
SENTENÇA 

  

I. RELATÓRIO. 

Trato de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra a 

Administração Estadual do Meio Ambiente - ADEMA, o Município de Aracaju e 

a Empresa Municipal de Obras e Urbanização - EMURB, na qual a parte autora 

pleiteia: 3.1) a condenação do MUNICÍPIO DE ARACAJU e da EMPRESA 

MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO, em definitivo, à obrigação não de 

fazer, consistente em não conceder alvarás de construção para qualquer 

atividade ou edificação nas margens dos rios Poxim e Sergipe, na região 

conhecida como "Bico do Pato", bairro Coroa do Meio (quadras MR50, MR51A, 

MR51B, MR52A e MR52B), nessa Capital; 3.2) a condenação da ADEMA 

a obrigação de não fazer, consistente em não conceder licenças ambientais 

para realização de empreendimentos nas margens dos rios Poxim e Sergipe, 

na região conhecida como "Bico do Pato" e em suas imediações, bairro Coroa 

do Meio (quadras MR50, MR51A, MR51B, MR52A e MR52B), nessa Capital; 

3.3) a condenação do MUNICÍPIO DE ARACAJU e da EMPRESA MUNICIPAL 

DE OBRAS E URBANIZAÇÃO, em definitivo, a obrigações de fazer, 

consistentes em realizar, no prazo de 90 (noventa) dias: a) a identificação de 

todas as edificações realizadas sem o necessário ato autorizativo do 

município nas margens dos rios Poxim e Sergipe, na região conhecida como 

"Bico do Pato" e em suas imediações, bairro Coroa do Meio (quadras MR50, 

MR51A, MR51B, MR52A e MR52B), nessa Capital; b) a notificação e a 

autuação dos responsáveis por tais edificações, com a imposição das sanções 

cabíveis, na forma do artigo 214 do Plano Diretor do Município de Aracaju; e c) 

a remoção das edificações executadas sem a competente licença, nos termos 

dos artigos 221 e 230 do Plano Diretor do Município de Aracaju; 3.4) a 

condenação da ADEMA a obrigações de fazer, consistentes em realizar, no 

prazo de 90 (noventa) dias: a) a identificação de todas as edificações 

realizadas sem a submissão ao devido licenciamento ambiental nas margens 

dos rios Poxim e Sergipe, na região conhecida como "Bico do Pato" e em suas 

imediações, bairro Coroa do Meio (quadras MR50, MR51A, MR51B, MR52A e 

MR52B), nessa Capital; b) a notificação e a autuação dos responsáveis pelas 



ocupações em tal situação, com a imposição das sanções cabíveis, na forma 

do art. 72 da Lei nº 9.605/1998; e c) a remoção de qualquer ocupação irregular 

- desprovida de licença ambiental e/ou alvará de construção - verificada em 

áreas de preservação permanente; 3.5) a fixação multa diária para os réus pelo 

eventual descumprimento da sentença condenatória aqui postulada, devendo 

os valores ser revertidos em favor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos, 

sem prejuízo das demais sanções previstas em lei e da execução judicial das 

obrigações não cumpridas. 

Aduziu que foi instaurado o Inquérito Civil Público nº 1.35.000.000499/2008-40, 

no âmbito da Procuradoria da República, a partir dos dados coletados em 

diligência realizada por servidor do MPF, com o objetivo de verificar a 

regularidade ambiental de obra iniciada em frente ao shopping Riomar, bairro 

Coroa do Meio, em local próximo à região conhecida como "Bico do Pato", área 

de preservação permanente e de propriedade da União. 

Disse que foram requisitadas algumas informações sobre o empreendimento à 

EMURB, à SPU/SE, à ADEMA e ao IBAMA, os quais, em resposta informaram: 

SPU/SE: a área em questão é conceituada como acrescido de marinha, 

estando incluída em área cedida pela União à Empresa Municipal de 

Urbanização - EMURB (quadras MR50, MR51A e MR51B), sob o regime de 

aforamento, através do Decreto nº 77.440, de 14/04/1976 (fls. 25/26), que, 

posteriormente, em conformidade com os objetivos e as finalidades da cessão, 

promoveu o desmembramento no projeto de urbanização da Coroa do Meio, 

em vários lotes que foram transferidos para diversos adquirentes, dentre eles, a 

Construtora Celi Ltda, os quais correspondem aos Registros Imobiliários 

Patrimoniais - RIPs de nº. 31050010231-30, 31050010230-59 e 31050010229-

15 (fls. 28/30). 

ADEMA: mediante o Ofício nº. 852/2008/GAB/ADEMA (f. 31), encaminhou a 

Informação Técnica nº 151/2008/DESGEAM/ADEMA (fls. 32/37), a qual veio 

acompanhada dos seguintes documentos: Relatório de Fiscalização 

0064/2008-0061 (Fls. 33/37); Comunicado CELI; Escrituras registradas na 2ª 

Circunscrição Imobiliária, Livro 02, sob as matrículas 27.974, 27.975 e 27.976 

de 11/01/1993 (fls.45/47); Certidão de Uso e Ocupação do Solo nº 111/08 - 

EMURB (f. 40); Termo de Ciência nº 031/08 - DLPM/EMURB (f. 41); 



Monografia de Marcos (f. 43); Análise Previa SMTT nº 051/2008 (f. 44) e Planta 

de Situação (f. 48). 

