
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA - 5ª REGIÃO

Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Relator,

Referência : Proc. nº 2005.81.00.017654-5/04                      EINFAC538085-CE
Embargante : Ministério Público Federal
Embargante : União
Embargados : BNB Clube de Fortaleza e outros
Advogado : Stélio Lopes Mendonça Júnior e outros

CONTRARRAZÕES A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7181/2017

O Ministério Público Federal, por seu representante, adiante firmado, nos
autos da Ação Civil Pública acima individualizada, considerando o manejo de Embargos de
Declaração pelos réus  Marcelo Nery Lamarão e outros e bem assim por  Aguiar Ramos
Comercial Ltda. - Barraca Itapariká e outros contra a decisão proferida nos  Embargos
Infringentes formulados pelos integrantes do polo ativo, vem à presença de Vossa Excelência
para apresentar suas CONTRARRAZÕES, o que faz na forma adiante delineada.

1 – Inconformados com a decisão proferida no recurso acima indicado, os
réus interpuseram Embargos de Declaração, objetivando o seguinte:

1.1 -Marcelo Nery Lamarão e outros: – contradição no acórdão, pois, apesar
de  restringir  o  conhecimento  dos  Embargos  Infringentes  para  a  “situação  dos
estabelecimentos cuja demolição, parcial ou total, determinada na sentença, foi desautorizada
ou  abrandada  em  função  do  provimento  parcial  das  apelações  dos  réus”  (fl.  18591),
contraditoriamente concluiu no sentido de dar parcial provimento ao recurso “para determinar
a desocupação, a demolição e a remoção, com reposição ambiental da área correspondente, no
prazo de dois anos, dos empreendimentos que não se acham amparados em título de ocupação
ou  aforamento  emitido  pela  Secretaria  do  Patrimônio  da  União,  (SPU),  bem  como  de
quaisquer instalações ou equipamentos implantados por outros estabelecimentos fora da área
delimitada  a  título  de  ocupação  ou  de  aforamento  respectivo”  (fl.  18593),  quando  no
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fundamento concluiu pela impossibilidade de construção sobre a parte de praia; – obscuridade
no voto, em decorrência de se contrapor à teoria do fato consumado acatado pelo julgado
recorrido, bem como por se contrapor à perícia acerca da natureza de praia da área de berma,
aspectos que precisam ser esclarecidos; – necessidade de chamamento da pessoa foreira da
área,  o que torna o processo nulo de pleno direito, tal  como se reconheceu em processos
relacionados com pedidos de usucapião do domínio útil da área, aspecto que posteriormente
foi indevidamente reconsiderado pelo Juiz de primeiro grau.

1.1.2  –  Aguiar  Ramos  Comercial  Ltda.  -  Barraca  Itapariká  e  outros:  –
omissão no exame, “com base na própria legislação federal que envolve o tema a questão da
ocupação de boa-fé por parte de alguns empreendimentos, ainda que sem amparo em título ou
aforamento, mas que permanecem no local há mais de 20 (vinte), 30 (trinta) anos ou mais,
com  anuência  do  poder  público,  e  mais,  em  data  recente,  com  a  anuência  do  próprio
judiciário,  quando da fase anterior ao presente feito” (fl.  18617); – omissão no exame da
satisfação dos requisitos para a obtenção do “direito de ocupação” nos artigos 7º a 10º da Lei
nº 9.636/98; – como os bens de uso comum do povo podem ser objeto de uso por particulares
através de pedágio, é possível a “regularização das ocupações das barracas da Praia do Futuro,
mediante inscrição de Ocupação” (fl. 18625), mormente porque podem ser desafetados; – o
caso, por outro lado, é de aplicação dos “princípios constitucionais da proporcionalidade e da
razoabilidade  na  reflexão  sobre  esta  questão  e  que  devem  guiar  Vossa  Excelência  na
apreciação  dos  presentes  embargos  de  declaração”  (fl.  18628),  mormente  porque  não  há
impedimento à livre circulação e acesso à praia; – omissão no exame de perícia ambiental
para apurar o direito de ocupação.

Compete a esta PRR-5ª Região demonstrar que o acórdão não padece de
qualquer omissão nos aspectos postos a julgamento em razão da sentença de primeiro grau e
do conteúdo dos Recursos de Apelação.

