  

imóvel tombado, tida por necessária, máxime na hipótese dos autos,  

onde o julgador,  a  despeito  de consignar que a proprietária  não  

teria  recursos  no  momento  para  arcar  com os  custos  das  obras,  

determinou que,  após a realização da restauração, a União pode  

cobrar os respectivos valores diretamente da proprietária.

IV - Recurso improvido.

(REsp  1051687/MA,  Rel.  Ministro  FRANCISCO  FALCÃO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2008, DJe 17/11/2008)

(grifos)

9.5 Assim,  ocorrendo  este  tipo  de  fato,  deve  ser  invocado  o  Princípio  da 

Responsabilidade e recompor-se o meio ambiente atingido, não somente por se tratar de um 

patrimônio de todos, mas porque qualquer violação do Direito de alguém pela conduta ilícita de 

outrem, implica na conseqüente obrigação de reparar (art. 225, §3º, da CF). 

9.6 Nesse  sentido,  seguindo  a  premissa  constitucional,  também,  o  Código  Civil 

estabelece que a responsabilidade civil nasce da transgressão da norma jurídica, impondo ao 

autor de tal conduta o dever de fazer cessar e/ou reparar os danos (ou risco de dano) por 

esta ocasionados, ainda que sem culpa (o que não ocorre, no presente caso), nos casos previstos 

em lei (art. 927, caput e parágrafo único).



10. DA INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO 

 DOS PODERES E DA LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

10.1 Depois  de  enumerar,  de  modo  exemplificativo,  alguns  bens  que  integram  o 

conceito de patrimônio cultural, o já citado art. 216 da Constituição Federal determina, em seu 

parágrafo primeiro, desta vez em tom imperativo e cogente, que “o Poder Público, com a 

colaboração da comunidade,  promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro,  por 

meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas  

de acautelamento e preservação” (grifos).

Tal dispositivo deixa patente a possibilidade de preservação por outras formas 

que não aquelas expressamente indicadas, entre as quais há de se incluir a proteção judicial, 

como garantia de participação comunitária e do devido “acautelamento” necessário à proteção 

dos  valores  coletivos  consubstanciados  nos  bens  protegidos  a  partir  de  suas  características 

intrínsecas. 

Nesse sentido, leciona Hugo Nigro Mazzillli9:

Como a Emenda Constitucional n. 19/98 incluiu a eficiência entre  

os  princípios  da  Administração  Pública,  se  houver  desvio  dessa  

meta,  sujeita-se  o  administrador  a  controle  até  mesmo  

jurisdicional.

Com  efeito,  a  “Administração  Pública  não  pode  se  afastar  dos  

princípios  expressos  e  implícitos  da  Constituição  Federal,  com  

ênfase  aos  previstos  no  seu  art.  37:  legalidade,  impessoalidade,  

moralidade, publicidade e eficiência. Resulta de tais princípios, em  

especial com a inclusão, através da Emenda Constitucional n. 19/98,  

do  princípio  da  eficiência,  o  dever  jurídico  de  boa  gestão  

administrativa (princípio constitucional implícito).  O dever jurídico  

de  boa  gestão  administrativa  consiste  na  obrigação  do  agente  

público, observando os princípios constitucionais que regem a sua  

atuação,  direcionar  sua  ação  para  a  medida  mais  adequada  e  

9 Mazzilli, Hugo Nigro. A defesa dos direitos difusos em juízo: meio ambiente, consumidor, patrimônio cultural,
patrimônio público e outros interesses. - 16. ed. rev., ampl. e atual. - São Paulo: Saraiva, 2003, p. 77.



eficiente  para  atender  o  interesse  público.  A  discricionariedade  

implica na liberdade de atuação do agente público, conferida pela  

lei  ou em face de conceitos jurídicos indeterminados de valor (de  

significado impreciso),  em certas situações, mas sempre vinculada  

ao  dever  de  boa  gestão.  A atuação  discricionária  está  limitada,  

externamente,  à  lei,  e,  internamente,  ao  dever  jurídico  de  boa  

gestão  administrativa.  Os  princípios  constitucionais  expressos  e  

implícitos que regem a Administração Pública constituem o limite  

interno da atuação discricionária do agente público e sua violação  

pode constituir ato de improbidade administrativa”.

