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DECISÃO

ADMINISTRATIVO.  AMBIENTAL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  OCUPAÇÃO
IRREGULAR  DA  PRAIA  DA  CAUEIRA  E  DE  TERRENOS  DE  MARINHA.
OCUPAÇÃO  DE  IMÓVEIS  DA  UNIÃO.  ÁREAS  DE  PRESERVAÇÃO
PERMANENTE - APP E DE NIDIFICAÇÃO DE TARTARUGAS-MARINHAS.

1.  A  Praia  da  Caueira  possui  várias  facetas  jurídicas,  cujo  liame  geral  é
regulamentar/limitar sua ocupação, protegendo-a. É, ao mesmo tempo, (i) integrante da
Zona Costeira e área de desova de espécies de tartarugas marinhas em extinção, (ii) Área
de Proteção Ambiental Estadual - APA Litoral Sul, (iii) patrimônio da União [praia e
terreno de marinha] e, por fim, (iv) área de preservação permanente - APP.

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

3.  Ocupação  irregular  do  patrimônio  imobiliário  federal.  Loteamento,  aterramento  e
construção  de  casas  de  veraneio,  parte  delas  avançando na  linha  de  praia.  Cercas  e
obstáculos físicos ao acesso do povo ao mar.

4. Dano ao meio ambiente, às áreas de reprodução de tartarugas marinhas, ao patrimônio
paisagístico,  às  dunas  e  vegetação  de  preservação  permanente.  Poluição.  Falta  de
esgotamento  sanitário.Invasão  da  linha  de  praia  e  prejuízo  ao  acesso  coletivo  -
"privatização" de imóveis públicos. Quebra da isonomia.

5. Reiterada omissão do Poder Público.

6. Tutela de urgência deferida para que os réus, na medida de suas responsabilidades,
exercitem seus poderes de polícia ambiental e tutela do patrimônio público, notificando
os ocupantes, retirando as construções irregulares e obstáculos ao livre acesso à praia.

7. Integração, no polo passivo, dos supostos ocupantes irregulares. Precedente do TRF5.

8. Caso semelhante à "Praia do Saco" [vizinha], cuja liminar foi mantida pelo TRF da 5ª
Região [ACP 0800002-72.2014.4.05.8502T; AI 0802225-90.2014.4.05.0000, etc].

9. Virtual ocorrência de crimes, o que leva à requisição de inquérito policial [art. 40 do
CPP].

 

1. Relatório

Cuidam os autos de ação civil pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - MPF
em  face  da  UNIÃO,  do  INSTITUTO  BRASILEIRO  DO  MEIO  AMBIENTE  E  DOS
RECURSOS  NATURAIS  RENOVÁVEIS  -  IBAMA/SE,  do  ESTADO  DE  SERGIPE,  da
ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - ADEMA e do MUNICÍPIO DE
ITAPORANGA D'AJUDA/SE.

Narra  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  -  MPF  que,  após  representação  formulada
(OFI.0007.000569-5/2014  de  21/08/2014  -  fl.  12  do  id.  4058502.2327348),  instaurou  o
Procedimento Administrativo nº 1.35.000.001921/2014-22 (convertido em Inquérito Civil em
07/05/2015), tendo apurado, em resumo, o seguinte:
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- a área litigiosa, denominada Povoado Praia da Caueira, localizada no Município de
Itaporanga D'Ajuda/SE, está inserida em faixa litorânea/zona costeira (ambiente típico
de litoral), caracterizada como área de preservação permanente, eis que composta por
vegetação  de  praia,  fixadora  de  dunas,  vegetação  de  restinga  e  ecossistema  de
manguezal. Foram observados, ainda, no local campos de dunas (móveis e fixas), 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 dunas; retirada de
material arenoso e vegetação de restinga; arruamento em direção a dunas e vegetação
de restinga; ocupação da faixa de areia com barramento da ação das marés,  o que
inviabiliza o acesso à praia e causa prejuízos à desova de tartarugas marinhas; etc...).
Teria havido, ainda, invasão da propriedade pública federal; e,

- nas palavras do MPF, o:

"() exercício ineficiente do poder de polícia 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 Praia da Caueira, acarretando
verdadeira privatização do espaço público de uso coletivo do povo e a degradação do
meio  ambiente,  com  influência  direta  na  reprodução  de  espécies  de  tartarugas
marinhas ameaçadas de extinção.".

Em síntese:  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.

Determinou-se, em seguida, a citação dos réus para apresentarem resposta, postergando-se a
análise  da  tutela  de  urgência  para  depois  da  apresentação  das  contestações  (id.
4058502.2330154).

Os  réus  foram  regularmente  citados  (id.  4058502.2386678,  id.  4058502.2401702,  id.
4058502.2405732, id. 4058502.2405736 e id. 4058502.2405745). Em seguida:

-  a  ADEMA  apresentou  a  manifestação  de  id.  4058502.2425678  requerendo  a
designação de audiência de conciliação, providência adotada em demanda semelhante
(ACP 0803293-41.2018.4.05.8502, que trata da ocupação irregular da Praia do Abaís,
localizada no Município de Estância/Se);

-  o  ESTADO DE SERGIPE apresentou a contestação de id.  4058502.2549878, ao
tempo  em que  encampou,  na  manifestação  de  id.  4058502.2513123,  o  pedido  de
designação de audiência de conciliação formulado pela ADEMA;

- a UNIÃO apresentou a contestação de id. 4058502.2522829/4058502.2522830;

- o IBAMA apresentou a contestação de id. 4058502.2527861. Também requereu a
designação de audiência de conciliação (id. 4058502.2545522); e,

- o MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA/SE deixou transcorrer o prazo legal
sem apresentação de contestação (id. 4058502.2531550).

Em seguida, os autos vieram conclusos. Passo a decidir.

 

2. Revelia

Devidamente citados, a ADEMA e o MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA/SE deixaram
transcorrer em branco o prazo legal sem apresentação de contestação. Deste modo, decreto a
revelia da ADEMA e do MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA/SE, não se operando,
contudo, os efeitos do art. 319, do CPC, por força do art. 320, inc. II do CPC.
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3. Audiência de conciliação

Como visto acima, a ADEMA, acompanhada pelo ESTADO DE SERGIPE e pelo IBAMA,
requereu a designação de audiência de conciliação. Não é caso, data venia:

- Não parece ser do interesse do MPF a realização de audiência de conciliação. Ao
contrário, após longa tramitação do Inquérito Civil nº 1.35.000.001921/2014-22 (desde
o ano de 2014) e diante da inércia dos demandados resolveu, finalmente, provocar o
Judiciário - como último recurso. Isso fica evidente na seguinte passagem da inicial:

"(...)  embora tenha transcorrido prazo mais que razoável para a apresentação
dos autos de infração pela ADEMA, nada foi remetido ao MPF, de forma que não
se pode mais aguardar, especialmente, tendo em vista a continuidade das ações
predatórias para com o meio ambiente, a continuidade dos processos erosivos, o
alarmante uso desordenado do solo, tudo demandando a atuação do Judiciário, a
fim  de  compelir  os  entes  e  órgãos  públicos  a  exercer  suas  obrigações
constitucionais e legais.".

- Os demandados (inclusive a ADEMA, que encabeçou o pedido de designação de
audiência,  mas  que,  como  visto  da  transcrição  acima,  não  foi  sequer  "capaz"  de
apresentar no Inquérito Civil os autos de infração requisitados pelo MPF), portanto,
tiveram todas as oportunidades ao longo de 5 anos para encontrarem uma solução
extrajudicial  para  o  problema  discutido  nesta  demanda.  Contudo,  empurraram-no
"com a barriga", ao tempo em que os problemas denunciados pelo MPF somente se
agravaram;

-  Para  além  disso,  é  preciso  destacar  a  notória  resistência  do  Poder  Público  em
conciliar. Insistir neste tipo de solução somente atrasará ainda mais a obtenção de uma
saída definitiva 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 da Praia do Saco, localizada no Município 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 judicias, é muito provável que também serão capazes
de descumprir eventual acordo, se este, efetivamente, um dia vier a se concretizar; e,

- Enfim: tudo leva a crer que os pedidos de audiência de conciliação, ao invés de uma
sincera e real tentativa de solução para a questão, são, 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 ao MPF extrajudicialmente e que elas sejam apresentadas em Juízo para discussão e
homologação;  ou,  que  futuramente,  com  o  amadurecimento  da  causa,  possa-se  tenetar  a
conciliação total ou parcial dos pontos controvertidos.

Ante tais razões, indefiro por ora o pedido de designação de audiência de conciliação.