2 – Passa à demonstração.

2.1 – Quanto aos Embargos de Declaração formulados por Paulo Nery
Lamarão e outros.

2.1.1  –  Contradição  no acórdão em razão de  haver  se  fundamentado na
impossibilidade do uso da praia, enquanto bem de uso comum do povo, mas
admitido  que  as  barracas  com  direito  de  ocupação  fornecido  pelo  SPU
continuassem na área.

Não há a mínima contradição no acórdão a respeito desse ponto da decisão.
Com efeito, e isso se percebe que foi compreendido pelos embargantes, o

acórdão, no seu início, deixou certo que somente era cabível os Embargos Infringentes em
relação aos pontos contraditórios entre o julgado do primeiro grau e aquele da 4ª Turma.

Em  outras  palavras,  como  a  sentença  originária  reconheceu  o  direito  à
permanência das barracas titulares do uso decorrente do direito de ocupação, exceto no que
tange às áreas não autorizadas, e a decisão da maioria da 4ª Turma nada mudou nesse sentido,
a  tese  do  acórdão  recorrido  é  no  sentido  de  que  neste  ponto  não  houve  a  controvérsia
justificadora  do  conhecimento  dos  Embargos  Infringentes,  o  que  mantém  a  decisão  de
primeiro grau nessa parte.
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Por  força  disso,  o  raciocínio  lógico  do acórdão foi  no sentido  de que  a
decisão do primeiro grau, no ponto em que mantida pelo acórdão da 4ª Turma, não poderia ser
objeto  dos  Embargos Infringentes,  de sorte  que sua modificação reclama uso de Recurso
Especial  contra  aquela parte  incontroversa que se definiu pelo  direito  à  continuidade  dos
detentores do título de ocupação.

2.1.2  –  Obscuridade  do  acórdão por  não  haver  acatado  a  teoria  do  fato
consumado contida no acórdão da 4ª Turma e bem assim à perícia realizada
no âmbito do primeiro grau.

Não há nenhuma obscuridade nos pontos referidos em relação ao acórdão.
Com efeito,  o  fato  está  consumado  quando,  mesmo  decorrente  de  uma

ilegalidade, produziu uma modificação que não permite o retorno ao statu quo ante (exemplo:
liminar concedida para determinar a matrícula de um aluno na universidade, cujo julgamento
ocorreu após sua formatura),  sob pena  de  acarretar  um efeito  absolutamente  contrário ao
interesse público (no caso, se o Poder Público investiu recursos para formar o candidato, não é
do interesse público anular a graduação em razão do defeito no ingresso, dada a ausência de
qualquer ganho social decorrente do ato).

No caso, tendo a área a natureza de praia, bem de uso comum do povo, não
pode ser ocupada e utilizada de forma exclusiva, é plenamente possível a retirada do ocupante
e a demolição de todo tipo de construção nela inserida.

Por  força  disso,  não  tinha  o  acórdão  porque  examinar  diretamente  esse
ponto,  mormente  porque  a  ocupação  não  poderia  acarretar  fato  consumado,  diante  da
impossibilidade da prescrição extintiva ou aquisitiva, o que significa dizer que ficou vencido
pelo simples reconhecimento de que se trata de uma área de praia (= bem de uso comum do
povo,  cuja  ação  não  está  sujeita  à  prescrição,  do  mesmo  modo  sendo  impossível  sua
transformação em bem de natureza privada por força da usucapião).

No que toca à perícia, o acórdão não tinha porque aceitá-la na forma como
buscada pelos réus/embargantes, eis que o acórdão disse, e poderia fazê-lo, que aquilo que ela
chamou de “berma”, é de verdade compatível com uma área de praia.

Em suma, o inconformismo nesse ponto reclama o uso do controle recursal
extremo.

2.1.3 –  Omissão no exame de litisconsórcio necessário entre os réus e o
antigo foreiro da área.

