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7ª VARA FEDERAL - SE (JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO)

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇAO CIVIL PUBLICA. OCUPAÇAO IRREGULAR DA PRAIA DO ABAIS E DE TERRENOS DE MARINHA ADJACENTES.

1. A Praia do Abaı́s possui várias facetas jurı́dicas, cujo liame geral é regulamentar/limitar sua ocupação, protegendo-a. E, ao mesmo tempo, (i) integrante da Zona Costeira e área de desova de

espécies de tartarugas marinhas em extinção,  (ii)  Area de Proteção  Ambiental Estadual -  APA Litoral Sul,  (iii)  patrimônio da União [praia e terreno de marinha] e,  por im, (iv)  área de

preservação permanente - APP.

2. Ambiente composto por vegetação de praia, ixadora de dunas, vegetação de restinga e ecossistema de manguezal, além da presença de dunas ixas e móveis.

3. Ocupação irregular do patrimônio imobiliário federal. Loteamento, aterramento e construção de casas de veraneio, parte delas avançando na linha de praia. Presença de cercas e obstáculos ao

acesso do público ao mar.

4. Dano ao meio ambiente, às áreas de reprodução de tartarugas marinhas, ao patrimônio paisagıśtico, às dunas e vegetação de preservação permanente. Falta de esgotamento sanitário e invasão

da linha de praia. Quebra da isonomia.

5. Tutela de urgência deferida para que os réus, na medida de suas responsabilidades, exercitem seus poderes de polıćia ambiental e tutela do patrimônio público, noti icando os ocupantes,

retirando as construções irregulares e obstáculos ao livre acesso à praia.

DECISÃO

01. RELATÓRIO.

Cuidam  os  autos  de  ação  civil pública  movida  pelo  MINISTERIO PUBLICO FEDERAL -  MPF  em  face  da  UNIAO,  do  INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO
AMBIENTE  E  DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS  -  IBAMA/SE, do  ESTADO DE  SERGIPE,  da  ADMINISTRAÇAO ESTADUAL  DO MEIO AMBIENTE  -  ADEMA e  do
MUNICIPIO DE ESTANCIA/SE.

Narra  o  MINISTERIO  PUBLICO  FEDERAL  -  MPF  que,  após  recebimento  de  representação  anônima, instaurou o  Procedimento  Administrativo  nº
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1.35.000.001680/2011-79 (convertido em Inquérito Civil em 27/07/2012), tendo apurado, em resumo, o seguinte:

- A área litigiosa, denominada Povoado Praia do Abaís, localizada no Municı́pio de Estância/SE, está inserida no Bioma de Mata Atlântica e em Faixa
Litorânea/Zona Costeira (ambiente tı́pico de litoral), além de fazer parte de Area de Proteção Ambiental (APA LITORAL SUL). Há, ainda, sua caracterização como área
de preservação  permanente, eis  que composta por vegetação  de praia, ixadora de dunas, vegetação  de restinga e ecossistema de manguezal. Foram observados,
ainda, no local campos de dunas (móveis e ixas), bem como berçário de espécies de tartarugas marinhas em risco de extinção;

- No local existem loteamentos e ocupações, em grande parte casas de veraneio, que impactam diretamente no meio ambiente (casas ocupando áreas de
preservação permanente; ocupação da faixa de areia; inviabilização do acesso à praia; etc...). Teria havido, ainda, invasão da propriedade pública federal; e,

- Nas palavras do MPF, o:

"() exercıćio ine iciente do poder de polıćia ambiental e no controle e ordenamento do uso do solo, possibilitaram a ocupação de terrenos da União em área de preservação permanente

localizada na faixa de praia do Povoado Abaı́s, acarretando verdadeira privatização do espaço público de uso coletivo do povo e a degradação do meio ambiente.".

Em sı́ntese: na visão  do órgão  ministerial as ocupações realizadas na área litigiosa seriam irregulares, eis  que feitas ao arrepio das diversas normas
protetivas.

Em sede liminar, o MPF pediu uma série de medidas que reputa urgentes à limitação do dano ambiental e à preservação do patrimônio da União.

Com  a  inicial  (id.  4058502.2309304  e  id.  4058502.2309312),  o  MPF  trouxe  aos  autos  cópia  do  Procedimento  Administrativo  nº
1.35.000.001680/2011-79 (id. 4058502.2309337 a id. 4058502.2309446).

Como primeiro ato, designou-se audiência de conciliação para o dia 06/02/2019 (id. 4058502.2315536). As partes foram regularmente intimadas da
designação da audiência (id. 4058502.2330754 e id. 4058502.2398998).

A UNIAO,  em  seguida,  apresentou a  manifestação  de  id.  4058502.2407916,  acompanhada  dos  documentos  de  id.  4058502.2407917,  requerendo  o
seguinte:

"1) QUE se digne a extinguir o processo, sem, contudo, analisar o mérito, por ser latente a ausência de uma das condições da ação, qual seja a legitimidade ativa ad causam, conforme se

demonstrou acima;

2) QUE, apesar de improvável venha a ser superada a mencionada prejudicial de mérito requer o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela/concessão de liminar,

como requerido pela parte autora, pelos motivos materialmente legais contrários a sua concessão, nos termos acima expendidos;

3) QUE em sede de cognição de initiva, se pugna pela improcedência dos pedidos da autora, uma vez que a conduta da União se encontra dentro dos exigı́veis parâmetros que a lei determina.

4) Após a conciliação, havendo êxito ou não seja a União citada para apresentar reposta à demanda." (destaques no original).
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A assentada foi realizada em 06/02/2019, ocasião em que as partes foram consultadas acerca da possibilidade de solução consensual do litígio.
Na oportunidade:

"Ficou acordado que o Estado de Sergipe, em 10 dias, irá apresentar o mapeamento geoambiental da zona costeira do Estado de Sergipe. Após a apresentação do mapeamento, as partes serão

intimadas e os réus terão 60 dias apresentação de proposta de acordo. Ressalto que os entes devem se reunir extrajudicialmente e apresentar proposta conjunta, que contemple cada um dos

pedidos formulados pelo MPF, especi icando qual (is) réu (s) icarão responsáveis por cumprir cada pedido e em que prazo isso pode ser feito. Intime-se o MPF para ter vista da proposta e

designe-se nova audiência de conciliação em prazo não inferior a 35 dias. O MPF se compromete a juntar, até 05 dias antes da audiência, parecer de sua área técnica acerca da proposta. Após

a juntada do parecer, dê-se vista aos réus e aguarde-se a data designada para a audiência de conciliação." (termo de audiência de id. 4058502.2415278, destaques no original).

Em 14/02/2019 a UNIAO atravessou a petição  de id. 4058502.2436289 (acompanhada dos documentos de id. 4058502.2436290 a id.
4058502.2436306), em que requereu:

"(...) a juntada do Ofı́cio nº 9566/2019, oriundo da SPU/SE, em cumprimento ao que icou acordado na audiência de conciliação realizada no dia 06/02/2019, que contém: cartogra ia da

área, cópia do estudo técnico do gerenciamento costeiro, lista dos processos administrativos existentes na SPU/SE e croqui das áreas da União, Povoado Caueira, município de

Itaporanga D'Ajuda/SE." (destaques no original).

Em seguida, o  ESTADO DE  SERGIPE  informou que está  "ultimando a  produção do Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro" e  requereu a juntada  de
"mapas para o zoneamento costeiro de Sergipe" (petição de id. 4058502.2454120 de 20/02/2020 e documentos de id. 4058502.2454139 a id. 4058502.2454145).

Ato contı́nuo, os réus foram intimados para apresentação, no prazo de 60 dias, de proposta de acordo que contemple os pedidos formulados na inicial
(id. 4058502.2455465).

A  UNIAO,  então,  apresentou  a  petição  de  id.  4058502.2699077  de  24/05/2019  (acompanhada  dos  documentos  de  id.  4058502.2699079  a  id.
4058502.2699083) requerendo:

"(...) a juntada do Ofı́cio nº 40977/2019 e do Despacho, ambos oriundos da SPU/SE, em cumprimento ao que icou acordado na audiência de conciliação realizada no dia 06/02/2019, que

contém proposta de acordo contemplando cada um dos pedidos autorais, resultado das reuniões realizadas entre os réus, ocorridas nos dias 15/04/2019 e 20/05/2019,

onde foram de inidas as responsabilidades de cada Órgão-réu no cumprimento das tarefas. Na oportunidade, tendo em vista o escopo conciliatório buscado nos presentes autos,

requer a manifestação do MPF, autor desta ACP, especi icamente quanto à retirada dos pedidos constantes nos itens 5.16, 5.17 e 5.18, uma vez que sem a desistência quanto a tais pedidos resta

prejudicada qualquer tentativa conciliatória." (destaques no original).
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Já  o MUNICIPIO DE ESTANCIA apresentou a petição de id. 4058502.2726900 (acompanhada dos documentos de id. 4058502.2726913) pugnando pela
suspensão do processo "até a inalização do estudo de gerenciamento costeiro previsto para setembro de 2019"; ou, pela análise da proposta de acordo apresentada.

A ADEMA, por seu turno, requereu, preliminarmente, a suspensão do processo até a inalização e aprovação do projeto de lei do Gerenciamento Costeiro
de Sergipe -
GERCO; e, a  homologação  do acordo conjunto apresentado pelos  réus  da demanda (petição  de id. 4058502.2741542 e documentos de id. 4058502.2741549 a id.
4058502.2741543).

O MPF requereu, então, a intimação do IBAMA e do ESTADO DE SERGIPE para informar se subscrevem a proposta conjunta apresentada pela ADEMA (id.
4058502.2768130). O ESTADO DE SERGIPE rati icou a proposta conjunta (id. 4058502.2796155) e o IBAMA, por sua vez, pediu dilação de prazo para se pronunciar
sobre a proposta de acordo (id. 4058502.2802806).

Em seguida, o MPF requereu a intimação dos réus para ciência do Parecer Técnico nº 1097/2019 - SPPEA (documento de id. 4058502.2806951), que
indicou que a proposta de acordo apresentada seria "insu iciente para corrigir, frear e restringir a  ocupação sobre as  áreas  protegidas, que são o objeto próprio da
demanda", de modo que não seria "possível a concordância do MPF para com a aludida proposta, nos termos apresentados." (manifestação de id. 4058502.2806950).

Intimados  (id.  4058502.2838560,  id.  4058502.2848782,  id.  4058502.2854395,  id.  4058502.2866311  e  id.  4058502.2866312),  a  UNIAO,  em  suma,
destacou que "não tem competência para delimitar áreas de preservação ambiental, mas somente os terrenos de domínio da União" (petição de id. 4058502.2888867,
acompanhada dos documentos de id. 4058502.2888872 a id. 4058502.2888885); a ADEMA pediu a designação de audiência e a dilação de prazo para manifestação
(id. 4058502.2898125); e, o MUNICIPIO DE ESTANCIA também pediu a designação de audiência (id. 4058502.2909114). Não houve manifestação dos demais réus.

Foi,  então,  designada nova audiência  de conciliação para o dia 29/08/2019  (id. 4058502.2930594).  As  partes  foram  devidamente intimadas  da
designação da assentada (id. 4058502.2932635, id. 4058502.2933921, id. 4058502.2933947, id. 4058502.2934868, id. 4058502.2939186 e id. 4058502.2952865).

Na  sequência,  o  MPF  informou  que  em  21/08/2019  realizou  reunião  com  as  partes,  que  "concordaram  em  irmarem  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
iscalização da área objeto da demanda, a im 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." (manifestação  de  id. 4058502.2976367 acompanhada dos
documentos de id. 4058502.2976368 e id. 4058502.2976371).

Em razão da manifestação acima, determinou-se a suspensão do processo por seis meses; bem como, a apresentação de relatórios conjuntos de
iscalização  para  os  dias  26/11/2019  e  26/02/2020.  Na  oportunidade,  cancelou-se  a  audiência  designada  para  o  dia  29/08/2019  (decisão  de  id.

4058502.2986243).

Em seguida, a ADEMA apresentou Relatório de Análise Ambiental RAA -  01/GEAIA/2019 com considerações sobre o Parecer Técnico nº 1097/2019 -
SPPEA anteriormente apresentado pelo MPF (petições de id. 4058502.3000778 e id. 4058502.3000834; e, documento de id. 4058502.3000835).

O ESTADO DE SERGIPE, por seu turno, apresentou, com a petição de id. 4058502.3127782, os relatórios das atividades desenvolvidas pela Polı́cia Militar
no  perı́odo  de abril a  setembro  de 2019 (id. 4058502.3127785 a  id. 4058502.3127792). Os  documentos  foram  apresentados  posteriormente em  um  formato  de
melhor  qualidade,  acrescentando-se  os  meses  de  outubro  e  novembro  de  2019  (petição  de  id.  4058502.3345583  e  documentos  de  id.  4058502.3345594  a  id.
4058502.3345584).
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Já a ADEMA trouxe aos autos a Informação Técnica (IT 40503/2019-9929) com levantamento prévio dos imóveis localizados na área non edi icandi da
Praia  do  Abaı́s  (petição  de  id. 4058502.3223958  e  documentos  de  id.  4058502.3223959  e  id.  4058502.3223960);  e,  o  Relatório  de  Fiscalização  Ambiental  -
RFA-41042/2019-7870 (petição de id. 4058502.3293804 e documentos de id. 4058502.3293805 e id. 4058502.3293806).

O MUNICIPIO DE ESTANCIA, por sua vez, também trouxe aos autos, juntamente com a petição de id. 4058502.3294133, os relatórios de iscalização de id.
4058502.3294134, id. 4058502.3294136 e id. 4058502.3294139. Também requereu que o MPF fornecesse "arquivo em mídia aberta georeferenciado colacionado no
Parecer Técnico 300/2018, em arquivo em meio digital" (id. 4058502.3375981).

A  UNIAO  também  requereu  a  juntada  de  relatório  de  iscalização  e  outros  documentos  (id.  4058502.3305604,  id.  4058502.3305606,  id.
4058502.3305608, id. 4058502.3305609, id. 4058502.3305610 e id. 4058502.3305611), ao tempo em que requereu dilação de prazo para a realização de noti icação
de  ocupantes  da  área,  bem  como  a  autorização  para  juntada  de  registros  fotográ icos  da  área  em  CD/DVD,  dado  o  tamanho  dos  arquivos  (petição  de  id.
4058502.3305603).

Instado a se manifestar, o MPF tomou ciência dos documentos apresentados pelos réus, ao tempo em que requereu a manutenção do prazo acordado
entre as partes (id. 4058502.3322121 e id. 4058502.3326189).

O pedido de dilação de prazo formulado pela UNIAO foi indeferido, ao tempo em que icou autorizado o depósito de CD/DVD na Secretaria da Vara com
os registros fotográ icos referidos pela UNIAO em sua petição (despacho de id. 4058502.3361419).

A UNIAO, então, apresentou requerimento de juntada de documentos em suporte fı́sico (DVD) -  id. 4058502.3398708. Já  o  MPF apesentou o Parecer
Técnico nº 41/2020 - CNP/SPPEA (id. 4058502.3404477), disponibilizando ao MUNICIPIO DE ESTANCIA links de acesso aos arquivos com limites de APP e o sistema
dunar da área objeto da demanda (petição de id. 4058502.3404476).

Na  sequência,  o  MUNICIPIO  DE  ESTANCIA  requereu  (petição  de  id.  4058502.3502219)  a  juntada  de  novos  relatórios  de  iscalização  de  id.
4058502.3502220 a id. 4058502.3502223. O ESTADO DE SERGIPE também apresentou seu relatório de iscalização mais recente (petição de id. 4058502.3503332 e
documentos de id. 4058502.3503333). A ADEMA, por sua vez, trouxe aos autos o Relatório trimestral de Fiscalização Conjunta (RFA
42513/2020-8037) - petição de id. 4058502.3505126 e documentos de id. 4058502.3505141 a id. 4058502.3505135.

Intimado sobre o teor dos documentos acima, o MPF requereu a intimação:

"1. De todos os réus para que informem sobre a conclusão do Plano de Gerenciamento Costeiro;

2. Do estado de Sergipe para que, nos próximos relatórios a serem apresentados forneça o mı́nimo de detalhamento das ações empreendidas (conforme vem sendo feito pelos demais réus), sob

pena de não se considerar cumprida a obrigação acordada;

3.  Da União para que, dentro do prazo improrrogável de 5 (cinco)  dias,  apresente o relatório  das ações realizadas, conforme acordado, sob pena de retomada do feito, antes mesmo do

escoamento do prazo de suspensão, em razão do descumprimento do acordo irmado." (id. 4058502.3542601).

Em  seguida,  a  UNIAO  apresentou  seu  relatório  de  iscalização,  acompanhado  de  vasto  registro  fotográ ico  (petição  de  id.  4058502.3546160
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acompanhada de registros fotográ icos e diversos outros documentos de 4058502.3546164 a id. 4058502.3546537).