4. Preliminares

4.1 Legitimidade passiva.

A UNIÃO argumenta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Contudo, a
área litigiosa corresponde à zona costeira, patrimônio nacional [art. 225, § 4 da Constituição da
República],  havendo  competência  comum da  União,  Estado-membro  e  Município  para  sua
proteção,  cujas  responsabilidades  estão  disciplinadas  na  Lei  Federal  nº.  7.661/88,  Plano
Nacional de Gerenciamento Costeiro e que será esmiuçada ao longo desta decisão. IBAMA e
ADEMA, enquanto órgãos ambientais da União e Estado-membro, têm participação obrigatória,
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como se verá com mais vagar adiante. Os réus, portanto, são partes legítimas para figurarem no
polo passivo.

Afasto a preliminar.

 

4.2 Inépcia da inicial.

Sustenta o IBAMA que a inicial seria inepta, pois "não define com a exatidão precisa um dos
elementos essenciais de seus pedidos, referente à delimitação espacial/geográfica da área que
intitula ser 'praia da Caueira' e/ou 'Povoado Caueira'".

O argumento não pode ser acolhido.

Ao contrário do que alega o IBAMA, a área litigiosa foi precisamente delimitada pelo autor,
existindo nos autos do Inquérito Civil nº 1.35.000.001921/2014-22, que acompanha a inicial,
diversos documentos produzidos por alguns dos requeridos (UNIÃO e ADEMA) e pelo próprio
MPF,  com  mapas,  imagens  de  satélite  e  coordenadas  geográficas,  que  são  mais  do  que
suficientes  para  precisar  a  extensão  da  área  litigiosa.  Isto  permite,  de  forma  suficiente,  o
exercício do contraditório pelo IBAMA.

Cito, como exemplo:

- O Relatório de Fiscalização Ambiental -  RFA-15981/2017-4947 (fls. 04/38 do id.
4058502.2327412  e  id.  4058502.2327414),  produzido  pela  ADEMA,  que  deixa
evidente a localização e extensão da área litigiosa, trazendo diversos dados que podem
[e  devem]  ser  utilizados  pelo  IBAMA  para  que  identifique  a  área,  tais  como
coordenadas geográficas,  pontos coletados - vide anexo do documento - e diversas
imagens;

- Também neste sentido o Parecer Técnico nº 1330/2018-SPPEA produzido pelo MPF
(fls.  54/63  do  id.  4058502.2327402),  que  apresenta  figuras  com  coordenadas
geográficas  da  área  apontada  na  inicial  e  imagens  de  satélite  da  área  ocupada,
inclusive  com levantamento  aerofotográfico  comparativo  entre  os  anos  de  1988 e
2016; e,

-  O  documento  de  fls.  01/03  do  id.  4058502.2327407,  confeccionado  pela
SPU/UNIÃO, que vem acompanhado de planta da situação da área ocupada.

Em suma: há dados suficientes para a perfeita delimitação da área litigiosa.

Como se não fossem suficientes tais  documentos,  é  preciso destacar  que todos os  dados  e
informações  sobre  a  área  em  questão  sempre  estiveram  acessíveis  ao  IBAMA  durante  a
tramitação do Inquérito Civil nº 1.35.000.001921/2014-22, sendo necessário mencionar que a
autarquia participou ativamente do procedimento conduzido pelo MPF e nunca opôs a alegação
de desconhecimento da área litigiosa (o IBAMA participou, por exemplo, da audiência de fls.
23/26 do id.  4058502.2522833,  mas  não  demonstrou  desconhecer,  em absoluto,  a  área  em
questão).

Diga-se de passagem, a Praia da Caueira é um dos destinos turísticos mais conhecidos do litoral
sergipano - impossível, portanto, que o IBAMA desconheça, de fato, a sua localização.

Não há, portanto, fundamento na alegação do IBAMA, razão pela qual rejeito a tese de inépcia
da inicial.

 

4.3 Litisconsórcio passivo necessário.

Segundo  o IBAMA é  "necessária  a  formação do  litisconsórcio  passivo  necessário,  com a
citação  pelo  MPF  de  todos  aqueles  que  possuem  as  edificações  que  o  autor  deseja  ver
demolidas", bem como das "empresas de saneamento e de distribuição de energia [que] serão
diretamente afetadas pela decisão judicial".
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Com razão, neste ponto, o IBAMA.

Percebe-se que o MPF pretende, dentre outros pedidos, a recuperação ambiental da área e a
demolição das construções irregulares existentes na Praia da Caueira.

Havendo pedido demolitório de ocupações irregulares em área de preservação permanente e de
domínio da UNIÃO, é imprescindível  a  identificação e integração ao feito,  na condição de
litisconsortes passivos necessários, dos proprietários/ocupantes dos imóveis cuja demolição se
postula,  bem como  das  concessionárias  prestadoras  de  serviços  públicos  (fornecimento  de
energia  e  água/esgoto),  que  serão  direta  ou  indiretamente  atingidos  pelas  determinações
requeridas pelo MPF. Neste sentido:

AMBIENTAL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  ZONA  COSTEIRA,  ÁREA  DE
PROTEÇÃO  AMBIENTAL  (APA),  ÁREA  DE  PRESERVAÇÃO  PERMANENTE
(APP) E TERRENO DE MARINHA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE PATRIMÔNIO
IMOBILIÁRIO FEDERAL.  DANO AO MEIO AMBIENTE.  PARALISAÇÃO DE
OBRAS E ADOÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS PROTETIVAS. RAZOABILIDADE.
DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES.  SUSPENSÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
CITAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DOS IMÓVEIS. 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  (Município  de  Estância,  União,  IBAMA,  Estado  de  Sergipe  e
ADEMA), na medida de suas responsabilidades,  exercitem seus poderes de polícia
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 verossímil  e a  demora da decisão venha a provocar dano irreparável  ou de
difícil 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  Municípios  o  dever  de  proteger  o  meio  ambiente  e  combater  a  poluição  em
qualquer de suas formas.

5. In casu, tendo sido verificada 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,  afigura-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 edificações, 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 difícil 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).
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Esta providência foi atendida na ACP 0800002-72.2014.4.05.8502T (que cuida da ocupação
irregular  da  Praia do Saco,  localizada  no  Município  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:

"Emenda à inicial

2. O MPF limitou-se a listar os réus, sem mencionar a situação específica de cada
imóvel  e  a  alegada  violação  à  legislação,  algo  que  inviabiliza  o  exercício  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
Juízo.",  já  que  de  nada  adianta  "determinar  o  ingresso  das  centenas  de  possíveis
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 mínimos de exposição da causa de pedir e
pedidos compatíveis 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  possível,  sem  sacrificar  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
impossível 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  perícias,  audiências,  recursos  individualizados,  etc;  c)
determinar a tramitação em apenso, por dependência, em nada prejudica nenhuma
das partes - ao contrário, reflete 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.
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6. O uso da palavra caos não é exagerada: só com o acréscimo de duas petições e
alguns ofícios, 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 litígio 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 princípio 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 fim, 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
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 da Caueira é 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 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  fim 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 confirmado 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, acolho parcialmente a preliminar arguida pelo IBAMA e determino o
seguinte:

- Tendo em mente a grande quantidade de réus a serem incluídos nestes autos, a
fim 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 identificados;

- Com base nos dados disponíveis, 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 distribuídos por dependência a
esta  ACP,  preferencialmente  começando  das  áreas  mais  ecologicamente  sensíveis
(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.

 

5. Tutela de urgência
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Conforme inicial,  há  alguns  pontos  que reclamam decisão  imediata,  de  modo a  estabilizar
juridicamente a região, evitando a ocorrência de ilícitos, aprofundamento de dano ambiental e
dar ciência à coletividade acerca dos fatos, evitando danos a terceiros desavisados. O parâmetro
é o processo da Praia do Saco, decisão que antecipatória  que fora mantida pelas instâncias
superiores, não obstante as dezenas de recursos apresentados. Todavia, a Caueira tem algumas
peculiaridades abaixo discriminadas.

 

5.1 Situação fática da Praia da Caueira.

Narra o MPF na inicial, sinteticamente, que estaria havendo omissão no exercício do poder de
polícia 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 da Caueira, 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.

A  ADEMA, por  meio  do  Relatório  de  Fiscalização Ambiental  RFA-15981/2017-4947  (fls.
04/38 do id. 4058502.2327412 e id.  4058502.2327414), derivado de visita in loco, registrou
que:

"A vegetação nativa predominante na área vistoriada, de modo geral, corresponde a
vegetação  de  praia,  fixadora  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 figuras do
mapeamento geomorfológico. Nesse mapeamento realizado foram classificados dois
grupos  de  formas  para  a  área  em  questão.  Cada  grupo  abrangeu  as  formas
correspondentes, considerando-se, desse modo, sua origem.

a) Ambiente praial

O  setor  praial  vistoriado  reflete  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,  turísticas 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 período médio de 12,4
horas (preamar e baixamar).

É possível identificar (Figura 02) uma linha deposicional bem demarcada (linha de
preamar máxima) na área de acumulação a qual se estende longitudinalmente de forma
significativa no setor analisado. Dessa linha de acumulação em direção ao oceano, há
pequeno declive que culmina em ruptura topográfica no setor final do depósito emerso
vinculado a acumulação praial. Os pontos georeferenciados nessa figura e nas que se
seguem refletem 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  definiram  a  área
temporariamente seca, hachurada, e que compõe a zona não edificante. A zona não
edificante pode sofrer alterações a partir dos movimentos de marés, das flutuações do
regime climático e dos processos de ocupação e usos dessa área.