Dois aspectos afastam esse suposto litisconsórcio:

a)  Decorrência de prazo suficiente para a obtenção da usucapião sobre o
domínio útil: por primeiro, o período utilizado pelos barraqueiros já seria o suficiente para
obtenção da usucapião do domínio útil,  fato automaticamente extintivo do direito  real do
suposto foreiro (claro que é impossível o aforamento sobre bem de uso comum do povo), na
medida em que a sentença proferida no processo a tanto destinada é meramente declaratória.

b)  Aplicação  da  pena  de  comisso:  de  qualquer  forma,  ainda  que  fosse
possível a enfiteuse sobre bem de uso comum do povo, é de se ver que o aforamento mantido
entre a União e a família Diogo morreu em razão da pena de comisso, como bem destacado
em uma das ações de usucapião pelo Desembargador Federal Convocado Frederico Pinto de
Azevedo (vide decisão transcrita à fl. 18509).
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Enfim, se houvesse e fosse possível o aforamento,  estaria ele extinto em
decorrência do usucapião do domínio útil pelos barraqueiros, mas nem isso seria possível,
dada a anterior pena de comisso que extinguiu a relação jurídica supostamente existente. Daí,
diante da extinção da eventual relação jurídica existente entre a União e família Diogo, não há
razão para o chamamento de seus integrantes na qualidade de litisconsortes necessários.

2.2  –  Quanto  aos  Embargos  de  Declaração  manejados  por  Aguiar
Ramos Comercial Ltda. - Barraca Itapariká e outros.

2.2.1 –  Quanto à omissão de análise da boa-fé na ocupação da área pelos
barraqueiros,  com a anuência da União e do próprio Poder Judiciário no
curso do processo.

Não há  qualquer  omissão,  pois  o  acórdão disse  clara  e  corretamente  da
impossibilidade dessas ocupações gerarem uma eficácia compatível com a manutenção da
área apropriada pelos réus. Consulte-se:

4.4. A longa duração das ocupações não as legitima nem altera o desfecho que lhes deve ser
dado; a desídia, a tolerância, o consentimento e até eventual incentivo do poder público,
também não; a importância social dos empreendimentos, menos ainda” (fl. 18521).

Adiante,  o  acórdão,  tomando  emprestado  do  Direito  Comercial  o  prazo
estabelecido em lei para a recuperação judicial, entendeu que as peculiaridades da ocupação,
alinhada à omissão da União, deveria render a aplicação analógica do referido prazo para a
desocupação da área.

Demais disso, o certo é que eventual boa-fé, acaso considerada, não poderia
ir além do ato processual de contestação da ação, a partir do qual passaram a ter pelo menos
dúvida acerca dos vícios impeditivos da ocupação da área. Consulte-se:

“A terceira condição levanta a  questão  de grande interesse prático:  a  de saber em que
preciso momento cessa a boa-fé do possuidor. Não é fácil determiná-lo. A boa-fé existe
enquanto perdura  a  convicção  do  possuidor  de  que a  sua  posse é  justa.  Fatos  que  lhe
cheguem  ao  conhecimento  podem  abalar  essa  convicção,  impedindo  que  continue  a
alimentá-la. Mas quem pode sondar a sua consciência para saber se a perdeu? Mais do que
isso, há ocorrências de fatos que são bastantes para convencê-lo de que não é legítimo o
título de sua posse. Mas, se não estão caracterizados inequivocamente, pode-se afirmar que
o seu  conhecimento  destruiu a boa-fé?  Estas  incertezas  determinaram a  escolha  de um
momento no qual não seja possível duvidar de que a convicção não pode ser mantida com
aquela firmeza que o Direito respeita e sanciona como se fosse objetiva. Esse momento foi
formalizado. Cessa a boa-fé com a contestação da lide. Não é improvável que, a despeito da
ação, mantenha o possuidor a convicção de que a sua posse é legítima. A pretensão do
reivindicante pode ser infundada ou improcedente. Desse modo, a lide propriamente não
converte o possuidor de boa-fé em possuidor de má-fé. Impede, no entanto, que continue a
fruir a coisa com a desenvoltura de seu legítimo e incontestado senhor, porque, desde então,
sabe que a sentença pode favorecer o autor da ação. Esta possibilidade abala, sem dúvida, a
sua convicção. Não é possível, por conseguinte, admitir que conserve a boa-fé, com a força
que  lhe  imprime  a  ausência  de  qualquer  dúvida.  Por  outro  lado,  a  sentença  deve  ser
retrooperante, como é. Reconhecido o direito do reivindicante, é justo que lhe restituam os
frutos colhidos no curso da ação.  A lei presume que desde a data da contestação da lide
tenha cessado a boa-fé do possuidor” (ORLANDO GOMES, Direitos Reais, atualizado por
Luiz Edson Fachin, p. 80/81, Rio de Janeiro, Forense, 1988, sem os grifos no original).
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Por tal motivo, diz o CPC 2015 e CC 202, respectivamente, o seguinte:

Art.  240.  A  citação  válida,  ainda  quando  ordenada  por  juízo  incompetente,  induz
litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto

nos arts. 397 e 398 da Lei n  o   10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). 