Além  do  princípio  da  eficiência,  a  nortear  a  Administração,  a  

doutrina também aponta o princípio implícito da razoabilidade, pois  

que são ambos mera decorrência dos princípios da legalidade e da  

finalidade. 

Caso  os  atos  administrativos,  vinculados  ou  discricionários,  se  

afastem  desses  parâmetros,  poderão  ser  questionados  no  Poder  

Judiciário.  Tem  razão  Celso  Antônio  Bandeira  de  Mello:  “não 

haverá  nisto  invasão  do  mérito  do  ato,  isto  é,  do  campo  da  

discricionariedade  administrativa,  pois  discrição  é  margem  de  

liberdade para atender o sentido da lei  e em seu sentido não se  

consideram  abrigadas  intelecções  induvidosamente  

desarrazoadas”10.

10.2 Corroborando a idéia de inexistência de violação ao princípio da repartição de 

poderes,  é  importante  ressaltar,  conforme  aponta  Dinamarco11,  que  a  jurisdição,  enquanto 

expressão do poder estatal, que é uno, caracteriza-se como uma das funções do Estado, não se 

distinguindo ontologicamente da administração e da legislação, porquanto o que a identifica e 

10  MAZZILI, Hugo Nigro. A defesa dos direitos difusos em juízo: meio ambiente, consumidor, patrimônio 
cultural, patrimônio público e outros interesses. - 16. ed. - São Paulo: Saraiva, 2003, p. 122-123.
11 DINAMARCO, C. Rangel. A Instrumentalidade do Processo. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 1993, p. 171.



distingue é sim a sua vocação para voltar-se aos casos concretos, às situações de conflitos 

interpessoais.

10.3 Como refere José Afonso da Silva12, a harmonia entre os Poderes é,  verbis:

“cortesia  no  trato  recíproco  e  no  respeito  às  prerrogativas  e  

faculdades a que mutuamente todos têm direito. De outro lado, cabe  

assinalar que nem divisão de funções entre os órgãos do poder nem  

sua independência  são absolutas.  Há interferências  que visam ao  

estabelecimento de um sistema de freios e contrapesos, à busca do  

equilíbrio  necessário  à  realização  do  bem  da  coletividade e 

indispensável para  evitar  o  arbítrio  e  o  desmando  de  um  em  

detrimento do outro e especialmente dos governados”. 

10.4 Também Marchesan13, citando Mirra, discorre que, verbis:

“ao se  admitir  a  determinação dos  governos,  por  intermédio  das  

ações judiciais,  da adoção de determinadas medidas destinadas à  

supressão  da  omissão  danosa  ao  meio  ambiente,  como  a  

implantação  de  sistema de  tratamento  de  esgotos  ou  de  resíduos  

sólidos urbanos, a implantação definitiva e real de um certo espaço  

protegido  já  instituído  ou  a  preservação  de  um  bem  de  valor  

cultural,  não  se  está  atribuindo  ao  Judiciário  o  poder  de  criar  

políticas ambientais,  mas tão-só de impor a execução daquelas já  

estabelecidas na Constituição ..."

Mais adiante, Marchesan14 também afirma que: 

“esse autor percebe, como nenhum outro o fizera anteriormente, que,  

ao acolher esse tipo de pleito veiculado pelo Ministério Público ou  

12 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 97.
13 MARCHESAN, Ana Maria Moreira. A tutela do patrimônio cultural sob o enfoque do Direito Ambiental. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado Ed., 2007, p. 252.
14 Op. cit., p. 257.



por  outro  qualquer  co-legitimado  à  ação  civil  pública,  ou  por  

cidadão, no caso da ação popular, não é propriamente o Judiciário  

quem  está  suprindo  a  omissão  dos  demais  poderes,  mas  sim  a  

sociedade organizada, numa atuação legitimada constitucionalmente  

pela possibilidade de participação direta no exercício do poder (art.  

1º, parágrafo único) e, no tocante ao patrimônio cultural, pelo art.  

216,  §1º  (o  qual  vincula  a  comunidade  a  colaborar  com  a  

preservação), ambos da Constituição Federal”

10.5 Tem-se,  por  conseguinte,  que,  em  face  do  próprio  ilícito  gerado  pela 

ineficiência  do  Poder  Público no  exercício  da  sua  competência  -  porquanto  violadora  de 

princípio  basilar  da  Administração  Pública  estabelecido  pela  Constituição  (art.  37)  -  é 

estabelecida a legitimidade do Ministério Público. 