No  primeiro  segmento,  figura  02,  pontos  05  a  10,  foram  identificadas  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 edificante,
uma área inconsolidada que sofre influência 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
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Esse setor recebe modificações constantes na sua configuração pela ação dos agentes
erosivos  e  deposicionais,  provenientes  da  energia  das  ondas,  fator  climático,
características dos sedimentos, velocidade dos ventos e da amplitude da oscilação do
nível 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  Piauí  (Figura  28),  sendo  que  esta  última  na  região  onde  os
processos  erosivos  apresentam-se  moderados,  porém  intensos.  Ainda  foram
identificadas, 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 nível do mar e/ou de um balanço sedimentar
negativo do sistema praial, sendo difícil 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  intensificam 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, (figuras 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, figura 19), que aceleram
a ocupação desordenada no litoral.

Outras feições são observadas adentrando a zona identificada como não edificante, 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,
definidos 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 possível estado morfológico refletivos (Figuras 23 a
25).

As dunas móveis observadas caracterizam-se pela ausência de vegetação, que sofreram
migração. Já as dunas fixas 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
conflito com o parcelamento e uso do solo, estas detém importância fundamental no
equilíbrio  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 edificante entre as espécies de restinga são a salsa-
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de-praia (Ipomoea brasiliensis), Carrasco (Quercus coccifera) e a Rubiacea (Borreria
verticillata) além da fixadora de dunas funciona como alimento e manutenção da fauna
neste  local.  A  fauna  do  ambiente  de  dunas  móveis  é  rara  e  pouco  diversificada,
sobretudo  quando  situada  mais  longe  de  algum tipo  de  fonte  de  água  potável.  É
representada principalmente por crustáceos do grupo dos decápodes (siris) e alguns
anelídeos poliquetas. Dentre os vertebrados, tem-se pequenos répteis (lagartos). Já nas
dunas vegetadas  observa-se uma maior  diversificação e  quantificação das  espécies
faunísticas.

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
Abaís.

A pressão sobre o meio ambiente e,  principalmente,  a ocupação de áreas costeiras
incitou a ação de mecanismos legais, a fim 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  deflação  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 edificante 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 edificante foi baseado na previsão usual
para o  aumento do nível  do mar  e  em parâmetros regionais da área.  O litoral  sul
possui,  aproximadamente,  36  km  de  extensão  e  crescimento  urbano  intenso,
influenciadas pelas atividades de lazer e turismo. Apresentam início de erosão costeira
e  ocupação  de  áreas  próximas  ao  mar.  Os  parâmetros  utilizados  levam  em
consideração a retrogradação, a progradação, e o perfil  ativo. A vulnerabilidade foi
observada  e  estabelecida  em  função  do  nível  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 fixas que ocupam a área em questão, figura 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
deflação que em períodos de chuvas permanecem alagadas compreendendo o sistema
de drenagem natural da área.

() 6. CONCLUSÃO

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, abaís e caueira. Observamos o
sistema  praial  e  pós-praia,  em seu  aspecto  físico,  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  promoção  de  construções  em solo  não
edificável,  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 identificação 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.
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() Nesse sentido, apresentamos um mapa contendo o litoral do Povoado Saco, Abaís e
Caueira, georeferenciado a partir do Google Earth, 2016, aferidos in loco, uma zona de
não edificante 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).

Já o Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade - ICMBio, registrou o seguinte:

-  Ofício SEI nº 6/2017-TAMAR-Av. Pirambu-SE/DIBIO/ICMBio (fls.  25/27 do id.
4058502.2327383 e fls. 01/02 do id. 4058502.2327384):

"1. O Centro TAMAR/ICMBio, desde 1989, diretamente ou através de parceiros,
executa no litoral sul de Sergipe o programa de proteção e manejo das desovas de
tartarugas marinhas ao longo das praias. Nestas, a tartaruga oliva, Lepidochelys
olivacea, detém a maioria dos registros reprodutivos, fazendo desta região a mais
importante do país para essa espécie.

2. No litoral sul de Sergipe a equipe da Base de Pesquisa do Abais, localizada na
Área Estadual de Proteção Ambiental do Litoral Sul APA do Litoral Sul (Decreto
SE 13.468 de 21 de janeiro de 1993), monitora diariamente 36 km de praias. Os
monitoramentos permitem registrar além das dados reprodutivos das tartarugas
marinhas,  impactos ambientais associados a atividades  humanas a exemplo da
especulação imobiliária, a iluminação pública excessiva, transito de veículos na
praia e deposição inadequada de lixo orgânico.

3. Atualmente, associado à ocupação desordenada, destaca-se a grande quantidade
de enrocamentos nas  praias (acumulo de pedras para  evitar  a  ação natural  do
avanço do mar),  os quais descaracterizam as áreas e invariavelmente tomam o
trecho afetado incompatível com o uso público, além de representar perda da área
de desova de tartarugas marinhas. Destaca-se que, segundo o artigo 29, inciso 2,
da lei nº 9605/1998, tal prática é um crime ambiental, por destruir área de natural
de reprodução destes animais. A resolução CONAMA 10/1996 determina que o
Centro Tamar-ICMBio deve ser ouvido quando às obras ou intervenções costeiras
nesta região.

4.  A  deposição  de  pedras  nas  praias  do  litoral  sul  é  mais  notável  no  trecho
próximo á Orla da Caueira, município de Itaporanga D'Ajuda, e praia do Saco, em
Itaporanga d'Ajuda. Destaca-se que nas duas últimas semanas de setembro, nestas
praias  foram  observadas  novas  deposições  de  pedras  e  movimentação  de
caçambas e trator. Atualmente, após a nova deposição de pedras, não restam áreas
aptas à reprodução de tartarugas marinhas no trecho de 1500 metros na Caueira.
Nessa área, era possível registrar cerca de 200 ninhos de tartarugas marinhas, com
nascimento de aproximadamente 16 mil filhotes, por temporada em média.

5. No âmbito do inquérito civil n° 1.35.000.000088/2014-1, foi relatado que, além
do  problema  com  trânsito  de  veículos  e  acesso  público  às  praias,  os
enroscamentos  impactam  a  área  de  reprodução  dos  animais,  com  ainda
interferência  na  dinâmica  sedimentar  costeira  da  região,  gerando  riscos
desconhecidos para as demais praias.

6. Na última quinta-feira, dia 28 de setembro, o secretário de meio ambiente do
município de Itaporanga d'Ajuda informou verbalmente durante visita realizada à
equipe do TAMAR, que na Praia do Saco, os enrocamentos são realizados por
particulares, sem autorização do governo municipal. Destacamos que na região da
Praia  do  Saco  não  se  registram  desovas  de  tartarugas  marinhas,  tal  fato
possivelmente está associado ao comportamento natural da espécie e à associação
ao  estuário  próximo,  de  modo  que  as  intervenções  mais  danosas  hoje  são
registradas na Caueira, com comprometimento desta praia de reprodução.

7.  No  sentido  de evitar  maior  perda  de  áreas  aptas  reprodução de  Tartarugas
marinhas, o Centro TAMAR, informa a necessidade de interrupção da construção
de novos enrocamentos nas praias do litoral sul de Sergipe, de competência das
instâncias  aqui  comunicadas,  assim  como  recomenda  a  execução  de  medidas
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preventivas a tal prática, se colocando à disposição para discutir  a  questão, na
busca conjunta de soluções para os problemas gerados." (destaquei).

-  Ofício  SEI  nº  30/2017-TAMAR-Vitória-ES/DIBIO/ICMBio  (fl.  41  do  id.
4058502.2327402):

"O ICMBio, através do Centro TAMAR, destaca que todo o litoral de Sergipe,
incluindo a área com pleito para ocupação, é caracterizado como praia de desova
de  tartarugas  marinhas,  espécies  ameaçadas  de  extinção,  segundo  a  Portaria
MMA Nº 444, de 17 de dezembro de 2014.

Ao longo do litoral do município de Itaporanga, o Centro TAMAR observa que
várias construções foram realizadas muito próximas à preamar máxima e muito
provavelmente,  dentro da área de marinha. Tais construções,  hoje representam
prejuízo  à  praia  de  desova  de  quelônios,  uma  vez  que  a  dinâmica  e  erosão
costeira, ocasionam uma redução na faixa de areia da praia, e para preservar suas
construções,  moradores  realizam  sem  autorização  a  deposição  de  rochas  nas
praias, tornando o trecho inviável para a reprodução das tartarugas, ou ainda para
o uso por banhistas. Outro impacto se refere ao uso de fontes de iluminação nas
ocupações próximas à praia, com o efeito de desorientar os animais.