O ESTADO DE SERGIPE, por sua vez, trouxe aos autos o relatório das atividades desenvolvidas pela Polı́cia Militar em fevereiro de 2020 (petição de id.
4058502.3546723 e documentos de id. 4058502.3546724).

Instado a se manifestar, o MPF voltou a pedir a intimação:

"1. De todos os réus para que informem sobre a conclusão do Plano de Gerenciamento Costeiro; e

2. Do estado de Sergipe para que apresente detalhamento mıńimo das ações de iscalização empreendidas e narradas no último relatório apresentado, indicando especi icamente as áreas e locais

visitados, os horários da visitação e as ações empreendidas, devendo ser elaborados relatórios especı́ icos para cada praia, sob pena de não se considerar cumprida a obrigação acordada. Deve o

Estado de Sergipe adotar também tal nıv́el de detalhamento mıńimo nos próximos relatórios a serem apresentados." (id. 4058502.3563578).

O pedido acima foi deferido (id. 4058502.3598141).

Na sequência, o ESTADO DE SERGIPE trouxe aos autos o relatório das atividades desenvolvidas pela Polı́cia Militar em março de 2020 (petição de id.
4058502.3642923 e  documentos  de  id.  4058502.3642924).  Também  reapresentou  os  relatórios  de  policiamento  de  janeiro  a  março  de  2020  de  maneira
individualizada para a Praia do Abaı́s (petição de id. 4058502.3675979 e documentos de id. 4058502.3675980, id. 4058502.3675986 e id. 4058502.3675991). Por im,
apresentou relatório de policiamento ostensivo relativo ao mês de abril de 2020 (petição de id. 4058502.3737211 e documentos de id. 4058502.3737212).

Já o MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA requereu a juntada da lei que institui o Plano de Gerenciamento Costeiro e a intimação do ESTADO DE SERGIPE
para informar sobre a conclusão do estudo do Plano de Gerenciamento Costeiro (petição  de id. 4058502.3737650 e documento de id. 4058502.3737651). A
UNIÃO,  por  seu  turno,  informou  que  seria  do  ESTADO  DE  SERGIPE  a  incumbência  de  concluir  o  Plano  de  Gerenciamento  Costeiro  (petição  de  id.
4058502.3756770 e documentos de id. 4058502.3756771 e id. 4058502.3756772). A ADEMA, por sua vez,  informou, em suma,  que  a  conclusão do Plano de
Gerenciamento Costeiro compete ao Sistema de Gerenciamento Costeiro e que aguarda as deliberações do Estado de Sergipe (petição de id. 4058502.3778280
e documentos de id. 4058502.3778281 a id. 4058502.3778289).

Instado a se manifestar, o MPF disse o seguinte:

"(...)  conforme se observa da decisão que homologou o acordo para suspensão do feito pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, tal suspensão foi estabelecida para que fosse possıv́el a

conclusão do Plano de Gerenciamento Costeiro (id. 2986243). Embora a Lei Estadual n. 8.634/2019 tenha sido aprovada e publicada no Diário O icial, ainda em 2019, não há notıćias sobre a

conclusão, de fato, do Plano de Gerenciamento Costeiro.

Dessa forma, há de se reconhecer a necessidade a necessidade de prosseguimento regular do feito, com a apreciação da medida liminar requerida na petição inaugural, como

forma de garantir, ao menos, a preservação do estado atual das coisas na área objeto da demanda." (id. 4058502.3810390, destaque no original).
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Os autos, então, foram encaminhados à conclusão (id. 4058502.3816501).

Posteriormente, o ESTADO DE SERGIPE  trouxe aos autos o relatório das atividades desenvolvidas pela Polı́cia Militar em maio de 2020 (petição de id.
4058502.3887959 e documentos de id. 4058502.3887960). Também requereu dilação de prazo para implementação do Plano e do Sistema de Gerenciamento
Costeiro (petição de id. 4058502.3888139). A ADEMA encampou este último pedido (petições de id. 4058502.3961308 e id. 4058502.3982611), ao tempo em que
requereu a juntada do Relatório de Análise Ambiental - RAA 43931/2020-6883 (id. 4058502.3982615).

O  MUNICIPIO DE  ESTANCIA apresentou novo  relatório  de  iscalização  (petição  de  id.  4058502.4017454 e  documentos  de  id.  4058502.4017455).  O
ESTADO  DE  SERGIPE  voltou  a  apresentar  relatórios  das  atividades  desenvolvidas  pela  Polı́cia  Militar  em  julho  e  agosto  de  2020  (id.  4058502.4078861  a  id.
4058502.4134938).

Em  seguida, a  UNIAO apresentou informações  a  respeito  das  ações  adotadas para embargo  de obra não  respeitado na área  litigiosa  (petição  de  id.
4058502.4262948;  e  documentos  de  id.  4058502.4262949  a  id.  4058502.4262961).  Já  o  MUNICIPIO  DE  ESTANCIA  apresentou  novo  relatório  de  iscalização
(documentos de id. 4058502.4263361 e id. 4058502.4263363).

Na sequência, registrou-se nos autos pedido formulado pelo Juı́zo de Direito da 1ª Vara Cı́vel de Estância de informações à respeito do deslinde desta
ação, bem como "se tal demanda (...) se mostra incompatível com o Feito em trâmite nesta Justiça Estadual." (id. 4058502.4319422).

Por im, o ESTADO DE SERGIPE apresentou novos relatórios das atividades desenvolvidas pela Polı́cia Militar entre setembro e novembro de 2020 (id.
4058502.4398664 a id. 4058502.4398667); e, em dezembro de 2020 (id. 4058502.4426429 e id. 4058502.4426430).

É o que interessa relatar. Passo a decidir.

02. FUNDAMENTAÇÃO

2.1 Pedido de dilação de prazo. Frustração, até o momento, da via consensual. Seguimento da demanda.

Como visto  acima, o  ESTADO DE  SERGIPE  e  a  ADEMA requereram, respectivamente, em  junho  (petição  de  id. 4058502.3888139) e  julho de 2020
(petição de id. 4058502.3961308) dilação de prazo para implementação do Plano e do Sistema de Gerenciamento Costeiro.

Passo a analisar.

Como visto, a  presente  ação  foi  proposta  em  11/12/2018  com  o  objetivo  de  solucionar o  grave problema  das  ocupações  irregulares  em  áreas  de
preservação  permanente  e  terrenos  de  propriedade  da  UNIAO  e  áreas  de  preservação  permanente  no  Povoado Praia  do  Abaís,  localizada  no  Municı́pio  de
Estância/SE. Contudo, a apuração desta questão não começou em 2018: desde 2011, com a instauração do Inquérito Civil nº 1.35.000.001680/2011-79, o MPF
tenta, sem sucesso, uma solução extrajudicial para o problema.

De saı́da, portanto,  podemos  perceber que  a  questão  discutida  nos  autos  não  é  nova  (são quase  10 anos de  tramitação,  considerando as fases
extrajudicial e judicial!), inclusive para os réus, que desde a fase do Inquérito Civil, sempre estiveram a par da dimensão do problema existente e deveriam (era o
que se esperava!) ter utilizado o tempo disponı́vel para aprimorar suas ações e evitar a ampliação dos danos mencionados pelo MPF na exordial. Os réus tiveram
muitas oportunidades ao longo destes 10 anos para encontrarem uma solução para o problema discutido nesta demanda. Contudo, empurraram-no "com a

Processo Judicial Eletrônico: https://pje.jfse.jus.br/pje/Painel/painel_usuario/documentoHTML.seam?idBin=3900924&idProcesso...

7 de 49 22/04/2021 11:14



barriga", ao tempo em que os danos denunciados pelo MPF somente se agravaram.

Tanto isto é verdade que o MPF, diante da inércia dos demandados, resolveu, inalmente, provocar o Judiciário.

Pois bem.

Desde o inı́cio desta demanda sempre se buscou a solução consensual: decidiu-se postergar o pedido de antecipação da tutela requerida pelo MPF em
prol  da  negociação,  inclusive  com  a  realização  de  audiências/reuniões,  que  culminaram  com  a  suspensão  do  feito  em  agosto  de  2019 (decisão  de  id.
4058502.2986243), a pedido das partes, para a conclusão do Plano de Gerenciamento Costeiro.

A Lei que instituiu o referido Plano de Gerenciamento Costeiro foi publicada no inal do ano de 2019 (Lei Estadual nº 8.634/2019 - documento
de id. 4058502.3737651). Apesar disto, passados mais de 12 meses nada além de um Workshop (id. 4058502.3888139 e id. 4058502.3888140) foi realizado
pelas partes. Nenhuma notícia ou ação foi apresentada pelos requeridos sobre a concretização, de fato, do Plano de Gerenciamento Costeiro, que seria um
importante instrumento de ordenação da ocupação do solo na zona costeira do estado.

Nada justi ica, portanto, qualquer dilação de prazo ou a perda de mais tempo com tentativas frustradas de negociação da questão posta em
Juízo.

E  preciso  destacar,  por oportuno, a notória  resistência (veri icada no caso concreto) do Poder Público em conciliar.  A inal,  como visto, há  uma
década tenta-se  fazer com  que  os réus saiam da  inércia,  sem  sucesso.  Insistir neste  tipo  de solução  somente atrasará  ainda  mais  a  obtenção  de  uma saı́da
de initiva para o caso.

Menciono,  ademais,  que  os  réus  já  são  conhecidos  pela  postura  de  descumprimento  de  ordens  judiciais  em  demanda  semelhante  (ACP  nº
0800002-72.2014.4.05.8502, que trata da ocupação irregular do Povoado Praia do Saco, também localizado no Municı́pio de Estância/SE). E não digo isto da "boca
para fora": desde 2014 vêm descumprindo obrigações  impostas em decisão  antecipatória da tutela, mesmo com a aplicação  de multas  milionárias. Se ignoraram
ordens judiciais, é muito provável que também serão capazes de descumprir eventual acordo, se este, efetivamente, um dia vier a se concretizar.

En im: tudo leva a crer que o pedido de dilação de prazo, ao invés de uma sincera e real tentativa de solução para a questão, é, na verdade, uma
estratégia dos demandados para ganharem ainda mais tempo, sem que se alcance uma solução para os graves problemas apontados pelo MPF na exordial.

De  mais  a  mais,  nada  impede  que  os  demandados  apresentem  propostas  concretas,  realistas  e  detalhadas  (inclusive  com  prazos  razoáveis  para
cumprimento  das  obrigações)  ao  MPF  extrajudicialmente  e  que  elas  sejam  apresentadas  em  Juı́zo  para  discussão  e  homologação;  ou,  que  futuramente,  em  um
momento oportuno, a solução consensual se mostre a mais adequada.

Ante tais razões, inde iro o pedido de dilação de prazo e determino o prosseguimento da demanda.

2.2 Litisconsórcio passivo necessário.

Penso que, no caso concreto, é necessária a formação do litisconsórcio passivo necessário, requerendo o MPF a citação de todos aqueles que possuem as
edi icações que o autor deseja ver demolidas.
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Isto, porque da leitura da inicial percebe-se que o MPF pretende, dentre outros pedidos, a recuperação ambiental da área e a demolição das construções
irregulares existentes na Praia do Abaís.

Havendo pedido demolitório de ocupações irregulares em área de preservação permanente e de domı́nio da UNIAO, é imprescindı́vel a identi icação e
integração ao feito, na condição de litisconsortes passivos necessários, dos proprietários/ocupantes dos imóveis cuja demolição se postula, os quais serão direta ou
indiretamente atingidos pelas determinações requeridas pelo MPF. Neste sentido:

"AMBIENTAL. AÇAO CIVIL PUBLICA. ZONA COSTEIRA, AREA DE PROTEÇAO AMBIENTAL (APA), AREA DE PRESERVAÇAO PERMANENTE (APP) E TERRENO DE MARINHA. OCUPAÇAO

IRREGULAR DE PATRIMONIO IMOBILIARIO FEDERAL. DANO AO MEIO AMBIENTE. PARALISAÇAO DE OBRAS E ADOÇAO DE OUTRAS MEDIDAS PROTETIVAS. RAZOABILIDADE. DEMOLIÇAO

DE CONSTRUÇOES. SUSPENSAO DA DECISAO AGRAVADA. CITAÇAO DOS PROPRIETARIOS DOS IMOVEIS. NECESSIDADE.

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Sergipe contra decisão que, nos autos de ação civil pública, deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela, para que os réus

(Municıṕio de Estância, União, IBAMA, Estado de Sergipe e ADEMA), na medida de suas responsabilidades, exercitem seus poderes de polıćia ambiental e tutela do patrimônio público, realizando

cadastro da área e dos ocupantes e retirando as construções irregulares e obstáculos ao livre acesso à praia de Boa Viagem, Povoado do Saco, no Município de Estância/SE.

2. A concessão de tutela antecipada deve ocorrer quando o direito do requerente se mostre verossı́mil e a demora da decisão venha a provocar dano irreparável ou de difıćil reparação.

3. "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 presentes e futuras gerações." (Inteligência do art. 225 da CF)

4. O comando inserto no art. 23 da Constituição da República preconiza que se insere na competência comum administrativa da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municı́pios o dever

de proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas.

5. In  casu, tendo  sido  veri icada a ocupação  irregular de patrimônio  imobiliário  federal  (inclusive com invasão  da linha de praia), em zona costeira, área de proteção

ambiental (APA), área de preservação  permanente (APP) e terreno  de marinha, por parte de casas e  empreendimentos privados de elevado  padrão, em uma espécie de

"privatização" da praia de Boa Viagem/SE, sem qualquer controle por parte do  poder  público, a igura-se medida escorreita a paralisação  de obras e adoção  de outras

medidas protetivas, nos termos do que preceitua o art. 72 da Lei nº 9.605/98, de modo a salvaguardar o meio ambiente sujeito à degradação.

6. Temerária, entretanto, a demolição das edi icações, mormente quando em demandas desse jaez há, mais das vezes, necessidade da realização da prova pericial, sendo certo,

ainda, que a adoção de tal medida seria de di ícil reparação, acarretando prejuízos não só para os ocupantes das áreas como também para a Administração Pública, que se

depararia com possível obrigação de reparar o dano.

7. Imperiosa a citação dos proprietários dos imóveis cuja demolição se pretende, na condição de litisconsortes passivos necessários.

8. Agravo de instrumento parcialmente provido." (TRF5, 3ª Turma, Agravo de Instrumento 0802225-90.2014.4.05.0000, Relatora Convocada Juíza Federal Joana Carolina Lins Pereira,

julgado em 28/08/2014, destaquei).

Esta providência foi atendida na ACP 0800002-72.2014.4.05.8502T  (que cuida da ocupação irregular da Praia do Saco, localizada no Municı́pio de
Estância/SE),  utilizando-se  de  uma  solução  procedimental,  podemos  dizer,  inovadora:  o  ajuizamento  de  ações  civis  públicas  para  cada  um  dos
ocupantes/proprietários, todas distribuídas por dependência à ação civil pública principal/geral. Eis os fundamentos utilizados:
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"Emenda à inicial

2. O MPF limitou-se a listar os réus, sem mencionar a situação especı́ ica de cada imóvel e a alegada violação à legislação, algo que inviabiliza o exercıćio do contraditório e ampla defesa. Aliada à

indicação dos proprietários, deve o MPF apresentar causa de pedir apta a sustentar o pedido demolitório. Fora isso, como observado pela União na manifestação de id. 4058502.978516, não

consta na emenda qualquer "pedido de condenação dos litisconsortes para que paralisem quaisquer eventuais obras de construção de qualquer natureza, ou que venham a ser irregularmente

iniciadas no curso desta ação, em toda a extensão da Praia de Boa Viagem, no Povoado Saco, em desconformidade com os parâmetros e exigências legais de tutela do meio ambiente, de

ordenamento do uso do solo urbano e de preservação do patrimônio público federal, apresentando relatórios bimestrais a esse Juıźo.",  já que de nada adianta "determinar o ingresso das

centenas de possıv́eis construtores no local, sem que sejam impedidos de continuar construindo na área, restando a limitação aos outros réus tão somente."

3. Assim, há de se seguir os parâmetros mı́nimos de exposição da causa de pedir e pedidos compatıv́eis com a realidade do caso concreto, descendo aos pormenores de cada caso concreto, ainda

que de forma sucinta. Aliás, é que o MPF costuma fazer em ações semelhantes, como na ACP 0800043-05.2015.4.05.8502 (aterro e construção de casa de veraneio na Ponta do Saco; sentença

de procedência; em grau recursal) ou na ACP 0800012-14.2017.4.05.8502 (supostos danos ambientais por construção irregular de viveiro de camarões, ainda em fase inicial). Em ambos os

casos, os autos de infração serviram de base para petições iniciais que individualizaram a situação de cada réu.

