
45ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE NATAL

ATA DE AUDIÊNCIA

Aos 07 dias do mês de janeiro de  2014, por volta das 11no gabinete da 45ª Promotoria
de Justiça de Defesa do Meio Ambiente de Natal, localizada na Av. Floriano Peixoto,
550,  Petrópolis,  sob  a  presidência  da  45ª  Promotora  de Justiça  de  Defesa  do Meio
Ambiente,  GILKA DA MATA DIAS, compareceram o Secretário  da SEMOPI,  Dr.
TOMAZ  PEREIRA  DE  ARAÚJO  NETO,  o  Advogado  Dr.  LUCIANO  RIBEIRO
FALCÃO e o pescador GILBERTO CARDOSO DO NASCIMENTO. A audiência foi
agendada com o Procurador Geral do Município, Dr. CARLOS CASTIM, com vistas a
realizar com o Município de Natal, um acordo para garantir livre de pedras o espaço da
praia que é utilizado para atracar  as embarcações dos pescadores da Praia de Ponta
Negra. O Dr. Tomaz informou que a ausência do Procurador Geral foi justificada pelo
fato do prédio da Procuradoria Geral do Município ter sido arrombado e o ITEP estar no
local realizando uma diligência.  Iniciada a audiência, o Ministério Público informou
que o objetivo da audiência era obter do Município uma resposta acerca da solução que
a Prefeitura encontrou para possibilitar a manutenção da atividade de pesca na Praia de
Ponta Negra,  tendo em vista  que a  SEMOPI havia exposto que o projeto inicial  de
enrocamento previa a instalação das pedras na área da praia que costuma ser utilizada
para a atracar as  embarcações dos pescadores que trabalham na área (cerca de quarenta)
e que a  instalação  da rampa,  como solução para  o problema e  como medida  para
manutenção  da  atividade  na  área  restou  frustrada,  uma  vez  que  no  dia  dia  21  de
dezembro de 2013, foi realizada no local o “TESTE DA RAMPA” onde os pescadores
tentaram subir com uma embarcação típica do local na rampa instalada pela Prefeitura e
mesmo com a ajuda de mais de seis pessoas não foi possível subir com a embarcação no
local. A embarcação que foi utilizada para o teste chegou a ser danificada. O dono da
embarcação,  o  Pescador  EDILSON  CARDOSO  DO  NASCIMENTO  chegou  a
apresentar os custos do reparo e do prejuízo para o para o Município custear (frete da
embarcação  para  conserto,  conserto,  material  etc).  Diante  do  resultado  do  teste  da
rampa, que demonstrou a impossibilidade de servir para os pescadores atracarem suas
embarcações  na  parte  de  cima  do enrocamento,  o  Ministério  Público  questionou ao
representante do Município, Dr. TOMAZ PEREIRA DE ARAÚJO NETO, Secretário
da SEMOPI, se seria possível que a Prefeitura solicitasse a adequação do projeto para 
garantir a manutenção da atividade de pescaria na Praia de Ponta Negra.O Ministério
Público informou que a manutenção da atividade pesqueira na praia de Ponta Negra
encontra amparo legal, tendo em vista que a Lei Federal 7661/88, que institui o Plano
Nacional  de  Gerenciamento  Costeiro  estabelece  como  princípio  a  proteção  do
partimônio  natural,  histórico,  étnico  e  cultural  da  zona  costeira  e  que  o  Decreto
5.300/2004,  que  regulamenta  a  Lei  7.661/88,  em seu  art.  5ª,  VII,  estabelece  como
princípios fundamentais da gestão da zona costeira, “a consideração, na faixa terrestre,
das áreas marcadas por atividades socieconômico-cultural de caracterísitcas costeiras”.
A atividade de pesca é uma dessas atividades. O art. 25, I do mencionado Decreto ainda
menciona que para a gestão da orla marítima será elaborado Plano de Intervenção, com
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base  no  reconhecimento  das  características  naturais,  nos  tipos  de  uso  e  ocupação
existentes, contemplando: caracterização socioambiental, com diagnóstico dos atributos
naturais  e  paisagísticos,  formas  de  uso  e  ocupação  existentes,  com  avaliação  das
principais  atividades  e  potencialidade  socioeconômicas.  Por  outro  lado,  no  próprio
