
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA - 5ª REGIÃO

Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal do TRF da 5ª Região:

Referência : Processo nº 2005.81.00.017654-5  - AC538085-CE  EINF 538085/CE
Embargantes : Ministério Público Federal e União
Embargados : BNB Clube de Fortaleza e outros
Relator : Des. Fed. Manoel de Oliveira Erhardt

MEMORIAIS Nº 3504/2017

O  Ministério  Público  Federal,  nos  autos  dos  Embargos  Infringentes
interpostos na Apelação Cível acima individualizada, vem à presença de Vossa Excelência
apresentar MEMORIAIS, expondo e requerendo o que adiante se encontra deduzido:

A QUESTÃO POSTA:

A controvérsia principal da presente ação reside na alegação, formulada pelo
MPF, União e Município de Fortaleza de que os 153 equipamentos demandados, titularizados
por pessoas físicas e jurídicas que compõem o polo passivo da presente demanda, ocupam,
com barracas e outras edificações, áreas de bem de uso comum do povo, caracterizadas
como  Praia,  situadas  na  região  que  se  denomina  Praia  do  Futuro,  no  Município  de
Fortaleza/CE. 

Além disso, tais intervenções causam sérios danos ambientais, uma vez que
foram construídas sem qualquer controle ambiental prévio, sem licenciamento ambiental e
apresentação de EIA-RIMA, sequer dispondo de esgotamento sanitário.

Em síntese, cabe em primeiro lugar fixar o entendimento sobre a incidência,
no caso concreto, da expressa proibição legal de se promover edificações em área de praia,
conforme dispõe o art. 10 da Lei nº 7661/88, que trata da Lei de Gerenciamento Costeiro:

Art. 10. 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 de segurança nacional ou incluídos em áreas protegidas
por legislação específica.§ 
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3º. Entende-se por praia a área coberta e descoberta periodicamente pelas águas, acrescida
da faixa subsequente 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.

É saber: as barracas se encontram encravadas em área “coberta e descoberta
periodicamente pelas águas, acrescida da faixa subsequente 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”? 

Sendo afirmativa a resposta,  pelas provas dos autos,  devem ser retiradas;
caso contrário, devem se adequar às exigências de controle patrimonial e ambiental.

Apenas  uma  análise  de  imagens  fotográficas  já  seria  suficiente  para
constatar que se encontram inseridas em área de praia. Mas a convicção formada pelas provas
dos autos é inafastável, no sentido de concluir-se o óbvio, qual seja, que tais barracas estão,
induvidosamente, em área de praia.

 AS PROVAS:

Há, nos autos, prova técnica sobre a ocupação indevida de área de praia
pelas barracas demandadas consistente no Relatório elaborado pelo IBAMA (fls.9432/9441 –
Vol.  46), no qual  o  órgão ambiental  federal  atesta,  com precisão  técnica  e  presunção  de
legitimidade, que as barracas estão localizadas em área de praia, conforme o conceito legal
acima transcrito.

Existe prova em sentido contrário refutando esta conclusão do IBAMA? 
Não! 
A perícia judicial realizada atesta que as barracas estão em área de Berma,

caracterizada  como  uma  área  subsequente,  pós-praia,  livre  da  influência  das  ondas,  com
possibilidade de existir vegetação nativa. 

A pergunta é: esta área de Berma, conforme conceito geológico utilizado
pela perícia, corresponde ao que a Lei nº 7.661/89 define como praia? 

A resposta é sim! 
Essa  área  de  pós-praia,  chamada  de  Berma  na  conceituação  geológica

corresponde ao conceito legal de Praia, conforme reconhecido na sentença apelada e, ainda,
como já teve oportunidade de decidir o próprio TRF5, com relação à mesma Praia do Futuro
nas AC nº 492856 (Rel. Des. Barros Dias); AC nº 505180 (Rel. Des. Lázaro Guimarães) e
AC nº 498911 (Rel. Des. Frederico Azevedo). 

Neste  último  acórdão  (AC  nº  498911),  a  Primeira  Turma  do  TRF5
compreendeu a diferença, meramente conceitual, entre Berma e Praia. 

Para  fins  periciais,  é  possível  identificar  uma porção territorial  chamada
Berma, mas para fins legais, o que se trata, na geologia, por Berma a Lei trata como Praia em
sua conceituação normativa. Se não, vejamos: 