4. Assim, há de se novamente emendar a inicial, de modo a cumprir a determinação do Tribunal da melhor forma possı́vel, sem sacri icar a necessária ampla defesa, contraditório e utilidade do

processo. Antevendo a complexidade da tarefa, determinei que o "Parquet" apresentasse um cronograma prévio de ajuizamento, pois uma empreitada dessa natureza demandará tempo e

dedicação. Fosse apenas para a inclusão nominal de inúmeros réus como feito, não se teria deferido um prazo tão dilatado e tampouco os parâmetros listados na decisão original.

Autuação em apartado. Pedido de reconsideração

5. Consta da decisão original (4058502.935065):

12. Incluir todos os réus nestes autos gerará o caos. Notar que: a) este processo já possui quase 4 mil páginas e centenas de eventos, já estando por demais "pesado" para download (mais de 200

MB); b) incluir os previstos 237 réus tornará impossı́vel a prática de qualquer ato processual, ocasionado um verdadeiro caos, tanto para as partes (que poderão vir a perder prazos ou sofrer

com a impossibilidade de baixar o processo eletrônico), como para o Cartório da 7ª Vara, que pelo volume de documentos, poderá cometer erros, para não falar em diligências, como perıćias,

audiências, recursos individualizados, etc; c) determinar a tramitação em apenso, por dependência, em nada prejudica nenhuma das partes - ao contrário, re lete preocupação com o acesso aos

autos e duração razoável do processo.

13. Ademais, há de se individualizar a situação de cada réu, até para se tentar buscar uma solução amigável, algo inviável em autos únicos.

14. Desse modo, com base no art. 139, II e VI do CPC, os réus deverão ser demandados em ações individuais, cuja distribuição será feita dependência a estes autos.

6. O uso da palavra caos não é exagerada: só com o acréscimo de duas petições e alguns ofıćios, esta ação já "engordou" para 216 MB e demorou quase meia hora para ser "carregada" em pdf -

isso depois de inúmeras tentativas frustradas.

7. Sem nenhum mistério, o prosseguimento da ação contra mais 222 réus em autos únicos inviabilizará completamente a solução do litıǵio e impedirá que os advogados se habilitarem nestes

autos possam trabalhar, pois haverá uma imensa variedade de situações simultâneas e inconciliáveis (revelia, contestação, citação por edital,  pedido de produção de provas, embargos de

declaração, pedidos de reconsideração, pedido de audiência para formulação do TAC, etc). Atender ao MPF, nesse caso, equivale ao arquivamento desta ação civil pública, por carência de

ferramentas realistas de trabalho.

8. Também não é correto dizer que a autuação em apartado descumpre a determinação do TRF; ao contrário, efetiva-a. A cisão deve-se a questões operacionais e já era comum quando o

processo tramitava em papel. De mais a mais, a distribuição será por dependência (respeitando-se o princı́pio do juiz natural), o acervo probatório destes autos será compartilhado e a causa será

julgada pelo mesmo magistrado. Na prática, ao invés de um único - imenso e inviável - caderno processual, teremos 222, um para cada novo réu. Por im, ver que o CPC em seu art. 356 permite

que os julgamentos se deem de forma fragmentada, conforme a maturidade da causa, o que assegurará que cada (novo) réu tenha um atendimento individualizado, com direito à prova e aos
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meios recursais inerentes." (decisão de id. 4058502.979204 de 08/02/2017 da ACP 0800002-72.2014.4.05.8502T)

Sabe-se que a área ocupada na Praia do Abaís é  tão ou mais extensa que aquela  da Praia do Saco.  Naturalmente,  a expectativa é  que mais
pessoas venham participar desta demanda. Trazê-las todas para esta ação, à toda vista, gerará uma situação caótica, inviabilizando o andamento do feito e o
próprio exercício da  ampla  defesa  e  contraditório pelos demandados.  Muito mais razoável que  os ocupantes da  área  integrem  ações que  analisem  as
ocupações de forma individualizada, "caso a caso".

À toda vista,  a  im  de  evitar maiores repetições,  incidem aqui os mesmos fundamentos da decisão acima  citada,  que adoto como razões de
decidir.

Há de se destacar,  por oportuno, que o procedimento acima mencionado foi con irmado pelo TRF5 (vide decisão monocrática do Des.  Paulo
Machado Cordeiro de id. 4050000.8015912 do AI 0801253-18.2017.4.05.0000).

Em função destas razões, determino o seguinte:

- Tendo em mente a grande quantidade de réus a serem incluı́dos nestes autos, a im de se imprimir alguma racionalidade ao processo, intime-se o MPF
para que no prazo de 90 dias apresente plano estruturado, com a lista dos potenciais réus já identi icados;

- Com base nos dados disponı́veis, divida a área litigiosa em lotes e comece a ajuizar, no prazo seguinte de 90 dias, ações contra os ocupantes irregulares
e as concessionárias  de serviços públicos da área (que também deverão  ser cadastrados nesta demanda, para que possam acompanhá-la), individualizando cada
situação  de  fato  e  o  fazendo  em  autos  apartados,  que  devem  ser  distribuı́dos  por  dependência  a  esta  ACP,  preferencialmente  começando  das  áreas  mais
ecologicamente sensı́veis (beira-mar), partindo para o interior;

- Não atendida a determinação, como na prática estará havendo desistência de fração do pedido, será aplicado o art. 40 do CPP por analogia, enviando-se
o caso à Câmara de Coordenação e Revisão do MPF.

2.3 Situação fática da Praia do Abaís.

Narra o MPF na inicial, sinteticamente, que estaria havendo omissão no exercı́cio do poder de polı́cia por parte dos réus, que estariam "fechando os
olhos" para a ocupação de valiosa faixa territorial federal por parte de casas e empreendimentos privados na Praia do Abaı́s, isto é, uma espécie de "privatização" do
patrimônio público, com danos ao público acesso às praias, à tutela do patrimônio público e meio ambiente.

Em que pese nenhum dos réus negue a - óbvia - ocupação irregular de imóveis federais e tampouco a degradação ambiental, oportuno trazer algumas
conclusões técnicas reunidas durante o curso da demanda.

O IBAMA, por meio do Nota Técnica nº 000054/2013 DITEC/SE/IBAMA ( ls. 24/26 do id. 4058502.2309343), registrou o seguinte:
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"() O Povoado de Abaís é localizado no município de Estância, e possui como principais atributos ambientais sua condição de estar inserido no Bioma Mata Atlântica, ser

classi icado na qualidade de Zona Costeira, além de fazer parte da Unidade de Conservação do grupo Unidade de Uso Sustentável e da categoria Área de Proteção Ambiental.

Salienta informar que a unidade acima indicada foi criada pelo Decreto Estadual nº 13.468, de 21 de janeiro de 1993, e é denominada APA LITORAL SUL.

(...) Destarte, é clara a condição daquela localidade como inserida em Unidade de Conservação Estadual e, em sentido mais amplo, em zona costeira." (negritei e sublinhei)".

A Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Habitação, por sua vez, apresentou Relatório de Inspeção Fiscal contendo as seguintes informações ( ls.
54/56 do id. 4058502.2309343; e, ls. 01/02 do id. 4058502.2309347):

"A área atuação do presente instrumento é a Praia do Abaís, zona costeira do Município de Estância/SE, onde estão sendo analisadas as construções e sua legalidade junto a esta

municipalidade. (...) O processo de ocupação da área é sempre acelerado, embora já tenha desencadeado há muitos anos.

Vislumbrando medidas de controle e qualidade em uma área de imenso potencial turístico como o Abaı́s (...).

As novas construções apesar da di iculdade com exıǵuo quadro de pro issionais e a distância do sıt́io urbano até a região costeira, a Secretaria de Obras tem iscalização uma vez por semana na

Praia do Abaı́s, por ser de maior crescimento habitacional. A grande di iculdade é que com a ação iscalizatória os proprietários aceleram a construção nos inais de semana e

feriados razão pela qual os iscais não encontram os trabalhadores ou proprietários no local da obra (...). No dia da ação iscal nunca tem ninguém trabalhando, mas em

poucas semanas se descortinam várias unidades residenciais novas.

No segundo semestre do ano de 2013, a Secretaria brecou o licenciamento nesta região até que a ADEMA e SPU pudessem auxiliar com um projeto o que delimitasse o que seria área de risco de

degradação ambiental (...).

Uma outra tentativa do Municı́pio em contribuir com preservação ambiental do belıśsimo cenário do estuário estanciano foi aderir e dar suporte ao Projeto Orla (...)." (negritei e grifei).

O caráter das ocupações restou reforçado pela SPU no documento de ls. 06/08 do id. 4058502.2309347: "(...) foi constatado que se trata, em sua maioria
de casas de veraneio (segunda residência), estando estas, fechadas na ocasião da vistoria, impossibilitando assim a emissão das respectivas noti icações." (negritei e
grifei).

A ADEMA, por sua vez, apresentou o Relatório de Fiscalização Ambiental RFA-15981/2017-4947 ( ls. 23/44 do id. 4058502.2309414; e, ls. 01/27 do
id. 4058502.2309415), derivado de visita in loco e registrou que:

"A vegetação nativa predominante na área vistoriada, de modo geral, corresponde a vegetação de praia, ixadora de dunas (gramíneas e leguminosas), vegetação de restinga

(herbáceas,  arbustos  e  árvores  perenes)  e  ecossistema  de  manguezal.  De  acordo  com  esta  proposta,  os  dados  são  organizados  e  representados  nas  iguras  do  mapeamento

geomorfológico. Nesse mapeamento realizado foram classi icados dois grupos de formas para a área em questão. Cada grupo abrangeu as formas correspondentes, considerando-se, desse modo,
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sua origem.

a) Ambiente praial

O setor praial vistoriado re lete ambientes variados espaço-temporalmente, considerando os agentes promotores de tais mudanças, como os processos hidrodinâmicos costeiros que dominam -

ondas, marés e correntes litorâneas, onde são estabelecidas atividades de pesca artesanal, turıśticas e por ação das marés não se estabelecem vegetação. A costa de Sergipe, segundo Fontes

(2014), é submetida ao regime de mesomarés (2 a 4 metros) e esporadicamente ocorrem as marés de tempestade conhecidas como ressacas, que movimenta sedimentos e produzem erosão. As

marés são semidiurnas, com desigualdade de amplitude e perı́odo médio de 12,4 horas (preamar e baixamar).

E possıv́el identi icar (Figura 02) uma linha deposicional bem demarcada (linha de preamar máxima) na área de acumulação a qual se estende longitudinalmente de forma signi icativa no setor

analisado. Dessa linha de acumulação em direção ao oceano, há pequeno declive que culmina em ruptura topográ ica no setor inal do depósito emerso vinculado a acumulação praial. Os pontos

georeferenciados nessa igura e nas que se seguem re letem a linha de preamar máxima realizada a partir das imagens do Google Earth, 2016 e aferidas em vistorias de campo, ocorridas nos

meses de setembro/outubro, no horário das 9 às 12 horas, os quais de iniram a área temporariamente seca, hachurada, e que compõe a zona não edi icante. A zona não edi icante pode sofrer

alterações a partir dos movimentos de marés, das lutuações do regime climático e dos processos de ocupação e usos dessa área.

No primeiro segmento, igura 02, pontos 05 a 10, foram identi icadas casas da Fazenda Barra, ocupando APPs que compõem o complexo dos rios tributários da Bacia do Rio

Vaza-Barris,  manguezal  e  vegetação  de  restinga, zona não  edi icante, uma área  inconsolidada que  sofre  in luência  das  marés, contendo  vários  pontos  de  retiradas  de

sedimentos e tentativa de barramento com depósito de rochas nos locais ocupados por residências e cultura de coqueiros.

() b) Ambiente pós-praia

Esse setor recebe modi icações constantes na sua con iguração  pela ação  dos agentes erosivos e deposicionais,  provenientes da energia das ondas,  fator  climático,  caracterı́sticas dos

sedimentos,  velocidade dos ventos e da amplitude da oscilação  do nıv́el  do  mar.  Estão  estabelecidas  nessa  área  além das  ocupações  materializadas em segundas  residências,

empreendimentos turísticos, monocultura de coco e criação de bovinos e caprinos, e é onde constatamos alguns pontos um moderado processo erosivo.

Os eventos erosivos de frequência moderada ocorridos nas praias da região estão associados à desembocadura do rio Vaza Barris (Figuras 02 e 03), do rio Doce (Figura 18) e do rio Real e Piauı́

(Figura 28), sendo que esta última na região onde os processos erosivos apresentam-se moderados, porém intensos. Ainda foram identi icadas, nessas áreas a colocação  de rochas,

realizadas por donos de residências e bares, como proteção ou contenção de erosão, devido a derrubada de casas de veraneio e pontos turísticos.

Em termos gerais, independentemente da escala espacial e temporal, a erosão costeira é essencialmente produto da elevação do nıv́el do mar e/ou de um balanço sedimentar negativo do sistema

praial, sendo difıćil individualizá-los. Dentre os fatores da erosão costeira no Litoral Sul do Estado podemos citar: urbanização da orla marítima (Caueiras e Abaís), com eventual

ocupação da pós-praia, implantação de estruturas rígidas (rochas), paralelas ou transversais à linha de costa como muros/muretas e enrocamentos (Figuras 25, 26, 27, 28),

que interferem na circulação de correntes costeiras e geralmente intensi icam os problemas erosivos, sem que haja nenhum estudo prévio e planejamento das ocupações e

condições geomorfológicas e ecológicas do local.

Nesse setor além de manguezais, ( iguras 03, 18, 26, 27 e 28) foz do Rio Vaza Barris, Bacia Caueira/Abaís, toda a área é ocupada por vegetação de restinga, alguns locais com

campos de várzeas e brejos, que são habitat para fauna local, aves migratórias e berçário de tartarugas marinhas, que dividem espaço com atividades de monocultura de coco

(Figuras 20 e 21), jardins paisagísticos, pecuária, infraestrutura urbanística (Figuras 07, 17, 24, 25, 26 e 27), loteamentos residenciais e estabelecimentos comerciais.

No processo degracional das marés ocorre aumento da ocupação por áreas de pastagens de cocoinocultura, loteamento de terrenos, estabelecimento de casas de veraneio e

ampliação  dos terrenos (Figuras 23, 24 e 25), pontos  turísticos e  atividades  de mineração  (retirada de areia para nivelamento  de terrenos, igura 19), que aceleram a

ocupação desordenada no litoral.
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Outras feições são observadas adentrando a zona identi icada como não edi icante, que se caracterizam por elevado gradiente da praia e se vinculam às bermas também elevadas, campo de

dunas denudas (Figuras 10 a 25), com contornos distintos, de inidos por diferenciações relacionadas à direção do vento e à localização dessas dunas dentro do segmento costeiro que ainda não

sofreram com a ocupação intensa em alguns trechos e apontam para um possı́vel estado morfológico re letivos (Figuras 23 a 25).

As dunas móveis observadas caracterizam-se pela ausência de vegetação, que sofreram migração. Já as dunas ixas há um revestimento a partir da colonização por vegetação costeira, a qual, por

sua vez, pode alcançar até um porte arbóreo, que detém ou atenua os efeitos da dinâmica eólica, responsável pela migração (mudança espacial) do corpo dunar.

O campo de dunas observado em grande parte do setor pós-praia apresenta-se em con lito com o parcelamento e uso do solo, estas detém importância fundamental no equilı́brio

das zonas costeiras, ao fornecer sedimentos para os rios e/ou praias, alimentando assim, direta ou indiretamente, a deriva litorânea presente ao longo da costa, direcionada, a grosso modo, no

sentido leste-oeste, que por sua vez, alimenta de sedimentos as praias e juntamente a vegetação de restinga abriga uma fauna local e migratória.

A vegetação se destaca na zona não edi icante entre as espécies de restinga são a salsa-de-praia (Ipomoea brasiliensis), Carrasco (Quercus coccifera) e a Rubiacea (Borreria verticillata) além da

ixadora de dunas funciona como alimento e manutenção da fauna neste local. A fauna do ambiente de dunas móveis é rara e pouco diversi icada, sobretudo quando situada mais longe de algum

tipo de fonte de água potável. E representada principalmente por crustáceos do grupo dos decápodes (siris) e alguns anelı́deos poliquetas. Dentre os vertebrados, tem-se pequenos répteis

(lagartos). Já nas dunas vegetadas observa-se uma maior diversi icação e quanti icação das espécies faunıśticas.

Além desses relevantes aspectos supracitados, o ambiente de dunas compõe, por vezes, cenários de beleza singulares, utilizados muitas vezes pelas prefeituras municipais, como a principal porta

de entrada para o turismo de povoados como o Abaıś.

A pressão sobre o meio ambiente e, principalmente, a ocupação de áreas costeiras incitou a ação de mecanismos legais, a im de proteger e organizar a ocupação da zona

costeira dentre elas as áreas de dunas que cobrem grandes porções da costa sergipana.