O Relatório de Fiscalização 0064/2008-0061 noticiou que não existe nenhuma 

obra sendo executada no local, havendo apenas a demarcação física dos 

terrenos com colocação de cerca e detalhes em alvenaria. Relatou que o 

Comunicado da CELI (f. 38) esclareceu que a área possui Certidão de Uso e 

Ocupação do Solo nº 111/08 - EMURB, ao tempo em que informou que não foi 

protocolada nenhuma solicitação de Licença Ambiental perante o órgão 

ambiental subscritor e, em razão disso, oficiaria a CELI alertando-a da 

necessidade de submeter-se previamente ao licenciamento ambiental 

competente, na hipótese de pretender empreender no local. 

IBAMA: por meio da Informação Técnica nº 53/2008/NLAF/DITEC/IBAMA/SE (f. 

53), informou que: a) o local em questão situa-se em área urbana consolidada, 

nos moldes do Plano Diretor de Aracaju; e b) não foi solicitado o 

posicionamento do Núcleo de Licenciamento Ambiental Federal acerca do 

assunto por parte da CELI, Estado ou Município. 

EMURB: advertiu que a Construtora Celi, proprietária do imóvel situado na 

Avenida Delmiro Gouveia, entre as ruas RT-14, RT-13 e 44, requereu àquela 

empresa pública a emissão da Certidão de Uso do Solo, a qual foi concedida 

sob o nº 111/2008, com o objetivo de construir um Condomínio (fls. 54/56), 

confirmando a informação outrora fornecida pela empresa da construção civil 

em comento. Na oportunidade, esclareceu, também, que a aludida Certidão 

demonstrava apenas uma pretensão de construção manifestada pela referida 

empresa, pois, para a implementação do empreendimento, haveria a 

necessidade de se requerer também a licença ambiental aos órgãos 

responsáveis. 

Certificou, ainda, a EMURB (cf. expediente externo constante no Anexo I do 

ICP), que a certidão de Uso e Ocupação do Solo emitida não configura 

aprovação de projeto sem alvará de obras, cumprindo a função de tão somente 

atestar a inexistência de vedações no Plano Diretor, uma vez que, segundo 

este, mais precisamente em seu Anexo V, a faixa de terreno onde se pretendia 

implantar o empreendimento não seria caracterizada como Área de Interesse 

Ambiental. 



  

Asseverou que em diligência realizada na área conhecida como "Bico do Pato" 

e suas imediações, servidor do MPF registrou a existência de grande área 

cercada, de um stand de vendas e da instalação de um canteiro de obras (fls. 

60/66), além de ter obtido a informação de que a obra não possuía licença. 

Noticiou que a ADEMA enviou o Relatório de Fiscalização RFA-0171/2008-

0168 (fls. 75/76), no qual consignou que a área em questão fora cedida pela 

empresa CELI, mediante locação, à CEMP Construções e Empreendimentos, 

tendo esta última iniciado construções na localidade, mesmo sem ostentar a 

licença ambiental exigida. Aduziu, por fim, que tal fato levou o órgão ambiental 

estadual a lavrar o Auto de Infração nº 203/2008 em desfavor da aludida 

empresa (f. 77). 

Disse ter realizado reunião como os citados órgãos com o objetivo de verificar 

a regularidade ambiental dos lotes localizados próximos ao Shopping Riomar 

na área cedida pela União à EMURB e pertencentes à CELI (MR 50, 51A e 

51B) e a NORCON (MR 52A E 52B), tendo a ADEMA e a EMURB informado, 

respectivamente: 1) em relação às quadras pertencentes à CELI, a construtora 

cedeu parte do terreno a CEMP - Construções e Empreendimentos LTDA e 

que no local foi construído uma revenda de automóveis sem o respectivo 

licenciamento ambiental, razão pela qual foi emitido o Auto de Infração nº 

203/2008, e que a obra foi concluída e em operação mesmo sem que tenha 

havido requerimento da licença; 2) quando a área a ser licenciada não é de 

interesse ambiental pelo Plano Diretor, não é exigido licenciamento ambiental, 

aceitando-se o protocolo do pedido de licença para tratamento alternativo de 

esgoto perante o órgão ambiental e que, em relação a CELI, foi requerida e 

concedida a certidão de uso e ocupação do solo da área descrita na certidão, 

no entanto, não teria havido o requerimento de emissão de alvará de 

construção. 

Que ao final da reunião, restou acordado: 1) o IBAMA realizaria vistoria na área 

objeto da presente apuração - quadras MR50, MR51A, MR51B, MR52A e 

MR52B -, a fim de identificar a largura dos leitos dos rios Sergipe e Poxim na 

altura das quadras referidas, e a distância destas para as margens dos rios; 2) 

a EMURB somente emitiria alvará de construção para as quadras 



mencionadas, após a emissão da licença de instalação pelo órgão ambiental 

competente; e 3) a EMURB apresentaria a documentação relativa ao 

licenciamento para a implantação da agência de automóveis. 

Após a realização da vistoria técnica, o IBAMA constatou uma distância de 80m 

entre as quadras MR 50, 51-A e 51-B e o rio Sergipe, sendo de 1.000 metros a 

largura do rio na altura das referidas quadras, bem como que as quadras 52-A 

e 52-B se localizam na beira do Rio Poxim, sendo de 180 metros a largura do 

rio. Por sua vez, a EMURB encaminhou cópias da Autorização Provisória nº 

025/08 D.L.O.N.R. e Alvará de Obras nº 01/2009, referentes à implantação da 

agência de automóveis. 

Expôs, ao final, que após a aludida reunião, a EMURB expediu outro Alvará de 

Obras e respectiva Licença de Instalação, em 19/03/2009, em favor de 

empresa diversa da autuada pela ADEMA e em diligência realizada por 

servidor do MPF restou evidenciada a expansão das ocupações na área objeto 

da presente apuração, com a instalação das revendedoras de veículos SEVEL 

(quadra MR48), SERIGY (quadra MR48), RENOVEL (quadra MR50), 

CONTORNO (quadra MR52A) e a antena da TELE NORTE LESTE 

PARTICIPAÇÕES OI (quadra MR48), as quais estão a uma distância de 259 

metros do rio Sergipe, à exceção da CONTORNO, que se localiza a uma 

distância de 150 metros, assim como duas edificações na quadra 52A, distando 

130 metros da margem do rio Poxim. 

