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SOBRE
ACORDO DE COMPROMISSOS
ENTRE A COMUNIDADE DO
CUMBE E A BONS VENTOS
GERADORA DE ENERGIA S.A. A
FIM DE QUE SEJA GARANTID A
A EFETIVAÇÃO DO DIREITO AO
LIVRE TRÂNSITO DE PESSOAS
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INTERNA
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PARQUE EÓLICO .

TERMO DE COMPROMISSO

DAS PARTES
Pelo presente termo, as partes adiante nominadas, qualificadas e ao final assinadas, a saber:
ISSN-e: 2316-9982

DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DO CEARÁ

TOMADOR

DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ, instituição essencial à
função jurisdicional do Estado, sediada na Av. Pinto Bandeira, 1111, Luciano Cavalcante
Fortaleza, Ceará, neste ato representada pelo seu Núcleo de Direitos Humanos e Ações
Coletivas, através do seu membro ao final subscrito, doravante denominada Defensoria
Pública.

COMPROMITENTES
Comunidade do Cumbe, Aracati/CE
BONS VENTOS GERADORA DE ENERGIA S.A., sociedade anônima, com sede na Ilha de
Manoel Pereira, S/N, Sitio Cumbe, CEP. 62800-000, Aracati/CE, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 07.565.497/0004-87, neste ato representada por seus Diretores, doravante denominada
“Bons Ventos”.
DOS CONSIDERANDOS
a) Considerando que o direito de locomoção dentro do território nacional deve ser
garantido a todos os brasileiros (art. 5º, XV, CF/88) e que territórios tradicionais são
espaços necessários a reprodução cultural, social e econômica dos povos e
comunidades tradicionais, sejam eles utilizados de forma permanente ou temporária
(art. 3º, II, Dec. 6.040/2007);
b) Considerando relato de que a empresa CPFL Energias Renováveis estaria,
atualmente, cerceando o acesso da comunidade do Cumbe a praia, dunas e lagoas e
que tal cerceamento comprometeria as atividades de lazer e subsistência da
Comunidade, como pesca e turismo comunitário;
c) Considerando que a alteração do modo de vida de comunidades tradicionais traz
impactos não apenas de ordem econômica, mas também social, posto a construção
centenária da identidade dessas comunidades estar atrelada ao seu modo de vida, o
qual é formulado a partir de suas relações com os territórios tradicionais;
d) Considerando que a Convenção nº 169 da OIT, dentre outros aspectos, prevê em seu
art. 7º que
os povos interessados deverão ter o direito de escolher
suas, próprias prioridades no que diz respeito ao
processo de desenvolvimento, na medida em que ele
afete as suas vidas, crenças, instituições e bem-estar
espiritual, bem como as terras que ocupam ou utilizam
de alguma forma, e de controlar, na medida do possível,
o seu próprio desenvolvimento econômico, social e
cultural. Além disso, esses povos deverão participar da
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formulação, aplicação e avaliação dos planos e
programas de desenvolvimento nacional e regional
suscetíveis de afetá-los diretamente;