Nos loteamentos e ocupações em processo  observam-se ações impactantes como, casas ocupando  áreas de dunas, retirada de material  arenoso  e vegetação de restinga,

arruamento em direção a dunas e vegetação de restinga e ocupação de terraços marinhos que servem de proteção quanto ao avanço do mar, ocupações de intensa planície de

de lação que servem de zona de carga de aquíferos subterrâneos e drenagem natural da área, barramento da ação das marés que inviabilizam o acesso à praia e interferem na

beleza cênica da região.

() A determinação da área não edi icante e da vulnerabilidade em zonas costeiras são fatores preponderantes para a sua conservação ambiental. Implica em limitar atividades antrópicas

impactantes e preservar as áreas compreendidas entre o meio marinho e o continente. O cálculo da zona não edi icante foi baseado na previsão usual para o aumento do nı́vel do mar e em

parâmetros regionais da área. O litoral sul possui, aproximadamente, 36 km de extensão e crescimento urbano intenso, in luenciadas pelas atividades de lazer e turismo. Apresentam inı́cio de

erosão costeira e ocupação de áreas próximas ao mar. Os parâmetros utilizados levam em consideração a retrogradação, a progradação, e o per il ativo. A vulnerabilidade foi observada e

estabelecida em função do nı́vel de desenvolvimento, fragilidade ou redução da praia.

() As dunas móveis enquadram-se claramente como áreas de preservação permanente de fato, devendo, portanto, receberem proteção adequada. Diante disso, regulamenta-se

que as dunas móveis e ixas que ocupam a área em questão, igura 04 devem estar livres de construção, como também a APP dos rios (Vaza Barris, Real e Piauí), que tem sua

foz nessa região, as vegetações densas de restinga e a planície de de lação que em períodos de chuvas permanecem alagadas compreendendo o sistema de drenagem natural

da área.

() 6. CONCLUSAO

Diante da complexidade dos processos geológicos, geomorfológicos e morfodinâmicos dos ambientes costeiros que exigem uma abordagem integrada para a compreensão de sua estrutura e

função na praia do saco, abaıś e caueira. Observamos o sistema praial e pós-praia, em seu aspecto ísico, ecológico, geomorfológico e na dinâmica ocupacional, que vem sendo

descaracterizado  o sistema de dunas, bermas, vegetação  de restinga, consideradas APP, infringindo o  art. 43, caput, do Decreto  Federal  nº 6.514/2008 e o  art. 74, com a
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promoção  de construções em solo  não edi icável, descaracterizando  seu valor ecológico, paisagístico, turístico, histórico  e  cultural, estabelecendo  a privatização  praias,

retirando barreiras naturais do avanço de marés, e que com o adensamento de construções pode vir a ocasionar sérios problemas ambientais.

() Os trabalhos de campo possibilitaram a identi icação dos trechos mais críticos sob o ponto de vista da erosão costeira e os estabilizados por progradação do setor praial e

por obra de contenção, com rochas nas praias de Caueiras, Abaís e Saco.

() Nesse sentido, apresentamos um mapa contendo o litoral do Povoado Saco, Abaıś e Caueira, georeferenciado a partir do Google Earth, 2016, aferidos in loco, uma zona de não edi icante de

100 m² medida a partir da linha de preamar máxima do dia e hora aferidos, considerando a cada cem metros, perpendicular a essa linha, um local para abertura de acesso a praia prevendo os

processos erosivos constantes observados na dinâmica costeira." (destaquei).

Há de se destacar, ainda, o Parecer Técnico nº 300/2018-SEAP de ls. 24/35 do id. 4058502.2309430 produzido pelo MPF:

"A Resolução Conama nº 303/2002 estabelece em seu artigo 3º, que as restingas e as dunas são consideradas áreas de preservação permanente (...).

()  As  dunas  são  ainda consideradas como  Áreas de Preservação  Permanente  pela Constituição  do  Estado  de Sergipe (Art. 233), além de  serem áreas prioritárias  para

conservação ().

A Lei de Proteção  da Vegetação Nativa (Novo  Código  Florestal) nº 12.651/2012, considera como Áreas de Preservação  Permanente aquelas situadas nas restingas, como

ixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues (art. 4º, VI).

(...) Por meio da utilização de imagens de satélite de alta resolução, tomadas em 2014, e de fotogra ias aéreas das décadas de 1970 e 1980) se delimitou o sistema dunar no litoral do municıṕio de

Estância, na Praia do Abaıś e vizinhanças (Figuras 1 a 6).

(...) Nas iguras 1 e 2 é possıv́el veri icar que o sistema dunar ultrapassa em muito a faixa de 100 metros estipulada como não edi icante pela Adema no Relatório de Fiscalização Ambiental - RFA -

15981/2017-4947. As iguras 3 e 4 reproduzem as informações já disponı́veis na igura 1 porém em escala de maior escala, que permite melhor percepção da correspondência do aspecto em

imagem de satélite com a respectiva classe do sistema dunar. Nessas iguras também é possıv́el visualizar os imóveis detectados pela Adema na faixa de 100 metros a partir da linha de preamar

considerada por eles.

Conforme discutido no item 2.2.2 deste parecer, todo o sistema dunar deve ser considerado como Área de Preservação Permanente e ter sua ocupação limitada aos casos

excepcionais de utilidade pública e interesse social dispostos na lei. Dessa forma, não apenas as edi icações identi icadas no RFA da Adema mas todas as construções sobre o

sistema dunar, indicado nas iguras 1 a 4, estão sobre área não edi icante e devem ser também objeto da ACP.

Nas iguras 5 e 6 que apresentam levantamento aéreo fotográ ico da região em estudo tomada em 1971, portanto, bem antes da construção das edi icações e aberturas dos acessos, é possıv́el

avaliar com maior profundidade a extensão da ocupação humana sobre o sistema dunar. Inclusive, que se deu especialmente sobre as dunas móveis e sobre a planı́cie de de lação.

Além da proteção do sistema dunar, importa mencionar que o litoral de Estância abriga vegetação de restinga, considerada como de preservação permanente pela legislação

vigente em faixa mínima de trezentos metros, medida a partir da linha de preamar máxima.

(...) 3 CONCLUSÃO
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O trecho do litoral do municıṕio de Estância, em exame, conforme exposto, é constituı́do por um sistema dunar formado por dunas móveis, dunas ixas e por planıćies de de lação. Além disso

essa região abriga vegetação de restinga. Dessa forma, tanto pela ocorrência de dunas como pela ocorrência de vegetação de restinga, a área costeira em questão é considerada de

preservação permanente, devendo seu uso limitar-se aos casos excepcionais de utilidade pública e interesse social, dispostos na legislação." (destaquei).

Por im, de acordo com a Nota Técnica nº 15022/2019-MP, a Praia do Abaı́s  é, ao menos, "parcialmente caracterizada como terreno de marinha com
acrescido de acordo com demarcação de Linha de Premar Médio de 1831" (documento de id. 4058502.2888884).

Em resumo, de todos estes documentos extrai-se que:

-  A Praia do Abaı́s é  integrada, naturalmente, por vegetação de praia, ixadora de dunas, vegetação de restinga e ecossistema de manguezal, além da
presença de dunas ixas e móveis, evidenciando tratar-se de Área de Preservação Permanente;

- O local é, ainda, considerado como de desova de espécies de tartarugas marinhas em extinção;

-  A própria  União  reconhece  que  a  área  é,  ao menos  parcialmente,  considerada  terreno  de  marinha  e  foi  ocupada,  ao  que  parece,  sem  a  sua
autorização;

- A Praia do Abaı́s  vem sofrendo um processo de urbanização desordenado - o espaço foi/está  sendo irregularmente invadido, aterrado e loteado por
particulares;

- Evidenciam-se construções/ampliações de imóveis, na maioria casas de veraneio, que avançam sobre a faixa de areia da praia;

- Observam-se, ainda, demarcação de área não edi icável com cercas, casas ocupando áreas de restinga e de dunas móveis/ ixas, arruamento construı́do
em direção a dunas, extração irregular de material arenoso e vegetação de restinga, bem como barramento da ação das marés com implantação de estruturas rı́gidas
(rochas) paralelas ou transversais à linha de costa como muros/muretas e enrocamentos, que aceleram a ocupação desordenada no litoral;

- O livre acesso do povo à praia é obstaculizado por barreiras arti iciais, como cercas, muros, rochas, etc, colocadas pelos "proprietários" das casas, fato
grave, ante a vocação turı́stica do sul de Sergipe;

- A forte pressão imobiliária no local vem causando prejuı́zos à desova de tartarugas marinhas. Com o evidente avanço das casas sobre a faixa de areia e
deposição de pedras (enrocamento) no litoral já se fala, inclusive, na perda de áreas para ninhos de tartarugas em extinção; e,

- A situação está se agravando irremediavelmente e pode se tornar irreversı́vel.

2.4 Enquadramento jurídico da Praia do Abaís.

A Praia do Abaı́s  possui  várias facetas jurı́dicas, um mosaico cuja igura geral pretende regulamentar/limitar/preservá-la. As principais são: (i)  Zona
Costeira; (ii) Area de Proteção Ambiental Estadual; (iii) patrimônio da União; e, por im, (iv) área de preservação permanente.
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Abordo tais itens em separado, pois reverberam na delimitação do papel de cada um dos réus na presente demanda.

2.4.1 Integrante da Zona Costeira - patrimônio nacional. Local de desova de tartarugas marinhas em extinção.

A Zona Costeira é  patrimônio nacional, ao lado da Floresta Amazônica, da  Serra  do  Mar e do Pantanal Mato-Grossense [art. 225, § 4º  da CRFB]. Seu
conceito aparece no VII Plano Setorial para Recursos do Mar - Decreto nº. 6.678/2008 nos seguintes termos:

Zona Costeira (ZC) é o espaço geográ ico de interação do ar, do mar e da terra, inclusive seus recursos renováveis ou não, em uma faixa marıt́ima que se estende por doze milhas náuticas,

compreendendo a totalidade do Mar Territorial e uma faixa do continente formada pelos municıṕios que sofrem in luência direta dos fenômenos ocorrentes nessa região.

Considerando que a área litigiosa é uma praia marı́tima inserida (ao menos parcialmente) em terreno de marinha, sem sombra de dúvida, trata-se de
Zona Costeira.

A organização da Zona Costeira ica sujeita à lei ordinária federal [art. 225, § 4º da Constituição], o que foi feito pela Lei nº 7.661/88, Plano Nacional de
Gerenciamento Costeiro -  PNGC. Em sı́ntese, há uma gestão conjunta envolvendo União, estados-membros e municípios,  objetivando  contribuir para elevar a
qualidade de vida da população envolvida, e a proteção do patrimônio natural, histórico, étnico e cultural [art. 2º da Lei Federal nº 7.661/88].

Assim, a Zona Costeira é uma universalidade composta por bens: (i) da União [terrenos de marinha e praias, por exemplo]; (ii) dos estados-membros
[rodovias estaduais costeiras e respectivas faixas de domı́nio, rios estaduais sem in luência das marés e suas margens]; (iii)  dos municı́pios [o território urbano,
arruamentos, praças e demais equipamentos públicos]; (iv) por im, do setor privado [imóveis particulares].

O fracionamento dos interesses públicos e privados envolvidos conduziu ao compartilhamento da gestão da Zona Costeira, via um plano. A conferir - Lei
Federal nº 7.661/88:

Art. 4º. O PNGC será elaborado e, quando necessário, atualizado por um Grupo de Coordenação, dirigido pela Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar - SECIRM, cuja

composição e forma de atuação serão de inidas em decreto do Poder Executivo.

[...]

§  2º O Plano será aplicado  com a participação da União, dos Estados, dos Territórios e dos Municı́pios, através de órgãos e entidades integradas ao Sistema Nacional do Meio Ambiente -

SISNAMA.

Como se vê, a  competência material é  comum. Especi icamente quanto ao IBAMA, legislação especial -  Decreto nº  5.300/2004 -  atribui  à  autarquia
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ambiental o seguinte:

Art.12. Ao IBAMA compete:

I - executar, em âmbito federal, o controle e a manutenção da qualidade do ambiente costeiro, em estrita consonância com as normas estabelecidas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente -

CONAMA;

II - apoiar o Ministério do Meio Ambiente na consolidação do SIGERCO;

III - executar e acompanhar os programas de monitoramento, controle e ordenamento;

IV - propor ações e projetos para inclusão no PAF;

V - executar ações visando a manutenção e a valorização de atividades econômicas sustentáveis nas comunidades tradicionais da zona costeira;

VI - executar as ações do PNGC segundo as diretrizes de inidas pelo Ministério do Meio Ambiente;

VII - subsidiar a elaboração do RQA-ZC a partir de informações e resultados obtidos na execução do PNGC;

VIII - colaborar na compatibilização das ações do PNGC com as polıt́icas públicas que incidem na zona costeira;

IX - conceder o licenciamento ambiental dos empreendimentos ou atividades de impacto ambiental de âmbito regional ou nacional incidentes na zona costeira, em observância as normas

vigentes;

X - promover, em articulação com Estados e Municıṕios, a implantação de unidades de conservação federais e apoiar a implantação das unidades de conservação estaduais e municipais na zona

costeira.

Descendo à  situação especı́ ica da Praia do Abaı́s, há um diferencial que a torna especial quando comparada com outras praias paı́s  afora: a Praia do
Abaís é local de desova de tartarugas marinhas, que estão em processo de extinção, havendo um regramento adicional restringindo ainda mais à ocupação da
área.

Neste sentido, a Portaria nº 10, de 30 de janeiro de 1995 do IBAMA, que estabelece a largura mínima da faixa de desova, local que não deve ser objeto
de intervenção humana (circulação de veı́culos, ocupação urbana etc...), tudo com a inalidade de proteção da reprodução das espécies:

O PRESIDENTE SUBSTITUTO DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA, no uso das atribuições previstas no art. 24 da Estrutura

Regimental anexa ao Decreto Nº 78, de 05 de abril de 1991, e no art. 83, inciso XIV, do Regimento Interno, aprovado pela Portaria GM/MINTER Nº 445, de 16 de agosto de 1989, e tendo em vista

o que consta no no processo nº 02001.000128/95-13;

Considerando a necessidade de proteção e manejo das tartarugas marinhas, Dermochelys coriacea, Chelonia mydas, Eretmochelys imbricata, Lepidochelys olivacea e Caretta carreta, existentes

Processo Judicial Eletrônico: https://pje.jfse.jus.br/pje/Painel/painel_usuario/documentoHTML.seam?idBin=3900924&idProcesso...

18 de 49 22/04/2021 11:14



no Brasil;

Considerando que a Lei 4.771/65, de 15 de setembro e 1965, em seu art. 2º, letra "f ", considera de preservação permanente as lorestas e demais formas de vegetação natural situada nas

restingas;

Considerando que a Lei 7.661, de 16 de maio de 1988, que institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, prevê em seu art. 3º o zoneamento de usos e atividades na zona costeira e dá

prioridade à conservação e proteção, entre outros bens, das restingas, dunas e praias;

Considerando que em algumas praias primordiais para a manutenção das populações de tartarugas marinhas estão se implantando projetos de desenvolvimento urbano;

Considerando que o IBAMA através do Centro Nacional de Conservação e Manejo das Tartarugas Marinhas - Centro TAMAR, desenvolve atividades para conservação e manejo das tartarugas

marinhas naquelas áreas;

Considerando que a estratégia mundial para a conservação das tartarugas marinhas recomenda que as desovas permaneçam nas praias de postura, reduzindo as transferências para cercados de

incubação;

Considerando que o trânsito de veı́culos nas praias ou nas suas proximidades causa a compactação de ninhos, atropelamento de ilhotes recém-nascidos no seu trajeto praia/mar e perturba as

fêmeas matrizes durante a desova;

Considerando que alterações ambientais desta ordem criam impactos irreversıv́eis sobre o êxito da nidi icação, RESOLVE:

Art. 1º. Proibir o trânsito de qualquer veículo na faixa de praia compreendida entre a linha de maior baixa-mar até 50m (cinquenta metros) acima da linha de maior preamar

do ano (maré de sizígia), nas seguintes regiões:

(...) d) no Estado de Sergipe, a partir da divisa com o Estado da Bahia até o Pontal dos Mangues (município de Pacatuba), e da praia de Santa Isabel (município de Pirambu) até

a divisa com o Estado de Alagoas; (destaquei).

Em que pese o regramento acima, este trecho de proteção de área de desova pode ser, inclusive, maior: pode chegar até 50 metros a partir da linha de
preamar, porém se estendendo até 200 metros da linha de preamar máxima.