Pretende obter tutela jurisdicional apta a garantir a proteção da região 

conhecida como "Bico do Pato", composta por áreas de preservação 

permanente (margem de rio) de domínio federal. 

Teceu considerações acerca de sua legitimidade ativa e da competência da 

Justiça Federal, sobre o direito subjetivo ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado (art. 225 da CF) e, em especial, sobre as áreas de preservação 

permanente, evitando-se ocupações desordenadas no local, definidas pelo 

anterior Código Florestal (Lei nº 4.771/1965), vigente à época do início das 

construções nas quadras retratadas na apuração referida, nas quais se incluem 

aquelas situadas ao longo dos rios, nos termos do art. 2º, "a", do referido 

Código. 



Discorreu sobre a Resolução do CONAMA nº 303, de 20/03/2002, e o art. 4º do 

atual Código Florestal estabeleceram, respectivamente, no art. 3º, inciso I, 

alíneas "c" e "e" e no art. 4º, inciso I, alíneas "c" e "e", serem áreas de 

Preservação Permanente as situadas em faixa marginal. 

Ao final, aduziu que cabe aos Municípios, à União e aos Órgãos ambientais, aí 

incluídos a ADEMA e a EMURB, em suas respectivas áreas de atuação, o 

exercício do poder de polícia. 

Anexou documentos. 

Citado, o Município de Aracaju apresentou defesa arguindo, preliminarmente, 

sua ilegitimidade passiva com o direito material em discussão sob o 

fundamento de que, no perímetro urbano de Aracaju, quem possui atribuição 

para tratar de questões afetas a direito urbanístico, de acordo com a legislação 

municipal é a EMURB, conforme art. 53 da Lei Municipal nº 1.659/90. No 

mérito, aduziu que a Administração Direta Municipal não possui poder de 

polícia em relação a questões urbanísticas, tendo em conta que, através da 

edição de lei, efetuou a respectiva delegação à EMURB, e que mesmo que 

possuísse o referido poder de polícia, o seu uso estaria restrito às áreas de sua 

propriedade e não às áreas de propriedade da União. 

A ADEMA arguiu a preliminar de carência de ação por falta de interesse de 

agir, informando que todas as edificações estão a uma distância superior a 100 

metros da limitação da APP do Rio Poxim, e que as autuações são 

procedimentos comuns da Administração Pública, não havendo necessidade 

de busca da tutela jurisdicional com esse fim já que a autuação se refere 

apenas à falta de licenciamento ambiental nos termos do art. 66 do Decreto 

6.514/2008. No mérito disse que: 1) na condição de órgão de fiscalização e 

licenciamento ambiental desenvolveu suas atribuições em constante vigilância 

dos dispositivos legais aplicáveis ao caso concreto; 2) a área denominada 

"BICO DO PATO" é uma região onde se encontram dois importantes rios - Rio 

Sergipe e Rio Poxim - formando uma zona de confluência entre rio e mar 

(estuário) que, por sua própria natureza, nunca irá conservar o mesmo formato 

ao longo dos anos, pois resulta de um processo dinâmico e constante de 

retirada e reposição de sedimentos, e que a ocupação antrópica interfere na 

dinâmica natural, acelerando seus efeitos, porém, os empreendimentos 



localizados na região objeto da demanda, estão fora da APP do Rio Poxim; 3) 

A ocupação dos lotes referenciados nos autos - revendedoras de veículos 

SEVEL (quadra MR48), SERIGY (quadra MR48), RENOVEL (quadra MR50), 

CONTORNO (quadra MR52-A) e a antena da TELE NORTE LESTE 

PARTICIPAÇÕES OI (quadra MR48) - fez-se possível e regular, vez que fora 

da Área de Preservação Permanente do Rio Poxim e edificadas após a barreira 

física imposta pelo Poder Público (murão da Coroa do Meio); 4) a providência 

de demolição dos imóveis, por decorrer de determinação legal, deve alicerçar-

se em alguns critérios, dentre estes, a concessão da oportunidade de ampla 

defesa e contraditório aos proprietários prejudicados, fato não observado no 

presente caso; 5) uma parte dos empreendimentos estão licenciados 

ambientalmente e a outra parte foi devidamente autuada, tendo como uma das 

finalidades, a regularização do empreendimento nos termos da legislação 

ambiental em vigor. 

Anexou procuração e documentos. 

Em sua contestação, a EMURB arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva, 

por não ter dado azo, por si só, à violação ambiental, e por não ter 

competência, atribuição, para estabelecer políticas públicas ambientais. No 

mérito, aduziu: 1) que inexiste responsabilidade da EMURB sobre eventuais 

atos ilícitos praticados na área em questão, por ser área de propriedade da 

União; 2) quanto à suposta omissão do poder de polícia, por se tratar de área 

de propriedade da União, não cabe ao Município e a EMURB efetuar o seu 

poder de polícia, pois se assim realizasse, estaria violando o direito 

constitucional de propriedade; 3) sendo o IBAMA e a ADEMA, responsáveis 

pela ocupação irregular, porque não atuaram no limite de suas competências, 

devendo, assim, serem responsabilizados e integrados, também, na lide, 

requerendo o ingresso dos referidos órgãos à lide; 4) não existe novas 

edificações comerciais existentes estão consolidadas e em atividade, com 

expedição de Alvarás de Obras nº 01/2009-DLNOR em nome da RENOVEL 

VEÍCULOS LTDA e nº 002/2010-DLNOR em nome da GPE - 

PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA (CONTORNO VEÍCULOS); 

5) a providência de demolição dos imóveis, por decorrer de determinação legal, 

deve alicerçar-se em alguns critérios, dentre estes, a concessão da 



oportunidade de ampla defesa e contraditório aos proprietários prejudicados, 

fato não observado no presente caso. 

