
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 5ª REGIÃO

Egrégio Pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. 

Processo nº :  0017654-95.2005.4.05.8100                         EINFAC 538085-CE
Embargante :  Ministério Público Federal
Embargante :  União
Embargado : BNB Clube de Fortaleza e outros. 
Relator: Desembargador Federal Manoel de Oliveira Erhardt
Parecer nº 21068/2016

Parecer

Trata-se de embargos infringentes opostos pelo Ministério Público
Federal (fls. 17687/17698) e pela União (fls. 17795/17819) em face do acórdão de fls.
17511/17513, complementado pelo acórdão de fls. 17604/17605, proferido pela Quarta
Turma  desse  Egrégio  Tribunal  Regional  Federal,  nos  autos  da  Apelação  Cível  nº
538085/CE, que, por maioria, negou provimento às apelações da União e do Ministério
Público  Federal,  bem  como  ao  recurso  adesivo  do  Município  de  Fortaleza,  e  deu
provimento parcial aos apelos dos réus.

Após  os  réus  apresentarem  contrarrazões  aos  embargos
infringentes, os autos foram remetidos a esta Procuradoria Regional da República para
parecer.

Opino.

Os embargos infringentes devem ser conhecidos e providos.

Com  efeito,  deve  prevalecer  o  Voto  Vencido,  proferido  pelo
Desembargador Rogério Fialho, do qual destaca-se o seguinte excerto:

Diante desses elementos, e pedindo todas as vênias à eminente Relatora,
concluo que, estando as barracas e estabelecimentos comerciais situados
em área de berma, e integrando essa faixa litorânea a definição jurídica de
praia,  nos termos do § 3º  do art.  10 da Lei  nº 7.661/1988,  devem ser
providas,  pelo  menos  em  parte,  as  apelações  do  Ministério  Público
Federal  e da União,  para determinar a remoção de todas as barracas,
empreendimentos e equipamentos instalados naquela área.

Sendo incontroverso que os réus estão ocupando área inteiramente
de praia (praia do Futuro, em Fortaleza/CE), bem da União de uso comum do povo, nos
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termos do artigo 24 da Constituição Federal e do art. 10 da Lei nº 7.661/1988, através de
barracas e construções (cercados, lagos artificiais, piscinas etc.), como se propriedade
privada fosse, além de estarem causando danos ambientais, conforme laudo constante
nos autos (fls. 11129, volume 53), não podem ser aceitos argumentos não jurídicos para
manter a ilícita ocupação.

A ocupação da Praia do Futuro/Fortaleza/CE, da maneira como está
sendo  feita  pelos  réus,  restringe  o  acesso  à  área  da  praia  apenas  às  pessoas  que
possuem  condições  financeiras  para  consumir  os  produtos  oferecidos  em  seus
empreendimentos, contrariando a Lei 7.661/88, que em seu artigo 10,  caput, define as
praias como bem de uso comum do povo, in verbis:

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. 

Nesse diapasão já decidiram a Terceira e a Segunda Turmas desse
Egrégio Tribunal Regional da 5ª Região, in verbis: 

EMENTA: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. BARRACA
CONSTRUÍDA EM ÁREA DE PRAIA E DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
(DESOVA DE TARTARUGAS).  TERRENO  DE MARINHA.  OCUPAÇÃO
IRREGULAR.  BEM  DA  UNIÃO  DE  USO  COMUM  DO  POVO.
IMPOSSIBILIDADE DE OCUPAÇÃO POR PARTICULAR. 
1. A pretensão formulada pela parte impetrante é a de suspensão do ato
oriundo da Secretaria do Patrimônio da União, que determinou a demolição
da Barraca 'Brisa do Mar', situada na Praia de Pipa, em Tibau do Sul/RN,
que comercializa alimentos e bebidas, em virtude de haver sido construída
sem a autorização da União Federal, e sobre área de uso comum do povo.
2. Ausência de impugnação da parte impetrante sobre as alegações
da Impetrada, tendo, ao contrário, confirmado que a barraca de praia
foi  construída em terreno de marinha,  sem a autorização da União
para a sua regular ocupação, nos termos do Decreto-Lei nº 9.760/46,
além do que está localizada em praia, área de uso comum do povo, o
que é vedado pelo art. 10, caput, parágrafos 1º e 3º, da Lei nº 7.661/88.
Ademais, há informação nos autos de que o local se trata de área de
desova  de  tartarugas  (fls.  59)  ou  seja,  é  área  de  preservação
ambiental. 
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. Precedentes deste Tribunal.
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4. Por outro lado, não houve afronta ao devido processo legal, uma vez
que a oportunidade de defesa foi assegurada à parte impetrante no Auto de
Infração  172/2007,  tendo-se  fixado  o  prazo  de  10  (dez)  dias  para  a
interposição de recurso administrativo, com efeito suspensivo, o que não
ocorreu.  Apelação  improvida.  (AC  200884000010330,  Desembargador
Federal Geraldo Apoliano, TRF5 - Terceira Turma, DJE - Data::07/07/2011 -
Página::962.) 

EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.  DENUNCIAÇÃO À
LIDE. NULIDADE DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. OCUPAÇÃO IRREGULAR. TERRENO DE MARINHA. ÁREA DE
PRAIA. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. PRESERVAÇÃO AO
MEIO  AMBIENTE.  DEVER  DO  PODER  PÚBLICO.  ART.  225  DA
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL/88.  POLÍTICA  NACIONAL  DO  MEIO
AMBIENTE. ART. 3º DA LEI 6.938/81. APELAÇÃO PROVIDA.
1.  Trata-se  de  apelação  cível  interposta  contra  r.  sentença,  que  julgou
improcedente o pedido da União em ação de reintegração de posse de
área  localizada  no  terreno  de  marinha,  onde  está  edificado  o
estabelecimento  comercial,  denominado  "Barraca  Sonho  a  Mais",
localizado na praia de Sonho Verde, no município de Paripueira/AL.
2. O efeito devolutivo da apelação decorrente do art. 515, parágrafo 1º do
CPC  impõe  a  análise  da  denunciação  à  lide  formulada  pelo  réu,  ora
apelado, contra o Município de Paripueira/AL, na primeira instância, que
fora julgada prejudicada ante a sentença que rejeitou o pedido do autor
extinguindo o feito com resolução de mérito.
3. Não obstante a revelia do denunciado, improcede a denunciação à lide,
sendo  afastada  a  responsabilidade  do  Município  de  Paripueira/AL,
exclusivamente,  no que se refere  a  ocupação  irregular  perpetrada pelo
apelado/denunciante,  pois,  não  pode  transferir  ao  poder  público  sua
responsabilidade pela conduta indevida.
4. A sentença não padece de qualquer nulidade, porque o juiz ao julgar o
processo com resolução de mérito esvaziou o pedido de tutela antecipada
articulado pela  União,  assim como analisou a questão da ocupação da
praia  de  forma  fundamentada,  considerando  o  conjunto  probatório,
inclusive o parecer técnico elaborado pelo órgão ambiental estadual que
noticiava o impacto ambiental existente, apesar de ter concluído de forma
contrária aos interesses do apelante. 
5. Quanto ao mérito recursal, assiste razão à União quando aduz que
a  causa  versa  acerca  de  interesse  maior  que  a  simples  posse
imobiliária, qual seja, a preservação ambiental, pois a ocupação das
praias  por  barracas,  de  forma  desordenada  e  irregular,  constitui
conduta predatória causadora de degradação ao meio ambiente que
merece repressão Estatal, para fins de cumprimento do mandamento
constitucional previsto no art. 225, caput, da Constituição Federal de
1988. 
6.  Neste  contexto,  descabe  conferir  a  esta  demanda  o  tratamento
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puramente  individualizado,  ou  seja,  considerando  que  se  trata  de
"barraca de pequeno porte", ocupante de pequena porção de terra,
que  não  comprometerá  o  acesso  a  praia,  como  entendeu  o  juiz
sentenciante. 
7.  Dentre  outras,  duas  razões  são  fundamentais:  1)  ao  conferir
legitimidade à atitude do apelado, em instalar uma barraca na praia
irregularmente  para  fins  de  sobrevivência,  o  Judiciário  terá  que
dispensar o mesmo tratamento a todos os outros concidadãos que
pretendam se valer do mesmo meio de vida, por questão de isonomia,
sendo certo que as praias não irão suportar; e 2) em se tratando de
meio  ambiente  deve-se  observar  o  princípio  do  nível  elevado  de
proteção  ecológica,  bem  como  aquele  que  apregoa  o
desenvolvimento sustentável, razão porque a preservação ambiental é
imperativa  não  estando  condicionada  a  grandes  danos,  porquanto
sua proteção é qualitativa. 
8. Comprovado que o imóvel de propriedade do apelado, denominado
"Barraca Sonho a Mais", está edificado em área de praia, em terreno
de marinha, para efeito das Leis nºs 7661/88 e 9636/98, sua ocupação
se revela ilegal e, assim, passível de retomada imediata pela União
nos termos da legislação específica.
9. Apelação provida para determinar a reintegração na posse pela União,
da área de  praia,  classificada  como Terreno  de  Marinha,  ocupada  pela
"Barraca  Sonho  a  Mais"  na  praia  do  Sonho  Verde,  Município  de
Paripueira/AL, em razão da ocupação irregular, bem como pelo negativo
impacto  ao  meio  ambiente.  (AC  200480000006372,  Desembargador
Federal Manoel Erhardt, TRF5 - Segunda Turma, DJ - Data::25/03/2009 -
Página::394 – Nº 57.)

Destarte, tendo em vista que a área ocupada pelos réus constituem
terreno de marinha, devem ser demolidas todas as barracas e empreendimentos objeto
da presente ação, nos termos do Voto Vencido.

Ante  o  exposto,  o  Ministério  Público  Federal,  na  pessoa  do
Procurador Regional da República infrafirmado, opina pelo conhecimento e provimento
dos embargos infringentes. 

Recife, 02 de dezembro de 2016. 

ROBERTO MOREIRA DE ALMEIDA
Procurador Regional da República

LL
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