1.EMENTA.  CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO.  APELAÇÃO.  AÇÃO  DE
USUCAPIÃO DE DOMÍNIO ÚTIL. FAIXA DE PRAIA. BEM PÚBLICO DE USO COMUM
DO  POVO.  INADMISSIBILIDADE  DE  USO  PRIVATIVO  POR  PARTICULAR  VIA
ENFITEUSE. IMPRESCRITIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(....)
2. A CF/88 aparta praias marítimas e terrenos de marinha e seus acrescidos, segundo os
incisos IV e VII, do art. 21, bens da União para os quais são previstos regimes jurídicos
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diferenciados. A Lei nº 7.661/88 define que “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 de segurança nacional
ou incluídos em áreas protegidas por legislação específica”, conceituando como praia “a
área coberta e descoberta periodicamente pelas águas, acrescida da faixa subsequente 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).  Os terrenos de marinha e acrescidos de marinha, de seu turno, são bens públicos
dominiais, dispondo o Decreto-Lei nº 9.760/46 que “são terrenos de marinha, em uma
profundidade de 33 (trinta e três) metros, medidos horizontalmente, para a parte da terra,
da  posição  da  linha  do  preamar-médio  de  1831,  os  situados  no  continente,  na  costa
marítima e nas margens dos rios e lagoas, até onde se faça sentir a influência das marés;
os que contornam as ilhas situadas em zona onde se faça sentir a influência das marés”,
entendendo-se por influência das marés a “caracterizada pela oscilação periódica de 5
(cinco) centímetros pelo menos, do nível  das águas, que ocorra em qualquer época do
ano”. Já os terrenos acrescidos de marinha são “os que se tiverem formado, natural ou
artificialmente, para o lado do mar ou dos rios e lagoas, em seguimento aos terrenos de
marinha” (arts. 2º e 3º). Enquanto para as praias, como bens públicos de uso comum do
povo, não se admite o uso privativo por particulares via aforamento ou enfiteuse, para os
terrenos  de  marinha  e  acrescidos  de  marinha,  como  bens  públicos  dominiais  ou
disponíveis,  permite-se  essa  utilização  privativa  pelos  administrados  sob  o  regime
enfitêutico (cf. art. 49 do ADCT da CF/88).3. Os documentos públicos (que gozam de fé
pública, com presunção juris tantum de veracidade, não ilidida pelo autor), as fotografias,
as plantas, as imagens de satélite e demais elementos probatórios constantes dos autos
permitem concluir que a área pretendida se encontra inserida em faixa de praia (segundo
as características legalmente ressaltadas), em relação à qual não se permite a instituição
de aforamento, não havendo que se falar, consequentemente,  em usucapião de domínio
útil.4. Mesmo quando se consideram as cópias das respostas da perícia realizada nos autos
de outro feito, juntadas pelo autor, têm-se conclusões no sentido de que as barracas da
Praia do Futuro não se encontram em terreno de marinha ou acrescido de marinha, mas
em área que antecede ecossistema distinto da praia,  constituída de material  arenoso e
formada  pela  ação  das  ondas  (havendo  afirmação  de  que  "algumas  barracas  sofrem
inundação nas marés altas" e de que, com elas,  há "perda do lazer livre nas praias e
dificuldade de acesso ao mar pelos banhistas").  Essa caracterização, embora na perícia
receba  o  nome  de  berma,  retrata  faticamente  o  que  está  descrito  na  lei  como  praia,
efetivando-se a subsunção legal para efeito de incidência da regra instituidora do regime
jurídico próprio às praias.
Desprovimento da apelação. ACÓRDÃO: Vistos e relatados os presentes autos, DECIDE a
Primeira  Turma do  Tribunal  Regional  Federal  da  5ª  Região,  por  unanimidade,  negar
provimento à apelação, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a integrar o
presente julgamento. Recife, 30 de setembro de 2010. (Data do julgamento) “ 

Não há dúvidas portanto de que o que a Perícia define como Berma integra
a área que a legislação Federal conceitua como praia e protege como bem de uso comum do
povo.

No caso da Praia do Futuro, as barracas estão nitidamente em área de praia,
embora posicionadas numa zona específica que a geologia caracteriza como Berma, mas que
faz parte do ecossistema praia e, mais que isso, compõe o conceito legal de praia. 

O  TRF5  inclusive  já  teve  oportunidade  de  julgar  diversas  demandas
relacionadas  à  possibilidade  de  utilização  da  área  em litígio,  ou  seja,  já  apreciou  vários
pedidos formulados com relação à Praia do Futuro, tendo sempre afirmado tratar-se de área de
praia e, assim, bem de uso comum do povo. 

Destacam-se  neste  sentido  os  seguintes  julgados:  AC  575827/CE  e
479805/CE,  Des.  Ivan  Lira  de  Carvalho;  AC  552998/CE,  Des.  Vladimir  Carvalho;  AC
505186,  Des.  Manoel  Erhardt;  AC 523884/CE e 505180/CE Des.  Lazaro  Guimarães;  AC
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479368 Des. Margarida Cantarelli; AC 504830, Des. convocado Emiliano Zapata Leitão; AC
498911/CE Des. convocado Frederico Pinto de Azevedo.

Vale citar, na íntegra, o acórdão na AC 379746, da Relatoria do Des. Fed.