O Centro TAMAR/ICMBio ainda quantifica a total extensão de praias 'perdidas'
nos municípios de Itaporanga e Estância, litoral sul de Sergipe, dada a presença de
ocupações muito próximas ao mar e em terreno de marinha. Tal dano ambiental
deve ser objeto de relatório específico.

Nesse sentido, de modo a evitar a ampliação dos danos ao meio ambiente, assim
como ao próprio patrimônio público ou privado, face as variações da linha de
costa, por causas naturais ou antrópicas, o Centro TAMAR/ICMBio considera que
os terrenos de marinha situados confrontantes ou sobrepostos à praias de desova,
em uma faixa mínima de 100 metros a  partir  da linha de preamar,  devem ser
restritos quanto a ocupação e uso, em especial quando há proposta ou previsão de
instalação  de  edificações  ou  modificação  de  sua  característica  original.  Tal
limitação é regularmente expressa em processos de licenciamento ambiental, no
entanto, estes não contemplam a construção individual de residências, embora os
danos ao meio ambiente também sejam significativos nesse caso." (destaquei).

-  Ofício  SEI  nº  4/2018-TAMAR-Av.  Pirambu-SE/DIBIO/ICMBio  (fl.  42  do  id.
4058502.2327402):

"() As praias de desova de tartarugas marinhas em Sergipe cobrem todo o litoral
do estado, no sentido norte a sul. A RESOLUÇÃO CONAMA nº 10, de 24 de
outubro de 1996, apresenta essa descrição. Quanto à largura da faixa de desova,
embora a PORTARIA IBAMA Nº 10, DE 30DE JANEIRO DE 1995 defina como
área situada entre a linha de maior baixa-mar, até 50 metros da linha de maior
preamar do ano, hoje os monitoramentos de praias indicam uma área mais ampla.
Os ninhos de tartarugas marinhas são depositados desde a zona entremarés, com
maior número no trecho situado até 50 metros a partir da linha de preamar, porém
se estendendo até 200 metros da linha de preamar máxima.

() A porção de praia que margeia a foz do rio Real/Fundo é área de desova de
tartaruga marinha. A porção mais interna do rio, não é objeto de monitoramento
pelo TAMAR. A área mais interna apresenta degradação devido á presença de
ocupações e associada às  rochas e  restos de edificações destruídas  pela maré.
Assim, por não ser objeto de monitoramento não se pode afirmar a presença de
ninhos nesse trecho mais interno do rio.

() Desovas de tartarugas marinhas podem ser observadas em áreas de dunas mais
próximas  à  praia,  dentro  dos  limites  indicados  de  até  aproximadamente  200
metros a partir da linha de preamar máxima.

() Destaca-se que atividades ou empreendimentos que possam afetar uma praia de
desova  de  tartaruga  marinha,  devem ser  objeto  de  consulta  prévia  ao  Centro
TAMAR,  conforme  definido  na  Resolução  CONAMA  10/1996.  É  importante
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compreender que atividades que alterem a cobertura vegetal ou a dinâmica das
praias,  podem  interferir  com  a  área  de  desova,  mesmo  sem  que  haja  uma
sobreposição. Tais aspectos devem ser considerados durante o planejamento de
atividades  turísticas  diversas,  de  modo  a  garantir  a  manutenção  dos  atributos
naturais  das  áreas,  aspecto primordial  também para manutenção de atividades
econômicas." (destaquei).

Há  de  se  destacar,  ainda,  o  Parecer  Técnico  nº  1330/2018-SPPEA  de  fls.  54/63  do  id.
4058502.2327402 produzido pelo MPF:

"No  litoral  sergipano  há  ocorrência  de  dunas  e  vegetação  de  restinga,  feições
consideradas como de preservação permanente pela Resolução Conama nº 303/2002
(artigo 3º).

()  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 ().

Por meio da utilização de imagens de satélite de alta resolução e de fotografias aéreas,
respectivamente,  de 2016 e 1988, foi  realizada a delimitação do sistema dunar  no
litoral do município de Itaporanga d'Ajuda, na Praia da Caueira e vizinhanças ().

O exame dessas figuras permite constatar que o sistema dunar ultrapassa em muito a
faixa  de  100  metros  estipulada  como não  edificante  pela  Adema no  Relatório  de
Fiscalização Ambiental - RFA - 15981/2017-4947.

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 edificações localizadas na faixa de 100 metros indicada no
RFA da Adema mas todas as ocupadas sobre o sistema dunar, indicado nas figuras 2 a
3, estão sobre área não edificante e devem ser também objeto da ACP.

Por fim, destaca-se que além da proteção do sistema dunar, importa mencionar que o
litoral  de  Itaporanga  d'Ajuda  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

(...) 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 fim, de acordo com a Nota Técnica nº 3196/2019-MP, a Praia da Caueira é,  ao menos,
"parcialmente caracterizada como terreno de marinha" (fls. 03/15 de id. 4058502.2522833). A
planta da situação da área deixa isso evidente - fl. 33 do id. 4058502.2522833.

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

- A Praia da Caueira é integrada, naturalmente, por vegetação de praia, fixadora de
dunas, vegetação de restinga e ecossistema de manguezal, além da presença de dunas
fixas 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  da Caueira  vem sofrendo um processo de  urbanização desordenado -  o
espaço foi/está sendo irregularmente invadido, aterrado e loteado por particulares;
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- Evidenciam-se construções/ampliações de imóveis, na maioria casas de veraneio, que
avançam sobre a faixa de areia da praia;

- Há cobrança de IPTU na área pelo Município de Itaporanga D'Ajuda [fls. 51/65 do
id. 4058502.2327392, id. 4058502.2327393, id. 4058502.2327397 e fls. 01/17 do id.
4058502.2327402];

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

- Como dito, as construções avançam na linha de praia, a uma dezena de metros do
mar, sendo que algumas já até foram destruídas/danificadas pela variação da maré;

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

- A forte pressão imobiliária no local vem causando prejuízos à desova de tartarugas
marinhas.  Com o evidente avanço das casas sobre a faixa de areia e  deposição de
pedras (enroscamento) 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 irreversível.

5.2 Enquadramento jurídico da Praia da Caueira.

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

5.2.1 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  geográfico  de  interação do  ar,  do mar  e  da terra,
inclusive seus recursos renováveis ou não, em uma faixa marítima que se estende por
doze milhas náuticas, compreendendo a totalidade do Mar Territorial e uma faixa do
continente  formada  pelos  municípios  que  sofrem influência  direta  dos  fenômenos
ocorrentes nessa região.

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

A  organização  da  Zona  Costeira  fica  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 síntese, 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
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respectivas faixas de domínio, rios estaduais sem influência das marés e suas margens]; (iii) dos
municípios [o território urbano, arruamentos, praças e demais equipamentos públicos]; (iv) por
fim, 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 definidas em decreto do
Poder Executivo.

[...]

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

Como se vê, a competência material é comum. Especificamente quanto ao IBAMA, legislação
especial - Decreto nº. 5.300/2004 - atribui à autarquia 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 definidas 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 políticas 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 Municípios, a implantação de unidades
de conservação federais e apoiar a implantação das unidades de conservação estaduais
e municipais na zona costeira.

Descendo à situação específica da Praia da Caueira, há um diferencial que a torna especial
quando  comparada  com outras  praias  país  afora:  a  Praia  da  Caueira  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
veículos, ocupação urbana etc...), tudo com a finalidade de proteção da reprodução das espécies:

O  PRESIDENTE  SUBSTITUTO  DO  INSTITUTO  BRASILEIRO  DO  MEIO
AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, no uso das
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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 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  florestas  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 veículos nas praias ou nas suas proximidades causa a
compactação  de  ninhos,  atropelamento  de  filhotes  recém-nascidos  no  seu  trajeto
praia/mar e perturba as fêmeas matrizes durante a desova;

Considerando  que  alterações  ambientais  desta  ordem criam  impactos  irreversíveis
sobre o êxito da nidificação, 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;

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  [neste  sentido,  o  Ofício  SEI  nº  4/2018-TAMAR-Av.
Pirambu-SE/DIBIO/ICMBio (fl. 42 do id. 4058502.2327402), visto acima]. 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 edificações próximas à praia, de iluminação pública,
de  veículos  e  outras  fontes  artificiais  interferem potencialmente  na  orientação de
filhotes recém-nascidos no seu trajeto praia/mar;

e  -  considerando  que  as  alterações  ambientais  desta  ordem  criam  impactos
irreversíveis sobre o êxito do aninhamento, resolve:

Art.  1º  -  Proibir  qualquer  fonte  de iluminação que ocasione intensidade luminosa
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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 sizígia), 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 fim, 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  (Município  de  Pacatuba)  e  da  praia  de  Santa  Isabel  (Município  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  prejuízo  das  demais  sanções  previstas  em
legislação específica.