Para além disso, no que diz respeito à  iluminação pública excessiva das áreas de desova, vale registrar o que estabelece a Portaria nº 11/1995 do
IBAMA:

[...] - considerando que as fêmeas matrizes de tartarugas marinhas se desencorajam a realizar postura na presença de iluminação direta e de outras perturbações;

- considerando que as luzes de edi icações próximas à praia, de iluminação pública, de veículos e outras fontes arti iciais interferem potencialmente na orientação de ilhotes recém-nascidos no

seu trajeto praia/mar;

e - considerando que as alterações ambientais desta ordem criam impactos irreversíveis sobre o êxito do aninhamento, resolve:
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Art. 1º -  Proibir qualquer fonte de iluminação que ocasione intensidade luminosa  superior a Zero LUX, numa faixa de praia compreendida entre a linha de maior baixamar até 50 m

(cinqüenta metros) acima da linha de maior pré-a-mar do ano (maré de sizı́gia), nas seguintes regiões:

[] d) no Estado de Sergipe, da divisa com o Estado da Bahia até o Pontal dos Mangues (Município de Pacatuba) e da praia de Santa Isabel (Município de Pirambu) até a divisa com

o Estado de Alagoas; (destaquei).

Por im, há de se registrar que em praia onde ocorra a desova de tartarugas marinhas, qualquer atividade/ocupação somente será licenciada
após prévia oitiva do IBAMA e do TAMAR. Neste sentido, a Resolução CONAMA nº 10/1996:

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA, no uso de suas atribuições e competências que lhe são conferidas pela Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, alterada pela Lei no

8.028, de 12 de abril de 1990, regulamentada pelo Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990, e tendo em vista o disposto em seu Regimento Interno, e Considerando a necessidade de proteção e

manejo das tartarugas marinhas existentes no Brasil: Dermochelys coriacea; Chelonia midas; Eretmochelys imbricata; Lepidochelys olivacea e Caretta caretta; Considerando que, o Instituto

Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis-IBAMA, através do Centro de Conservação e Manejo das Tartarugas Marinhas - Centro TAMAR, desenvolve atividades para

conservação e manejo das tartarugas marinhas nestas áreas; Considerando que em algumas praias primordiais para a manutenção das populações de tartarugas marinhas estão se implantando

projetos de desenvolvimento urbano; Considerando as atribuições legais da Secretaria de Patrimônio da União e do Ministério da Marinha201; Considerando que é obrigação do poder público

manter, através dos órgãos especializados da Administração Pública, o controle permanente das atividades potencial ou efetivamente poluidoras, de modo a compatibilizá-las com os critérios

vigentes de proteção ambiental, resolve:

Art. 1o O licenciamento ambiental, previsto na Lei no 6.938/81 e Decreto no 99.274/90, em praias onde ocorre a desova de tartarugas marinhas só poderá efetivar-se após

avaliação e recomendação do IBAMA, ouvido o Centro de Tartarugas Marinhas - TAMAR.

Parágrafo único. Para o licenciamento, o órgão licenciador consultará a Secretaria de Patrimônio da União e o Ministério da Marinha.

Art. 2o As áreas previstas no art.1o situam-se:

[...] d) no Estado de Sergipe, da divisa com o Estado da Bahia até o Pontal dos Mangues (Municıṕio de Pacatuba) e da praia de Santa Isabel (Municıṕio do Pirambú) até a divisa com o Estado de

Alagoas;

[...] Art. 3o A não observância ao disposto  nesta Resolução implica na nulidade do licenciamento ambiental efetuado, sem prejuıźo das demais sanções previstas em legislação

especı́ ica. (destaquei).

Não  se  extrai  dos  autos  que  as  ocupações  registradas  nestes  autos  tenham  sido  realizadas  em  respeito  ao  trecho  de  proteção  de  área  de  desova,
observando  a  intensidade  luminosa  permitida  ou  tenham  sido  avaliadas  e  recomendadas  pelo  IBAMA  ou  TAMAR.  Ao  contrário,  pelo  que  se  extrai  de  toda
documentação reunida:

- Grande parte das construções foram edi icadas próximas à preamar máxima, reduzindo a faixa de areia da praia, em evidente prejuı́zo à desova das
tartarugas;
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- Há deposição de rochas nas praias, defronte às casas, tornando o trecho inviável para a reprodução das tartarugas. Fala-se, inclusive, na perda de áreas
de desova em função da diminuição da faixa de areia dada a intensidade da ocupação humana no local;

- As fontes de iluminação nas ocupações próximas à praia desorientam os animais, causando prejuı́zos ao processo de desova; e,

- Não há notı́cia de licenciamento das ocupações, tampouco da oitiva prévia do IBAMA ou do TAMAR quanto a elas.

Como se percebe, o regramento acima revela a competência material do IBAMA, salientando que a autarquia ambiental participou ativamente na
esfera extrajudicial precedente ao ajuizamento, sem jamais negar sua responsabilidade.

Avançando, acerca do papel especı́ ico dos municı́pios, o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, o art. 14 do Decreto nº 5.300/04 ixa competências

especı́ icas aos mesmos
1
 e, de modo preciso quanto ao objeto do processo, vale citar o art. 21:

Art. 21. As praias são bens públicos de uso comum do povo, sendo assegurado, sempre, livre e franco acesso a elas e ao mar, em qualquer direção e sentido, ressalvados os trechos considerados

de interesse da segurança nacional ou incluı́dos em áreas protegidas por legislação especı́ ica.

§1o O Poder Público  Municipal, em conjunto com o  órgão  ambiental,  assegurará no âmbito do planejamento urbano, o acesso às praias e ao mar, ressalvadas as áreas de segurança

nacional ou áreas protegidas por legislação especı́ ica, considerando os seguintes critérios:

I - nas áreas a serem loteadas, o projeto do loteamento identi icará os locais de acesso à praia, conforme competências dispostas nos instrumentos normativos estaduais ou municipais;

II  -  nas áreas já  ocupadas por loteamentos à beira mar,  sem acesso à praia,  o Poder Público Municipal,  em conjunto com o órgão  ambiental,  de inirá as áreas de servidão  de passagem,

responsabilizando-se por sua implantação, no prazo máximo de dois anos, contados a partir da publicação deste Decreto; e

III - nos imóveis rurais, condomıńios e quaisquer outros empreendimentos à beira mar, o proprietário será noti icado pelo Poder Público Municipal, para prover os acessos à praia, com prazo

determinado, segundo condições estabelecidas em conjunto com o órgão ambiental.

§ 2o A Secretaria do Patrimônio da União, o órgão ambiental e o Poder Público Municipal decidirão os casos omissos neste Decreto, com base na legislação vigente.

§ 3o As áreas de domı́nio da União abrangidas por servidão de passagem ou vias de acesso às praias e ao mar serão objeto de cessão de uso em favor do Municıṕio correspondente.

§ 4o As providências descritas no § 1o não impedem a aplicação das sanções civis, administrativas e penais previstas em lei. (destaquei).

E no caso do Municı́pio de Estância, houve adesão ao programa federal "Projeto Orla", com vistas à regularização da ocupação do espaço em contato com

praias e adjacências
2
.

Todos os atores responsáveis pela Zona Costeira, isto é, União, estado-membro, municı́pio e órgãos ambientais correspondentes possuem poderes para,
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administrativamente, determinar o embargo/demolição de construções irregulares. A conferir - Lei Federal nº 7.661/88:

Art. 6º. O licenciamento para parcelamento e remembramento do solo, construção, instalação, funcionamento e ampliação de atividades, com alterações das caracterıśticas naturais da Zona

Costeira, deverá observar, além do disposto nesta Lei, as demais normas especı́ icas federais, estaduais e municipais, respeitando as diretrizes dos Planos de Gerenciamento Costeiro.

§  1º. A falta ou o descumprimento, mesmo parcial, das condições do licenciamento previsto neste artigo serão sancionados com interdição, embargo ou demolição, sem prejuízo  da

cominação de outras penalidades previstas em lei.

§ 2º Para o licenciamento, o órgão competente solicitará ao responsável pela atividade a elaboração do estudo de impacto ambiental e a apresentação do respectivo Relatório de Impacto

Ambiental - RIMA, devidamente aprovado, na forma da lei. (destaquei).

E, em não sendo feito o devido licenciamento, o resultado é a nulidade dos alvarás de construção, somado à demolição, reparação do dano e retirada das acessões
indevidas. Veja-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  AMBIENTAL.  AÇAO  CIVIL  PUBLICA.  RESPONSABILIDADE  POR  DANO  CAUSADO  AO  MEIO  AMBIENTE.  ZONA  COSTEIRA.  LEI  7.661/1988.

CONSTRUÇAO DE HOTEL EM AREA DE PROMONTORIO. NULIDADE DE AUTORIZAÇAO OU LICENÇA URBANISTICO-AMBIENTAL. OBRA POTENCIALMENTE CAUSADORA DE SIGNIFICATIVA

DEGRADAÇAO  DO  MEIO  AMBIENTE.  ESTUDO  PREVIO  DE  IMPACTO  AMBIENTAL  -  EPIA E  RELATORIO  DE  IMPACTO  AMBIENTAL -  RIMA.  COMPETENCIA PARA O  LICENCIAMENTO

URBANISTICO-AMBIENTAL. PRINCIPIO DO POLUIDOR-PAGADOR (ART. 4°, VII, PRIMEIRA PARTE, DA LEI 6.938/1981). RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, § 1°, DA LEI 6.938/1981).

PRINCIPIO DA MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL (ART. 2°, CAPUT, DA LEI 6.938/1981).

1. Cuidam os autos de Ação Civil Pública proposta pela União com a inalidade de responsabilizar o Municıṕio de Porto Belo-SC e o particular ocupante de terreno de marinha e promontório, por

construção irregular de hotel de três pavimentos com aproximadamente 32 apartamentos.

[] 6. E inválida, ex tunc, por nulidade absoluta decorrente de vıćio congênito, a autorização ou licença urbanı́stico-ambiental que ignore ou descumpra as exigências estabelecidas por lei e atos

normativos federais, estaduais e municipais, não produzindo os efeitos que lhe são ordinariamente próprios (quod nullum est, nullum producit effectum), nem admitindo con irmação ou

convalidação.

7. A Lei 7.661/1988, que instituiu o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, previu, entre as medidas de conservação e proteção dos bens de que cuida, a elaboração de Estudo Prévio de

Impacto Ambiental - Epia acompanhado de seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental - Rima.

8.  Mister não  confundir prescrições técnicas e condicionantes que integram a licença urbanı́stico-ambiental  (= o  posterius)  com o próprio Epia/Rima (= o  prius),  porquanto este deve,

necessariamente, anteceder aquela, sendo proibido, diante da imprescindibilidade de motivação jurı́dico-cientı́ ica de sua dispensa, afastá-lo de forma implı́cita, tácita ou simplista, vedação que

se justi ica tanto para assegurar a plena informação dos interessados, inclusive da comunidade, como para facilitar o controle administrativo e judicial da decisão em si mesma.

9. Indubitável que seria, no plano administrativo, um despropósito prescrever que a União licencie todo e qualquer empreendimento ou atividade na Zona Costeira nacional. Incontestável

também que ao órgão ambiental estadual e municipal falta competência para, de maneira solitária e egoı́sta, exercer uma prerrogativa - universal e absoluta - de licenciamento ambiental no

litoral, negando relevância, na ixação do seu poder de polı́cia licenciador, à dominialidade e peculiaridades do sıt́io (como áreas representativas e ameaçadas dos ecossistemas da Zona Costeira,

existência de espécies migratórias em risco de extinção, terrenos de marinha, manguezais), da obra e da extensão dos impactos em questão, transformando em um nada fático-jurıd́ico eventual

interesse concreto manifestado pelo Ibama e outros órgãos federais envolvidos (Secretaria do Patrimônio da União, p. ex.).
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10. O Decreto Federal 5.300/2004, que regulamenta a Lei 7.661/1988, adota como "princıṕios fundamentais da gestão da Zona Costeira" a "cooperação entre as esferas de governo" (por meio de

convênios e consórcios entre União, Estados e Municıṕios, cada vez mais comuns e indispensáveis no campo do licenciamento ambiental), bem como a "precaução" (art. 5°, incisos XI e X,

respectivamente). Essa postura precautória, todavia, acaba esvaziada, sem dúvida, quando, na apreciação judicial posterior, nada mais que o fato consumado da degradação ambiental é tudo o

que sobra para examinar,  justamente por carência de diálogo e colaboração  entre os órgãos ambientais e pela visão  monopolista-exclusivista,  territorialista mesmo,  da competência de

licenciamento.

11. Pacı́ ica a jurisprudência do STJ de que, nos termos do art. 14, § 1°, da Lei 6.938/1981, o degradador, em decorrência do princıṕio do poluidor-pagador, previsto no art. 4°, VII (primeira

parte), do mesmo estatuto, é obrigado, independentemente da existência de culpa, a reparar - por óbvio que às suas expensas - todos os danos que cause ao meio ambiente e a terceiros afetados

por sua atividade, sendo prescindı́vel perquirir acerca do elemento subjetivo, o que, consequentemente, torna irrelevante eventual boa ou má-fé para ins de acertamento da natureza, conteúdo

e extensão dos deveres de restauração do status quo ante ecológico e de indenização.

12. Ante o princıṕio da melhoria da qualidade ambiental, adotado no Direito brasileiro (art. 2°, caput, da Lei 6.938/81), inconcebı́vel a proposição de que, se um imóvel, rural ou urbano,

encontra-se em região já ecologicamente deteriorada ou comprometida por ação ou omissão de terceiros, dispensável icaria sua preservação e conservação futuras (e, com maior ênfase,

eventual restauração ou recuperação). Tal tese equivaleria, indiretamente, a criar um absurdo cânone de isonomia aplicável a pretenso direito de poluir e degradar: se outros, impunemente,

contaminaram, destruıŕam, ou desmataram o meio ambiente protegido, que a prerrogativa valha para todos e a todos bene icie. [...] (REsp 769.753/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,

SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 10/06/2011).

2.4.2 Área de Proteção Ambiental Estadual: APA - Litoral Sul.

A Praia do Abaı́s também integra a Area de Proteção Ambiental - APA do Litoral Sul. A conferir o Decreto Estadual nº 13.468/93:

Art. 1º. Fica instituı́da a Area de proteção Ambiental do Litoral Sul do Estado de Sergipe (APA - Litoral Sul), limitada, ao sul, pela margem esquerda do Rio Real, no limite fronteiriço com o Estado

da Bahia; ao norte, pela margem direita do Rio Vaza-Barris; ao leste, pelo Oceano Atlântico; e ao oeste, por uma linha distante 10 Km (dez quilômetros) dos pontos de preamar média de 1831,

nos termos do PORTO-MARINST n.º 318.001-A, de 30 de setembro de 1982, e do Programa nacional de gerenciamento Costeiro.

[] Art. 3º. Competirá à Comissão Coordenadora da APA - Litoral Sul.

I. Elaborar, no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, o Plano de manejo (Zoneamento Ecológico-Econômico), para o desenvolvimento sustentado da APA - Litoral Sul, observada a legislação

pertinente, especialmente a resolução CONAMA n.º 10, de 14 de dezembro de 1988, respeitada a autonomia e o peculiar interesse municipal;

II. Analisar e emitir parecer prévio ao licenciamento dos projetos públicos e privados referentes ao parcelamento e utilização do solo, ao desenvolvimento turıśtico, habitacional, industrial,

agrıćola, agroindustrial, e outros projetos propostos para a área territorial da APA - Litoral Sul.

Parágrafo Único. O Plano de Manejo, a que se refere o inciso I do "caput" deste artigo, deverá contemplar, entre outras determinações, o sistema viário básico, o zoneamento de áreas para

implantação de complexos turıśticos e de lazer, assentamentos urbanos, unidades produtivas sócio-econômicos, e unidades de proteção ambiental, observados os princı́pios e diretrizes da

polıt́ica estadual de meio ambiente.

Art. 4º. A Secretaria de Estado do Planejamento, ica designada Administradora da APA - Litoral Sul, cabendo-lhe exercer a supervisão e iscalização das atividades a serem realizadas na área,

conforme for estabelecido no Plano de Manejo.

Processo Judicial Eletrônico: https://pje.jfse.jus.br/pje/Painel/painel_usuario/documentoHTML.seam?idBin=3900924&idProcesso...

23 de 49 22/04/2021 11:14



Parágrafo Único. A SEPLAN prestará assistência técnica aos Municıṕios abrangidos pela APA - Litoral Sul, bem como prestará as atividades de apoio necessárias ao funcionamento e atuação da

Comissão Coordenadora da mesma APA.

Art. 5º. Os órgãos e entidades públicas estaduais submeterão previamente à Comissão Coordenadora, referida no art. 2º deste Decreto, todo e qualquer projeto de investimento proposto para a

área abrangida pela APA - Litoral Sul.

Art. 6º. O exercı́cio do direito de propriedade na área da APA - Litoral Sul ica condicionado às restrições constantes da Lei federal n.º 6.902, de 27 de abril de 1981.

Como se vê, o Estado de Sergipe deveria "Analisar e emitir parecer prévio ao licenciamento dos projetos públicos e privados referentes ao parcelamento e
utilização do solo, ao desenvolvimento turístico, habitacional, industrial, agrícola, agroindustrial, e outros projetos propostos para a área territorial da APA - Litoral Sul"
[art. 3º, II] e iscalizar as atividades desenvolvidas naquele local [art. 4º, "caput"].