Barros Dias: 

CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  COLETIVA.
BENS  PÚBLICOS.  PRAIA OU  TERRENOS  DE  MARINHA.  IMPERTINÊNCIA DE
TÍTULO  DE  AFORAMENTO  EM  FAVOR  DE  TERCEIROS  QUE  NÃO  OS
SUBSTITUÍDOS  DO AUTOR  COLETIVO.
1. A hipótese é  de Apelação interposta pela ASSOCIAÇÃO DOS EMPRESÁRIOS DA
PRAIA DO FUTURO (AEPF) contra a sentença proferida pelo Juízo a quo, que, em ação
ordinária, julgou improcedente o pedido formulado pela parte ora Apelante, decidindo no
sentido  de  afastar  qualquer  possibilidade  de  reconhecimento  de  domínio  útil  de  bem
público  em  favor  dos  substituídos  da  Autora.
……………..
3. No caso dos autos, é de examinar a demanda sobre os seguintes aspectos:  ou a área
disputada  é    praia  ,  e,  nesse  caso,  não  há como transigir  com qualquer  possibilidade  de
aproveitamento  de  uma antiga  carta  de aforamento  em favor  de  terceiros,  pela  própria
impossibilidade jurídica   do   objeto (um bem fora   do   comércio); ou, por outro lado, seria um
terreno de marinha, por desafetação ocasionada pelo recuo urbanizado da área, naquilo que
descaracterizou a antiga faixa de praia, sendo essa a tese do Apelante, o que, em qualquer
caso, não teria o condão de reaproveitamento daquele antigo título em nome de terceiros em
face de um bem que, enquanto aforado, jamais tratou de outra área, que não a que poderia
ser  aforada  (onde  aí  não  se  incluem  as  praias).
4. Ao se analisar a matéria sob o primeiro aspecto – ou seja, como área de praia –, basta
dizer que, já à época da carta de aforamento, na década de 1940, a esse tipo de bem já se
reportava  o vetusto Código Civil,  em seu  art.  66,  no que  o classificava como "de uso
comum do povo", e como tal insuscetível de qualquer tolerância ocupacional, muito menos
de apropriação privada. É o caso de lembrar que desde a Ordem Régia de 19 de dezembro
de 1726 era proibido "edificar nas praias ou avançar sequer um palmo para o mar, por assim
exigir o bem público", o que foi reforçado pela Ordem Régia de 10 de janeiro de 1732,
naquilo que não consentia "se aproprie pessoa alguma das praias e mar por ser comum para
todos os moradores" (Caio Tácito, "in" "Temas de Direito Público – Estudos e Pareceres",
Ed.  Renovar,  1997,  2º  vol.,  p.  1.740).
5.  Desponta  no  novo Código  Civil  (art.  99)  a  mesma natureza jurídica  que  sempre  se
emprestou a esse tipo de bem, isso para não falar da Lei nº 7.661, de 16 de maio de 1988,
naquilo que deu nítidos contornos a esse tipo de espaço ambiental, conforme o seu art. 10,
parágrafo 3º, ao conceituar praias como uma "área coberta e descoberta periodicamente
pelas  águas,  acrescida  da  faixa  subsequente  de  material  detrítico,  tais  como  areias,
cascalhos, seixos e pedregulhos, até o limite onde se inicie a vegetação natural, ou, em sua
ausência,  onde comece outro ecossistema".  Praia não pode ser conceituada tão-somente
como uma área onde se desenvolve o movimento de fluxo e refluxo das marés, porquanto
seu conceito extrapola esse sentido, abrangendo até mesmo a faixa seguinte de aglomeração
de areia ou assemelhado, pelo menos até onde se manifesta acentuada diferença fisiográfica
e sedimentar ou onde começa uma vegetação permanente. Sobre a impertinência que seria a
ocupação de área de  praia, nada melhor  do que se valer da lição de Paulo Affonso Leme
Machado, em sua obra sob título "Direito Ambiental Brasileiro", 11ª ed., Ed. Malheiros,
2003, p. 855, no sentido de que "contraria a finalidade de utilização comum pela população
a concessão de parte da  praia para clubes construírem áreas esportivas,  a ocupação por
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guarda-sóis  de  edifícios  fronteiriços  ou  a  autorização  para  a  construção  de  bares,
restaurantes  ou  hotéis  nas  praias".
6.  Embora não se deva confundir área de  praia com terrenos de marinha,  haja vista as
peculiaridades dos regimes aplicados às espécies em cotejo, sabe-se que ambos convivem
numa relação de continente para conteúdo, dada a maior abrangência conceitual inerente a
esse último tipo de espaço ambiental, situação essa que, não raras vezes, provoca confusões
terminológicas  ao  sabor  de  inconfessáveis  conveniências  e  desregradas  pretensões. De
qualquer forma, não se pode perder de vista que o Supremo Tribunal Federal, em
Acórdão que remonta a 28 de agosto de 1936, quando da Apelação Cível nº 4.518,
