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Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Rio de Janeiro
1ª Vara Federal de São Pedro da Aldeia

Rua Dezessete de Dezembro, 4 - Bairro: Vila de São Pedro - CEP: 28941-094 - Fone:
(22)2621-5400 - www.jfrj.jus.br - Email: 01vf-sp@jfrj.jus.br

AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0001106-31.2005.4.02.5108/RJ

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

AUTOR: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
RÉU: JOSE ROBERTO DOS SANTOS TRINDADE

SENTENÇA

I – RELATÓRIO

Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em face de JOSÉ ROBERTO
DOS SANTOS TRINDADE, objetivando a condenação deste:

1. Na desocupação e demolição do quiosque existente
na Praia da Tartaruga, denominado “Sol da
Tartaruga", e remoção dos entulhos;

2. No pagamento de indenização quantificada em
perícia ou por arbitramento deste Juízo Federal,
correspondente aos danos ambientais, tanto
materiais quanto morais, causados pela ocupação
irregular da área de preservação permanente até o
início da execução do projeto de adequação
ambiental, a ser recolhida ao Fundo de Defesa dos
Direitos Difusos;

3. No pagamento de indenização quantificada em
perícia ou por arbitramento deste Juízo Federal,
correspondente aos danos ambientais, tanto
materiais quanto morais, que, no curso do processo,
mostrarem-se técnica e absolutamente
irrecuperáveis nas áreas de preservação
permanente, irregularmente ocupadas pelo Réu,
corrigida monetariamente, a ser recolhida ao Fundo
de Defesa dos Direitos Difusos;
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4. Na adoção de medidas compensatórias e
mitigatórias a serem indicadas em perícia,
correspondentes aos danos ambientais, tanto
materiais quanto morais, que, no curso do processo,
mostrarem-se técnica e absolutamente
irrecuperáveis nas áreas de preservação
permanente, irregularmente ocupadas pelo réu.

Como causa de pedir, alega o Parquet que instaurou o
Procedimento Administrativo nº 1.30.009.000047/2005-11, a partir de
cópia de parte do inquérito policial nº 117/03 (Processo nº
2003.5108001692-2), com o escopo de apurar a eventual ocorrência de
danos ao meio ambiente e/ou patrimônio público, em decorrência da
instalação de barracas, quiosques e similares sobre a faixa de areia ou
vegetação de restinga da Praia da Tartaruga, em Armação dos
Búzios/RJ, bem assim nas demais áreas de preservação existentes em
seu entorno.

Esclarece que foi constatada a existência de
estabelecimentos diversos sobre a faixa de areia ou sobre a vegetação de
restinga da Praia da Tartaruga, razão pela qual foi determinado o
desmembramento do procedimento administrativo informado acima,
resultando na instauração do Procedimento Administrativo nº
1.30.009.000122/2005-44, destinado a apurar a regularidade da
instalação e do funcionamento do quiosque do réu na presente ação.

Afirma que foram colhidos elementos demonstrativos da
irregularidade do funcionamento do estabelecimento do Réu, eis que
instalado em terreno non edificandi, pertencente à União, sem qualquer
autorização desta, e ao arrepio da legislação ambiental vigente,
ocasionando danos ao meio ambiente e à saúde pública.

Ressalta que o quiosque do réu, além de indevidamente
instalado sobre a faixa de areia, funciona em condições precárias,
poluindo o meio ambiente e trazendo riscos à saúde da coletividade,
gerando, assim, danos materiais e morais.

O Procedimento Administrativo nº
1.30.009.000122/2005-44, que instrui a presente ACP, encontra-se
autuado sob o nº 0500295-57.2018.4.02.5108, no sistema e-Proc, em
virtude da digitalização dos autos físicos.

Decisão proferida no evento 201 - fl. 7 deferindo a liminar
para impor ao réu: (I) à obrigação de fazer consistente na imediata
desocupação, porquanto ilegal, do quiosque existente na Praia da
Tartaruga, denominado “Quiosque Sol da Tartaruga”; (II) à obrigação de
não fazer consistente em se abster de edificar novo quiosque na Praia da
Tartaruga ou de ampliar o já existente, bem assim de exercer qualquer
atividade comercial que implique na distribuição de cadeiras e mesas
sobre a faixa de areia daquela praia; (III) à obrigação de não fazer
consistente na não realização de qualquer ação antrópica (queima da
vegetação, enterro de lixo, latas e alumínio, etc...) na área de
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preservação permanente objeto da presente Ação Civil Pública; e (IV) à
obrigação de não fazer consistente na abstenção de negociar seu
quiosque.

Na referida decisão também foi determinada a citação do
réu, bem como a intimação da União e IBAMA para se manifestarem
quanto ao interesse no feito.

Certidão presente no evento 204 - fl. 1 em que se verifica a
regular citação do réu.

Procuração juntada pelo réu no evento 208 – fl.
8 nomeando como seu procurador o Dr. Hamber Rabello de Carvalho.