Não  se  extrai  dos  autos  que  as  ocupações  registradas  no  Inquérito  Civil  nº
1.35.000.001921/2014-22 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, segundo registrado no Ofício SEI nº 30/2017-TAMAR-
Vitória-ES/DIBIO/ICMBio (fl. 41 do id. 4058502.2327402):

-  Grande  parte  das  construções  foram  edificadas  próximas  à  preamar  máxima,
reduzindo a faixa de areia da praia, em evidente prejuízo à desova das tartarugas;

- 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 prejuízos ao processo de desova; e,
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-  Não  há  notícia  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 específico dos municípios, o Plano Nacional de Gerenciamento
Costeiro, o art. 14 do Decreto nº. 5.300/04 fixa competências específicas 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 incluídos
em áreas protegidas por legislação específica.

§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  específica,  considerando  os
seguintes critérios:

I - nas áreas a serem loteadas, o projeto do loteamento identificará 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, definirá 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, condomínios e quaisquer outros empreendimentos à beira mar,
o proprietário será notificado 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 domínio 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  Município
correspondente.

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

E no caso do Município de Itaporanga D'Ajuda, 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, município e
órgãos ambientais correspondentes possuem poderes para, administrativamente, determinar o
embargo/demolição de construções irregulares, como as informadas pelo MPF. 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
características naturais da Zona Costeira, deverá observar, além do disposto nesta Lei,
as demais normas específicas 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.
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§ 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.

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.  AÇÃO  CIVIL
PÚBLICA.  RESPONSABILIDADE  POR  DANO  CAUSADO  AO  MEIO
AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. LEI 7.661/1988. CONSTRUÇÃO DE HOTEL EM
ÁREA  DE  PROMONTÓRIO.  NULIDADE  DE  AUTORIZAÇÃO  OU  LICENÇA
URBANÍSTICO-AMBIENTAL.  OBRA  POTENCIALMENTE  CAUSADORA  DE
SIGNIFICATIVA DEGRADAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. ESTUDO PRÉVIO DE
IMPACTO AMBIENTAL - EPIA E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL -
RIMA.  COMPETÊNCIA  PARA  O  LICENCIAMENTO  URBANÍSTICO-
AMBIENTAL. PRINCÍPIO DO POLUIDOR-PAGADOR (ART. 4°, VII, PRIMEIRA
PARTE, DA LEI 6.938/1981).  RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, § 1°,
DA  LEI  6.938/1981).  PRINCÍPIO  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 finalidade de
responsabilizar o Município 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.  É  inválida,  ex  tunc,  por  nulidade  absoluta  decorrente  de  vício  congênito,  a
autorização ou licença urbanístico-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 confirmação 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
urbanístico-ambiental (= o posterius) com o próprio Epia/Rima (= o prius), porquanto
este  deve,  necessariamente,  anteceder  aquela,  sendo  proibido,  diante  da
imprescindibilidade  de  motivação  jurídico-científica  de  sua  dispensa,  afastá-lo  de
forma implícita,  tácita ou simplista, vedação que se justifica 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 egoísta, exercer uma prerrogativa - universal
e absoluta - de licenciamento ambiental no litoral, negando relevância, na fixação do
seu poder de polícia licenciador, à dominialidade e peculiaridades do sítio (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-jurídico
eventual  interesse  concreto  manifestado  pelo  Ibama  e  outros  órgãos  federais
envolvidos (Secretaria do Patrimônio da União, p. ex.).

10.  O Decreto Federal 5.300/2004, que regulamenta a  Lei 7.661/1988, adota como
"princípios fundamentais da gestão da Zona Costeira" a "cooperação entre as esferas
de governo" (por meio de convênios e consórcios entre União, Estados e Municípios,
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
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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.  Pacífica  a  jurisprudência  do STJ  de  que,  nos  termos  do art.  14,  §  1°,  da Lei
6.938/1981, o degradador, em decorrência do princípio 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 prescindível
perquirir  acerca  do elemento subjetivo,  o  que, consequentemente, torna  irrelevante
eventual boa ou má-fé para fins de acertamento da natureza, conteúdo e extensão dos
deveres de restauração do status quo ante ecológico e de indenização.

12. Ante o princípio da melhoria da qualidade ambiental, adotado no Direito brasileiro
(art. 2°, caput, da Lei 6.938/81), inconcebível 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  ficaria  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, destruíram, ou
desmataram o meio ambiente protegido, que a prerrogativa valha para todos e a todos
beneficie. [...] (REsp 769.753/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 10/06/2011)

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

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

Art.  1º.  Fica instituída a Área 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  turístico,
habitacional, industrial, agrícola, 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 turísticos e de lazer, assentamentos urbanos,
unidades produtivas sócio-econômicos, e unidades de proteção ambiental, observados
os princípios e diretrizes da política estadual de meio ambiente.

Art. 4º. A Secretaria de Estado do Planejamento, fica designada Administradora da
APA - Litoral Sul, cabendo-lhe exercer a supervisão e fiscalização das atividades a
serem realizadas na área, conforme for estabelecido no Plano de Manejo.

Parágrafo Único. A SEPLAN prestará assistência técnica aos Municípios abrangidos
pela APA -  Litoral  Sul,  bem como prestará as  atividades  de  apoio  necessárias  ao
funcionamento e atuação da Comissão Coordenadora da mesma APA.
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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  exercício  do  direito  de  propriedade  na  área  da  APA -  Litoral  Sul  fica
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 fiscalizar 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 polícia 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.

Especificamente no Estado de Sergipe, o órgão executor da política 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
política estadual do meio ambiente, com atribuição de exercer os poderes de polícia
ambiental, tais como, a fiscalização, com aplicação de penalidades administrativas, e o
licenciamento ambiental de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras;

A isso, devem 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 especificamente responsáveis pelo poder
de polícia ambiental, licenciamento e outros o Estado de Sergipe e a ADEMA.

 

5.2.3. Área de preservação permanente - APP.

O  Relatório  de  Fiscalização  Ambiental  RFA-15981/2017-4947  (fls.  04/38  do  id.
4058502.2327412  e  id.  4058502.2327414)  destacou,  como visto,  que a  Praia  da  Caueira  é
integrada, naturalmente, por vegetação de praia,  fixadora de dunas,  vegetação de restinga e
ecossistema de manguezal

4
, além da presença de dunas fixas e móveis, evidenciando tratar-se de

Área de Preservação Permanente
5
.

A  supressão  de  vegetação,  nesses  casos,  é  excepcional,  só  possível  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 Área 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
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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 reafirma a responsabilidade da União

6
. E é atribuição do IBAMA atuar em tais casos. Vide

Lei Federal nº. 7.735/89:

Art.  2o É criado o Instituto  Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, autarquia federal dotada de personalidade jurídica de direito
público,  autonomia  administrativa  e  financeira,  vinculada  ao  Ministério  do  Meio
Ambiente, com a finalidade de: (Redação dada pela Lei nº 11.516, 2007)

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

II - executar ações das políticas 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 fiscalização, 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. (Incluído 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:

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGO DE  OBRA DESTINADA A CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL.  LICENCIAMENTO  LEVADO  A  EFEITO  POR  ÓRGÃO
MUNICIPAL. LEGALIDADE DA FISCALIZAÇÃO 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
fiscalizada 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 condomínio residencial, sob o fundamento de que a obra estava sendo
realizada em área de preservação permanente (dunas). 3. Apelação e remessa oficial
providas.  (APELREEX  00109509020104058100,  Desembargador  Federal  Luiz
Alberto Gurgel de Faria, TRF5 - Terceira Turma, DJE - Data: 12/03/2014 - Página:
131.)

 

5.2.4 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 do preamar médio de 1831, situados no continente ou no contorno de ilhas,
onde se faça sentir a influência das marés, oscilação periódica de cinco centímetros para mais
ou para menos, no nível das águas [art. 2º do Decreto-Lei nº. 9.760/46].

Os documentos que instruem o feito, em especial a Nota Técnica nº 3196/2019-MP de fls. 03/15
de  id.  4058502.2522833  e  a  planta  da  situação  da  área  (fl.  33  do  id.  4058502.2522833),
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confirmam  a  crescente  e  desordenada  ocupação  da  faixa  dominial  da  UNIÃO  pelo  setor
privado.

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 à ocupações irregulares:

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 títulos 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 vício manifesto da ocupação anterior, considera-se constituída em má fé a
detenção de imóvel do domínio 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) verificar seu
estado de uso;  e  (iii)  tomar medidas judiciais e  extrajudiciais no caso de invasões  e  outras
ocupações indevidas.

Acerca  do  Processo  Administrativo  nº.  10586.000530/96-20,  objetivando  a  demarcação
administrativa de área de marinha, destaco que:

- A ACP nº 0002050-48.2011.4.05.8500, que suspendia a demarcação administrativa
de área de marinha, foi extinta sem apreciação do mérito em 27/10/15 [fls. 13/15 do id.
4058502.2522833]. Isto é, a ação administrativa de demarcação de imóveis da União
pode prosseguir; e,

- a ação limitava seu pedido aos imóveis situados no Município de Aracaju, não em
Itaporanga D'Ajuda [fls. 13/15 do id. 4058502.2522833];

No que toca à suposta falta de meios materiais para fiscalização dos terrenos de marinha, 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 fiscalizar e zelar para que sejam mantidas a
destinação e o interesse público, o uso e a integridade física 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 auxílio de força
pública estadual.