Juntou procuração e documentos. 

O MPF apresentou réplica refutando as alegações das defesas. 

Na decisão proferida em 10/10/2014 (ID 193946), afastei as preliminares de 

ilegitimidade passiva arguidas pelo Município de Aracaju e pela EMURB, assim 

como, a de ausência de interesse de agir levantada pela ADEMA, e determinei 

a intimação das partes para produção de outras provas, justificando-as. 

O MPF requereu o julgamento antecipado da lide; a EMURB requereu o 

depoimento pessoal do MPF, dos representantes das Requeridas e inquirição 

de duas testemunhas; a ADEMA requereu a oitiva de uma testemunha. O 

Município de Aracaju não se manifestou. 

Na audiência foram tomados esclarecimentos técnicos de funcionários da 

ADEMA e da EMURB. 

As partes, exceto a ADEMA, apresentaram alegações finais. 

É o relatório. Decido. 

II. FUNDAMENTAÇÃO. 

Inicialmente, examino a competência deste Juízo para processar e julgar o feito 

e a legitimidade do MPF para a propositura da demanda. 

O Ministério Público Federal interpôs a presente Ação Civil Pública objetivando 

a proteção de área de preservação permanente, constituída de terrenos 

acrescidos de marinha, de propriedade da União, localizados às margens do 

Rio Sergipe, também conceituado como rio federal. 

Consoante mandamento constitucional e legal é dever do Ministério Público 

atuar na defesa e proteção do meio ambiente, conforme os seguintes diplomas: 

Constituição Federal: 

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; 



Lei Complementar n. 75/1993: 

Art. 5º São funções institucionais do Ministério Público da União: 

(...) 

II - zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos: 

(...) 

d) à seguridade social, à educação, à cultura e ao desporto, à ciência e à 

tecnologia, à comunicação social e ao meio ambiente; 

(...) 

III - a defesa dos seguintes bens e interesses: 

(...) 

d) o meio ambiente; 

(...) 

Art. 6º Compete ao Ministério Público da União: 

(...) 

VII - promover o inquérito civil e a ação civil pública para: 

(...); 

b) a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, dos bens e 

direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; 

(...) 

XIX - promover a responsabilidade: 

a) da autoridade competente, pelo não exercício das incumbências, 

constitucional e legalmente impostas ao Poder Público da União, em defesa do 

meio ambiente, de sua preservação e de sua recuperação; 

Lei n. 7.347/1985: 

Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, 

as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados: 

l - ao meio-ambiente; 

  



Conforme visto, não se questiona a legitimidade do Ministério Público para 

promover o ajuizamento de Ações Civis Públicas em defesa do meio ambiente. 

Contudo, embora seja considerado Órgão único, o Ministério Público possui 

uma divisão interna entre Ministério Público Federal e Ministério Público 

Estadual. O limitador implícito na fixação das atribuições do Ministério Público 

Federal é a existência de interesse da União na demanda, assim considerado 

em razão dos bens e valores a que se visa tutelar, nos moldes do estabelecido 

no art. 109, da Constituição Federal. 

A atribuição de bens à União é feita pela Constituição Federal, no art. 20, in 

verbis: 

Art. 20. São bens da União: 

I - os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos; 

II - as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações 

e construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação 

ambiental, definidas em lei; 

III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, 

ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se 

estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos 

marginais e as praias fluviais; 

IV as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; as praias 

marítimas; as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas, destas, as que 

contenham a sede de Municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço 

público e a unidade ambiental federal, e as referidas no art. 26, II;(Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 46, de 2005) 

V - os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica 

exclusiva; 

VI - o mar territorial; 

VII - os terrenos de marinha e seus acrescidos; 

VIII - os potenciais de energia hidráulica; 

IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo; 



X - as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-

históricos; 

XI - as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. 

  

No caso em apreço, o Rio Sergipe é um rio que banha dois Estados da 

federação, Sergipe e Bahia, constituindo-se em bem da União, conforme 

descrição contida no inciso III, do art. 20 da CF. Ademais, a área também é 

registrada na SPU como terreno acrescido de marinha, conforme documentos 

que instruem a inicial. 

Nesse sentido, reconheço a legitimidade ativa do Ministério Público Federal e 

competência da Justiça Federal para o julgamento do feito. 

As preliminares de ilegitimidade passiva arguidas pelo Município de Aracaju e 

pela EMURB, assim como a de falta de interesse de agir, levantada pela 

ADEMA, já foram enfrentadas na decisão proferida em 10/10/2014 (Id 193946), 

sendo desnecessário reapreciá-las. 

Quanto à necessidade de litisconsórcio passivo necessário dos proprietários 

dos empreendimentos localizados na região objeto desta demanda, aduzida 

pelas rés ADEMA e EMURB, em razão de um dos pedidos do MPF tratar-se de 

demolição das construções sem licença ambiental, esta deve ser afastada, 

pois, conforme entendimento do STJ. 