Contestação apresentada pelo réu no evento 208 - fls. 10,
em que requer a improcedência dos pedidos autorais, pugnando, ainda,
pela inclusão do Município de Armação dos Búzios no polo passivo. 

Despacho proferido no evento 210 – fl. 7 determinando a
intimação do MPF para que se manifeste em réplica.

Réplica apresentada pelo MPF no evento 211 - fl. 6.

Despacho no evento 212 - fl. 11 determinando a intimação
do réu para se manifestar em provas.

O IBAMA se manifesta no evento 213 - fl. 9 aduzindo não
possuir interesse no feito.

A União se manifesta no evento 213 - fl. 14 pugnando pelo
seu ingresso no feito na qualidade de assistente litisconsorcial do MPF.

Despacho no evento 214 - fl. 2 deferindo o ingresso da
União no feito nos termos em que requerido.

Decisão proferida no evento 214 - fl. 5 determinando a
produção de prova pericial.

Quesitos apresentados pelo MPF no evento 214 - fl. 8.

Quesitos apresentados pelo Juízo no evento 215 - fl. 6.

Quesitos apresentados pelo réu no evento 215 - fl.10.

Agravo retido interposto pela parte ré no evento 219 - fl. 1.

Despacho no evento 220 - fl. 8 intimando o agravado para
manifestação.

Contrarrazões ao agravo retido apresentadas pelo MPF no
evento 220 - fl. 10.

Laudo pericial apresentado no evento 221 - fl. 5.
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Relatório de vistoria apresentado pelo INEA no evento 231
- fl. 5.

Documento juntado pelo réu por meio de petição
apresentada no evento 233 - fl. 8.

Despacho no evento 240 determinando que
se Traslade cópia do laudo pericial (fls. 891/905), Parecer Técnico nº
1965-2018-SPPEA (fls. 944/952) manifestação do perito (fls. 956/957) e
Parecer Técnico nº 0192/2019-SPPEA (fls. 962/967) dos autos da ACP
de nº 000350-85.2006.4.02.5108 para os presentes autos, o que foi
devidamente realizado no evento 242.

Despacho no evento 257 determinando a intimação das
partes para apresentação de alegações finais. 

Alegações finais apresentadas pelo MPF no evento 263.

Manifestação do réu, por meio de sua patrona constituída
nos autos, requerendo a intimação pessoal do mesmo para apresentação
de suas alegações finais.

É o relatório. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

De início, indefiro o pedido de intimação pessoal para
apresentação de alegações finais formulado no evento 273, tendo em
vista que a parte ré possui Advogado constituído nos autos, cuja
intimação ocorreu regularmente por meio eletrônico, nos termos do art,
270, caput, do CPC. 

Pois bem. O MPF alega que o réu possui um quiosque na
Praia da Tartaruga, denominado “Sol da Tartaruga”, indevidamente
instalado sobre a faixa de areia da praia, em área non edificandi
pertencente à União, sem qualquer autorização desta, funcionando em
condições precárias, poluindo o meio ambiente e trazendo riscos à saúde
da coletividade.

Procedendo à análise do Procedimento Administrativo nº
1.30.009.000122/2005-44 que instrui a ACP, autuado sob o nº 0500295-
57.2018.4.02.5108 no sistema e-Eproc em virtude da digitalização dos
autos físicos, podemos constatar os seguintes documentos que
corroboram com as alegações presentes na exordial:

1. Relatório do Batalhão de Polícia Florestal
(Procedimento Administrativo - evento 3 - fl. 5):

(...)

Devido a sua pequena extensão e largura, apresenta maior
incidência em termos de degradação ambiental, pois as
construções estão muito próximas do mar. Em toda sua
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extensão, foram construídos, de forma desordenada 12
(doze) quiosques (alvenaria, madeira e pedra de mão)
todos com cadeiras e mesas móveis à frente dos
respectivos quiosques, ocupando toda orla marítima. Há
também o Bar e Restaurante Tartaruga, cuja edificação foi
erigida na areia, tendo 60 cm de frente aproximadamente,
todo murado com pedra de mão, sobre o qual foi feito uma
cerca de madeira ornamentada com vidro. Bar e Pousada
Tartaruga Ninja, também construído na areia, edificação de
madeira e alvenaria e murado com pedra de mão. Há
indícios no local que ambos despejam esgoto in natura
no mar. Existe também uma construção em andamento de
alvenaria e pedra. No ato da fiscalização não havia
nenhum operário na obra.

(...)

-X-

2. Laudo de Exame em Local – DPF – Instituto Nacional
de Criminalística (Procedimento Administrativo - evento 3
- fl. 11):

(...)

PRAIA DA TARTARUGA – trata-se de uma área litorânea
com aproximadamente 500 Mts de extensão, sendo que,
em um trecho de aproximadamente 300 Mts encontram-se
“quiosques” com atividades comerciais, posicionados em
terreno natural, sobre o encontro de vegetação nativa e
areia, distantes da linha d’agua aproximadamente 10 Mts.