Art. 1.202. A posse de boa-fé só perde este caráter no caso e desde o momento em que as
circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente 

Em suma, a boa-fé eventualmente existente, cessou a partir da contestação
da Ação Civil Pública, momento em que se fez cessar a concepção inabalável da justeza da
posse utilizada, passando o réu a ter conhecimento do obstáculo existente para sustentar essa
crença.

2.2.2 – Omissão na análise da satisfação dos requisitos para a obtenção
do direito de ocupação pelos ocupantes sem título.

O primeiro aspecto a impedir a necessidade de exame dessa questão está no
fato de que ele não foi objeto do Recurso de Apelação, o que o levou a ser ignorado no
acórdão  originário  da  4ª  Turma  e  igualmente,  com muito  mais  razão  ainda,  no  acórdão
recorrido.

O segundo aspecto impeditivo decorre do fato simples e objetivo de que não
se pode considerar a existência do direito de ocupação sobre bem de uso comum do povo.

De qualquer forma, ainda que fosse possível e necessária essa análise, não
seria razoável o reconhecimento desse direito pelo Poder Judiciário. Consulte-se, a propósito,
as características do direito de ocupação (= permissão de uso), in verbis:

“33. Permissão de uso de bens públicos é o ato unilateral, precário e discricionário quanto à
decisão de outorga, pelo qual se faculta a alguém o uso de um bem público. Sempre que
possível, será outorgada mediante licitação ou, no mínimo, com obediência a procedimento
em que se assegure tratamento isonômico aos administrados (como, por exemplo, outorga
na conformidade com a ordem de inscrição).  Foi  dito “sempre que possível”,  pois,  em
certos casos, evidentemente, não haveria como efetuá-la. Sirva de exemplo a já mencionada
hipótese de solicitação, feita por que explore bar ou restaurante, para instalar mesinhas na
calçada lindeira ao estabelecimento” (CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, Curso
de Direito Administrativo, p. 533, São Paulo, Malheiros, 1995).

“Permissão de uso – Permissão de uso é o ato negocial, unilateral, discricionário e precário,
através  do  qual  a  Administração  faculta  ao  particular  a  autorização  individual  de
determinado bem público. Como ato negocial, pode ser com ou sem condições, gratuito ou
remunerado, por tempo certo ou indeterminado, conforme estabelecido no termo próprio,
mas  sempre  modificável  e  revogável  unilateralmente  pela  Administração,  quando  o
interesse  público  o  exigir,  dada  a  sua  natureza  precária  e  o  poder  discricionário  do
permitente para consentir e retirar o uso especial do bem público. A revogação se faz, em
geral, sem indenização, salvo se o contrário dispuser, pois a regra é a revogabilidade sem
ônus para a Administração. O ato da revogação deve ser idêntico ao do deferimento da
permissão e atender às condições nele previstas” (HELY LOPES MEIRELLES, Direito
Administrativo Brasileiro, p. 429, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1990).

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art397
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art397
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art397
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Desses ensinamentos, pode-se afirmar o seguinte: –  primeiro, a permissão
de uso é algo que depende de um ato administrativo; – segundo, sendo negocial, depende da
manifestação de vontade de ambas as partes; – terceiro, sendo ato discricionário, depende do
exame  da  conveniência  e  oportunidade  pelo  Poder  Público,  ainda  que  o  postulante
eventualmente atenda aos requisitos previstos em lei.

Como se observa, não pode o Juiz substituir o Administrador em casos que
tais.