No plano jurídico, o dano ambiental é marcado pela responsabilidade civil 

objetiva e solidária, que dá ensejo, no âmbito processual, a litisconsórcio 

facultativo entre os vários degradadores, diretos ou indiretos. Segundo a 

jurisprudência do STJ, no envilecimento do meio ambiente, a 'responsabilidade 

(objetiva) é solidária' (REsp 604.725/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda 

Turma, DJ 22.8.2005, p. 202), tratando-se de hipótese de 'litisconsórcio 

facultativo' (REsp 884.150/MT, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 

7.8.2008), pois, mesmo havendo 'múltiplos agentes poluidores, não existe 

obrigatoriedade na formação do litisconsórcio', abrindo-se ao autor a 

possibilidade de 'demandar de qualquer um deles, isoladamente ou em 

conjunto, pelo todo' (REsp 880.160/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 



Segunda Turma, DJe 27.5.2010)" (STJ, 2T, REsp 843.978/SP, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, julgado em 21/09/2010, DJe 09/03/2012). 

  

Adentrando na questão de fundo, o Inquérito Civil Público instaurado pelo MPF 

teve por finalidade apurar a legalidade dos empreendimentos construídos 

próximos aos rios Sergipe e Poxim, na localidade conhecida como "BICO DO 

PATO", em terrenos acrescidos de marinha e de preservação permanente. 

Segundo o MPF, ficou demonstrado, pelas fiscalizações feitas pelo próprio 

órgão e informações do IBAMA, da ADEMA e da EMURB que os réus vem 

permitindo a ocupação de área de preservação permanente nas proximidades 

da região conhecida como "Bico do Pato", inclusive com a edificação de 

empreendimentos sem licença ambiental, situação que evidencia, também, o 

risco concreto de avanço das construções em direção às margens dos 

referidos rios. 

O artigo 225 da Constituição Federal, aliado às Constituições do Estado e às 

Leis Orgânicas do Município, estabelece que é dever do Poder Público, nas 

suas três esferas de entes federados, a defesa e a preservação do meio 

ambiente para as presentes e futuras gerações. 

Em se tratando da preservação ambiental em relação à vegetação natural ao 

longo dos rios, o art. 2º do antigo Código Florestal, Lei nº 4.771/65, que sofreu 

alterações posteriores pelas Leis nº 7.511/86 e 7.803/89, assim dispôs: 

Art. 2° Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as 

florestas e demais formas de vegetação natural situadas: 

a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto 

em faixa marginal cuja largura mínima será: (Redação dada pela Lei nº 7.803 

de 18.7.1989) 

1 - de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de 

largura; (Redação dada pela Lei nº 7.803 de 18.7.1989) 

2 - de 50 (cinquenta) metros para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 

50 (cinquenta) metros de largura; (Redação dada pela Lei nº 7.803 de 

18.7.1989) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7803.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7803.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7803.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7803.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7803.htm#art2


3 - de 100 (cem) metros para os cursos d'água que tenham de 50 (cinquenta) a 

200 (duzentos) metros de largura; (Redação dada pela Lei nº 7.803 de 

18.7.1989) 

4 - de 200 (duzentos) metros para os cursos d'água que tenham de 200 

(duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura; (Redação dada pela Lei nº 

7.803 de 18.7.1989) 

5 - de 500 (quinhentos) metros para os cursos d'água que tenham largura 

superior a 600 (seiscentos) metros; (Incluído pela Lei nº 7.803 de 18.7.1989) 

(...) 

  

O parágrafo único do referido artigo foi claro quanto à permanência dos limites 

da preservação ambiental ao longo dos rios nas áreas urbanas: 

Parágrafo único. No caso de áreas urbanas, assim atendidas as 

compreendidas nos perímetros urbanos definidos por lei municipal e nas 

regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, em todo o território abrangido, 

observar-se-á o disposto nos respectivos planos diretores e leis de uso do solo, 

respeitados os princípios e limites que se refere este artigo. 

  

O atual Código Florestal, Lei nº 12.651/2012, manteve a necessidade de se 

preservar os cursos d'água natural tanto nas zonas rurais quanto nas urbanas, 

mantendo como área de preservação permanente as mesmas limitações 

previstas no código revogado. 

Art. 4o Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou 

urbanas, para os efeitos desta Lei: 

I - as faixas marginais de qualquer curso d'água natural perene e intermitente, 

excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura 

mínima de: (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012). 

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de 

largura; 

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50 

(cinquenta) metros de largura; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7803.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7803.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7803.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7803.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7803.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/L12727.htm


c) 100 (cem) metros, para os cursos d'água que tenham de 50 (cinquenta) a 

200 (duzentos) metros de largura; 

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d'água que tenham de 200 

(duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura; 

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d'água que tenham largura superior 

a 600 (seiscentos) metros; 

  

Nesse sentido, qualquer Plano Diretor de Município, elaborado quando em 

vigor o antigo Código Florestal assim como o atual, devia ou deve respeito aos 

limites descritos nos itens 1 a 5 da alínea "a", do art. 2º (código revogado), 

quanto às alíneas "a" a "e", do inciso I, art. 4º (código atual). 

Em se tratando do atual Plano Diretor do Município de Aracaju, que data do 

ano 2000, considera como áreas de proteção e de interesse ambiental: 

Art. 28 - As Áreas de Proteção classificam-se em: 

(...) 

II - faixas circundantes às dunas isoladas com mais de 10m (dez metros), aos 

mangues e às lagoas circundantes, bem como aquelas ao longo dos cursos 

d'água; (destaquei) 

(...) 

  

Art. 158 - Consideram-se Áreas de Interesse Ambiental, as áreas de 

preservação, áreas de proteção, os espaços abertos e as paisagens notáveis 

do município, já definidos na legislação federal, estadual e municipal existente, 

bem como aqueles que assim vierem a ser definidos por Lei. 

Parágrafo Único - As AIA's encontram-se mapeadas nos anexos V e VI desta 

lei. 