-X-

3. Ofício da Secretaria de Planejamento e
Desenvolvimento Urbano do Município de Armação dos
Búzios (Procedimento Administrativo - evento 4 - fl. 2):

(...)

Tartaruga: Promovemos a demolição de 13 quiosques e a
desobstrução dos acessos a Praia. Ficaram 06 quiosques
que não pudemos demolir por possuírem os mesmos
liminar de permanência, concedida pela justiça de Cabo
Frio, em ação proposta pelo Sr. Carlos Smith de
Vasconcelos, Dadas as precárias condições de
funcionamento, desses 06 quiosques, que prejudicavam
o bom atendimento dos frequentadores da tão afamada
Praia, promovemos a padronização dos mesmos, até
que seja julgado o mérito da referida ação para que
possamos tomar as medidas definitivas.
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-X-

4. Relatório Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente e
Saneamento de Armação dos Búzios (Procedimento
Administrativo - evento 5 - fl. 4):

(...)

Com relação aos aspectos legais ambientais incidentes
sobre a localidade, cabe observar que a Praia da
Tartaruga corresponde a uma Área de Preservação
Permanente Municipal (Lei Orgânica Municipal de
Armação dos Búzios), correspondendo seu entorno
uma Zona de Conservação da Vida Silvestre (Lei de
Uso e Ocupação do Solo de Armação dos Búzios) onde
também são observados importantes exemplares de
espécies vegetais nativas, algumas delas ameaçadas de
extinção.

(...)

A Praia da Tartaruga era, até poucos anos atrás, deserta.
Em pouco tempo, porém, a presença de comerciantes
cresceu a ponto de obrigar a Prefeitura Municipal a
regularizar a atividade, determinando a construção de
quiosques padronizados ao longo da praia. A construção
destes quiosques alterou a aparência da praia, a qual
também é ocupada em dias de sol por cadeiras e guarda-
sóis colocados para a conveniência do turista. Se a
construção de um estacionamento na rua de acesso à praia
por um lado, impediu o acesso de carros à praia, por outro
facilitou o acesso de banhistas, fazendo com que a praia
tenha grande frequência em boa parte dos dias de sol.

(...)

A vegetação da área é composta basicamente por
elementos de estepe arbórea, principalmente na porção
leste, entre as praias da Tartaruga, dos Amores e do
Canto. Neste lado a vegetação ainda é bastante pouco
alterada, apresentando importante valor paisagístico e
de conservação. Há uma pequena mancha aberta no morro
do oeste.

Cabe observar que na área da Tartaruga no interior da
Península, ao longo da estrada, verificam-se diversos
problemas de ocupação.

Segundo a Lei de Uso e Ocupação do Solo de Armação
dos Búzios, a área da Praia da Tartaruga integra a Zona de
Conservação da Vida Silvestre (ZCVS) que se destina à
preservação permanente do patrimônio ambiental e
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paisagístico do Município no qual reside também seu
potencial turístico. A Praia da Tartaruga corresponde a
uma área de preservação permanente.

(...)

DESCRIÇÃO DO QUADRO GERAL DOS QUIOSQUES
DA PRAIA DA TARTARUGA

ASPECTOS

Saneamento

- Água – De acordo com dados colhidos no local, não
existe um sistema bem estruturado de abastecimento de
água para a área. A água chega individualmente a cada
quiosque através de galões.

- Esgoto – De acordo com dados colhidos no local o
esgoto produzido pelos quiosques e banheiros é
infiltrado no solo.

Coleta de Lixo

- Praia – a coleta de lixo da praia (areia propriamente dita)
é realizada por uma empresa contratada pela prefeitura.

- Quiosques – o lixo produzido é depositado em uma
caçamba localizada próxima à entrada da praia e recolhido
por uma empresa de coleta contratada pela prefeitura.

Higiênico-Sanitários

Em vistoria ao local foram observados diversos aspectos
relacionados a inadequadas condições de higiene, como
por exemplo: lixeiras descobertas, moscas no local, cães
e gatos na área, acúmulo de lixo e entulhos, má
higienização das pias e bancadas, entre outros aspectos.
(...)