De qualquer forma, ainda que fosse possível essa substituição, dois aspectos
seriam impeditivos da permissão de uso:  primeiro,  é  impossível  sua instituição para algo
grandioso como restaurantes, parques aquáticos, etc., em bem de uso comum do povo, que só
comporta tal autorização em relação a coisas pequenas, a exemplo de pequenas barracas para
venda de algo como coco e outras frutas, colocação de mesinhas na calçada, autorização para
pequena banca de revistas, etc.;  segundo, porque  compromete a  integridade de área de uso
comum do povo e a  preservação ambiental, nos termos da previsão do art. 9º, II, da Lei nº
9.636/98 (vide transcrição à fl. 18619).

2.2.3 – Omissão no exame da aplicação do princípio da proporcionalidade.

Princípio  da  proporcionalidade  passa  a  léguas  e  léguas  de  distância  da
imposição à União de permissão de uso de seus bens por particulares,  para satisfação de
interesses meramente voluptuários, especialmente quando a exploração cria transtornos para a
livre circulação de pessoas em bem de uso comum do povo, e finalmente acarreta o despejo
de águas servidas na própria área, com destinação final para o próprio oceano, etc.

Enfim,  não  faz  sentido  limitar  o  interesse  geral  para  satisfação  de
particulares  que  ilicitamente  exploram  bens  públicos  para  a  satisfação  de  interesses
meramente voluptuários.

2.2.4 – Quanto à possibilidade de uso de bem de uso comum do povo pelo
particular, tal como ocorre com as estradas em regime de pedágio, isso sem
contar com a desafetação.

Por primeiro, a exploração de uma estrada, através da cobrança de pedágio,
inclusive por delegação ao particular, em nada se comunica ao caso concreto, na medida em
que essa possibilidade decorre expressamente da parte final do art.  150-V da Constituição
Federal.

Enfim,  é  uma  utilização  de  bem de  uso  comum do  povo  em razão  de
autorização decorrente do próprio Poder Constituinte.

No que toca à desafetação,  ela depende totalmente de lei,  como acentua
CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, a saber:

“Já a desafetação dos bens de uso comum, isto é, seu trespasse para o uso especial ou sua
conversão em bens meramente dominicais depende de lei ou de ato do Executivo praticado
na conformidade dela.  É  que,  possuindo originariamente  destinação  natural  para  o uso
comum ou tendo-a adquirido em consequência de ato administrativo que os tenha preposto
neste destino, haverão, de toda sorte, neste caso, terminado por assumir destinação natural
para tal fim. Só um ato de hierarquia jurídica superior, como é a lei, poderia ulteriormente
contrariar o destino natural que adquiriram ou habilitar o Executivo a fazê-lo.” (Op. cit.,p.
521).
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Ora,  como não houve qualquer  lei  que tenha  realizado a  desafetação da
Praia do Futuro como bem de uso comum do povo, sua vocação natural, é evidente que não há
razão para que essa mera possibilidade seja motivo para que alguém possa continuar a utilizar
ilicitamente um bem de tal natureza.

2.2.5 – Quanto à perícia ambiental para satisfação de direito de ocupação.

Esse é outro assunto que não tem porque ser objeto de discussão no caso
concreto, pois não foi objeto de decisão nos Embargos Infringentes. Demais disso, tal aspecto
teria relevância apenas para a licenciamento do empreendimento, não para autorizar a posse
exclusiva de um bem público de uso universal para um particular.

Afinal, é evidente que a inserção de uma edificação que vai utilizar água em
grande quantidade e descartá-la como servida, além de necessitar de esgotamento sanitário,
especialmente quando multiplicadas pelo conjunto de barracas, necessita de um licenciamento
ambiental  para  compatibilizá-la  com  a  legislação,  inclusive  através  da  realização  de
EIA/RIMA.

Ora, na hora em que o estabelecimento não obteve essa licença, com feitura
de EIA/RIMA, de forma prévia, e igualmente não tem os mecanismos necessários para evitar
seu despejo na praia e em direção ao mar, tendo ou não tendo um título que justifique sua
presença no local, deve responder pelos danos ambientais disso decorrentes.

É tudo o que se necessita para a condenação, ficando a apuração dos danos
para ser realizada através de liquidação por arbitramento.

3 – Pelo exposto, requer esta PRR-5ª Região sejam os recursos conhecidos e
improvidos, mantendo-se incólume a parte da decisão que a eles se relaciona.

Nestes termos,
pede deferimento,

Recife-PE, 09 de maio de 2017.

Assinado eletronicamente
Domingos Sávio Tenório de Amorim
Procurador Regional da República
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