“LAUDO  TÉCNICO  DA  RECOMPOSIÇÃO  PROVISÓRIA  DA  ESTRUTURA
ELEMENTAR DO CALÇADÃO DA PRAIA DE PONTA NEGRA, NATAL, RN”
subscrito pelos geólogos Eugênio Marcos Soares Cunha e Luís Parente Maia, consta o
seguinte registro:  “No caso de Ponta Negra, em Natal (RN), de acordo com o Laudo
Pericial,  as soluções de baixo custo poderiam ser utilizadas apenas no trecho mais
próximos ao Morro do Careca, ao longo da Avenida Erivan França, onde os danos são
pequenos” (fl. 1030 dos autos do Inquérito Civil do MPE). No Projeto Básico de Erosão
Marinha  e  Estabilização  da  Linha  de  Costa  na  Praia  de  Ponta  Negra  (Projeto  de
Enrocamento Aderente), subscrito por Luis Parente Maia, às fls. 1137 dos autos consta
expressamente  a  possibilidade  de  adequação  das  dimensões  da  obra,  como  se
observa:  “Durante  a  execução  das  obras  deverão  ser  tomadas  medidas  visando
resguardar os direitos púbicos e privados, principalmente em relação à prevenção de
acidentes e direitos do cidadão. O senso comum da fiscalização e do executante julgará
a conveniência de adequar parcialmente as dimensões das obras, visando uma maior
segurança e/ou rapidez na execução”.  O Sr. Gilberto, pescador, mencionou ainda
que a Prefeitura precisa providenciar acesso para a praia para possibilitar o acesso
de  veículo  de  prestação  de  socorro  na  praia,  tais  como  veículos  de  corpo  de
bombeiros, ambulância, reboques, etc. O Dr. Tomaz mencionou que concorda com a
necessidade  de  adequar  o  projeto  para  possibilitar  esse  acesso.  Com  essas
considerações,  o  Ministério  Público  questionou  se  o  Município,  através  do
representante  presente,  concordava em realizar  um acordo para que o projeto
fosse adequado de forma a cumprir o seu objetivo, mas de forma também a não
utilizar a área da praia que é  utilizada tradicionalmente pelos pescadores para
atracarem  suas  embarcações;  ou  seja  a  instalação  do  enrocamento  deve  ser
finalizada até o limite do calçadão, ou no máximo até onde se inicia o Hotel Las
Palmas, onde fica um coqueiro.  O representante do SEMOPI concordou com a
proposta  do  acordo,  mencionando,  mais  uma vez,  a  ciência  desse  acordo  pelo
Procurador Geral do Município, Dr. Carlos Castim, que ficou impossibilitado de
comparecer  em razão  do arrombamento da Procuradoria  Geral  do Município.
Ficou acordado, ainda, que o Município irá providenciar, de forma tecniamente
adequada, os acessos necessários para o acesso de veículos na praia para prestação
de  socorro,  tais  como  corpo  de  bombeiros,  ambulância,  marinha,  reboque  e
similares. O  presente  acordo,  nos  termos  registrado,  tem  eficácia  de  título
executivo extrajudicial, nos termos do que dispõe o § 6º, do art. 5º da Lei  7.347/85
e  inciso  II  do  art.  585  do  Código  de  Processo  Civil. No  que  diz  respeito  ao
ressarcimento ao pescador que teve a embarcação danificada no “TESTE DA RAMPA”,
ficou acordada uma reunião específica na SEMOPI, com o Dr. TOMAZ e o Advogado
LUCIANO  FALCÃO,  às  8horas  para  a  solução  para  o  problema.   Por  fim,  foi
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mencionado pelos presentes a necessidade de coibir a colocação de sombreiros na área
dos  pescadores  e  que  os  comerciantes  que  estão  fixando  esses  sombreiros  não  são
autorizados pelo Município. O Ministério Público ficou de encaminhar uma requisição à
SEMSUR e à SEMURB para fiscalizar e coibir essa prática.  Nada mais havendo a
tratar, foi dada por encerrada a presente audiência, que segue assinada pelos presentes. 

TOMAZ PEREIRA DE ARAÚJO NETO
Secretário da SEMOPI

LUCIANO RIBEIRO FALCÃO
Advogado

GILBERTO CARDOSO DO NASCIMENTO
Pescador

GILKA DA MATA DIAS
45ªPromotora de Justiça de Defesa do Meio Ambiente
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