Impactos e Aspectos Ambientais Atuais

Foram observados na área os seguintes impactos:

- Avanço do desmatamento na encosta do morro
contíguo aos quiosques;

- Implantação de caixas d’água, canos diversos, fiação
de luz, antenas, postes e banheiros na encosta do
morro, acelerando o processo de erosão da encosta;

- Criação de estacionamentos irregulares;
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-Uso e ocupação irregulares do solo;

- Excessivo número de usuários da praia;

- Ambulantes circulando (comércio desordenado);

- Presença de animais (cães) na praia (risco à saúde);

- Atividade comercial desordenada;

- Interrupção do passeio das águas por barracas, mesas,
cadeiras, caiaques, etc.;

- Poluição da água por óleo de barcos;

- Poluição sonora em função do ruído emitido pelos auto-
falantes dos restaurantes;

Poluição do solo pela deposição inadequada de resíduos
sólidos (lixo) devido ao grande número de usuários;

- Poluição visual causada pelo excesso de estruturas,
muros de contenção, mesas, cadeiras, ambulantes,
excesso de usuários;

- Baixa incidência solar na areia da praia devido à densa
ocupação;

- Acúmulo de lixo e entulhos no local atrás dos
quiosques;

- Tráfego marítimo desordenado, com “Bananas Boats”,
caiaques, lanchas, escunas, táxis marítimos, entre outras
embarcações;

- Excesso de embarcações ancoradas na localidade;

- Depredação de corais por âncoras de barcos;

- Retirada de organismos marinhos do mar;

- Supressão da vegetação de restinga com sua
substituição por espécies exóticas.

(...)

Impactos Ambientais Potenciais

Existe uma preocupação desta Secretaria de Meio
Ambiente e Saneamento com relação à ocupação do trecho
01 da praia. Conforme ilustrado na foto nº 38, foi
observada a colocação de barracas e mesas da areia da
praia deste trecho, que ainda está coberto com a vegetação
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nativa. Esta ocupação por barracas é um indicativo de
que existe a possibilidade de exploração comercial do
local, com risco de ocorrência de desmatamentos ilegais
e ampliação da ocupação irregular.

(...)

-X-

5. Laudo nº 4747/04 – SR/RJ do Instituto Nacional de
Criminalística – DPF (Procedimento Administrativo -
evento 9 - fl. 2):

(...)

Todos os imóveis citados no item III – DO LOCAL, ou
seja, pousada, restaurante e quiosques encontram-se na
faixa marginal entre a areia da praia e a encosta de
morro, e também estão instalados sobre a vegetação de
restinga, danificando e extinguindo-as na faixa de
transição de areia da orla, logo área de preservação
permanente protegida por Lei.

A localidade na qual se encontra a Praia da Tartaruga, não
possui a infraestrutura de esgoto, logo também, todos os
imóveis citados anteriormente, só possuem o sistema de
esgotamento de águas servidas, e esgoto, por meio de um
tratamento primário individual de fossas sépticas e
direcionados para sumidouros, que percolam seus resíduos
para o solo, ou retirados por caminhão a vácuo, conforme
relatos.

-X-

6. Laudo de Inspeção Sanitária referente ao quiosque
objeto dos autos (Procedimento Administrativo - evento 11
- fl.1):

(...)

Instalações Sanitárias

O quiosque dispõe de um único compartimento de
instalação sanitária para uso do público e dos funcionários
sem separação por sexos, que no momento da inspeção se
encontrava em condições de higiene inadequadas, foi
instalado precariamente sobre a areia, sem o
abastecimento de água ou o destino de resíduos
adequados ao seu funcionamento, além disso, o banheiro
não se encontrava provido de elementos necessários à
higiene pessoal.
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(...)

9.2 Resíduos Sólidos

O quiosque não dispunha de local ou recipiente
adequado, tampado e higienizado para a disposição
final de lixo, nem mesmo oferecia recipientes à vista do
público para o lançamento de resíduos provenientes do
consumo no local.

-X-

7. Auto de Infração lavrado pelo IBAMA (Procedimento
Administrativo - evento 12 - fl. 10):

Descrição da Infração

Construir, reformar, ampliar, instalar e fazer funcionar
estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente
poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos
ambientais competentes (FEEMA, IBAMA) contrariando
as normas legais e regulamentares pertinentes. Alterar o
aspecto de lugar especialmente protegido por lei e
promover construção em solo não edificável assim
considerado em razão de seu valor paisagístico e ecológico
sem autorização da autoridade competente ou em
desacordo com a concedida.

-X-

8. Laudo Técnico do IBAMA (Procedimento
Administrativo - evento 13 - fl. 6):

(...)

V – IMPACTOS AMBIENTAIS

Conforme observação “in loco” quanto ao diagnóstico
ambiental e pela fragilidade do controle ambiental
exercida pelos órgãos integrantes do SISNAMA, os
impactos ambientais negativos gerados em virtude da
construção dos quiosques, são sobejamente maiores do
que os positivos, já que alteram a paisagem natural,
ocasionando desequilíbrio indesejável (poluição
ambiental) adverso aos interesses coletivos, alterando
as características naturais, cuja organização
ocupacional (comercial) compromete o equilíbrio
ambiental gerando altos efeitos impactantes.

(...)

VII DAS SANÇÕES APLICADAS
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(,,,)

Na praia da Tartaruga fiscalizada, constatamos toda a
gama de irregularidades que geram impactos direta e
indiretamente na ambiência local, isto é, a paisagem
natural (quiosques de madeira, mesas, cadeiras,
espreguiçadeiras, deck de madeira, etc..), segundo os
instrumentos da legislação vigente, quando foram
lavrados os Autos de Infração acima enumerados,
ambos da Série D.