Paralela à questão da Zona Costeira, o Estado de Sergipe possui competência para exercer o poder de polı́cia ambiental no local e, mais do que isso, a
prerrogativa de  aprovar ou rejeitar os  projetos  a respectiva área, nos  termos do Plano  de Manejo. Mais  ainda: a administração da  APA -  Litoral Sul compete  à
Secretaria de Estado do Planejamento¸ independentemente dos órgãos ambientais.

Especi icamente  no  Estado  de  Sergipe,  o  órgão  executor da  polı́tica  estadual de  meio  ambiente  é  a  autarquia  ADEMA,  consoante  Lei  Estadual nº
5.858/2006:

Art. 20. São órgãos integrantes do Sistema Estadual do Meio Ambiente - SISEMA:

[...] II - a Administração Estadual do Meio Ambiente - ADEMA, autarquia estadual, vinculada à Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, órgão executor da polıt́ica estadual do meio

ambiente, com atribuição de exercer os poderes de polıćia ambiental, tais como, a iscalização, com aplicação de penalidades administrativas, e o licenciamento ambiental de atividades efetiva

ou potencialmente poluidoras;

A isso, deve ser acrescida a  possibilidade de atuação  administrativa nos termos da Lei  Federal nº  9.605/98, cujo  rol, no que interessa aqui, abarca

embargo de obra e sua demolição
3
.

Nesse pensar, sob o ponto de vista da APA - Litoral Sul, são especi icamente responsáveis pelo poder de polícia ambiental, licenciamento e outros o
Estado de Sergipe e a ADEMA.

2.4.3. Área de preservação permanente - APP.

O Relatório de Fiscalização Ambiental RFA-15981/2017-4947 ( ls. 23/44 do id. 4058502.2309414; e, ls. 01/27 do id. 4058502.2309415) destacou,
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como visto, que a Praia do Abaı́s é integrada, naturalmente, por vegetação de praia, ixadora de dunas, vegetação de restinga e ecossistema de manguezal
4
, além

da presença de dunas ixas e móveis, evidenciando tratar-se de Área de Preservação Permanente
5
;

A  supressão  de  vegetação,  nesses  casos,  é  excepcional,  só  possı́vel  em  três  hipóteses:  (i)  utilidade  pública;  (ii)  quando  o  manguezal  já  estiver
comprometido e a (iii) retirada da vegetação for essencial para urbanização de áreas ocupadas por pessoas de baixa renda. Eis o texto legal:

"Art. 8o A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Area de Preservação Permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto

ambiental previstas nesta Lei.

§ 1o A supressão de vegetação nativa protetora de nascentes, dunas e restingas somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública.

§ 2o A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente de que tratam os incisos VI e VII do caput do art. 4o poderá ser autorizada,

excepcionalmente, em locais onde a função ecológica do manguezal esteja comprometida, para execução de obras habitacionais e de urbanização, inseridas em projetos de

regularização fundiária de interesse social, em áreas urbanas consolidadas ocupadas por população de baixa renda." (destaquei).

Sem muito esforço, é óbvio que a construção unilateral de casas de veraneio não se enquadra nas hipóteses de supressão de vegetação em APP.

A vegetação em APP, seja o proprietário público ou privado, deve ser mantida e recomposta, o que rea irma a responsabilidade da União
6
. E é atribuição

do IBAMA atuar em tais casos. Vide Lei Federal nº 7.735/89:

Art.  2o E  criado o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -  IBAMA, autarquia federal dotada de personalidade jurıd́ica de direito  público,  autonomia

administrativa e inanceira, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, com a inalidade de: (Redação dada pela Lei nº 11.516, 2007)

I - exercer o poder de polıćia ambiental; (Incluıd́o pela Lei nº 11.516, 2007)

II - executar ações das polı́ticas nacionais de meio ambiente, referentes às atribuições federais, relativas ao licenciamento ambiental, ao controle da qualidade ambiental, à autorização de uso dos

recursos naturais e à iscalização, monitoramento e controle ambiental, observadas as diretrizes emanadas do Ministério do Meio Ambiente; e,

III - executar as ações supletivas de competência da União, de conformidade com a legislação ambiental vigente. (Incluıd́o pela Lei nº 11.516, 2007).

A dominialidade e omissão dos demais integrantes do SISNAMA - inclusive, a ADEMA - asseguram o poder-dever da autarquia federal. Corroborando esse
pensar, trago o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da 5ª Região:
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PROCESSUAL CIVIL.  EMBARGO  DE  OBRA DESTINADA A CONDOMINIO RESIDENCIAL. LICENCIAMENTO LEVADO  A EFEITO  POR ORGAO MUNICIPAL. LEGALIDADE  DA FISCALIZAÇAO

REALIZADA PELO IBAMA.

1. Prevalece o entendimento no âmbito do eg. Superior Tribunal de Justiça que "a atividade desenvolvida com risco de dano ambiental a bem da União pode ser iscalizada pelo IBAMA, ainda que

a competência para licenciar seja de outro ente federado". (STJ, 2ª T., AgRg no REsp 711.405/PR, rel. Min. Humberto Martins, julgado em 28.4.2009, DJe 15.5.2009).

2. In casu, a despeito da concessão de alvará de construção e licenças ambientais pelo órgão ambiental municipal, o IBAMA embargou empreendimento destinado à construção de condomı́nio

residencial, sob o fundamento de que a obra estava sendo realizada em área de preservação permanente (dunas). 3. Apelação e remessa o icial providas. (APELREEX 00109509020104058100,

Desembargador Federal Luiz Alberto Gurgel de Faria, TRF5 - Terceira Turma, DJE - Data: 12/03/2014 - Página: 131.)

2.4.4 Patrimônio da União - praia e terrenos de marinha.

Praia  marítima  é  a  "[...]  área  coberta  e descoberta  periodicamente pelas  águas,  acrescida  da  faixa  subseqüente de material detrítico,  tal como areias,
cascalhos, seixos e pedregulhos, até o limite onde se inicie a vegetação natural, ou, em sua ausência, onde comece um outro ecossistema" [art. 10, § 3º da Lei Federal nº
7.661/88], bem da União [art. 20, IV da CRFB].

Terreno de marinha, por sua vez, também integra o patrimônio da União [art. 20, VII da CRFB], e consiste na área de trinta e três metros, medidos
horizontalmente, para a parte de terra, da posição da linha de preamar média de 1831, situados no continente ou no contorno de ilhas, onde se faça sentir a in luência
das marés, oscilação periódica de cinco centı́metros para mais ou para menos, no nı́vel das águas [art. 2º do Decreto-Lei nº 9.760/46].

Diversos documentos  que  instruem  o feito con irmam  a  atual,  crescente  e  desordenada  ocupação  da  faixa  dominial  da  UNIÃO  pelo  setor
privado, revelando a atuação ine iciente dos réus mesmo após diversas tentativas de solução negociada da questão posta.

Inicialmente, as imagens de satélite de id. 4058502.3546514 a id. 4058502.3546532 revelam a dimensão do problema: são diversos os imóveis
ocupando a propriedade da UNIÃO [aproximadamente 120 ocupações, sendo que destas, apenas 52 foram efetivamente noti icadas pela UNIÃO ( l. 38 do id.
4058502.2309381) e, mesmo assim, tais noti icações, ao que parece, foram ignoradas pelos ocupantes (documento de ls. 25/26 do id. 4058502.2309385)].

Além  disso,  os  registros  fotográ icos  apresentados  pela  UNIÃO  e  datados  de  fevereiro/2020  revelam  que  construções,  obras  e  reformas
permanecem sendo realizadas a pleno vapor na área litigiosa:

-  Documento  de  l.  01 do  id.  4058502.3546191 e  ls.  03/08 do  id.  4058502.3546263 -  materiais  de  construção  disposta  defronte  a  um  imóvel em
edi icação/reforma e que está muito próximo a uma área com aparente vegetação de restinga e a poucos metros do mar;

- Documento de l. 08 do id. 4058502.3546230 - casa em construção a poucos metros do mar; e,

- Documento de l. 09 do id. 4058502.3546355 - imóvel em reforma;

A situação mostrada pelas fotogra ias foi descrita pela UNIAO no Relatório de Fiscalização de id. 4058502.3546376:

"A ação de iscalização, na área do Povoado Abaıś, municıṕio de Estância/SE, em atendimento à demanda judicial, nos autos do processo nº 0803293-41.2018.4.05.8502, teve como objetivo a

realização de levantamento, em conjunto com os demais réus da ação, de informações acerca das caracterıśticas das ocupações e levantamento de informações, sendo este relatório, parte
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integrante do relatório conjunto a ser apresentado pelos órgãos listados no processo, abrangendo os imóveis situados nas áreas de domıńio da União, delimitadas pela LPM-1831, vide processo

administrativo nº 10586.000530/1996-20, homologado em 22 de junho de 1999, apresentado no croqui anexo ao presente relatório.

A ação de iscalização teve como objetivos especı́ icos, comuns a todos os réus:

1. Veri icação da existência de obras em execução na área abrangida pelo processo judicial;

2. Remoção de obstáculos e estruturas impeditivas de acesso às praias;

3. A ixação de placas indicativas na área abrangida pelo processo (Já realizada); e

4. A realização de iscalização contıńua, na área em litıǵio, de modo a coibir novas ocupações ou reforma e/ou ampliação das obras existentes.

(...) Destacamos a existência de uma ocorrência situada na área, localizada a rua Eraldo Franco Feitosa, S/N, sob coordenadas UTM 687533.40 m E e 8747643.39 m N, que

durante a realização de vistoria na área para caracterização e quali icação dos lotes situados na área, em questão, realizada em 06 de dezembro de 2019, foi identi icada pela

equipe de iscalização, conforme relatado no Relatório de Fiscalização Individual - RFI 1139 (8961567) e constante do processo SEI nº 10154.155013/2019-33.

Trata-se  de  imóvel  alvenaria,  em  fase  inicial  de  construção, tendo  como  responsável  o  sr.  WAGNER  PRATA  DE  JESUS  COSTA,  CPF 016.902.815-10. Em  decorrência  da

constatação de obras em execução na área, delimitada no item 10, e sem haver comprovação da regularidade da obra, perante aos órgãos competentes, fora lavrado o Auto de

embargo nº 015/2019 (8961570) determinando a paralisação das obras e a apresentação de documentação para análise da regularidade das mesmas.

Além desta, foi veri icada a existência de imóvel em fase de ampliação/reforma, situado  no  setor sudeste do povoado  (identi icadas nas fotos 19 e 20) onde foi possível

constatar  a  realização  de  obras  e  ampliação  da  área do  imóvel. Veri icamos  a  construção  de  muro  em alvenaria, circundando  o  imóvel, e  outras  estruturas. Segundo

informações apresentadas pela Prefeitura Municipal de Estância, o imóvel fora alvo de embargo, por parte da municipalidade, determinando a paralisação das obras, e que

esta repassará os dados de identi icação do autuado para que esta SPU/SE adote as providências cabíveis ao caso." (destaquei).

Embora, formalmente, a UNIÃO revele que esteja agindo, o fato é que a referida atuação vem se mostrando absolutamente ine icaz no caso
concreto, visto que novas ocupações (construções,  reformas e obras) se multiplicam no local (mesmo após sua "atuação").  Isto  ica evidente da leitura dos
Relatórios de Fiscalização apresentados pelo MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA:

- Entre maio e julho de 2020 foram identi icados "homens em plena labuta da construção civil, material de construção no passeio ou via, restos de material
processado como argamassa e/ou concreto e edi icação com material aplicado visivelmente fresco", resultando em 10 noti icações dos responsáveis pelas obras (id.
4058502.4017455); e,

- A mesma situação foi lagrada entre agosto e outubro de 2020, culminando com mais 29 noti icações (id. 4058502.4263361 e id. 4058502.4263363).

Em suma: à medida que o tempo passa a ocupação irregular da área litigiosa é ampliada. E, no caso concreto, é inegável que o crescimento desordenado
da área ocorre "debaixo das vistas" da UNIAO e dos demais requeridos, que são  condescendentes com as  ações  dos particulares. Os  documentos acima indicados
revelam uma atuação meramente formal dos requeridos, que, efetivamente, pouco ou nada fazem para evitar a ampliação das ocupações irregulares na Praia do Abaı́s
e se limitam a assistir "de camarote" ao crescimento do problema.

Isto  não  deveria  estar  ocorrendo,  já  que  nos  termos  do  Decreto-Lei  nº  9.760/1946,  que  dispõe  sobre  os  bens  da  União,  compete  à  Secretaria  de
Patrimônio da União - SPU, demarcar os terrenos de marinha [art. 9º], discriminá-los [art. 19] e tomar as seguintes providências quanto às ocupações irregulares:
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Art. 20. Aos bens imóveis da União, quando indevidamente ocupados, invadidos, turbados na posse, ameaçados de perigos ou confundidos em suas limitações, cabem os remédios de direito

comum.

[] Art. 61. O S.P.U. exigirá de todo aquêle que estiver ocupando imóvel presumidamente pertencente à União, que lhe apresente os documentos e tı́tulos comprobatórios de seus direitos sôbre o

mesmo.

[] Art. 63. Não exibidos os documentos na forma prevista no art. 61, o S.P.U. declarará irregular a situação do ocupante, e, imediatamente, providenciará no sentido de recuperar a União a posse

do imóvel esbulhado.

§ 1º Para advertência a eventuais interessados de boa fé e imputação de responsabilidades civis e penais se fôr o caso, o S.P.U. tornará pública, por edital, a decisão que declarar a irregularidade

da detenção do imóvel esbulhado.

§ 2º A partir da publicação da decisão a que alude o § 1º, se do processo já não constar a prova do vı́cio manifesto da ocupação anterior, considera-se constituıd́a em má fé a detenção de imóvel

do domıńio presumido da União, obrigado o detentor a satisfazer plenamente as composições da lei.

Há  o  dever de  (i)  cadastrar  [vide  também  art.  6º  da  Lei  Federal  nº  9.636/98];  (ii)  veri icar  seu  estado  de  uso; e,  (iii)  tomar  medidas  judiciais  e
extrajudiciais no caso de invasões e outras ocupações indevidas.

A comum justi icativa apresentada de falta de meios materiais para iscalização dos terrenos de marinha não pode ser levada em consideração,
já que basta lembrar o que a Lei Federal nº 9.636/98 prevê a requisição de força militar federal para a empreitada:

Art. 11. Caberá à SPU a incumbência de iscalizar e zelar para que sejam mantidas a destinação e o interesse público, o uso e a integridade fıśica dos imóveis pertencentes ao patrimônio da União,

podendo, para tanto, por intermédio de seus técnicos credenciados, embargar serviços e obras, aplicar multas e demais sanções previstas em lei e, ainda, requisitar força policial federal e

solicitar o necessário auxı́lio de força pública estadual.

§ 1o Para ins do disposto neste artigo, quando necessário, a SPU poderá, na forma do regulamento, solicitar a cooperação de força militar federal.

Como se vê, não há justi icativa jurı́dica para que a União se omita no seu dever de cadastrar, demarcar e iscalizar as ocupações ilegais, tomando todas
as providências pertinentes para fazer cessar irregularidades detectadas.

2.5 Da tutela de urgência.

2.5.1 Verossimilhança: da injusti icada omissão da Administração Pública.
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Como destacado anteriormente, a  Praia do Abaı́s  foi  e  está  sendo "privatizada", ocupada irregularmente sem qualquer controle efetivo por parte do
Poder Público.

As imagens de satélite de id. 4058502.3546514 a id. 4058502.3546532 con irmam esta assertiva.

Acerca da atuação do Poder Público, resta óbvia a omissão, ou melhor, "jogo de empurra" por parte dos réus:

- O Procedimento Administrativo nº 1.35.000.001680/2011-79, instaurado pelo MPF no longı́nquo ano de 2011, contou com diversas diligências e
trabalhos técnicos;

-  A  Nota  Técnica  nº  000054/2013  DITEC/SE/IBAMA ( ls.  24/26  do  id.  4058502.2309343);  o  documento  produzido  pela  SPU  de  ls.  06/08  do  id.
4058502.2309347; o  Relatório  de  Fiscalização  Ambiental RFA-15981/2017-4947 produzido  pela  ADEMA ( ls. 23/44 do  id.  4058502.2309414; e,  ls.  01/27 do  id.
4058502.2309415);  o  Parecer  Técnico  nº  300/2018-SEAP  de  ls.  24/35  do  id.  4058502.2309430  produzido  pelo  MPF;  e,  a  Nota  Técnica  nº  15022/2019-MP
(documento de id. 4058502.2888884), acima citados, constataram a situação danosa ao meio ambiente e ao patrimônio federal;

-  Nas  sucessivas  reuniões/audiências, os  réus  participaram  e  anuı́ram  com  a  ixação  de  metas,  parâmetros  e  assunção  de  obrigações  para  tentar uma  solução
negociada do  problema. No  entanto, como visto  acima, não  houve avanços  efetivos  (a  ocupação  somente  está  se  aprofundando no  local), restando a saı́da  mais
gravosa, que é a imposição de obrigações, sob pena de sanções;

- E fato público e notório, como destacado anteriormente, que novas construções são erguidas a cada dia;

- Muros, muretas, enrocamento, cercas e demais obstáculos prejudicam o acesso público à praia; e,

-  Não vêm sendo respeitadas as áreas de desova de tartarugas marinhas, havendo clara diminuição  e perda desses espaços em evidente prejuı́zo ao
processo reprodutivo de espécies em extinção.