  

O Anexo VI trouxe os seguintes limites de proteção ambiental para os cursos 

d'água: 



2.1.4. Áreas de transição e amortecimento dos impactos da dinâmica urbana 

sobre as áreas de preservação 

LARGURA MÍNIMA PARA CADA LADO, MEDIDA DO NÍVEL D'ÁGUA MAIS 

ALTO: 30 M (TRINTA METROS) PARA OS CURSOS D'ÁGUA COM MENOS 

DE 50 (CINQUENTA METROS) DE LARGURA. 50 M (CINQUENTA METROS) 

PARA OS CURSOS D'ÁGUA COM MAIS DE 50M (CINQUENTA METROS) DE 

LARGURA. 

  

O parágrafo 3º do art. 28 acima transcrito trata da possibilidade de 

empreendimentos nas áreas de proteção, os quais dependerão de licenças e 

alvarás especiais, conforme a seguir: 

§ 3º - Os empreendimentos instalados ou que vierem a se instalar em Áreas de 

Proteção, dependerão de licenças e alvarás especiais disciplinados 

em,legislação própria, fornecidos pelo Órgão Municipal de Desenvolvimento 

Urbano e Ambiental, e autorizados, previamente, por maioria absoluta dos 

membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental. 

  

Como se vê, o nosso Plano Diretor estabeleceu a limitação máxima de 50 

metros à área de preservação da vegetação natural ao longo dos rios, sem ter 

observado as limitações impostas na Lei nº 4.771/65, o antigo Código Florestal, 

possibilitando, ainda, a instalação de empreendimentos em áreas de proteção, 

dependendo de licenças e alvarás especiais. 

No Inquérito Civil Público anexado à presente ação, o IBAMA apresentou ao 

MPF as medidas relativas à largura dos rios Poxim e Sergipe em relação às 

quadras 50, 51-A e 51-B, localizadas próximas ao rio Sergipe, e 52-A e 52-B, 

estas à beira do rio Poxim, tendo concluído (Id 127914 - Pág. 3): 

1. A largura do rio Poxim na altura das quadras é de 180 metros (figura 2). 

PRESERVAÇÃO PERMANENTE (DE 150M PARA OS CURSOS D'ÁGUA QUE 

POSSUAM ENTRE 100 (CEM) E 200 (DUZENTOS) METROS DE LARGURA; 

2. A largura do rio Sergipe na altura das quadras é de 1.000 metros (figura 3). 

PRESERVAÇÃO PERMANENTE (IGUAL À DISTÂNCIA ENTRE AS 



MARGENS PARA OS CURSOS D'ÁGUA COM LARGURA SUPERIOR A 200 

(DUZENTOS) METROS 

3. As quadras 50, 51 A e 51 B encontram-se a 80 metros do rio Sergipe (figura 

4). 

4. As quadras 52 A e B encontram-se na beira do rio Poxim (figura 5). 

  

Tais medidas confirmam que o Município de Aracaju não observou as 

limitações de preservação ambiental previstas na Lei nº 4.771/65, as quais 

foram mantidas na nova Lei nº 12.651/12, pois, ao editar o seu Plano Diretor e 

definir quais as áreas de zoneamento urbano, poderia, no âmbito de sua 

competência legislativa suplementar, ter alargado a proteção ambiental e não 

tê-la restringido. 

No entanto, em relação à região denominada Coroa do Meio, necessário tecer 

algumas considerações, especialmente, quanto às alterações físicas da área 

ocorridas há décadas frente ao processo de urbanização. 

Um artigo publicado no SCENTIA PLENA [v. 9, n.1 (2013): Janeiro 2013, da 

autoria de G.C. DOS SANTOS, A.C.S. ANDRADE], com o tema EVOLUÇÃO 

DA PAISAGEM COSTEIRA DA COROA DO MEIO E ATALAIA, ARACAJU-SE, 

trouxe algumas informações de como se deu a transformação das referidas 

regiões, de paisagem costeira para ocupação humana, entre os anos de 1965 

e 2008. No referido trabalho, concluiu-se que: 

A ocupação humana se expandiu sobre as unidades de paisagem naturais ao 

longo do período analisado, sendo determinante para a redução na área da 

unidade Planície de Maré, e pela total descaracterização das unidades 

Duna/Interduna e do Terraço Flúviomarinho. Apenas a unidade Praia aumentou 

sua área espacial devido à progradação da faixa arenosa, provavelmente em 

função das obras de contenção à erosão costeira construídas na década de 

1980 e início dos anos 1990 na linha de costa adjacente à margem direita do 

rio Sergipe. 

Por outro lado, as vias de acesso (corredor), que ligam os elementos da 

paisagem, foram as responsáveis pela consolidação da ocupação como matriz. 

Essa característica foi adquirida após a junção da área de estudo à área 



urbana da capital, por incentivo do poder público frente ao aumento 

populacional na área central de Aracaju [15]. 

Dessa forma, as maiores transformações na paisagem ocorridas na Coroa do 

Meio e Atalaia refletiram o seu processo histórico de ocupação.   

  

Segundo dados colhidos no referido trabalho, a ocupação humana e as 

unidades de paisagem natural, correspondiam, em 1965, a 4,0% e 96,0%, 

respectivamente. Já em 2008, passou a ser 68,4% e 31,6%. 

Segundo informação prestada no ICP pela Superintendência do Patrimônio da 

União em Sergipe, a área objeto da presente Ação, onde foram construídas as 

concessionárias, correspondente às quadras MR 50, MR 51 A e MR 51 B, é 

conceituada como acrescido de marinha e integra a área cedida pela União à 

Empresa Municipal de Urbanização - EMURB, sob regime de aforamento, 

através do Decreto n 77440, de 14/04/1976, a qual, no projeto de urbanização 

da Coroa do Meio e, em conformidade com os objetivos e finalidades da 

Cessão, desmembrou em diversos lotes, transferindo-os para diversos 

adquirentes, no caso em espécie à Construtora Celi Ltda, e corresponde aos 

RIPs 3105 0010231-30, 3105 0010230-59 e 3105 0010229-15 (ID 127885 - 

Pág. 11). 

