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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 590.592-CE
AUTOS: 0000614-87.2011.4.05.8101
APELANTE: Ministério Público Federal
APELADO: Evânio da Silva Viana 
RELATOR:  Des.  Fed.  VLADIMIR  SOUZA  CARVALHO  –  Segunda
Turma

PARECER Nº 17756/2016

EMENTA: AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÃO CÍVEL.
ÁREA  DE  PRESERVAÇÃO  PERMANENTE.  FALÉSIA.  CONSTRUÇÃO
IRREGULAR.  DANO  AMBIENTAL.  COMPROVAÇÃO.  TERRENO  DE
MARINHA. PELO PROVIMENTO DA APELAÇÃO. 
1. Apelação contra a sentença que julgou improcedente
o pedido do Ministério Público para demolir o imóvel
construído em área de preservação permanente.
2. Os elementos probatórios e a legislação apontam,
com a necessária segurança, que o imóvel do apelado
está localizado em área de praia e terreno de marinha.
3. Destaca-se  também  o  Laudo  Técnico  nº  07/2010  –
IBAMA,  no  sentido  de  que  a  Barraca  “o  Evânio”
encontra-se em área de preservação permanente. 
4. Parecer pelo provimento das apelações.

1.  Trata-se  de  ação  civil  pública  do  Ministério
Público Federal em face de  Evânio da Silva Viana, com o
objetivo de condenar o apelado a demolir a barraca de
praia “Barraca o Evânio”, localizada na praia de Canoa
Quebrada,  no  município  de  Aracati/CE;  a  reparar  danos
ambientais; e a pagar indenização ao Fundo de Reparação de
Direitos Difusos.

2.  A  sentença  (fs.  280/302,  volume  2)  julgou
totalmente improcedente os pedidos do Ministério Público
Federal, ao argumento de que a área não se enquadra no
conceito de Área de Preservação Permanente – APP; que a
construção não foi erguida em terreno de marinha; que não
existem elementos nos autos capazes de comprovar qualquer
dano ambiental provocado pela barraca e sua exploração
econômica; e que a barraca não representa óbice ao acesso
ao mar ou à faixa de areia. 
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3.  O MPF (fs. 307/316, volume 2) apelou contra a
sentença em questão, requerendo a reforma da sentença, com
a procedência de todos os pedidos.

4. O apelado não apresentou contrarrazões ao recurso
(certidão de f. 325). 

5. Os autos vieram ao Ministério Público Federal para
pronunciamento.

6. Relatei. Opino.

7. Estão  presentes  todos  os  requisitos  de
admissibilidade  recursal:  cabimento,  tempestividade,
interesse e legitimidade para recorrer, inexistência de
fato  impeditivo  ou  extintivo  do  poder  de  recorrer  e
regularidade  formal,  razão  pela  qual  opino  pelo
conhecimento do recurso. 

8. A questão controversa diz respeito à configuração
de  danos  ambientais  decorrentes  da  construção  de  uma
barraca  na  Praia  de  Canoa  Quebrada,  no  Município  de
Aracati/CE. O MPF argumentou: a barraca foi construída em
terreno presumível de marinha; a barraca se encontraria em
Área de Preservação Permanente1; e, por fim, a barraca
estaria em faixa de praia, bem de uso comum do povo, fato
comprovado pelo Laudo Técnico do IBAMA (fs. 85/94, volume
1)  e  pelo  Parecer  Técnico  da  Superintendência  do
Patrimônio da União - SPU (fs. 64/70), e por isso, estaria
o apelado obrigado a demolir o estabelecimento e reparar
os danos causados2.

9.  O juízo a quo,  data vênia, equivocou-se ao não
considerar  a  região  de  falésia  como  APP.  Destaco  a

1 Lei. 12.651/2012, Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se por: (...)
II – Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou não por vegetação
nativa,  com  a  função  ambiental  de  preservar  os  recursos  hídricos,  a  paisagem,  a
estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora,
proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas;

2 CRFB/88, Art. 225. 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.(...)
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os
infratores,  pessoas  físicas  ou  jurídicas,  a  sanções  penais  e  administrativas,
independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
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exposição  esclarecedora  do  MPF  no  apelo,  em  sentido
contrário ao adotado na Sentença:

“Embora a legislação ambiental não cite explicitamente as
falésias como APP, mas somente as bordas de tabuleiro ou
as chapadas, temos que a definição de falésias não pode
ser desvinculada do conceito de tabuleiro. Senão vejamos:
(…)  'as  falésias  constituem  porções  terminais  dos
tabuleiros pré-litorâneos quando esses atingem a linha da
costa.  Quando  vivas,  têm  suas  bases  solapadas  pela
abrasão marinha durante o preamar’(pag. 26)
De  igual  modo,  o  blog  sobre  geografia,  de  autoria  de
Janete  Melo(Geografa,  especialista  em  Planejamento  e
Gestão  Ambiental.  Pós-graduada  em  Geoprocessamento
Aplicado à Análise Ambiental e aos Recursos Hídricos pela
Universidade  Estadual  do  Ceará),  ao  abordar  sobre  as
Unidades Geoambientais do Ceará, afirma que “os depósitos
formadores  dos  Tabuleiros  Pré-Litorâneos podem  ser,  em
algumas  localidades  do  litoral  cearense,  talhados  como
falésias vivas,  sendo  possível  observá-los  em
determinados setores da costa, como por exemplo, em Canoa
Quebrada, Camocim, Jericoacoara, Iparana e Morro Branco.
(...)” (sem grifos no original)