Ainda que se ignorem todos os documentos técnicos, todas as fotos e demais avaliações,  é impossível que nenhum dos agentes públicos não tenha
percebido ao longo de todos esses anos que construir casas de veraneio na faixa de areia da praia - rectius, "dentro da praia" - é completamente irregular, e
não tenha reunido meios para um efetivo embargo de obra ou demolição, nada.

Causa espécie que em outros casos, a conduta dos réus é  bem mais austera, como na tentativa de regularização/derrubada de humildes barracas de
praia  e quiosques  ao  longo da Praia de Aruana (Aracaju/SE), ou invasões  por movimentos ditos  "sociais", sem-teto, em áreas  de mangue, também  em  Aracaju e
adjacências.

Então, trago o derradeiro argumento: há de se promover o exercı́cio do poder de polı́cia e controle do patrimônio público federal dentro de padrões
mínimos uniformes, seja para praias ditas "de alto padrão" [o caso], seja para os demais. No mı́nimo, por uma questão de isonomia.

2.5.2 Perigo da demora.

A urgência a exigir a pronta intervenção judicial é  evidente, já  que conforme o Relatório de Fiscalização Ambiental RFA-15981/2017-4947 produzido
pela ADEMA ( ls. 23/44 do id. 4058502.2309414; e, ls. 01/27 do id. 4058502.2309415):
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"A pressão sobre o meio ambiente e, principalmente, a ocupação de áreas costeiras incitou a ação de mecanismos legais, a im de proteger e organizar a ocupação da zona costeira dentre elas

as áreas de dunas que cobrem grandes porções da costa sergipana.

Nos loteamentos e ocupações em processo  observam-se ações impactantes como, casas ocupando  áreas de dunas, retirada de material  arenoso  e vegetação de restinga,

arruamento em direção a dunas e vegetação de restinga e ocupação de terraços marinhos que servem de proteção quanto ao avanço do mar, ocupações de intensa planície de

de lação que servem de zona de carga de aquíferos subterrâneos e drenagem natural da área, barramento da ação das marés que inviabilizam o acesso à praia e interferem na

beleza cênica da região." (destaquei).

Ademais, na esteira deste mesmo documento, é  também evidente que a pressão  imobiliária no local é  fator claro de impacto sobre as  áreas aptas à
reprodução de tartarugas marinhas. A construção  de imóveis  muito  próximas à  preamar máxima e dentro  da área de marinha causam inegáveis  danos  ao  meio
ambiente, especialmente diminuindo as áreas de desova destes animais, que estão ameaçados de extinção.

Em suma, a permanência e, principalmente, a expansão das construções irregulares na área da Praia do Abaı́s, em região  de restinga e dunas (APP),
maximizarão sobremaneira o dano ambiental, além de ocasionar diariamente o impedimento do livre acesso da população à praia e impedir a reprodução de espécies
de tartarugas marinhas em risco de extinção.

Para além disso, como visto acima, as  construções  em  área de APP na região  do Abaı́s  estão  em franca expansão, ocorrendo à  margem de qualquer
controle do poder público. O boom imobiliário somente aprofundará, ou mesmo, tornará irreversı́vel o dano ambiental, com mais e mais pessoas construindo casas de
veraneio no local.

Outros dois pontos precisam ser destacados:

- Há de se tutelar a boa-fé de terceiros que, crendo na licitude dos empreendimentos, venham a despender recursos na Praia do Abaı́s; e,

- Consoante será registrado abaixo, em tese, está-se diante de fatos com relevância penal, até  mesmo, em permanência delitiva, com possibilidade de
prisão em lagrante delito.

2.5.3 Das medidas a serem adotadas.

Aprecio os pedidos urgentes do autor, agrupando-os por eixo temático.

2.5.3.1 Vedação a novas construções e paralisação das que estão em curso.

Requereu o MPF:

"1) a concessão liminar de tutela provisória de urgência, determinando-se, sob pena de multa diária:
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1.1) à requerida UNIÃO FEDERAL, que se abstenha de conceder ato autorizativo para instalação, construção, reconstrução e funcionamento de qualquer edi icação/atividade existente ou que

pretenda se instalar na faixa de praia e em região de restinga ou dunas (área de preservação permanente), localizada no Povoado Praia do Abaı́s, Municıṕio de Estância/SE;

1.2) ao requerido MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA,  que se abstenha de conceder alvarás, autorizações, licenças ou congêneres, para instalação,  construção,  reconstrução e funcionamento de

qualquer edi icação/atividade existente ou que pretenda se instalar na faixa de praia e em região de restinga ou dunas (área de preservação permanente), localizada no Povoado Praia do Abaıś,

Municıṕio de Estância/SE;

1.3) à ADEMA, ao IBAMA e ao ESTADO DE SERGIPE (por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hı́dricos - SEMARH), que se abstenham de conceder licenças

ambientais ou congêneres, ou qualquer tipo de permissão, para instalação, construção, reconstrução e funcionamento de qualquer edi icação/atividade existente ou que pretenda se instalar na

faixa de praia, em região de restinga ou dunas (área de preservação permanente), localizada no Povoado Praia do Abaı́s, municı́pio de Estância/SE;

1.4) a TODOS OS REQUERIDOS que adotem as medidas administrativas e judiciais destinadas a paralisar imediatamente eventuais obras de construção, reconstrução e reforma de bares,

barracas, residências e quaisquer construções já iniciadas, ou que venham a ser irregularmente iniciadas no curso desta ação, em toda a extensão da orla marı́tima da Praia do Abaı́s,  em

desconformidade com os parâmetros e exigências legais de tutela do meio ambiente, de ordenamento do uso do solo urbano e de preservação do patrimônio público federal, apresentando

relatórios trimestrais a esse juıźo;" (destaques no original).

Em  sendo  a  Praia  do  Abaı́s  (i)  Zona  Costeira  e  área  de  desova  de  tartarugas  marinhas  em  extinção; (ii)  bem  da  União;  (iii)  área  de  preservação
permanente [vegetação de restinga, ixadora de dunas e manguezal]; e, (iv) Area de Preservação Ambiental Estadual, com exigência de parecer prévio e anuência do

Estado  de  Sergipe  para  qualquer  projeto,  ainda  que  residencial
7
,  não  há  dúvidas  quanto  à  pertinência  dos  pedidos  acima,  pois  todos  os  réus  possuem

responsabilidades quanto à preservação e gestão da área.

E  que nem  a  União  [a  proprietária  dos  terrenos de  marinha  e  praias  marı́timas] ou o  Estado  de Sergipe  [titular da Area de Preservação  Ambiental
Estadual,  que  deveria  também  apreciar os  projetos] e  muito  menos os  órgãos  ambientais  concordaram, ao que se  sabe, com  qualquer empreendimento  na  área
litigiosa.

E mesmo que tivessem anuı́do, as inúmeras restrições legais impossibilitam a ocupação urbana, como procedida.

Nesse  pensar,  jamais  nenhum  dos  réus  poderiam  conceder  licenças  e  autorizações,  nem  mesmo  o  Municı́pio  de  Estância  poderia  conceder
unilateralmente alvarás de construção e assemelhados e, o que é mais grave, exigir cobrança de IPTU, dando ares de legitimidade a uma invasão.

Assim, a vedação a novas construções e suspensão das que estão em andamento, é medida importante para o im de:

(i) Conter o dano ambiental;

(ii) Evitar seu agravamento;

(iii) Evitar que terceiros de boa-fé tenham prejuı́zos vultosos, investindo na construção em imóveis juridicamente condenados, seja iniciando-as, seja
prosseguindo com as mesmas.
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2.5.3.2 Liberação do acesso à praia.

O MPF pediu ainda:

"1) a concessão liminar de tutela provisória de urgência, determinando-se, sob pena de multa diária:

()  1.10) a TODOS OS REQUERIDOS que promovam a imediata remoção dos obstáculos encontrados em áreas comuns (cercas, tapumes, muros e quaisquer outros), que inviabilizem ou

di icultem o acesso dos cidadãos à Praia do Abaı́s, em todas as direções, apresentando relatório a esse juı́zo em 30 (trinta) dias;" (destaques no original).

O pedido de retirada/remoção das cercas, muros, muretas, tapumes, enrocamentos e demais barreiras fı́sicas que estejam impedindo o acesso à praia é
pertinente, eis que se deve ter em conta que:

- União, Municı́pio de Estância e Estado de Sergipe são responsáveis pela execução material dos pedidos acima, os dois primeiros, por força do Plano de
Gerenciamento Costeiro, e o último, por ser a área em questão APA do Litoral Sul;

- A Secretaria de Patrimônio da União, inclusive, pode requisitar força militar federal para a execução da medida:

Lei Federal nº. 9636/98.

Art. 11. Caberá à SPU a incumbência de iscalizar e zelar para que sejam mantidas a destinação e o interesse público, o uso e a integridade fıśica dos imóveis pertencentes ao patrimônio da União,

podendo, para tanto, por intermédio de seus técnicos credenciados, embargar serviços e obras, aplicar multas e demais sanções previstas em lei e, ainda, requisitar força policial federal e

solicitar o necessário auxı́lio de força pública estadual.

§ 1o Para ins do disposto neste artigo, quando necessário, a SPU poderá, na forma do regulamento, solicitar a cooperação de força militar federal.

- IBAMA e ADEMA também são responsáveis por tais ações uma vez que também são executores da polı́tica ambiental.

Prazo para liberação do acesso à praia: 120 dias, com comprovação quadrimestral das ações em juízo.

2.5.3.3 Levantamento de dados.

Pede o MPF:
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"1) a concessão liminar de tutela provisória de urgência, determinando-se, sob pena de multa diária:

(...) 1.6) a TODOS OS REQUERIDOS que efetuem levantamento atual em toda a extensão da Praia do Abaı́s, de inindo as áreas non aedi icandi e de preservação permanente, os terrenos de

marinha, bem como o alinhamento dos bares e residências, apresentando a esse juıźo, no prazo de 30 (trinta) dias, relatórios, plantas e mapas que demonstrem as invasões e os avanços

ocorridos nos terrenos de marinha e nas áreas de uso comum do povo;" (destaques no original).

Tendo em mente que o processo ilegal de ocupação da Praia do Abaı́s é uma realidade dinâmica, o pedido de levantamento de dados acima requerido é
imprescindı́vel, tanto sob o  ponto de vista probatório [evitar a destruição dos marcos caracterı́sticos dos ecossistemas], como para não  vedar o desenvolvimento
lı́cito da região, equilibrando preservação e desenvolvimento sustentável.

O pedido objetiva não a demarcação da APA Litoral Sul [o que já está de inido no art. 1º do Decreto Estadual nº 13.468/93] e sim, delimitar quais áreas,
dentro da Praia do Abaı́s são ou não de preservação permanente e terrenos de marinha.

A delimitação dos terrenos de marinha e outros é da alçada apenas da União, via SPU.

Sob a vertente ambiental, todos os réus são responsáveis pelo levantamento, como já abordado anteriormente.

Fixo o prazo de 120 dias para cumprimento, com comprovação em juı́zo, pois o prazo requerido pelo MPF é por demais curto.

2.5.3.4 Noti icação/autuação dos ocupantes da área e possibilidade de regularização das ocupações.

Requereu o MPF:

"1) a concessão liminar de tutela provisória de urgência, determinando-se, sob pena de multa diária:

() 1.5) ao MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA que, no prazo de 60 (sessenta) dias, providencie o cadastramento e autuação de todas as construções, e seus respectivos responsáveis, que estiverem

situadas na faixa de praia, em região de restinga ou dunas (área de preservação permanente), do Povoado Praia do Abaı́s, municıṕio de Estância/SE, apresentando relatório a esse juıźo;

() 1.7) à ADEMA e ao IBAMA, com a delimitação de toda área de preservação permanente e áreas non aedi icandi localizadas na aludida praia, promovam, no prazo de 60 (sessenta) dias, a

autuação dos responsáveis pelas construções ali situadas, que não respeitaram a distância legal para as edi icações e/ou estiverem lançando esgoto na praia ou praticando outras agressões

ambientais, adotando as demais medidas cabı́veis para coibir as agressões identi icadas e apresentando a esse juı́zo os autos de infração e os relatórios oriundos da referida atuação que

possibilitarão a identi icação dos imóveis e seus ocupantes;

1.8) à UNIÃO, que promova, no prazo de 60 (sessenta) dias, a noti icação, nos termos da legislação pertinente, de todos os responsáveis pelos imóveis que persistam na ocupação irregular de

terrenos da União na área de preservação permanente localizada no Povoado Praia do Abaıś, no municıṕio de Estância/SE, apresentando relatório do levantamento efetuado e das medidas
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adotadas;" (destaques no original).

Decorrência do levantamento de dados é a autuação/noti icação daqueles permanecerem ocupando terreno da União ou APP.

Para tanto, deverão os réus tomar as medidas extrajudiciais para tanto, noti icando os interessados, avaliando se é possı́vel alguma regularização e, se
não o for, tomar as providências administrativas ou judiciais para coibir os abusos, recuperação da área degradada, etc.

De se salientar que os réus deverão obedecer ao devido processo legal administrativo e, à luz do caso concreto, ver como realizar o interesse público.

Fixo o prazo de 180 dias, a contar do cumprimento do item anterior (levantamento de dados), com apresentação de relatórios semestrais em juı́zo.

2.5.3.5. Colocação de placas para sinalização das restrições ao direito de construir.

Neste ponto, requereu o MPF:

"1) a concessão liminar de tutela provisória de urgência, determinando-se, sob pena de multa diária:

(...) 1.11) a TODOS OS REQUERIDOS, que promovam a a ixação, a manutenção e conservação, de placas indicativas de que o local constitui área pública de propriedade da União e área de

preservação permanente, non aedi icandi, insuscetıv́el de ocupação;" (destaques no original).

Naturalmente, com o escopo de evitar que empresários ou investidores desavisados invistam numa região cuja licitude da ocupação é controversa; e,
novamente, com o escopo de evitar maiores danos, tanto ambientais, como ao setor privado, de iro tal pedido.

Prazo: 30 dias.

2.5.3.6 Exercício do poder de polícia na área litigiosa.

Por im, o MPF pleiteou:

"1) a concessão liminar de tutela provisória de urgência, determinando-se, sob pena de multa diária:
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() 1.9) a TODOS OS REQUERIDOS que realizem a contıńua vigilância da área em referência durante o curso da ação, emitindo, para conhecimento deste juıźo, até o julgamento de initivo da

demanda, relatórios trimestrais, de modo a coibir novas ocupações irregulares em área non aedi icandi e de preservação permanente, a modi icação das existentes, e promover a demolição

imediata de qualquer nova construção porventura detectada, inclusive a tıt́ulo de reforma/ampliação das edi icações irregularmente erguidas;" (destaques no original).

O pedido é de todo pertinente: os réus precisam sair da letargia em que se encontram e concretizar os diversos comandos legais que exigem o exercı́cio
do poder de polı́cia administrativo/ambiental, a im de evitar novas ocupações irregulares na área litigiosa.

Fixo a periodicidade semestral para apresentação de relatórios em juı́zo.

2.6 Respeito à separação dos poderes, direito de terceiros e proporcionalidade da ordem judicial e sua reversibilidade.

A presente decisão objetiva corrigir a omissão dos réus, na tutela de seu patrimônio (União) e ambiental (Zona Costeira e APP), não estando a substituir
o poder de polı́cia da Administração, que deverá seguir os ditames legais normais à espécie, o devido processo administrativo, etc.

A ordem implica, no im das contas, de tutelar o patrimônio público ante a inação administrativa, pois todos os procedimentos aqui ordenados incluem-
se no poder-dever da Administração, não havendo nenhuma novidade, mera execução material de comandos normativos.

Por conseguinte, não há falar em violação à separação dos poderes.

Sobre o direito de terceiros, cada caso concreto será analisado individualmente, pela Administração. Assim, por exemplo, se se tratar de imóvel com
regularização possı́vel, caberá ao interessado e Poder Público resolverem-se nas instâncias próprias ou, quando muito, em eventual ação ajuizada por dependência a
esta ACP (vide tópico a respeito do litisconsórcio passivo necessário).

Repita-se: este processo cuida da situação geral da Praia do Abaı́s, da omissão dos réus e não de casos especı́ icos, cuja situação, caso a caso, deverá ser
discuta no foro e modo adequados.