As dimensões e confrontações da área cedida pela União à EMURB, em 1976, 

estão descritas na Certidão do Ministério da Fazenda (Id nº 127887 - Pág. 2), 

medindo 5.000.000,00 m2 aproximadamente, limitando-se ao Norte, com o Rio 

Sergipe; ao Sul, com acrescido de marinha cedido à Empresa Municipal de 

Urbanização - EMURB, conforme Decreto nº 77 440, de 14.04.1976; ao Leste, 

com o Oceano Atlântico e, ao Oeste, com o Rio Poxim. 

Conforme se vê no Contrato de Cessão de Regime de Aforamento (Id. 

127887), especialmente, a cláusula quinta, a referida área foi cedida para fins 

de execução do plano global de urbanização da região, o qual foi concretizado 

com o loteamento da área pela EMURB. Todavia, no atual estado de 

urbanização em que se encontra a Coroa do Meio, não foi e continua não 

sendo observada a proibição de construção e exploração de atividade 



econômica nas áreas de preservação permanente como, no caso dos autos, às 

próximas dos rios Sergipe e Poxim. 

O Código Florestal anterior, como o atual, somente permite a supressão de 

vegetação em área de preservação rural ou urbana, nos casos de utilidade 

pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental, e que depende de 

autorização dos Órgãos ambientais competentes (art. 4º da Lei nº 4.771/65 e 

art. 8º da Lei nº 12.651/12). 

Em se tratando de área de preservação permanente, a supressão de 

vegetação nativa deve respeitar as hipóteses autorizativas taxativamente 

previstas em Lei, tendo em vista a magnitude dos interesses envolvidos de 

proteção do meio ambiente. Precedentes do STF (no âmbito da ADI nº 

3.540/DF - medida cautelar) e do STJ (RESp 176.753/SC, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIM, SEGUNDA TURMA, julgado em 7.2.2008, DJe 

11.11.09). 

No caso dos autos, as quadras nas quais foram construídas as concessionárias 

de veículos fazem parte da 3ª Etapa do Loteamento Coroa do Meio, que data 

de julho de 1989, quando em vigor o antigo Código Florestal (ID 180413 - Pág. 

02), e observado o início das atuais construções no ano de 2008, conforme 

relatórios de fiscalização constantes nos autos. 

Assim, considerando o referido espaço de tempo, a existência de outros 

empreendimentos em localidades próximas às referidas quadras, entendo que 

refoge à sensatez, no atual quadro em que se encontra aquela região, proceder 

à demolição de todos os empreendimentos construídos, dentre eles, aqueles 

que obtiveram licença ambiental pela ADEMA e Alvará de Construção pela 

EMURB, para restabelecimento de uma área de preservação que já vinha 

sendo, há décadas, ocupada por liberalidade do Município, que, no seu Plano 

Diretor, reduziu-a em detrimento de lei federal. 

Não se trata de fechar os olhos à preservação do meio ambiente, mas de 

aplicação dos princípios da razoabilidade e da boa-fé de terceiros que, de 

posse das licenças emitidas pela ADEMA e pela EMURB, ergueram seus 

empreendimentos. Ademais, se essas foram concedidas, precisamente foram 

precedidas do estudo de impacto ambiental. Ademais, tais licenças não foram 



impugnadas pelo IBAMA ou qualquer outro Órgão de proteção ao meio 

ambiente durante a implantação dos empreendimentos. 

Em relação às construções sem licenciamento ambiental e sem 

autorização da EMURB, estas devem ser removidas, conforme determina, 

inclusive, o Plano Diretor do Município, arts. 214, 221 e 230, não devendo 

ser permitido novos licenciamentos ambientais e alvarás de construções 

de empreendimentos que não sejam de utilidade pública, de interesse 

social ou de baixo impacto ambiental, as quais também dependem de 

autorização dos órgãos ambientais competentes (art. 4º da Lei nº 4.771/65 

e art. 8º da Lei nº 12.651/12). 

Assim sendo, urge a adoção de medidas aptas a fazer cessar o estado de 

coisas descritas pelo autor, a fim de que não seja dificultada ou mesmo 

inviabilizada a recuperação da área objeto da degradação naquilo que for 

possível. 

A comprovação da falta ou insuficiência de ações dos entes responsáveis pela 

salubridade e preservação da área restou igualmente comprovada pelos 

documentos constantes dos autos do inquérito civil público. 

Na reunião conjunta realizada no MPF, no dia 19/03/2009, a ADEMA informou 

que no dia posterior à notificação de uma infração, um representante da CEMP 

procurou o órgão e comprometeu-se a requerer o licenciamento da obra, porém 

não o fez, estando a obra concluída e em operação, e que verificaria se existia 

algum pedido de licenciamento em nome da RENOVEL; a EMURB informou 

que, pelo Plano Diretor, a área não é de interesse ambiental, razão pela qual 

não é exigido o licenciamento ambiental, bastando, para tanto, o protocolo de 

pedido de licença para tratamento alternativo de esgoto perante o órgão 

ambiental; e que em relação ao empreendimento da RENOVEL foi concedido 

alvará de construção. Ao final ficou determinado à EMURB, dada a relevância 

ambiental da área em questão, que só poderia emitir alvará de construção dos 

lotes MR50, 51A e 51B, pertencentes à construtora CELI e MR 52A e 52B, 

pertencentes à Construtora Norcon, após emissão de licença de instalação a 

ser concedida, se for o caso, pelo Órgão ambiental competente. (Id 127897 - 

Pág. 12/13). 