(...)

Após a vistoria, fica evidente que a imagem da área não
poderia ser outra, haja vista o desequilíbrio ambiental,
sanitário e higiênico (Hidráulico), o que ratifica a total
inobservância das normas federais e estaduais, na
tentativa do ordenamento de uso da área.

A construção destes quiosques na Praia da Tartaruga,
além de impactante, foi realizada sem a devida
elaboração de Estudo de Impacto Ambiental
competente, conforme preconiza a legislação em vigor.

Logo, verifica-se que os laudos elaborados pelos órgãos
competentes convergiram no sentido de apontar a ocorrência de danos
ao meio ambiente pela construção e funcionamento do quiosque objeto
dos autos na Praia da Tartaruga.

Corroborando com o exposto, a i. expert no laudo pericial
apresentado no evento 221 – fl. 5 dos autos da ACP aponta a ocorrência
de degradação no ambiente de restinga da praia da Tartaruga em virtude
dos quiosques construídos. Vejamos:

(...)

4. CONCLUSÕES

Os impactos ambientais verificados em vistoria foram
provocados pela degradação da paisagem, pela
alteração do relevo com corte de barranco e contenção
de platô, pela terraplanagem mecânica e pela remoção
de vegetação de restinga na faixa de terras com cerca
de 300 metros de extensão onde estavam anteriormente
locados os quiosques demolidos.

Em resposta aos quesitos do Juízo relacionados à vestígios
de danos ambientais causados em decorrência da atividade dos
quiosques, a perita esclarece que: (a) “existencia uma clareira de cerca
de 3000 m², aberta em meio à restinga, plana e compactada. (evento
222- fl. 2); (b) “Além desta, existe também a zona de amortecimento
formada pela vegetação nativa remanescente nas principais interfaces
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do objeto da lide em que houve influencia negativa pelo
funcionamento dos quiosques, com o despejo de lixo e descartes
variados como embalagens e sacos plásticos, sem resultar, entretanto,
no corte raso da vegetação (...). A vegetação nativa foi paulatinamente
substituída por espécies exóticas e os animais domésticos e vetores
como ratos e baratas tomaram o lugar de animais nativos da mata
atlântica” (evento 223 - fl. 4); (c) Os danos causados pela instalação e
funcionamento do Quiosque Sol da Tartaruga não foram considerados
por nós irreversíveis, mas de difícil reparação (evento 223 - fl.8).

Em vistoria realizada pelo INEA (evento 231 – fl. 5) a
autarquia ambiental esclareceu que “a área em tela era anteriormente
ocupada por treze quiosques dotados de precária infra estrutura
implantada, principalmente no tocante a saneamento e higiene, a
exemplo do sistema de esgotamento sanitário implantado pelos
quiosques na proximidade da faixa de areia, ocasionando depleção
nas condições de balneabilidade local através da infiltração dos
efluentes no solo. Além disso, ocupavam parte da faixa de areia da
praia, e seus impactos se refletiam sobre as áreas cobertas por
vegetação nativa, através da expansão desordenada da área de
estacionamento e disposição inadequada de lixo, aumentando a
pressão sobre a vegetação. As ocupações se concentravam em uma
extensão total de aproximadamente 205 m. De acordo com o memorial
descritivo e anexo fotográfico apresentados (fls. 42 e 43), todas as
estruturas fixas dos quiosques foram removidas, e encaminhadas ao
aterro sanitário, como parte do plano de intervenção apresentado
visando o ordenamento da orla da praia da Tartaruga. Atualmente
existem barcas e cadeiras na faixa de areia, atendidas por tendas no
lugar dos antigos quiosques.

Além dos danos ambientais, depreende-se da vistoria
realizada pelo INEA em 2011 que os quiosques da praia da Tartaruga
foram demolidos. Contudo, para uma visão mais atual sobre a situação
da referida praia, foi trasladada para os autos da presente ACP cópia do
laudo pericial elaborado em 2017 na ação civil pública de nº 000350-
85.2006.4.02.5108, em que se depreende que os quiosques foram
novamente construídos. Vejamos:

Evento 242 - OUT48 - fl. 5:

(...)

Em síntese, treze quiosques foram demolidos em abril de
2008, após reconstruídos e novamente demolidos em 2010.
Após, novamente reconstruídos, permanecendo nesta
situação até o presente.

(...)

Os quiosques têm atualmente os seguintes nomes
comerciais: TARTARUGA POINT, POR DO SOL,
AMENDOEIRA, BUZIANA, CORAL DA
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TARTARUGA, SOL DA TARTARUGA, LEZERAS
(REI DO PEIXE), BAR DO PEIXE, KAÚ, DO PRIMNO,
DO CHICO, BAR DO RAFAEL E BILLY TUBARÃO.