2.7 Outras providências.

2.7.1 Medida cautelar.

Para assegurar a efetividade da decisão nestes autos, evitar o aprofundamento dos danos ambientais e que particulares desinformados invistam seus
recursos sem saber de todos os riscos jurı́dicos envolvidos na Praia do Abaı́s, determino o seguinte:

- Expeçam-se ofı́cios aos cartórios de registros de imóveis de Estância, para o im de cienti icar os negociadores de imóveis situados na Praia do Abaı́s
para que tenham ciência do trâmite desta ação civil pública;

-  Que  a  Secretaria  da  7ª Vara elabore comunicado, em  linguagem  simples,  informando  a  existência  desta  ação  civil pública  e  a  natureza  da  ordem
deferida, encaminhando-o ao Setor de Comunicação para divulgação no site da JFSE.
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03. CONCLUSÃO.

Ante o exposto, de iro parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência para determinar as seguintes providências quanto à Praia do Abaı́s:

3.1 Vedação a novas construções e paralisação das que estão em curso.

3.1.1  Determinar  que  a  UNIÃO  se  abstenha  de conceder  ato  autorizativo  para  instalação,  construção,  reconstrução  e  funcionamento  de  qualquer
edi icação/atividade existente  ou que pretenda  se  instalar na faixa  de  praia  e  em  região  de  restinga  ou dunas  (área  de  preservação  permanente),  localizada no
Povoado Praia do Abaı́s, Municı́pio de Estância/SE.

3.1.2 Determinar que o MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA se abstenha de conceder alvarás, autorizações, licenças ou congêneres, para instalação, construção,
reconstrução e funcionamento de qualquer edi icação/atividade existente ou que pretenda se instalar na faixa de praia e em região de restinga ou dunas (área de
preservação permanente), localizada no Povoado Praia do Abaı́s, Municı́pio de Estância/SE.

3.1.3  Determinar que a ADEMA, o IBAMA e o ESTADO DE SERGIPE (por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hı́dricos -
SEMARH) se abstenham de conceder licenças ambientais ou congêneres, ou qualquer tipo de permissão, para instalação, construção, reconstrução e funcionamento
de qualquer edi icação/atividade existente ou que pretenda se instalar na faixa de praia, em região de restinga ou dunas (área de preservação permanente), localizada
no Povoado Praia do Abaı́s, Municı́pio de Estância/SE.

Prazo: cumprimento imediato, pois se trata de obrigação de não fazer.

3.1.4 Determinar que TODOS OS REQUERIDOS adotem medidas administrativas e judiciais destinadas a paralisar imediatamente eventuais obras de
construção, reconstrução e reforma de bares, barracas, residências e quaisquer construções já iniciadas, ou que venham a ser irregularmente iniciadas no curso desta
ação,  em  toda  a  extensão  da  orla  marı́tima  da  Praia  do  Abaı́s,  em  desconformidade  com  os  parâmetros  e  exigências  legais  de  tutela  do  meio  ambiente,  de
ordenamento do uso do solo urbano e de preservação do patrimônio público federal.

Prazo: 180 dias, com prova semestral das ações nestes autos.

3.2 Liberação do acesso à praia.

3.2.1 Determinar que TODOS OS REQUERIDOS promovam a imediata remoção dos obstáculos encontrados em áreas comuns (cercas, tapumes, muros,
enrocamentos e quaisquer outros), que inviabilizem ou di icultem o acesso dos cidadãos à Praia do Abaı́s, em todas as direções.

Prazo: 120 dias, com prova quadrimestral das ações nestes autos.
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3.3 Levantamento de dados.

3.3.1 Determinar que TODOS OS REQUERIDOS efetuem levantamento atual em toda a extensão da Praia do Abaı́s, de inindo as áreas non aedi icandi e
de preservação permanente, os terrenos de marinha, bem como o alinhamento dos bares e residências, apresentando a esse juı́zo relatórios, plantas e mapas que
demonstrem as invasões e os avanços ocorridos nos terrenos de marinha e nas áreas de uso comum do povo.

Prazo: 120 dias, com apresentação  nos autos. Se por conta de documentos como mapas e outros for difı́cil a digitalização, autoriza-se a entrega do
levantamento por meio fı́sico, no cartório da 7ª Vara.

3.4 Noti icação/autuação dos ocupantes da área e possibilidade de regularização das ocupações.

3.4.1 Feito levantamento do item anterior, determinar que:

3.4.1.1 O MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA providencie o cadastramento e autuação de todas as construções, e seus respectivos responsáveis, que estiverem
situadas na faixa de praia, em região de restinga ou dunas (área de preservação permanente), do Povoado Praia do Abaı́s, municı́pio de Estância/SE.

3.4.1.2 A ADEMA e o IBAMA promovam a autuação dos responsáveis pelas construções em área de preservação permanente e áreas non aedi icandi
identi icadas na Praia do Abaı́s, que não respeitaram a distância legal e/ou estiverem lançando esgoto na praia ou praticando outras agressões ambientais, adotando
as demais medidas cabı́veis para coibir as agressões identi icadas e apresentando a esse juı́zo os autos de infração e os relatórios oriundos da referida atuação, que
possibilitarão a identi icação dos imóveis e seus ocupantes.

3.4.1.3  A UNIÃO  promova  a  noti icação,  nos  termos  da  legislação  pertinente,  de  todos  os  responsáveis  pelos  imóveis  que  persistam  na  ocupação
irregular de terrenos da União na área de preservação permanente localizada no Povoado Praia do Abaı́s, no municı́pio de Estância/SE, apresentando relatório do
levantamento efetuado e das medidas adotadas.

Prazo: 180 dias, a contar do cumprimento do item anterior (levantamento de dados), com apresentação de relatórios semestrais  em juı́zo.

3.5. Colocação de placas para sinalização das restrições ao direito de construir.

3.5.1 Determinar que TODOS OS REQUERIDOS promovam a a ixação, a manutenção e conservação, de placas indicativas de que o local constitui área
pública de propriedade da União e área de preservação permanente, non aedi icandi, insuscetı́vel de ocupação.

Prazo: 30 dias, com comprovação nos autos.

3.6 Exercício do poder de polícia na área litigiosa.

3.6.1  Determinar que TODOS OS REQUERIDOS realizem  a  contı́nua vigilância  da Praia  do  Abaı́s  durante  o curso  da  ação, emitindo relatórios  para
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conhecimento  deste  juı́zo,  até  o  julgamento  de initivo  da  demanda,  de  modo  a  coibir  novas  ocupações  irregulares  em  área  non  aedi icandi  e  de  preservação
permanente,  a  modi icação  das  existentes,  e  promover  a  demolição  imediata  de  qualquer  nova  construção  porventura  detectada,  inclusive  a  tı́tulo  de
reforma/ampliação das edi icações irregularmente erguidas.

Prazo: Fixo a periodicidade semestral para apresentação de relatórios em juı́zo.

3.7 Os réus devem observar a situação concreta de cada um dos ocupantes/invasores, devendo cada caso ser discutido na via e foro adequados.

3.8 Sanções pelo descumprimento das determinações anteriores: multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por réu, por cada dia de atraso, sem
prejuı́zo de outras medidas. Para as obrigações de não fazer, ixo multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em caso de descumprimento.

3.9 Situações especiais que possam interferir no curso dos prazos ou obstaculizar o cumprimento da ordem judicial devem ser comunicados a este juı́zo,
que as apreciará, ponderando o prazo, obstáculo e di iculdade de sua superação, inclusive, deferindo prorrogação, se assim for necessário.

3.10  A União e IBAMA, caso necessitem, podem requisitar administrativamente força militar federal para auxiliar nos trabalhos [art. 11, § 2º da Lei

Federal nº 9.636/98]
10

.

3.11 Inde iro o pedido de dilação de prazo formulado pelo Estado de Sergipe e pela ADEMA [item 2.1].

3.12 Litisconsórcio passivo necessário [item 2.2]. Emenda da inicial.

3.12.1 Em relação a este ponto, determino o seguinte:

3.12.1.1 Tendo em mente a grande quantidade de réus a serem incluídos nestes autos, a im de se imprimir alguma racionalidade ao processo,
intime-se o MPF para que no prazo de 90 dias apresente plano estruturado, com a lista dos potenciais réus já identi icados.

3.12.1.2 Com base nos dados disponı́veis, divida a área litigiosa em lotes e comece a ajuizar, no prazo seguinte de 90 dias, ações contra os ocupantes
irregulares e as concessionárias de serviços públicos da área (todos deverão ser cadastrados nesta demanda, para que possam acompanhá-la), individualizando cada
situação  de  fato  e  o  fazendo  em  autos  apartados,  que  devem  ser  distribuı́dos  por  dependência  a  esta  ACP,  preferencialmente  começando  das  áreas  mais
ecologicamente sensı́veis (beira-mar), partindo para o interior.

3.12.1.3 Não atendida a determinação, como na  prática  estará havendo desistência de fração do pedido,  será aplicado o art.  40 do CPP por
analogia, enviando-se o caso à Câmara de Coordenação e Revisão do MPF.
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3.13 Expeçam-se ofı́cios aos cartórios de registros de imóveis de Estância [item 2.7.1].

3.14 Deverá a Secretaria da 7ª Vara elaborar comunicado, em linguagem simples, informando a existência desta ação civil pública e a natureza da ordem
deferida, encaminhando-o ao Setor de Comunicação para divulgação no site da JFSE [item 2.7.1].

3.15  Em  resposta  ao  expediente  de  id.  4058502.4319422,  encaminhe-se  cópia  desta  decisão  ao  Juı́zo  estadual, informando  que, de  acordo  com  os
documentos enviados por aquela Vara Cı́vel, não foi possı́vel analisar a compatibilidade desta ação com aqueloutra em trâmite na Justiça Estadual.

3.16Citem-se os réus.

3.17 Intimem-se o ICMBio e o TAMAR para que digam se tem interesse em intervir no feito e em que qualidade.

Intimem-se. Citem-se. Cumpra-se.

Estância/Se, data infra.
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1 Art. 14. O Poder Público Municipal, observadas as normas e os padrões federais e estaduais, planejará e executará suas atividades de gestão da zona costeira em articulação com os órgãos estaduais, federais e com a sociedade,

cabendo-lhe:

I - elaborar, implementar, executar e acompanhar o PMGC, observadas as diretrizes do PNGC e do PEGC, bem como o seu detalhamento constante dos Planos de Intervenção da orla marıt́ima, conforme previsto no art. 25 deste

Decreto;

II - estruturar o sistema municipal de informações da gestão da zona costeira;

III - estruturar, implementar e executar os programas de monitoramento;

IV - promover o fortalecimento das entidades diretamente envolvidas no gerenciamento costeiro, mediante apoio técnico, inanceiro e metodológico;

V - promover a compatibilização de seus instrumentos de ordenamento territorial com o zoneamento estadual;

VI - promover a estruturação de um colegiado municipal.
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2 http://www.mma.gov.br/component/k2/item/945.html?Itemid=887#sergipe
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3 Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º:

I - advertência;

II - multa simples;

III - multa diária;

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e lora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veı́culos de qualquer natureza utilizados na infração;

V - destruição ou inutilização do produto;

VI - suspensão de venda e fabricação do produto;

VII - embargo de obra ou atividade;

VIII - demolição de obra;

IX - suspensão parcial ou total de atividades;

X - (VETADO)

XI - restritiva de direitos.
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4 Segundo o art. 3º do Código Florestal (Lei 12.651/12):

"XIII - manguezal: ecossistema litorâneo que ocorre em terrenos baixos, sujeitos à ação das marés, formado por vasas lodosas recentes ou arenosas, às quais se associa, predominantemente, a vegetação natural conhecida como

mangue, com in luência luviomarinha, tıṕica de solos limosos de regiões estuarinas e com dispersão descontı́nua ao longo da costa brasileira, entre os Estados do Amapá e de Santa Catarina;

[] XVI - restinga: depósito arenoso paralelo à linha da costa, de forma geralmente alongada, produzido por processos de sedimentação, onde se encontram diferentes comunidades que recebem in luência marinha, com cobertura

vegetal em mosaico, encontrada em praias, cordões arenosos, dunas e depressões, apresentando, de acordo com o estágio sucessional, estrato herbáceo, arbustivo e arbóreo, este último mais interiorizado;".
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5 Art. 4º do Código Florestal (Lei 12.651/12):

"Art. 4o Considera-se Area de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei:

[...] VI - as restingas, como ixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;

VII - os manguezais, em toda a sua extensão;".
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6 Art. 7º do Código Florestal (Lei 12.651/12):

"Art. 7o A vegetação situada em Area de Preservação Permanente deverá ser mantida pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer tı́tulo, pessoa fıśica ou jurıd́ica, de direito público ou privado.

§ 1o Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em Area de Preservação Permanente, o proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer tı́tulo é obrigado a promover a recomposição da vegetação, ressalvados os usos

autorizados previstos nesta Lei.

§ 2o A obrigação prevista no § 1o tem natureza real e é transmitida ao sucessor no caso de transferência de domı́nio ou posse do imóvel rural.".
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7 Decreto Estadual nº. 13.468/93. Art. 3º. Competirá à Comissão Coordenadora da APA - Litoral Sul. [...] II. Analisar e emitir parecer prévio ao licenciamento dos projetos públicos e privados referentes ao parcelamento e utilização

do solo, ao desenvolvimento turı́stico, habitacional, industrial, agrıćola, agroindustrial, e outros projetos propostos para a área territorial da APA - Litoral Sul.
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8 Art. 20 - Invadir, com intenção de ocupá-las, terras da União, dos Estados e dos Municıṕios:

Pena: Detenção de 6 meses a 3 anos.

Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem, com idêntico propósito, invadir terras de órgãos ou entidades federais, estaduais ou municipais, destinadas à Reforma Agrária.

Processo Judicial Eletrônico: https://pje.jfse.jus.br/pje/Painel/painel_usuario/documentoHTML.seam?idBin=3900924&idProcesso...

47 de 49 22/04/2021 11:14



9 CAPITULO IX - Disposições Penais

Art. 50. Constitui crime contra a Administração Pública.

I - dar inıćio, de qualquer modo, ou efetuar loteamento ou desmembramento do solo para ins urbanos, sem autorização do órgão público competente, ou em desacordo com as disposições desta Lei ou das normas pertinentes do

Distrito Federal, Estados e Municipıós;

II - dar inıćio, de qualquer modo, ou efetuar loteamento ou desmembramento do solo para ins urbanos sem observância das determinações constantes do ato administrativo de licença;

III - fazer ou veicular em proposta, contrato, prospecto ou comunicação ao público ou a interessados, a irmação falsa sobre a legalidade de loteamento ou desmembramento do solo para ins urbanos, ou ocultar fraudulentamente

fato a ele relativo.

Pena: Reclusão, de 1(um) a 4 (quatro) anos, e multa de 5 (cinco) a 50 (cinqüenta) vezes o maior salário mıńimo vigente no Paı́s.

Parágrafo único - O crime de inido neste artigo é quali icado, se cometido.

I - por meio de venda, promessa de venda, reserva de lote ou quaisquer outros instrumentos que manifestem a intenção de vender lote em loteamento ou desmembramento não registrado no Registro de Imóveis competente.

II - com inexistência de tıt́ulo legı́timo de propriedade do imóvel loteado ou desmembrado, ressalvado o disposto no art. 18, §§ 4o e 5o, desta Lei, ou com omissão fraudulenta de fato a ele relativo, se o fato não constituir crime mais

grave.

Pena: Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa de 10 (dez) a 100 (cem) vezes o maior salário mıńimo vigente no Paı́s.

Art. 51. Quem, de qualquer modo, concorra para a prática dos crimes previstos no artigo anterior desta Lei incide nas penas a estes cominadas, considerados em especial os atos praticados na qualidade de mandatário de loteador,

diretor ou gerente de sociedade.

Parágrafo único. (VETADO)

Art. 52. Registrar loteamento ou desmembramento não aprovado pelos órgãos competentes, registrar o compromisso de compra e venda, a cessão ou promessa de cessão de direitos, ou efetuar registro de contrato de venda de

loteamento ou desmembramento não registrado.

Pena: Detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa de 5 (cinco) a 50 (cinqüenta) vezes o maior salário mıńimo vigente no Paı́s, sem prejuı́zo das sanções administrativas cabı́veis.
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10 Art. 11. Caberá à SPU a incumbência de iscalizar e zelar para que sejam mantidas a destinação e o interesse público, o uso e a integridade fıśica dos imóveis pertencentes ao patrimônio da União, podendo, para tanto, por

intermédio de seus técnicos credenciados, embargar serviços e obras, aplicar multas e demais sanções previstas em lei e, ainda, requisitar força policial federal e solicitar o necessário auxıĺio de força pública estadual.

§ 1o Para ins do disposto neste artigo, quando necessário, a SPU poderá, na forma do regulamento, solicitar a cooperação de força militar federal.
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