desde então firmou uma distinção entre as  praias,  "bens de uso comum de que o
Estado é mero administrador e, por isso, inalienáveis, imprescritíveis e não suscetíveis
de propriedade, posse ou uso exclusivo" e os terrenos de marinha,  "bens patrimoniais do
Estado" (ob. cit., Caio Tácito). Assim, a se lançar o pressuposto de ser uma faixa de praia,
pouco  importa  a  alegação  da  apelante  de  que  detêm seus  substituídos  a  posse  mansa,
pacífica e  de boa fé da área,  considerando-se que, se existem ocupações,  em maior ou
menor grau, autorizadas pelo poder público, nenhuma delas, em qualquer caso, seria digna
de  prosperar,  mesmo que  sob  o  color  de  um título,  de  resto,  precário,  porquanto  não
pertencente aos bens patrimoniais disponíveis ou dominiais da União - para usar a feliz
classificação  de  Hely  Lopes  Meirelles,  em  sua  famosa  obra  "Direito  Administrativo
Brasileiro", Ed. Malheiros, 18ª ed., atualizada por Eurico Andrade Azevedo e Outros, 1993,
p. 431. Em suma, se é área de praia, a ninguém pode pertencer, por título particular, senão
ao domínio púbico, entendido em seu sentido de coletividade, tão bem evidenciado por
Celso Antônio Bandeira de Mello, ao acentuar que os bens de uso comum do povo devem
ser  usados  "indistintamente  por  quaisquer  sujeitos,  em  concorrência  igualitária  e
harmoniosa com os demais,  de acordo com o destino  do bem e em condições que lhe
causem uma sobrecarga invulgar" (apud José dos Santos Carvalho Filho, "in" "Manual de
Direito  Administrativo",  Ed.  Freitas  Bastos,  1997,  p.  638).
7. Por outro lado, a se compreender - sob o segundo enfoque da Apelante - que a área ficou
descaracterizada como praia, dado o recuo ocasionado pela urbanização  do local, no que
daí  gerou uma tredestinação para terrenos de marinha,  nem por isso teria  o  condão de
permitir o reaproveitamento daquele título de aforamento dado a terceiros, sabendo-se que,
mesmo que o seu  conteúdo levasse  a  entender  que  estaria  a  afetar  aquele  ecossistema
praieiro, isso de nada valeria perante o poder público. Ademais, uma coisa é o aforamento,
que, de resto, sendo de natureza administrativa, e não civil, não está sujeito à sucessão inter
partes sem que lhe autorize o titular  do domínio direto - in casu, a União. Nesse sentido,
Diógenes  Gasparini  ("in"  "Enciclopédia  Saraiva  do Direito,  v.  72,  p.  420),  ao  assim
pontificar: "os direitos do enfiteuta não são transferíveis a terceiros mediante simples aviso
ao  senhorio  para  que  exerça  sua  preferência,  como  sucede  no  direito  privado.  A
transferência só pode ter lugar mediante prévia licença do SPU." Outra coisa, bem distinta,
é o regime de mera ocupação, como parece ser a situação dos substituídos da apelante,
sabendo-se que, nesse caso, a inscrição "terá sempre caráter precário, não gerando, para o
ocupante, quaisquer direitos sobre o terreno ou a indenização por benfeitorias realizadas", a
teor do art. 2º, parágrafo 1º, do Decreto-Lei nº 1.561/77.
8.  Não há como querer  equiparar  a  ocupação  a um verdadeiro  aforamento,  ainda  mais
quando  esse  eg.  TRF/5ª  Região  já  decidiu  no  sentido  de  que  o  aforamento  deve  ser
comprovado, não podendo ser presumido. Precedente: (AC 332031/PE. DJ: 25/05/2004 -
Rel.  Des.  Federal  Francisco  Cavalcanti)
9. Esta Corte Regional em situações muito mais delicadas, que diziam respeito a suposto
titular de propriedade com registro imobiliário, ainda assim entendeu como insubsistente
essa titulação, o que, a rigor, atende ao art. 198 do Decreto-Lei nº 9.760/46, nos seguintes
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termos:  "A União tem por insubsistentes e  nulas  quaisquer pretensões sobre o domínio
pleno de terrenos de marinha e seus acrescidos, salvo quando originados em títulos por ela
outorgados  na  forma  do presente  Decreto-Lei".
10. É de se concluir que: se a área em litígio é   praia  , daí resulta dizer que seu regime é de
indisponibilidade; se é para compreendê-la como terrenos de marinha, sob a perspectiva,
não de um aforamento, mas sim de uma precária concessão, não há como em qualquer caso
emprestar  validade  a  um  título  sob  um  bem  aforado  que  em  nada  diz  respeito  aos
substituídos da apelante,  senão a  terceiros  que  com eles  não  mantém nenhuma relação
negocial,  até  porque,  se  o  fizessem,  sujeitar-se-iam à  prévia  autorização  do titular  do
domínio  direto,  a  União,  o  que  não  ocorreu.
11. Apelação não provida.