 Nesse sentido, Hugo Nigro Mazzilli15 aponta que: 

"Para o Ministério Público, há antes dever de agir que direito. Por 

isso  é  que  se  afirma  a  obrigatoriedade e  a  consequente  

indisponibilidade da ação pelo Ministério Público.

Essa obrigatoriedade deve ser bem compreendida. 

Não  se  admite  que  o  Ministério  Público,  identificando,  uma  

hipótese em que deva agir, recuse-se a fazê-lo: neste sentido, sua  

ação é um dever. 

Com efeito, bem apontou Calamandrei que, se o Ministério Público  

adverte  ter  sido violada a lei,  não se  admite  que,  por  razões  de  

conveniência, se abstenha de acionar ou de intervir para fazer com  

que se restabeleça a ordem legal. 

Naturalmente, essa lição só não há de ser aplicada se a própria lei  

lhe conferir a possibilidade de agir sob critérios discricionários. 

15 MAZZOLI, Hugo Nigro. A defesa dos direitos difusos em juízo: meio ambiente, consumidor, patrimônio 
cultural, patrimônio público e outros interesses. - 16. ed. - São Paulo: Saraiva, 2003, p. 123.



Todavia,  se o Ministério Público não tem discricionariedade para  

agir ou deixar de agir quando identifique a hipótese em que a lei  

exija sua atuação, ao contrário, tem ampla liberdade para apreciar  

se ocorre hipótese em que sua atuação se torna obrigatória.

(grifos)

11. DO PEDIDO LIMINAR

11.1 A medida liminar, consistente na obrigação de fazer, se impõe desde já, uma vez 

que, em razão dos fatos já apontados, é constante, sem ressalvas, os riscos à segurança humana 

e ambiental, e de danos irreversíveis, mesmo de total perecimento, de tão importante elemento 

do patrimônio histórico potiguar.

11.2 Trazendo ao presente caso a lição de Fiorillo16,  faz-se oportuno mencionar os 

seguintes apontamentos, verbis:

A tutela jurisdicional adequada no âmbito das ações ambientais, por  

suas próprias peculiaridades e fundamentalmente por estar adstrita  

à defesa da vida em todas as suas formas, muitas vezes dará ensejo a  

uma  pronta  atuação  por  parte  do  Poder  Judiciário  diante  de  

situações absolutamente rotineiras na defesa dos bens ambientais,  

em  que  poderá  ocorrer  a  irreparabilidade  ou  mesmo  a  difícil  

reparação do direito  à vida  caso  se  tenha de  aguardar  o longo,  

penoso, mas necessário trâmite normal do processo de cognição em  

decorrência  do  que  determina  o  devido  processo  legal  

constitucional. 

Exatamente  no  sentido  de  assegurar  a  plena  eficácia  da  tutela  

judicial em defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado é  

que  autoriza  nosso  sistema  de  direito  constitucional  positivo  o  

16Op. cit., p. 105.



pedido  bem  como  a  concessão  de  medida  liminar  destinada  aà  

proteção  dos  bens  ambientais  dinate  de  eventual  necessidade  de  

atuação pronta do Poder  Judiciário  em atendimento  ao princípio  

constitucional estabelecido no art. 5º XXXV, da Carta Magna, bem  

como em decorrência do que determina o conteúdo do art.  2º  de  

nossa Constituição Federal.

É,  portanto,  com  fundamento  na  Constituição  Federal  –  e  não  

necessariamente  em  regramentos  infraconstitucionais  –  que  é  

possível  requerer,  e  ao  Poder  Judiciário  apreciar,  assim  como 

conceder medidas liminares no âmbito da defesa judicial do meio  

ambiente".

 

11.3 Da mesma forma, a normativa infraconstitucional, indo ao encontro do parâmetro 

definido pela Carta Magna, também previu o permissivo dirigido ao magistrado  para conceder 

o pedido liminarmente, sendo bastante relevante o fundamento da lide, e, à vista da presença 

dos indissociáveis requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, nos termos do artigo 

12 da LACP.