§ 1o Para fins 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 justificativa jurídica para que a União se omita no seu dever de cadastrar,
demarcar e fiscalizar as ocupações ilegais, tomando as providências pertinentes.

 

6. Tutela de urgência: requisitos específicos
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6.1  Verossimilhança:  da  injustificada  omissão  da  Administração  Pública  e  o  dano  à
coletividade.

Como destacado anteriormente,  a  Praia  da Caueira  foi  e  está  sendo "privatizada",  ocupada
irregularmente sem qualquer controle por parte do Poder Público.

A planta da situação da área (fl. 33 do id. 4058502.2522833) confirma 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  1.35.000.001921/2014-22,  instaurado  em
24/10/2014, contou com diversas diligências e trabalhos técnicos;

-  O  Relatório  de  Fiscalização  Ambiental  RFA-15981/2017-4947  produzido  pela
ADEMA (fls. 04/38 do id. 4058502.2327412 e id. 4058502.2327414); o Ofício SEI nº
6/2017-TAMAR-Av.  Pirambu-SE/DIBIO/ICMBio  do  ICMBio  (fls.  25/27  do  id.
4058502.2327383 e fls.  01/02 do id.  4058502.2327384);  o Ofício SEI nº 30/2017-
TAMAR-Vitória-ES/DIBIO/ICMBio do ICMBio (fl. 41 do id. 4058502.2327402); o
Ofício SEI nº 4/2018-TAMAR-Av. Pirambu-SE/DIBIO/ICMBio do ICMBio(fl. 42 do
id. 4058502.2327402); e, o Parecer Técnico nº 1330/2018-SPPEA de fls. 54/63 do id.
4058502.2327402  produzido  pelo  MPF  constataram  a  situação  danosa  ao  meio
ambiente e ao patrimônio federal;

-  Nas  sucessivas  reuniões  extrajudiciais,  todos  os  réus  [à  exceção  do  Estado  de
Sergipe] participaram, anuíram com a fixação de metas e parâmetros para a resolução
do  problema.  No entanto,  sequer a  elaboração de  um cadastro e  identificação dos
"proprietários" foi concluída;

-  É  fato  público  e notório,  que  novas  construções  são  erguidas  a  cada  dia.  Basta
comparar as fotos mais antigas e recentes para se chegar a essa conclusão;

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

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

- Não há registro de uma única demolição/retirada de obstáculos na Praia da Caueira,
muito embora algumas avancem sobre a faixa de areia, inclusive com colocação de
rochas (enrocamentos) para barrar o efeito da maré.

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 mísero  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,
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  exercício do poder  de polícia  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 mínimo, por uma questão de isonomia.

 

6.2 Perigo da demora.

A urgência a exigir a pronta intervenção judicial é apreendida:
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-  pelo  Relatório  de  Fiscalização  Ambiental  RFA-15981/2017-4947  produzido  pela
ADEMA (fls. 04/38 do id. 4058502.2327412 e id. 4058502.2327414):

"A  pressão  sobre  o  meio  ambiente  e,  principalmente,  a  ocupação  de  áreas
costeiras incitou a ação de mecanismos legais, a fim 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  deflação  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).

- pelo Ofício SEI nº 6/2017-TAMAR-Av. Pirambu-SE/DIBIO/ICMBio (fls. 25/27 do
id.  4058502.2327383  e  fls.  01/02  do  id.  4058502.2327384)  e  pelo  Ofício  SEI  nº
30/2017-TAMAR-Vitória-ES/DIBIO/ICMBio (fl. 41 do id. 4058502.2327402), ambos
do ICMBio:

"(...)4. A deposição de pedras nas praias do litoral sul é mais notável no trecho
próximo á Orla da Caueira, município de Itaporanga D'Ajuda, e praia do Saco,
em Itaporanga d'Ajuda. Destaca-se que nas duas últimas semanas de setembro,
nestas praias foram observadas novas deposições de pedras e movimentação de
caçambas e trator.  Atualmente,  após a nova deposição de pedras,  não restam
áreas aptas à reprodução de tartarugas marinhas no trecho de 1500 metros na
Caueira.  Nessa área, era possível registrar cerca de 200 ninhos de tartarugas
marinhas, com nascimento de aproximadamente 16 mil filhotes, por temporada
em média.

() 7. No sentido de evitar maior perda de áreas aptas reprodução de Tartarugas
marinhas, o Centro TAMAR, informa a necessidade de interrupção da construção
de novos enrocamentos nas praias do litoral sul de Sergipe, de competência das
instâncias  aqui  comunicadas,  assim  como recomenda a  execução de  medidas
preventivas a tal prática, se colocando à disposição para discutir a questão, na
busca conjunta de soluções para os problemas gerados." (destaquei).

"O ICMBio, através do Centro TAMAR, destaca que todo o litoral de Sergipe,
incluindo  a  área  com  pleito  para  ocupação,  é  caracterizado  como  praia  de
desova  de  tartarugas  marinhas,  espécies  ameaçadas  de  extinção,  segundo  a
Portaria MMA Nº 444, de 17 de dezembro de 2014.

Ao longo do litoral do município de Itaporanga, o Centro TAMAR observa que
várias construções foram realizadas muito próximas à preamar máxima e muito
provavelmente, dentro da área de marinha. Tais construções, hoje representam
prejuízo à praia de desova de quelônios (...).

O Centro TAMAR/ICMBio ainda quantifica a total extensão de praias 'perdidas'
nos municípios de Itaporanga e Estância, litoral sul de Sergipe, dada a presença
de  ocupações  muito  próximas  ao  mar  e  em  terreno  de  marinha.  Tal  dano
ambiental deve ser objeto de relatório específico.

Nesse sentido, de modo a evitar a ampliação dos danos ao meio ambiente, assim
como ao próprio patrimônio público ou privado, face as variações da linha de
costa,  por causas naturais ou antrópicas,  o Centro TAMAR/ICMBio considera
que os terrenos de marinha situados confrontantes ou sobrepostos à praias de
desova, em uma faixa mínima de 100 metros a partir da linha de preamar, devem
ser  restritos  quanto  a  ocupação  e  uso,  em  especial  quando  há  proposta  ou
previsão  de  instalação  de  edificações  ou  modificação  de  sua  característica
original.  Tal limitação é regularmente expressa em processos de licenciamento
ambiental,  no  entanto,  estes  não  contemplam  a  construção  individual  de
residências,  embora  os  danos  ao  meio  ambiente  também sejam significativos
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nesse caso." (destaquei).

Em suma, estes documentos deixam evidente que a permanência e, principalmente, a expansão
das construções irregulares na área da Praia da Caueira, 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, evidenciam que as construções em área de APP na região da Caueira estão em
franca  expansão,  ocorrendo  à  margem  de  qualquer  controle  do  poder  público.  O  boom
imobiliário somente aprofundará, ou mesmo, tornará irreversível o dano ambiental, com mais e
mais pessoas construindo casas de veraneio no local.

Ou seja, até como mecanismo de tutela do direito de terceiros de boa-fé, é preciso por um freio
nas  ocupações  irregulares,  evitando  tanto  o  aprofundamento  do  crescimeno  desordenado,
poluição e outros, a perda de investimentos privados no local, dada a insegurança jurídica.

Não se esqueça que, conforme súmula 613 do STJ: Não se admite a aplicação da teoria do fato
consumado em tema de Direito Ambiental.

Finalmente, há de se ter em conta que os fatos, em tese, constituem crime, podendo autoriar até
a medida extrema de prisão em flagrante - vide abaixo.

 

6.3 Das medidas a serem adotadas.

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

 

6.3.1 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:

1.1) à requerida UNIÃO FEDERAL, que se abstenha de conceder ato autorizativo para
instalação, construção, reconstrução e funcionamento de qualquer edificação/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 da Caueira, município
de Itaporanga d'Ajuda/SE;

1.2) ao requerido MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA, que se abstenha de
conceder alvarás,  autorizações,  licenças ou congêneres,  para instalação, construção,
reconstrução  e  funcionamento  de  qualquer  edificação/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  da  Caueira,  no  referido
município;

1.3) à ADEMA, ao IBAMA e ao ESTADO DE SERGIPE (por meio da Secretaria de
Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos - SEMARH), que se abstenham de
conceder  licenças  ambientais  ou  congêneres,  ou  qualquer  tipo  de  permissão,  para
instalação, construção, reconstrução e funcionamento de qualquer edificação/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 da Caueira, município
de Itaporanga d'Ajuda/SE;

()  1.5)  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
inciadas, ou que venham a ser irregularmente iniciadas no curso desta ação, em toda a
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extensão  da  orla  marítima  da  Praia  da  Caueira,  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 juízo;

()  1.10)  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
inciadas, ou que venham a ser irregularmente iniciadas no curso desta ação, em toda a
extensão  da  orla  marítima  da  Praia  da  Caueira,  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 juízo;" (destaques no original).