No caso vertente, rendendo ensejo aos presentes Embargos Infringentes, o
Voto vencido, da lavra  do Desembargador Federal Rogério Fialho, evidencia que a área de
Berma compõe o conceito legal de praia, vejamos:

“Depois  de  analisar  o  acervo  probatório,  convenci-me  de  que  as  barracas  e
estabelecimentos comerciais referidos neste processo estão situados em área de praia.
Isso  porque,  segundo  o  laudo  pericial,  essas  barracas  e  empreendimentos  estão
situados em área (geoambiente) denominada “berma”. Essa porção do continente,
que nos estudos de geomorfologia em que se baseou o perito se classifica como pós-
praia, a meu sentir, juridicamente integra o conceito de praia.
(…)
“Ora, se na definição legal praia é “a área coberta e descoberta periodicamente pelas
águas” (estirâncio), “ acrescida de faixa subsequente de material detrítico tais como
areias, cascalhos, seixos e pedregulhos, até o limite onde se inicie a vegetação natural,
ou,  em  sua  ausência,  onde  comece  um  outro  ecossistema”  (berma),  e  esse  outro
ecossistema, conforme indicado pelo próprio perito, são as dunas, não há como dizer
que berma não é praia”.

A partir desta conclusão, para o voto vencido, berma é praia para os efeitos
legais. Nisso reside a principal divergência entre os votos dissonantes. 

E  tal  conclusão  se  firma  nas  seguintes  circunstâncias,  devidamente
ventiladas nos autos: 

1) Tal situação é atestada tecnicamente pelo IBAMA, com presunção de
legitimidade RELATÓRIO CONSTANTE ÀS FLS. 9432/9441 (VOL. 46);

2)  Tal  presunção  não  foi  afastada  pela  perícia  ao  definir  a  área  como
BERMA, pois BERMA, conceito geológico utilizado pelo perito,  corresponde a uma área
compreendida no conceito legal de praia. Não são conceitos excludentes: o que a geologia
define  como Berma a Lei  define  como praia.  Neste  sentido  a  ciência  geológica  não tem
dúvida. Vejamos:

“Uma praia pode ainda ser subdividida em três regiões: face praial, antepraia (também
chamada de estirâncio ou estirão) e pós-praia, de acordo com sua localização em relação
às alturas das marés.
A face praial compreende a região que vai do nível de maré baixa até além da zona de
arrebentação, em geral, até a base da onda.
Antepraia é a região entremarés, ou seja, entre o nível da maré baixa e o da maré alta. É,
portanto,  a porção da praia que sofre normalmente a ação das marés e  os  efeitos  do
espraiamento e refluxo da água.
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A região pós-praia localiza-se fora do alcance das ondas e mares normais, e somente é
alcançada pela água quando da ocorrência de marés muito altas ou tempestades. Nesta
região formam-se terraços denominados bermas, que apresentam uma seção transversal
triangular,  com a  superfície  de  topo  horizontal  ou  em suave  mergulho  em direção  ao
continente  e  a  superfície  frontal  com  mergulho  acentuado  em  direção  ao  mar”.
(http://cursos.unisanta.br/oceanografia/regiao_costeira.htm).

Berma é praia,  tanto para  as  ciências  naturais,  quanto para  a  Legislação
Federal e, por último, tem sido assim para essa Egrégia Corte Regional.

Por fim, não há divergência sobre o acervo probatório. 
A divergência reside unicamente na qualificação jurídica. 
Os autores alegam que a definição da área feita pelo IBAMA e pela perícia

são coincidentes e definem a área ocupada como praia.  Analisando as mesmas provas, os
demandados afirmam que Berma não é praia. 

Não se pode olvidar que o próprio TRF5 tem jurisprudência consolidada
afirmando: 1) que Berma integra a área de praia e, portanto, é bem de uso comum do povo e
2) que a área da Praia do Futuro ocupada pelas barracas é praia, portanto bem de uso
comum do povo, situação já definida quando tentaram usucapir tal área e esta pretensão foi
negada pelo TRF5.

Ora, se em ações patrimoniais o TRF5 já reconheceu que a área das barracas
é bem público de uso comum do povo, caracterizado como praia, como poderia agora dizer o
contrário? Ou a área é praia ou não é. Não pode ser praia para um fim e não ser para outro.
Sendo praia, a área não pode ser ocupada e, por óbvio, jamais pode ser usucapida.

Manter esta posição, no sentido de reconhecer a área ocupada pelas barracas
da Praia do Futuro como área de praia, é manter a coerência da jurisprudência já construída
pelo TRF5. 

Concluindo que a área litigiosa é de praia, será ela insuscetível de ocupação,
pois definida, por Lei Federal, como bem público de uso comum do povo. Restará apenas
uma solução juridicamente viável: reconhecer a ilegalidade das ocupações e determinar que
sejam retiradas, devolvendo a área para sua destinação legal, o uso comum. 

Não será possível fazer qualquer tipo de adequação ambiental em área que
não pode ser objeto de edificação definitiva de nenhuma natureza. Neste sentido, é farta a
jurisprudência do TRF5, afirmando que ocupações e edificações em áreas de praia não podem
ser mantidas. Vejamos:

TRF-5 - Apelação Civel AC 339606 AL 2002.80.00.001378-1 (TRF-5)
Data de publicação: 03/12/2007 Rel Des. Federal Marcelo Navarro
Ementa:  ADMINISTRATIVO  E  AMBIENTAL.  BARRACA  DE  PRAIA.  OCUPAÇÃO
CARENTE DE AUTORIZAÇÃO DE ÓRGÃO COMPETENTE. INVIABILIDADE DE SUA
REGULARIZAÇÃO. DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO IRREGULAR E REINTEGRAÇÃO
DA  ÁREA  À  POSSE  DA  UNIÃO.  CONDENAÇÃO  À  INDENIZAÇÃO.  APELAÇÃO
IMPROVIDA.  1. Barraca que explora atividade de restaurante e bar em área de praia,
mesmo a pretexto de autorizações supostamente concedidas por órgãos incompetentes,
constitui ocupação indevida de área de uso comum do povo, portanto insuscetível de
regularização.  2.  A demolição da construção irregular,  a expensas de quem a fez,  e a
condenação dos responsáveis a indenizar a União - porquanto cientes, eis que notificados
pelo  SPU -  pela  ocupação indevida,  além da reintegração da área  à  posse  desta são
medidas que se impõem. 3. Sentença incensurável. Inúmeros precedentes deste Tribunal e
desta Turma. 4. Apelação a que se nega provimento.