11.4 No presente caso, pois, a plausibilidade do direito é manifesta, pois a omissão 

dos  réus  configura,  conforme   amplamente  demonstrado,   ato  ilícito  e  irregular,  ferindo 

gravemente as normas federais e estaduais de proteção e preservação do patrimônio histórico, 

bem como de segurança humana e ambiental, sendo necessária a correção imediata dos ilícitos 

praticados.

Portanto, plenamente caracterizada a fumaça do bom direito.

11.5 O  periculum  in  mora está  igualmente  bem  caracterizado  pelo   risco  de 

perecimento total da estrutura da Ponte de Ferro de Igapó pela falta de manutenção, e, em razão 

desta,  das  necessárias  obras  de  restauração,  fatos  que,  também,  implicam,  inevitavelmente, 

sérios riscos à segurança de pessoas em embarcações que transitam sob a ponte, bem como de 

pessoas cujo acesso indevido é possibilitado pela ausência de vigilância e restrição artificial de 

acesso.



11.6 Sendo assim, é de suma importância para a preservação do patrimônio histórico e 

garantia  da segurança  humana  a  concessão  da  presente  medida,  com o fim de prevenir  a 

ocorrência de danos à sociedade e ao ambiente.

11.7  Por  todo  o  exposto,  requer  o  Ministério  Público,  portanto,  a  concessão  de 

MEDIDA LIMINAR, nos termos do art. 12 da Lei 7.347/85, bem como do art. 461 do CPC, 

consistente em uma OBRIGAÇÃO DE FAZER para que os réus, sob pena de multa:

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

a) curto prazo (até 90 dias) - efetue a limpeza, realização de reparos  

emergenciais da estrutura da Ponte de Igapó, atendendo orientação  

do CREA; 

b) médio prazo (até 180 dias): recupe a estrutura da Ponte de Igapó,  

com  a  colocação  de  assoalho,  grades  de  proteção,  pintura  e  

iluminação; 

MUNICÍPIO DE NATAL

a) efetue a imediata retirada de faixas e cartazes fixados na Ponte de  

Igapó, estabecendo uma rotina de fiscalização diária para evitar que  

esse procedimento irregular se repita;

b)  interrompa,  por  completo,  o  acesso  de  pedestres  à  Ponte  de  

Igapó, não apenas para impedir o mau uso da mesma para fixação  

de  cartazes  e  atividades  similares,  como  também  para  proibir  

banhistas, principalmente crianças, saltarem dali;

c)  retire  as  construções  irregulares  de  residências  e  pontos  

comerciais  existentes  nas  vias  de  acesso  à  Ponte  de  Ferro  que  



tenham sido erguidas em detrimento das prescrições urbanísticas e  

autorização munipal.

12. DOS PEDIDOS FINAIS

              Por todo o exposto, requer o Ministério Público:

a)  A  integral  confirmação  da  medida  liminar  deduzida  no  item 

anterior.

b) A procedência final do pedido para que os réus  Estado do Rio 

Grande do Norte, Município de Natal e empresa J. Lopes da Silva & 

Cia,  solidariamente,  sob  a  supervisão  da  Fundação  José  Augusto, 

custeiem e  promovam um  projeto  de  revitalização  da Ponte  de 

Ferro de Igapó, importante patrimônio histórico potiguar, com 

ampla participação popular. 

c) A condenação do Estado do Rio Grande do Norte, Município de 

Natal e da empresa  J. Lopes da Silva & Cia, solidariamente, pelos 

danos  patrimoniais  e  extrapatrimoniais causados,  ao  longo  de 

todos esses anos, ao meio ambiente cultural pelo completo descaso 

para com a Ponte de Ferro de Igapó, em valores a serem calculados 

em liquidação de sentença.

d) citação dos réus para responderem aos termos da presente ação, no 

prazo legal, sob pena de revelia;



e)  produção  de  todas  as  provas  admitidas  em  direito,  como 

documentos,  depoimento  pessoal,  sob pena de confissão,  oitiva  de 

testemunhas, realização de perícias e inspeções judiciais;

f) condenação dos réus ao pagamento de custas e demais despesas ju-

diciais, inclusive, honorários de peritos.

Dá-se o valor da causa a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) para efeitos legais.

Pede deferimento.

Natal, 6 de Março de 2013

  JOÃO BATISTA MACHADO BARBOSA
                     Promotor de Justiça                         