e) Considerando que em audiência pública provocada pelo Ministério Público Estadual,
realizada no ano de 2008, ainda quando das discussões da construção do parque
eólico, ficou acordado que a comunidade não sofreria qualquer tipo de restrição de
acesso ao mar, às lagoas, às praias e dunas;
f) Considerando que a Empresa informa que o motivo do cerceamento dá-se apenas por
motivos de segurança que, hoje, não são seriam observadas pela Comunidade;
g) Considerando que o Código de Trânsito Brasileiro (L. 9.503/97) estipula que, dentre
outros, a fiscalização, policiamento e julgamento de infrações e de recursos e
aplicações de penalidades acerca das normas de segurança de trânsito é de
competência do Sistema Nacional de Trânsito (conjunto de entidades e órgãos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios), sendo vedadas tais funções
a particulares;
h) Considerando que, ainda para o Código de Trânsito Brasileiro, são consideradas vias
terrestres as praias abertas a circulação pública (art. 2º, parágrafo único);
i) Considerando que as dependências do Parque Eólico situam-se em Área de
Preservação Permanente (APP) e em Área de Proteção Ambiental (APA) e, como tais,
devem ser asseguradas a qualidade de vida e o bem estar das populações humanas (L.
12.651/2012, art. 3º, II, e L. 9.985/2000, art. 15);
j) Considerando que a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime
democrático a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa dos
direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados [Lei
Complementar Federal nº 80/1994];
k) Considerando ser ainda função institucional da Defensoria Pública promover a mais
ampla defesa dos direitos fundamentais das pessoas em condição de vulnerabilidade,
abrangendo seus direitos individuais, coletivos, sociais, econômicos, culturais e
ambientais, sendo admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua
adequada e efetiva tutela, bem assim exercer a defesa dos interesses individuais e
coletivos da criança e do adolescente, do idoso, da pessoa portadora de necessidades
especiais, da mulher vítima de violência doméstica e familiar e de outros grupos
sociais vulneráveis que mereçam proteção especial do Estado;
l) Considerando a função institucional da Defensoria Pública, prevista no art. 3º, I, da
Lei Complementar n.º 06, de 28.04.97, de promover, extrajudicialmente, a conciliação
entre as partes em conflito de interesses;
m) Considerando que, pelo teor do Art. 5º, §6º, da Lei Federal n. 7.347/85, a Defensoria
Pública é parte legítima para tomar compromissos de ajustamento de conduta de
quaisquer interessados, visando à defesa dos direitos difusos e coletivos previstos
nessa lei, dentre eles, os direitos do consumidor (Art. 1º, II);
n) Considerando que, conforme preconiza a Resolução de n. 021/2008, aprovada pelo
Egrégio Conselho Superior da Defensoria Pública, compete ao Núcleo de Direitos
Humanos e Ações Coletivas atuar na seara da tutela dos direitos metaindividuais na
capital do Estado, competindo-lhe celebrar compromissos de ajustamento de conduta e
ajuizar ações coletivas para alcançar seus fins institucionais;
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DO OBJETO
As partes acima qualificadas e em função dos considerandos constantes da exposição de
motivos acima declinada, resolvem, espontaneamente, firmar o presente Termo de
Compromisso com fulcro no Artigo 5º, §6º, da Lei Federal n. 7.347/85, consignado que o
presente termo não tem caráter sancionatório, mas tão somente lhes impõem obrigações, nos
termos das seguintes cláusulas:

DOS DEVERES
Os Compromitentes subscreventes do presente Termo Compromisso, a partir da data da
assinatura, assumem os seguintes deveres:
Cláusula 1ª Devido à relação histórica e tradicional que a Comunidade do Cumbe exerce no
território em que foi construído o Parque Eólico e a toda a proteção normativa constitucional
e internacional ao meio ambiente de comunidades tradicionais, a empresa CPFL Energia
Renováveis compromete-se a não limitar, de maneira alguma, o acesso da Comunidade às
praias, dunas e lagoas.
Cláusula 2ª No sentido da cláusula acima, a Empresa também se compromete a oferecer
treinamento aos seus funcionários a fim de que estes lidem com os termos desse acordo de
modo a não constranger os transeuntes ao promover abordagem, protegendo-se, assim, a
saúde psicológica e integridade moral da Comunidade.
Cláusula 3ª Comprometem-se as partes ao desenvolvimento de um programa de
conscientização a respeito dos riscos oferecidos pelas linhas de transmissão de energia e a
necessidade de se utilizar equipamentos de segurança na área.
Cláusula 4ª Compromete-se a Empresa a não invadir a competência dos órgãos públicos
municipais de fiscalização das normas de trânsito
Cláusula 6ª Compromete-se a Comunidade a observar as regras de circulação e segurança
estabelecidas.
Cláusula 7ª No sentido de garantir o livre acesso ao território concomitante à observação de
normas básicas de segurança, a Empresa compromete-se a disponibilizar carros que
transportem os transeuntes dentro dos limites do Parque Eólico, caso seja necessário.
E por estarem de comum acordo, assinam o presente Termo de Compromisso, em três vias de
igual teor e forma, sendo uma entregue ao Tomador, uma ao(s) Compromitente(s).
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Aracati, 22 de maio de 2013.