Em sendo a Praia da Caueira (i) Zona Costeira e área de desova de tartarugas marinhas em
extinção;  (ii)  bem  da  União;  (iii)  área  de  preservação  permanente  [vegetação  de  restinga,
fixadora de dunas e manguezal]; e, (iv) Área 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.

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

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

Nesse pensar, jamais nenhum dos réus poderiam conceder licenças e autorizações, nem mesmo
o Município de Itaporanga D'Ajuda 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 fim de:

(i) conter o dano ambiental;

(ii) evitar seu agravamento;

(iii)  evitar  que  terceiros  de  boa-fé  tenham prejuízos  vultosos,  investindo  na construção em
imóveis juridicamente condenados, seja iniciando-as, seja prosseguindo com as mesmas.

 

6.3.2 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:

()  1.11)  a  TODOS  OS  REQUERIDOS  que  promovam  a  imediata  remoção  dos
obstáculos encontrados em áreas comuns (cercas, tapumes, muros e quaisquer outros),
que inviabilizem ou dificultem o acesso dos cidadãos à Praia da Caueira, em todas as
direções, apresentando relatório a esse juízo em 30 (trinta) dias;

1.12) ao MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA e à UNIÃO que, no prazo de 90
(noventa)  dias,  procedam com a retirada  de  todos  os  enroscamentos  -  paredão  de
pedras - existentes na faixa de areia de Praia da Caueira,  município  de Itaporanga
d'Ajuda/SE;" (destaques no original).
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O pedido de retirada/remoção das cercas,  muros,  muretas,  tapumes, enrocamentos e  demais
barreiras físicas que estejam impedindo o acesso à praia é pertinente, eis que se deve ter em
conta que:

- União, Município de Itaporanga D'Ajuda 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 fiscalizar e zelar para que sejam mantidas a
destinação e o interesse público, o uso e a integridade física 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 auxílio de força
pública estadual.

§ 1o Para fins 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 política ambiental.

Prazo para liberação do acesso à praia: 90 dias, com comprovação trimestral das ações
em juízo.

 

6.3.3 Levantamento de dados.

Pede o MPF:

"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  da  Caueira,  definindo  as  áreas  de  preservação  permanente,  os
terrenos de marinha, bem como o alinhamento dos bares e residências, apresentando a
esse juízo, 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  da  Caueira  é  uma  realidade
dinâmica, o pedido de levantamento de dados acima requerido é imprescindível, tanto sob o
ponto de vista  probatório  [evitar  a  destruição dos marcos  característicos  dos  ecossistemas],
como  para  não  vedar  o  desenvolvimento  lícito  da  região,  equilibrando  preservação  e
desenvolvimento sustentável.

O pedido objetiva não a demarcação da APA Litoral Sul [o que já está definido no art. 1º do
Decreto Estadual nº. 13.468/93] e sim, delimitar quais áreas, dentro da Praia da Caueira 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 90 dias para cumprimento, com comprovação em juízo, pois o prazo requerido
pelo MPF é por demais curto.
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6.3.4 Notificação/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:

() 1.4) ao MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA 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 da Caueira,
município de Itaporanga d'Ajuda/SE, apresentando relatório a esse juízo;

()  1.7)  à  ADEMA e  ao  IBAMA, com a  delimitação  de toda área  de  preservação
permanente e áreas non aedificandi localizadas 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 edificações e/ou estiverem lançando esgoto na
praia ou praticando outras agressões ambientais, adotando as demais medidas cabíveis
para coibir as agressões identificadas e apresentando a esse juízo os autos de infração e
os  relatórios  oriundos  da  referida  atuação,  que  possibilitarão  a  identificação  dos
imóveis e seus ocupantes;

1.8) à UNIÃO, que promova, no prazo de 60 (sessenta) dias, a notificação, 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 da Caueira, no município de Itaporanga d'Ajuda/SE, apresentando
relatório do levantamento efetuado e das medidas adotadas;" (destaques no original).

 

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

Para  tanto,  deverão  os  réus  tomar  as  medidas  extrajudiciais  para  tanto,  notificando  os
interessados, avaliando se é possível 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 o devido processo legal administrativo e, à luz do
caso concreto, ver como realizar o interesse público.

Fixo o prazo de 120 dias, a contar do cumprimento do item anterior (levantamento de dados),
com apresentação de relatórios trimestrais em juízo.

 

6.3.5 Exercício do poder de polícia na área litigiosa.

Por fim, o MPF pleiteou:

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

() 1.9) a TODOS OS REQUERIDOS que realizem a contínua vigilância da área em
referência durante o  curso da ação, emitindo,  para conhecimento deste juízo,  até o
julgamento  definitivo  da  demanda,  relatórios  trimestrais,  de  modo  a  coibir  novas
ocupações  irregulares  em  área  non  aedificandi  e  de  preservação  permanente,  a
modificação  das  existentes,  e  promover  a  demolição  imediata  de  qualquer  nova
construção  porventura  detectada,  inclusive  a  título  de  reforma/ampliação  das
edificações irregularmente erguidas;" (destaques no original).

O  pedido  é  de  todo  pertinente:  os  réus  precisam sair  da  letargia  em que  se  encontram e

Processo Judicial Eletrônico: https://pje.jfse.jus.br/pje/Painel/painel_usuario/documentoHTML.seam...

29 de 36 11/04/2019 13:10



concretizar  os  diversos  comandos  legais  que  exigem  o  exercício  do  poder  de  polícia
administrativo/ambiental, a fim de evitar novas ocupações irregulares na área litigiosa.

Fixo a periodicidade trimestral para apresentação de relatórios em juízo.

6.4 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 polícia da Administração,
que deverá seguir os ditames legais normais à espécie, o devido processo administrativo, etc.

A  ordem  implica,  no  fim  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 possível, 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 da Caueira, da omissão dos réus e não
de casos específicos, cuja situação, caso a caso, deverá ser discuta no foro e modo adequados.

 

7. Outras providências

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
jurídicos envolvidos na Praia da Caueira, determino:

- expeçam-se ofícios aos cartórios de registros de imóveis de Itaporanga D'Ajuda, para
o fim de cientificar os negociadores de imóveis situados na Praia da Caueira 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.

7.2 Da requisição de inquérito policial.

Como visto ao longo desta decisão, é visível que particulares estão ocupando imóveis públicos e
áreas de preservação ambiental, contando, no mínimo, com a omissão do Poder Público, que
nada faz para coibir tais condutas ou, como aparenta no caso concreto, até as incentiva, com
fornecimento de autorizações para construção, fornecimento de água e energia elétrica, além de
cobrança de IPTU, dando uma aparência de "legalidade" aos empreendimentos.

Tais fatos podem ter repercussão penal, a saber:

-  invasão, com intenção de permanência,  de terrenos  públicos,  no caso,  da União,
corresponde ao tipo do art. 20 da Lei nº. 4.947/66

8
;

- loteamento, anúncio junto ao comércio local dos imóveis pode configurar os tipos do
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Capítulo IX da Lei nº. 6.766/79
9
;

-  crimes  ambientais  em geral  e,  mesmo,  estelionato,  quanto aos  compradores  que
tenham agido de boa-fé;

- eventuais crimes funcionais, face a "cegueira" e omissão quanto ao que se passavam,
inclusive, com cobrança de IPTU, etc.

Obviamente, cada situação é uma situação, não se podendo excluir a possibilidade de boa-fé,
mas esse tema deve ser objeto de investigação, pela autoridade competente, não por este juízo.

Nesse pensar, com fulcro no art. 40 do CPP, extraia-se cópia integral dos autos e encaminhe-se à
Polícia Federal, para instauração de inquérito policial.

8. Conclusão

Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência para determinar as
seguintes providências quanto à Praia da Caueira:

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

8.1.1  Determinar  que  a  UNIÃO  se  abstenha  de  conceder  ato  autorizativo  para
instalação, construção, reconstrução e funcionamento de qualquer edificação/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 da Caueira, município
de Itaporanga d'Ajuda/SE.

8.1.2 Determinar que o MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA se abstenha de
conceder alvarás,  autorizações,  licenças ou congêneres,  para instalação, construção,
reconstrução  e  funcionamento  de  qualquer  edificação/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  da  Caueira,  no  referido
município.

8.1.3 Determinar que a ADEMA, o IBAMA e o ESTADO DE SERGIPE (por meio da
Secretaria  de  Estado do Meio Ambiente  e  dos Recursos  Hídricos  -  SEMARH) se
abstenham  de  conceder  licenças  ambientais  ou  congêneres,  ou  qualquer  tipo  de
permissão,  para  instalação,  construção,  reconstrução  e  funcionamento  de  qualquer
edificação/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
da Caueira, município de Itaporanga d'Ajuda/SE.