No laudo elaborado nos autos da ação civil pública de nº
000350-85.2006.4.02.5108, o ilustre perito concluiu que “a ocupação
de uma área aproximada de 5.000 m² da orla da Praia da Tartaruga,
por quiosques, causou dano ambiental. Os impactos tiveram origem há
duas décadas e se intensificaram no decorrer do tempo, diante da
atividade comercial desenvolvida, sem as mínimas condições
sanitárias. Como uma contribuição ao dano, o Município-Réu efetuou
um corte no talude do terreno, com a remoção de significativo volume
de solo e de vegetação de restinga, para ampliar a área de atuação dos
quiosques. As ações ocorreram em ambiente natural, definido como
Área de Preservação Permanente” Em resposta aos quesitos, o perito
esclareceu que “nas diligências periciais foram identificados treze
quiosques com dimensões variadas, instalados em terreno modificado,
após a faixa de areia da praia, com supressão da vegetação de
restinga, do tipo herbácea e subarbustiva. As evidências indicaram
que todos se encontram em plena atividade comercial” (evento 242 –
OUT49 – fl. 6).

Assim, por meio das provas periciais e laudos técnicos
acima transcritos, restou comprovado nos autos que a construção do
quiosque objeto da ação ocasionou danos ao ecossistema de restinga
presente na praia da Tartaruga.

Passando a análise da legislação pertinente ao tema,
destaco que a CRFB/88 reconhece, em seu art. 225, que “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”.

Logo, verifica-se ser o meio ambiente ecologicamente
equilibrado direito de terceira dimensão, de caráter transindividual, cuja
proteção é incumbência não só do Poder Público, mas de toda a
coletividade, devendo ser observado o princípio do desenvolvimento
sustentável para sua preservação em favor das presentes e futuras
gerações.

Nessa linha, objetivando resguardar a flora, fauna e
recursos hídricos da ação antrópica, de maneira a garantir o meio
ambiente ecologicamente equilibrado, são criadas Áreas de Preservação
Permanente – APPs, deixando determinadas áreas a salvo das
interferências do homem sobre o meio ambiente para evitar sua
degradação.

O conceito legal de Área de Preservação Permanente
encontra-se insculpido no art. 3º, inciso II, da Lei 12.651/12, que assim
dispõe:
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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;

O novo Código Florestal (Lei 12.651/12) considera como
Área de Preservação Permanente as restingas, como fixadoras de dunas
ou estabilizadoras de mangues:

Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em
zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei:

(...)

VI - as restingas, como fixadoras de dunas ou
estabilizadoras de mangues;

Em relação às restingas, destaca-se que sua proteção já se
encontrava presente tanto no Código Florestal de 1965 (Lei 4.771/65)
quanto no Código Florestal de 1934 (Decreto nº 23.793):

Lei 4.771/65:

Art. 2° Consideram-se de preservação permanente, pelo só
efeito desta Lei, as florestas e demais formas de vegetação
natural situadas:

(...)

f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou
estabilizadoras de mangues;

(...)

Art. 4o A supressão de vegetação em área de preservação
permanente somente poderá ser autorizada em caso de
utilidade pública ou de interesse social, devidamente
caracterizados e motivados em procedimento
administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica
e locacional ao empreendimento proposto. (Redação dada
pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001)

(...)

§ 5o  A supressão de vegetação nativa protetora de
nascentes, ou de dunas e mangues, de que tratam,
respectivamente, as alíneas "c" e "f" do art. 2o deste
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Código, somente poderá ser autorizada em caso de
utilidade pública.             (Incluído pela Medida Provisória
nº 2.166-67, de 2001)

-X-

Decreto nº 23.793/34:

Art. 4º Serão consideradas florestas protectoras as que, por
sua localização, servirem conjuncta ou separadamente para
qualquer dos fins seguintes:

(...)

c) fixar dunas;

(...)

Art. 8º Consideram-se de conservação perenne, e são
inalienáveis, salvo se o adquirente se obrigar, por si, seus
herdeiros e successores, a mantê-las sob o regimen legal
respectivo, as florestas protectoras e as remanescentes.

(...)

Art. 22. É prohibido mesmo aos proprietarios:

(...)

h) devastar a vegetação das encostas de morros que sirvam
de moldura e sitios e paisagens pitorescas dos centros
urbanos e seus arredores ou as mattas, mesmo em
formação, plantadas por conta da administração publica,
no caso do artigo 13, § 2º, ou que, por sua situação,
estejam evidentemente compreendidas em qualquer das
hypotheses previstas nas letras a a g, do artigo 4º.

Por sua importância ecológica, a Resolução CONAMA
303/2002, reconhece como APP a área situada nas restingas, em faixa
mínima de trezentos metros, medidos a partir da linha preamar máxima;
ou em qualquer localização ou extensão, quando recoberta por
vegetação com função fixadora de dunas ou estabilizadora de mangues.