10. Portanto, com base no Laudo Técnico nº 07/2010 do
IBAMA (fs. 85/94, volume 1), e no conceito geográfico do
tabuleiro, o  local  onde  foi  construída  a  “Barraca  o
Evânio”  se  insere  no  conceito  de  Área  de  Preservação
Permanente:

“No que tange especificamente às barracas e restaurantes
situados  na  faixa  costeira(faixa  de  praia  e  falésias)
foram identificados instalados naquela área os seguintes
estabelecimentos/barracas, alguns fechados:
(…)
05 BARRACA O EVÂNIO
(…)
Na  área  objeto  do  presente  laudo,  a  saber,  a  faixa
costeira de Canoa Quebrada verifica-se um forte processo
de urbanização, o qual compromete a qualidade ambiental,
em  alguns  casos  causando  danos  a  áreas  de  preservação
permanente (APP), principalmente formações de falésias;
(...)” (sem grifos no original) 

11. A área onde foi construída a barraca é parte do
patrimônio da União, na forma do art. 20, da Constituição
de  19883.  Consta  ainda  na  documentação  enviada  pela

3 CRFB/88, Art. 20. São bens da União:
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Superintendência do Patrimônio da União (fs. 64/65) que
“as  ocupações  se  encontram  em  terreno  presumível  de
marinha e algumas encontram-se sobre falésias” (sem grifos
no original). Nessas condições, uma vez que a barraca foi
erigida em terreno presumível de marinha e em Área de
Preservação Permanente, os fundamentos da sentença, com a
devida vênia, não se sustentam.

12.  Portanto,  deve  o  apelado  reparar  os  danos
causados pela atividade que empreendeu, sem olvidar das
outras condenações requeridas pelo MPF na inicial. Segue,
neste sentido, precedente desse Tribunal:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. BARRACA CONSTRUÍDA EM ÁREA
DE PRAIA. ÁREA DE USO COMUM DO POVO E DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE OCUPAÇÃO POR PARTICULAR.
1.  Apelação  interposta  pelo  particular,  em  face  da
sentença  que  o  condenou  na  obrigação  de  efetuar  a
demolição das construções da Barraca "Pratius", removendo
os  materiais  resultantes  e  o  lixo,  inclusive  os
constantes  do  subsolo,  às  suas  expensas,  além  da
abstenção da prática de qualquer intervenção na referida
área de praia.
2.  O  magistrado  tem  o  poder-dever  de  julgar
antecipadamente a lide, deixando de realizar a produção
da prova pericial, caso verifique que a prova documental
trazida  a  tomo  seja  suficiente  para  fundamentar  o  seu
entendimento.
3. A juíza considerou que o acervo probatório disponível
nos autos -Relatório Técnico nº 1.790/2007-COAM/NUCAM, da
SEMACE;  Notificação  nº  012/2010/SPU/CE/DIFI-LEAL;  e
Relatório  Técnico  Fotográfico  nº  0848/2013-DIFIS/GEFIS,
demonstra que a barraca de praia "Pratius", está situada
em área de praia, cuja definição é legal, despiciendo se
tornou o alargamento da fase instrutória, para que fosse
realizada  a  demarcação  e/ou  reratificação  da  LPM-1831,
naquela parte do litoral.

I - os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos;
II - as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e
construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental,
definidas em lei;
III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que
banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a
território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias
fluviais;
IV as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países;  as praias
marítimas; as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas, destas, as que contenham a
sede de Municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e a unidade
ambiental federal, e as referidas no art. 26, II;(...)
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4.  O  art.  137,  da  Lei  Municipal  de  Caucaia/CE  nº
1.367/2001,  incluiu  as  praias  no  rol  das  áreas  de
Preservação Permanente - APP (APELREEX30660/CE, Des. Fed.
Gustavo de Paiva Gadelha (Convocado), Terceira Turma, DJE
15/07/2014).
5. Sendo as praias bens públicos da União de uso comum do
povo, não são legalizáveis as construções e as limitações
nelas empreendidas, por não serem passíveis de ocupação
individualizada por particular. Apelação improvida. (TRF-
5 - AC: 00076250520134058100 CE, Relator: Desembargador
Federal  Cid  Marconi,  Data  de  Julgamento:  31/03/2016,
Terceira  Turma,  Data  de  Publicação:  Diário  da  Justiça
Eletrônico TRF5 (DJE) - 14/04/2016 - Página 128 – sem
grifos no original)

13. Opino pelo conhecimento e provimento da apelação
do  MPF,  para  julgar  procedentes  todos  os  pedidos  da
inicial. 

Recife, 19 de outubro de 2016

ALEX AMORIM DE MIRANDA
PROCURADOR REGIONAL DA REPÚBLICA
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