A ADEMA informou, no ofício datado de 26/03/2009, que não houve solicitação 

de emissão de licença ambiental em nome da empresa RENOVEL (Id 127898 - 

Pág. 4). 

Há nos autos alvará de licenciamento de construção da Empresa RENOVEL, 

emitido em 13/01/2009 (Id 182584 - Pág. 1), sem que tenha havido 

licenciamento ambiental, pois, conforme consta nos autos, a ADEMA emitiu em 

15/09/2014, um Auto de Infração à empresa (nº 231/2014) que estava 

operando sem licenciamento ambiental (Id 180424). Além deste Auto de 

Infração, há nos autos o de nº 232/2014, em nome da Serigy Veículos Ltda (Id 

180426 - Pág. 1); nº 37/2012, em nome da Conterrânea Veículos Ltda (Id 

181402). 

Destarte, em face das considerações supra e a prova colhida nos autos, devem 

ser deferidos as medidas mitigadoras das práticas perpetradas pelos réus nas 

proximidades da região conhecida como "BICO DO PATO", no bairro Coroa do 

Meio, especialmente, as que integram as quadras 50, 51 A e 51 B (rio Sergipe), 

52 A e 52 B (rio Poxim). 

III. DISPOSITIVO. 

Forte nos fundamentos expendidos, extingo o processo com resolução de 

mérito, com base no art. 269, inciso I, do Estatuto Civil de Ritos, e julgo 

procedente em parte a pretensão autoral para condenar: 

1) condenar o MUNICÍPIO DE ARACAJU e a EMPRESA MUNICIPAL DE 

OBRAS E URBANIZAÇÃO, à obrigação não de fazer, consistente em não 

conceder alvarás de construção para qualquer atividade ou edificação nas 

margens dos rios Poxim e Sergipe, na região conhecida como "Bico do Pato", 

bairro Coroa do Meio (quadras MR50, MR51A, MR51B, MR52A e MR52B), 

nessa Capital; 

2) a ADEMA a obrigação de não fazer, consistente em não conceder licenças 

ambientais para realização de empreendimentos nas margens dos rios Poxim e 

Sergipe, na região conhecida como "Bico do Pato" e em suas imediações, 

bairro Coroa do Meio (quadras MR50, MR51A, MR51B, MR52A e MR52B), 

nessa Capital; 



3) o MUNICÍPIO DE ARACAJU e a EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E 

URBANIZAÇÃO, a obrigações de fazer, consistentes em realizar, no prazo de 

90 (noventa) dias: a) a identificação de todas as edificações realizadas sem o 

necessário ato autorizativo do município nas margens dos rios Poxim e 

Sergipe, na região conhecida como "Bico do Pato" e em suas imediações, 

bairro Coroa do Meio (quadras MR50, MR51A, MR51B, MR52A e MR52B), 

nessa Capital; b) a notificação e a autuação dos responsáveis por tais 

edificações, com a imposição das sanções cabíveis, na forma do artigo 214 do 

Plano Diretor do Município de Aracaju; e c) a remoção das edificações 

executadas sem a competente licença, nos termos dos artigos 221 e 230 do 

Plano Diretor do Município de Aracaju; 

4) a ADEMA a obrigações de fazer, consistentes em realizar, no prazo de 90 

(noventa) dias: a) a identificação de todas as edificações realizadas sem a 

submissão ao devido licenciamento ambiental nas margens dos rios Poxim e 

Sergipe, na região conhecida como "Bico do Pato" e em suas imediações, 

bairro Coroa do Meio (quadras MR50, MR51A, MR51B, MR52A e MR52B), 

nessa Capital; b) a notificação e a autuação dos responsáveis pelas ocupações 

em tal situação, com a imposição das sanções cabíveis, na forma do art. 72 da 

Lei nº 9.605/1998; e c) a remoção de qualquer ocupação irregular - desprovida 

de licença ambiental e/ou alvará de construção - verificada em áreas de 

preservação permanente; 

5) a fixação de multa diária para os réus pelo eventual descumprimento da 

sentença condenatória aqui postulada, devendo os valores ser revertidos em 

favor do Fundo de Defesa do Meio Ambiente de Aracaju, sem prejuízo das 

demais sanções previstas em lei e da execução judicial das obrigações não 

cumpridas. 

Após o trânsito em julgado desta sentença, em caso de eventual 

descumprimento da obrigação de fazer, fixo multa diária de R$ 1.000,00 (mil 

reais), nos termos do art. 11, da LACP, a ser aplicada aos demandados, cujos 

valores devem ser revertidos em favor do Fundo de Defesa do Meio Ambiente 

de Aracaju, sem prejuízo das demais sanções previstas em lei e da execução 

judicial das obrigações não cumpridas. 



Sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 18 da Lei nº 7.347/1985, 

bem assim na esteira do pacífico entendimento jurisprudencial sobre a matéria, 

consoante julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça abaixo transcrito: 

(...). Conforme o entendimento jurisprudencial do STJ, não é cabível a 

condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios em 

favor do Ministério Público nos autos de Ação Civil Pública. Nesse sentido: 

REsp 1.099.573/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe 19.5.2010; REsp 

1.038.024/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 24.9.2009; EREsp 

895.530/PR, 1ª Seção, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 18.12.2009. [1] 

  

O Município de Aracaju/SE e a ADEMA são isentas de custas. 

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório. 

Publicar. Registrar. Intimar. 

  

TELMA MARIA SANTOS MACHADO 

Juíza Federal 
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