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DECISÃO

            Na petição de id. 4058502.2976367, de 22/08/2019, o MPF informa a realização de
reunião extrajudicial com os réus e a formalização de acordo para a suspensão do processo por
seis meses, nestes termos:

"as partes concordaram em firmarem acordo que contemple a suspensão do processo pelo prazo
máximo de seis meses, para se aguardar a conclusão do Plano de Gerenciamento Costeiro, desde que
contempladas as  obrigações de fiscalização da  área  objeto  da  demanda,  a  fim de  coibir  novas
ocupações na Praia  do Abaís  e  nas áreas contíguas de  preservação do  litoral  do  município  de
Estância, usando como referência os mapas apresentados no PT 300/18-SEAP, com apresentação de
relatórios trimestrais."

Tendo em vista que todas as partes concordaram com o requerido (documento de id. 4058502.2976368, de
22/08/2019), suspendo o processo por seis meses, com base no art. 313, II do CPC.

                 Nos  termos  do  convencionado,  deve  ser  apresentado  relatório  conjunto  de
fiscalização da área referenciadas nos mapas contidos no PT 300/18-SEAP. O primeiro relatório deve ser
apresentado até o dia 26.11.2019; o segundo relatório até o dia 26.02.2020, independentemente de intimação. Com as
juntadas, intime-se o MPF para ter vista. Findos os seis meses de suspensão, intimem-se as partes para que requeiram
o que entenderem de direito.

                 Ressalto a importância da autocomposição para a solução de conflitos como o presente. As partes bem
sabem as dificuldades apresentadas no decorrer do processo n. 080002-72.2014.4.05.8502, a "ACP da Praia do Saco".
A demanda já se arrasta por anos, com aplicação de multas milionárias aos réus e ainda está longe do trânsito em
julgado (isso sem falar  da fase de cumprimento de sentença,  em caso de procedência).  Aqui,  nenhum dos réus
discorda da importância da preservação do meio ambiente e da necessidade de utilizar o poder de polícia para ordenar,
fiscalizar e proteger a área costeira. A divergência parece surgir, entretanto, na delimitação exata de cada local de
proteção e da atribuição de cada ente público no conjunto de atividades que envolvem a aplicação do poder de polícia.

             Assim, após o prazo de suspensão, nova audiência de conciliação pode ser designada para que, com a
finalização do GERCO (Programa de Gerenciamento Costeiro), possa ser construído um consenso para por fim ao
litígio.

                   Cancelo a audiência de conciliação anteriormente designada.

                   Intimem-se.
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