Consigne-se, ainda, que a Resolução CONAMA nº 4, de
18 de Setembro de 1985, já reconhecia como ambiente de restinga em
seu art. 3º, inciso VI, a faixa de 300 (trezentos) metros a contar da linha
preamar máxima, estabelecendo como Reserva Ecológica.

Logo, com base na prova pericial produzida, juntamente
com a documentação que instrui a exordial por meio do Procedimento
Administrativo nº 1.30.009.000122/2005-44, a luz da legislação
pertinente, conclui-se que o imóvel objeto dos autos foi construído sobre
ambiente natural de ecossistema costeiro, que tem como formação
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primitiva no pós-praia, no primeiro cordão arenoso, vegetação xerófila,
característica de restinga, causando, em consequência, danos ao meio
ambiente.

Ante o exposto, merecem prosperar os pedidos formulados
na ACP para condenar o réu na desocupação e demolição do quiosque
existente na Praia da Tartaruga, denominado “Sol da Tartaruga”, e
remoção dos entulhos.

Em relação ao pedido para adoção de medidas
compensatórias e mitigatórias correspondentes aos danos ambientais,
tanto materiais quanto morais, que, no curso do processo, mostrarem-se
técnica e absolutamente irrecuperáveis, nada a prover, tendo em vista a
conclusão da perícia no sentido de que os danos não são irreversíveis
(evento 223 - fl. 8).

Quanto aos pedidos de indenização por danos ambientais,
entendo que não merece prosperar pelos fundamentos que passo a expor.

No Ofício nº 3774/99/F/CART/DAK/BNIT/RJ, da
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano do Município de
Armação dos Búzios, datado de 18 de outubro de 1999  o referido órgão
esclarece que: “Promovemos a demolição de 13 quiosques e a
desobstrução dos acessos a Praia. Ficaram 06 quiosques que não
pudemos demolir por possuírem os mesmos liminar de permanência,
concedida pela justiça de Cabo Frio, em ação proposta pelo Sr. Carlos
Smith de Vasconcelos, Dadas as precárias condições de
funcionamento, desses 06 quiosques, que prejudicavam o bom
atendimento dos frequentadores da tão afamada Praia,
promovemos a padronização dos mesmos, até que seja julgado o
mérito da referida ação para que possamos tomar as medidas
definitivas". (Procedimento Administrativo - evento 4 - fl. 2).

Por sua vez, o Relatório Ambiental da Secretaria de Meio
Ambiente e Saneamento de Armação dos Búzios, de 17 de maio de
2004, esclarece que “a Praia da Tartaruga era, até poucos anos atrás,
deserta. Em pouco tempo, porém, a presença de comerciantes
cresceu a ponto de obrigar a Prefeitura Municipal a regularizar a
atividade, determinando a construção de quiosques padronizados ao
longo da praia. A construção destes quiosques alterou a aparência
da praia, a qual também é ocupada em dias de sol por cadeiras e
guarda-sóis colocados para a conveniência do turista".
(Procedimento Administrativo - evento 5 - fl. 4).

Logo, depreende-se da documentação acima transcrita, a
qual possui data anterior a da propositura das demandas, que o
Município de Armação dos Búzios foi o responsável pela construção e
regularização dos quiosques padronizados na Praia da Tartaruga.

Assim, pode-se concluir que o réu exercia atividade
regularizada pelo Poder Público Municipal, em quiosque aparentemente
construído pelo referido ente federativo.
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Diante disso, entendo que embora legítima a remoção dos
quiosques a fim de resguardar o livre acesso e utilização da praia, bem
como a preservação do meio ambiente, não seria razoável condenar o
réu ao pagamento de indenização pela ocupação que, embora indevida,
tinha alguma aparência de regularidade pela atuação da Administração
Pública Municipal, não se devendo imputar ao demandado a exclusiva
responsabilidade pela ilicitude final da ocupação.

Tal ocupação, conquanto carente de licenciamento
ambiental e inscrição junto à SPU, reveste-se de boa-fé, na medida em
que o poder público municipal foi o responsável pela construção e
regularização do quiosque objeto dos autos, o que deu a aparência de
regularidade à situação.

Noutro giro, não é de se esperar que os réus, comerciantes,
homens comuns do povo, conheçam as atribuições e competências de
cada uma das esferas da Administração Pública e vislumbrem, em sua
atividade respaldada pelo Poder Público, qualquer tipo de ilicitude.

Não se pretende aqui validar ato administrativo nulo,
porquanto emanado de pessoa jurídica que não detém a competência
para a sua prática. Entretanto, aplicando-se a Teoria da Aparência,
reputa-se de boa-fé o administrado que, reconhecendo a presunção de
legitimidade dos atos administrativos, acreditou estar agindo conforme
as exigências legais.