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

8.1.4 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
inciadas, ou que venham a ser irregularmente iniciadas no curso desta ação, em toda a
extensão  da  orla  marítima  da  Praia  da  Caueira,  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: 90 dias, com prova trimestral das ações nestes autos.

8.2 Liberação do acesso à praia.

8.2.1 Determinar que TODOS OS REQUERIDOS promovam a imediata remoção dos
obstáculos encontrados em áreas comuns (cercas, tapumes, muros e quaisquer outros),
que inviabilizem ou dificultem o acesso dos cidadãos à Praia da Caueira, em todas as
direções.
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8.2.2  Determinar  que  o  MUNICÍPIO DE  ITAPORANGA D'AJUDA e  a  UNIÃO
procedam com a retirada de todos os enroscamentos - paredão de pedras - existentes
na faixa de areia de Praia da Caueira, município de Itaporanga d'Ajuda/SE.

Prazo: 90 dias, com prova trimestral das ações nestes autos.

8.3 Levantamento de dados.

8.3.1  Determinar  que  TODOS OS REQUERIDOS efetuem levantamento atual  em
toda a extensão da Praia da Caueira, definindo as áreas de preservação permanente, os
terrenos de marinha, bem como o alinhamento dos bares e residências, apresentando a
esse  juízo  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: 90 dias, com apresentação nos autos. Se por conta de documentos como mapas
e outros for difícil a digitalização, autoriza-se a  entrega do levantamento por meio
físico, no cartório da 7ª Vara.

8.4 Notificação/autuação dos ocupantes da área e possibilidade de regularização das ocupações.

8.4.1 Feito levantamento do item anterior, determinar que:

8.4.1.1 O MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA 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 da Caueira, município de Itaporanga d'Ajuda/SE.

8.4.1.2  A  ADEMA  e  o  IBAMA  promovam  a  autuação  dos  responsáveis  pelas
construções em área de preservação permanente e áreas non aedificandi identificadas
na Praia da Caueira, que não respeitaram a distância legal e/ou estiverem lançando
esgoto  na  praia  ou  praticando  outras  agressões  ambientais,  adotando  as  demais
medidas cabíveis para coibir as agressões identificadas e apresentando a esse juízo os
autos de infração e os relatórios oriundos da referida atuação, que possibilitarão a
identificação dos imóveis e seus ocupantes.

8.4.1.3 A UNIÃO promova a notificação, 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 da Caueira, no
município de Itaporanga d'Ajuda/SE, apresentando relatório do levantamento efetuado
e das medidas adotadas.

Prazo: 120 dias, a contar do cumprimento do item anterior (levantamento de dados),
com apresentação de relatórios trimestrais em juízo.

8.5 Exercício do poder de polícia na área litigiosa.

8.5.1 Determinar que TODOS OS REQUERIDOS realizem a contínua vigilância da
Praia da Caueira durante o curso da ação, emitindo relatórios para conhecimento deste
juízo,  até o  julgamento definitivo  da demanda, de modo a coibir novas  ocupações
irregulares em área non aedificandi e de preservação permanente, a modificação das
existentes, e promover a demolição imediata de qualquer nova construção porventura
detectada,  inclusive  a  título  de  reforma/ampliação  das  edificações  irregularmente
erguidas.

Prazo: Fixo a periodicidade trimestral para apresentação de relatórios em juízo.

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

8.7 Sanções pelo descumprimento das determinações anteriores: multa diária de R$ 1 mil por
réu, por cada dia de atraso, sem prejuízo de outras medidas.

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

8.9 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
.

8.10 Decreto a revelia da ADEMA e do MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA/SE, não se
operando, contudo, os efeitos do art. 319, do CPC, por força do art. 320, inc. II do CPC [item
2].

8.11 Indefiro por ora o pedido de designação de audiência de conciliação [item 3].

8.12 Acolho a preliminar arguida pelo IBAMA e determino o seguinte [emenda da inicial -
litisconsortes passivos - ocupantes da área litigiosa - item 4.3]:

8.12.1. Tendo em mente a grande quantidade de réus a serem incluídos nestes autos, a
fim 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
identificados,  devendo  seguir  no  que  for  possível,  o  mesmo  esquema de  trabalho
adotado na ACP da Praia do Saco;

8.12.2. Com base nos dados disponíveis, 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 distribuídos por dependência a esta ACP,
preferencialmente começando das áreas mais  ecologicamente sensíveis (beira-mar),
partindo para o interior.

8.12.3. 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;

8.12.4. Ficam os réus obrigados a fornecer diretamente ao MPF todas as informações
necessárias à emenda à inicial, salientando que se tratam apenas de dados cadastrais,
não protegidos por qualquer sigilo.

8.13 Expeçam-se ofícios aos cartórios de registros de imóveis de Itaporanga D'Ajuda [item 7.1],
devendo tais órgãos apresentar nos autos os esclarecimentos pertinentes.

8.14 Deverá a Secretaria da 7ª Vara elaborar comunicado, em linguagem simples, informando a
existência desta  ação  civil  pública  e  a  natureza da  ordem deferida,  bem como telefone  de
contato, no caso de dúvidas [item 7.1].

8.15 Requisite-se inquérito policial [item 7.2].

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

 

9. Advertência aos litigantes

Considerando  a  complexidade  do  caso,  a  evidentente  impopularidade  desta  ação  e  a
experiência  negativa  [inefetiva]  no  âmbito  de  ação  idêntica  [ACP  nº
0800002-72.2014.4.05.8502 - Praia do Saco], no qual houve sistemático descumprimento das
determinações  deste  juízo  e  do  TRF  da  5ª  Região,  gerando  multas  milionárias,  inquérito
policial,  comuncações  aos  Tribunais  de  Contas,  investigações  no  MPF  por  improbidade
administrativa,  recomendo  que  todos  os  que  atuem  nesta  ação  contribuam  tanto  no
cumprimento correto das ordens do Judiciário e no correto andamento deste processo, evitando
o agravamento de um problema já suficientemente complexo.

Intimem-se pessoalmente o Prefeito de Itaporanga d'Ajuda, o Diretor-Presidente da ADEMA e
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o  Governador  do  Estado  [intimação  pessoal,  "em  mãos"  -  não  em  nome  de
advogados/procuradores].

Em ocorrendo o descumprimento da tutela de urgência, deve o MPF requerer as providências
que entender cabíveis, de modo a evitar a repetição do que se passou na ACP da Praia do Saco.

Estância/SE, data infra.

RAFAEL SOARES SOUZA

Juiz Federal

 

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	marı́tima,	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.

2	http://www.mma.gov.br/component/k2/item/945.html?Itemid=887#sergipe

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.

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,	tı́pica	de	solos
limosos	de	regiões	estuarinas	e	com	dispersão	descontı́nua	ao	longo	da	costa	brasileira,	entre	os	Estados	do	Amapá	e	de	Santa	Catarina;
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[]	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;".

5	Art.	4º	do	Código	Florestal	(Lei	12.651/12):

"Art.	4o	Considera-se	A�rea	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;".

6	Art.	7º	do	Código	Florestal	(Lei	12.651/12):

"Art. 	7
o

	A	vegetação	situada	em	A�rea	de	Preservação	Permanente	deverá 	ser 	mantida	pelo 	proprietário 	da	área, 	possuidor	ou	ocupante	a
qualquer	tıt́ulo,	pessoa	fı́sica	ou	jurı́dica,	de	direito	público	ou	privado.

§	1
o

	Tendo	ocorrido	supressão	de	vegetação	situada	em	A�rea	de	Preservação	Permanente,	o	proprietário	da	área,	possuidor	ou	ocupante	a
qualquer	tıt́ulo	é	obrigado	a	promover	a	recomposição	da	vegetação,	ressalvados	os	usos	autorizados	previstos	nesta	Lei.

§	2
o

	A	obrigação	prevista	no	§	1
o

	tem	natureza	real	e	é	transmitida	ao	sucessor	no	caso	de	transferência	de	domıńio	ou	posse	do	imóvel	rural.".

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

8	Art.	20	-	Invadir,	com	intenção	de	ocupá-las,	terras	da	União,	dos	Estados	e	dos	Municı́pios:

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.

9	CAPI�TULO	IX	-	Disposições	Penais

Art.	50.	Constitui	crime	contra	a	Administração	Pública.

I 	- 	dar 	inı́cio, 	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	Municipı́os;

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	mı́nimo	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	tı́tulo	legı́timo	de	propriedade	do	imóvel	loteado	ou	desmembrado,	ressalvado	o	disposto	no	art.	18,	§§	4
o

	e	5
o

,	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	mı́nimo	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.
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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	mı́nimo	vigente	no	Paı́s,	sem	prejuıźo	das
sanções	administrativas	cabı́veis.

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	auxı́lio	de	força	pública
estadual.

§	1
o

	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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