http://cursos.unisanta.br/oceanografia/regiao_costeira.htm


Processo nº 2005.81.00.017654-5  Memoriais nº 3504/2017 8

“ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  DE  REINTEGRAÇÃO  DE  POSSE.  ESTABELECIMENTO
COMERCIAL CONSTRUÍDO EM TERRENO DE MARINHA. OCUPAÇÃO IRREGULAR.
MESAS E CADEIRAS EM ÁREA DE PRAIA. BEM DA UNIÃO DE USO COMUM DO
POVO. IMPOSSIBILIDADE DE OCUPAÇÃO POR PARTICULAR. DEMOLIÇÃO, COM
DIREITO  A  INDENIZAÇÃO.  BO  -FÉ  DO  OCUPANTE.  COBRANÇA  DA  MULTA
PREVISTA NA LEI Nº 9.636/98. IMPOSSIBILIDADE. IRRETROATIVIDADE .
1. Pretensão da União de obter reintegração de posse contra a empresa proprietária da
Barraca  Segredos  do  Mar  –  12,  localizada  na  Praia  do  Francês,  no  Município  de
Marechal Deodoro/AL, que comercializa alimentos e bebidas.
2. Do conjunto probatório colacionado aos autos, verifica-se que a ocorrência do esbulho
restou comprovada, em razão de que o citado estabelecimento comercial foi construído em
terreno de marinha, sem autorização da União para a sua regular ocupação, nos termos
do Decreto Lei  nº 9.760/46, além do que foi construído em local destinado como área
verde, ou seja, não sujeita a edificação, bem como vem se expandindo irregularmente em
direção à praia, área de uso comum do povo, o que é vedado pelo art. 10, §§ 1º e 3º, da Lei
nº 7.661/88.
3. 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
individual por particular.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL 306310-AL (2002.80.00.001375-
6/01) Relator Des. Federal Convocado Frederico Azevedo.

TRF-5 - APELREEX Apelação / Reexame Necessário REEX 200881000113640 (TRF-5)
Data de publicação: 15/07/2014 Rel Des.Federal Gustavo de Paula Gadelha
Ementa: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. OCUPAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE
PRAIA.  BARRACA  DE  PRAIA.  PRAIA  DE  CUMBUCO-CE.  JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE NÃO CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA. PROCESSO
MADURO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. LEI MUNICIPAL. 1. Apelação do
particular e remessa em face da sentença que julgou procedente o pedido para declarar a
nulidade da ocupação e construção de barraca VELAS DE CUMBUCO, situada em área
de  praia.  Determinou,  ainda,  a  remoção  na  integralidade,  incluindo-se  instalações,
construções,  edificações,  resíduos e materiais,  recolhendo-se todo o lixo  e resíduos do
estabelecimento e das adjacências, desfazendo, inclusive, o sistema de canos de PVC e
tubulação.  Condenou-o  à obrigação de  fazer,  consistente  na reparação física  do dano
ambiental e paisagístico causado, conforme projeto de recuperação da área degradada a
ser apresentado ao juízo em liquidação de sentença. 2. O julgamento antecipado da lide
não configura cerceamento de defesa quando o processo se encontrar maduro o suficiente
para o julgamento da causa, uma vez que constam dos autos provas contundentes capazes
de atestar que o bem do réu está situado em área de praia. Preliminar afastada. 3. Barraca
que  explora  atividade  de  restaurante  e  bar  em  área  de  praia,  terreno  de  marinha,
constitui  ocupação  indevida  de  área  de  uso  comum  do  povo,  insuscetível  de
regularização. 4. A Lei Municipal de Caucaia-CE nº 1.367/2001, em seu art. 137, incluiu
as  praias  no  rol  das  áreas  de  Preservação  Permanente  -  APP.  5.  Tendo  em  vista  a
procedência do pedido formulado na presente ação civil  pública, inexiste qualquer das
hipóteses  a  justificar  o  duplo  grau  de  jurisdição  obrigatório.  6.  Remessa  oficial  não
conhecida. Apelação do particular a que se nega provimento.

E mais.
Frise-se, ainda, por oportuno, que os autores também sustentam que na área

não se pode construir tendo em vista a expressa dicção da LEI MUNICIPAL nº 7.987/96,
verbis :

Art. 109 - A Área da Faixa de Praia, parte da orla marítima do Município de Fortaleza,
constitui-se  da  área  coberta  e  descoberta  periodicamente  pelas  águas  marítimas,
acrescidas  da  faixa  de  material  detrítico,  tais  como  areias,  cascalhos,  seixos  e
pedregulhos, até o limite onde se inicie a vegetação natural ou outro ecossistema, ou até o
primeiro logradouro público e de acordo com o disposto nesta Lei. 
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Parágrafo  único. Todos  os  trechos  da  Área  da  Faixa  de  Praia  são  áreas  "non
aedificandi" e destinam-se ao lazer e à prática de atividades esportivas.    “

O FALSO CONFLITO: PRAIA X TERRENO DE MARINHA

Alegações periféricas são utilizadas para desviar o julgamento do foco. A
primeira  é  a  falsa  conflituosidade  decorrente  da  caracterização  da  área  como  terreno  de
marinha.  Alegam os  demandados,  neste  caso,  que  não  havendo  demarcação  de  linha  de
preamar na região não pode a União alegar que as barracas estão em bem de sua titularidade.

O argumento é falso. 
O conflito real é saber se as barracas estão, ou não, em bem de uso comum

do povo (praias) e não em bens dominiais (terrenos de marinha). 

O TRF5 conhece bem esta distinção. Vejamos o que diz sua jurisprudência:

“..A fixação da linha de preamar média somente influencia a delimitação dos terrenos e
acrescidos de marinha, sendo prescindível, todavia, para a definição das áreas de praia,
como a envolvida na presente ação,  cujo conceito legal,  como salientou o Magistrado
sentenciante, independe de tal levantamento, já que é “...sua natureza determinada por
suas  próprias  condições  físicas  naturais”.  Isso,  inclusive,  é  o  que  se  infere  de  sua
definição, contida na mesma art.10,§ 3º da Lei n° 7.661/88...Considerando que o terreno
está enquadrado como “praia”, constitui-se bem de uso comum do povo, sujeito ao regime
jurídico integral de direito público, do qual resulta a impossibilidade de uso privativo por
particulares a partir da enfiteuse. Por consequência disso, torna-se inaplicável o teor da
Súmula nº7 desta Eg.Corte ao caso.” AC 479375 Relator Des. Francisco Barros Dias.

Para  resolver  litígio  sobre  ocupação  indevida  de  área  de  praia,  não  é
necessário adentrar em qualquer discussão quanto a definição de terrenos de marinha, pois em
nada a questão da linha do preamar médio de 1831 é prejudicial a outras questões (pontos
controvertidos) para se chegar a solução quanto à lide em discussão na ação civil pública
proposta pelo Parquet. 

A área de praia é área de uso comum, diversa de terreno de marinha, onde se
pode conviver com institutos como ocupação e aforamento.  Daí o que deve ser,  a  priori,
respondido é  se  há edificações  em área  de  praia,  como realmente  parece  haver,  segundo
comprova a prova documental sobejamente trazida.

A NECESSIDADE DE PRÉVIO LICENCIAMENTO AMBIENTAL E EIA-RIMA

Caso se entenda, ad argumentandum, que as barracas demandadas não estão
em área de praia, cumpre salientar que a perícia realizada enfatiza uma série de graves danos
ambientais decorrentes de suas atividades, como consequência da absoluta falta de controle
ambiental de seu funcionamento, destacando-se a alteração da paisagem e impedimento ao
transporte de sedimentos entre o sistema praia duna, prejudicando o equilíbrio do referido
sistema; os resíduos sólidos gerados pelas barracas geram poluição na área; os efluentes
gerados produzem poluição no sítio, podendo gerar inclusive danos à biologia marinha; e a
movimentação intensa de pessoas na área de praia causa danos significativos aos seres
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vivos  do  meio  bentônico  que  tem  vida  “on  shore”,  sendo  ainda  afirmado  que  tais
equipamentos  “situados na área de influência da zona estuarina do Rio Coco cometem
crimes ambientais de significativas dimensões e contribuem para a degradação do mangue
ali existente”.

Assim, caso não se considere que tais intervenções estão em área de praia,
necessário  se  faz  o  seu  imediato  readequamento  ambiental,  com  a  realização  de
licenciamentos, apresentação de EIA-RIMA, recuperação natural ou patrimonial dos danos
ambientais verificados, tudo a ser feito pelo órgão ambiental competente, no caso o IBAMA
(vide fls. 9441 vol.46).

Ademais,  os  equipamentos  ainda  devem  buscar  sua  regularização
patrimonial junto a União, pois se não estão em área de praia, estarão em terrenos de marinha,
razão pela qual será preciso verificar a validade dos atos firmados com a União por cada
estabelecimento demandado.

CONCLUSÕES

A decisão recorrida, proferida por maioria da 4a Turma deste Tribunal está
apoiada nos seguintes pontos: 

1) Não demarcação de terrenos de marinha na Praia do Futuro;

2) Localização das barracas em Berma, e não em praia;

3) Não exigibilidade de EIA-RIMA para as barracas por conta de seu baixo impacto;

4) A situação está consolidada, mesmo que de forma irregular, ou seja, sem a autorização da
União para as ocupações;

5)  As  praias,  como  bem  de  uso  comum  do  povo,  podem  receber  construções  privadas
permanentes;

6) Lei Estadual que definiu Berma é válida;

7) As ocupações demandadas geram emprego e renda em uma área sofrida do nordeste;

8) As construções são antigas, portanto devem permanecer pois já consolidadas;

9) Obstáculos de acesso as praias devem ser retirados, assim como demolidas as barracas que
foram construídas ou alteradas depois da decisão do agravo de instrumento;

10) Não há dever de indenizar por danos ambientais não quantificáveis;

11) As ocupações estão amparadas na lei da natureza e na Lei dos mercados.

Quanto a essa argumentação, o MPF ressalta que:
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1) O conflito entre terrenos de marinha x praia não existe. Como já assentou este TRF5, em
conflitos envolvendo ocupação de praias,  nos termos da decisão proferida na  AC 479375
Relator Des. Francisco Barros Dias, acima transcrita;

2) O TRF5 tem jurisprudência firmada no sentido de que Berma é um conceito geológico que
corresponde ao conceito legal de praia. Ou seja, para a Lei, a Berma compõe a praia. Aliás,
não só para a Lei, mas para a própria geologia, a Berma é um elemento da praia, denominado
de pós-praia;

3) A Lei Federal nº 7.661/89 exige, expressamente, EIA-RIMA para toda intervenção na zona
costeira. No caso das barracas de praia a intervenção não é de pequeno impacto ambiental,
tanto que a própria perícia judicial relata sérios e graves danos ambientais causados pelas
barracas, inclusive os categorizando como crimes ambientais graves;

4) A jurisprudência do TRF5 também é pacífica,  como se demonstrou, no sentido de não
admitir convalidação da ilegalidade consistente em edificações em áreas de praia, bem de uso
comum do povo. Neste sentido o TRF5 tem repetido que “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  individual  por  particular.
(EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  em  APELAÇÃO  CÍVEL  306310-AL
(2002.80.00.001375-6/01) Relator Des. Federal Convocado Frederico Azevedo.)

5) É inegável que, como bem de uso comum do povo, ao contrário do que restou assentado na
decisão recorrida, praias, ruas, praças, etc, não podem ser apropriadas de forma privada e
permanente por ninguém;

6)  Lei  do Estado do Ceará  (Lei  nº  13.796/2006)  definiu  Berma como sendo a  “porção
horizontal do pós-praia constituído por material arenoso e formado pela ação das ondas e
em condições do nível do mar atual. Em geral,  no nosso Estado, apresenta-se bastante
estreita e margeando toda a faixa de praia”. Ou seja, é mais um reconhecimento normativo
de que BERMA está na área de praia segundo conceito legal. Portanto, nenhuma novidade a
Lei Estadual trouxe para a resolução da controvérsia.

7)  As  ocupações  ilegais  geram,  por  óbvio,  grande  movimentação  econômica,  emprego  e
renda,  assim  como  diversas  outras  atividades  ilegais.  A repercussão  econômica  de  uma
ilegalidade não é motivo para tornar a prática legal. A legislação, expressão da vontade geral
em um regime democrático resolveu proteger as áreas de praias dando-lhes a caracterização
de bem de uso comum do povo e não tornando-as instrumento de exploração econômica. A
escolha  legislativa,  por  óbvio,  somente  pode  ser  substituída,  legitimamente,  pela  via
parlamentar, nunca pela via judicial;

8) As construções na Praia do Futuro, está provado nos autos, não são antigas. As barracas rés
começaram a se instalar na atual localização da praia do futuro a partir de agosto de 1989.
Anteriormente a 1989 elas ocupavam outra área que não área de praia. Somente existiam doze
barracas naquela época, tendo sido feito um convênio entre a Prefeitura, União, EMLURB e
DPU. O MPF contesta a informação equivocada de que as barracas estão nessa área há mais
de vinte anos sem reação dos órgãos públicos. Ao contrário, várias foram as tentativas de
organizar a ocupação daquela área, respeitando-se as normas legais. Logo na página 17 da
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petição  inicial  consta  relatório  da  GRPU  (ATUAL  SPU)  na  qual  estão  descritas  as
providências tomadas, desmantelando-se a tese de que a GRPU não atuou ou permitiu essas
irregularidades;

9) É óbvio que todas as intervenções em área de praia devem ser retiradas, causem ou não
dificuldades de acessibilidade ao bem de uso comum do povo;

10) Os danos ambientais ainda não foram quantificados porque, para os autores da demanda,
as barracas devem ser, em primeiro lugar, retiradas da área de praia. Mas se o TRF5 entender
por mantê-las, deve determinar a apuração destes danos a serem posteriormente recuperados,
natural ou patrimonialmente;

11) As leis naturais e do mercado não devem subverter o ordenamento jurídico, sob pena de
violação direta ao princípio da legalidade. No caso, a legislação federal proíbe a ocupação das
praias, portanto tal proibição não pode ser afastada pela alegação genérica e imprecisa de que
leis naturais e de mercado impõem o seu afastamento.

Recife, 08 de março de 2017

DOMINGOS SÁVIO TENÓRIO DE AMORIM
Procurador Regional da República

ALEXANDRE MEIRELES MARQUES
Procurador da República

MÁRCIO ANDRADE TORRES
Procurador da República

L:\\2017\ACP\Memorial
Memoriais Praia do Fururo - MEM 3504-2017

 

file://2017/ACP/Memorial

	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