Quanto ao tema, colaciono o posicionamento adotado pela
8ª Turma Especializada do TRF2:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
REMESSA NECESSÁRIA. IMISSÃO DE POSSE E
INDENIZATÓRIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR. FAIXA
DE AREIA DE PRAIA MARÍTIMA. BEM DE
PROPRIEDADE DA UNIÃO. BEM DE USO COMUM
DO POVO. INDENIZAÇÃO DO ARTIGO 10, § ÚNICO,
LEI Nº 9.363/1998. ANÁLISE DO CASO CONCRETO.
NÃO APLICAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA
DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ação da
União Federal em que se objetiva a imissão de posse e o
pagamento de indenização em razão de ocupação irregular,
por quiosque, em faixa de areia de praia marítima
(Praia da Tartaruga, Armação dos Búzios, RJ), que não
cessou mesmo após a lavratura de auto de infração
(processo administrativo nº 10768.009737/97-76). 2. Caso
concreto em que o quiosque objeto da presente ação foi
construído sobre a faixa de areia da Praia da Tartaruga,
caracterizando a ocupação irregular do bem da União
Federal. 3. Indenização do Artigo 10, § único, Lei nº
9.363/1998, que tem sua incidência afastada em razão
das peculiaridades do caso concreto - aparência de
regularidade da ocupação em razão de permissão
concedida pelo Município, com Projeto de Ocupação
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para a área em questão e tempo de ocupação (anterior à
própria vigência da lei). Precedentes do TRF-5ª Região. 4.
Remessa necessária desprovida, na forma da
fundamentação. (Nº CNJ: 0000781-22.2006.4.02.5108,
Remessa Ex Offício, 8ª Turma Especializada do TRF2,
Relator Desembargador Federal Marcelo Pereira da Silva,
Dj 14/06/2016) (grifo nosso)

Além do posicionamento acima transcrito, destaco o
seguinte julgado da 6ª Turma Especializada do TRF2, in verbis:

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E
DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA. PROVA. ASSISTÊNCIA. INTERESSE
JURÍDICO. TERRENO DE MARINHA. OCUPAÇÃO
IRREGULAR. INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS. 1.
Apelação de sentença que julgou procedentes os
pedidos da autora para o fim de ser imitida na posse de
bem imóvel de sua propriedade, além de estabelecer
indenização, na forma do artigo 10, da Lei nº 9.636/98. 2.
Não se divisa a ofensa ao princípio do devido processo
legal pelo indeferimento de prova pericial, porquanto a
matéria sob exame, somada aos elementos coligidos,
notadamente o parecer do Ministério Público Federal se
mostraram suficientes para o desate da questão. 3.
Ocupação irregular do imóvel situado em terreno de
marinha, como aferido no parecer ministerial, que se
baseou em laudo pericial, a ensejar a sua desocupação e
demolição. 4. Dano ambiental caracterizado, pois os
quiosques instalados nos trechos de praia, além da
degradação decorrente da retirada da vegetação natural
para sua instalação, constituem estabelecimentos
destinados à comercialização de comidas e bebidas que,
pela própria natureza de suas atividades, e como bem
demonstra a foto constante nos autos, tendem a destruir e
danificar a vegetação, alterando o panorama ambiental
natural. 5. Cabível a indenização fixada com base no artigo
10, da Lei nº 9.636/98, diante inequívoca ciência da
municipalidade acerca da ocupação irregular, por si
estimulada, e sobre a qual exigia taxa de ocupação. 6.
Inaplicabilidade da Lei Estadual nº 3.350/99 para isenção
do ente municipal do pagamento de custas processuais na
Justiça Federal, porquanto incidente o disposto no artigo
4º, da Lei nº 9.289/96. 7. Diante da interposição de apelos
pelos réus, os honorários advocatícios devidos à autora são
majorados em 1% (um por cento), na forma do artigo 85, §
11, do CPC-2015. 8. Apelações não providas. (Apelação
Civel; Nº CNJ : 0002834-97.2011.4.02.5108; 6ª Turma
Especializada do TRF2; Relator Desembargador Federal
Guilherme Calmon Nogueira da Gama; Dj. 23/09/2019)
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No referido acórdão, o Exmo. Desembargador Relator
destacou em seu voto que “não poderia o Município autorizar
particulares a ocuparem a faixa de areia da praia, tampouco buscando
disciplinar tal ocupação, ao arrepio das necessárias autorizações
prévias dos órgãos federais competentes, inclusive cobrando taxa de
uso do solo, conforme cópia de documento de arrecadação municipal.
Por conseguinte, autorizou indevidamente o uso de bem imóvel de
propriedade da União, a causar dano ambiental, seja por meio de
edificações, seja pela natureza das atividades exercidas. A propalada
alegação de impertinência da indenização é refutada por conta do
disposto no artigo 10, da Lei nº 9.636/98, diante da ocupação ilícita,
decorrente da indevida autorização dada pelo Município de Cabo Frio,
razão pela qual deve arcar com o seu pagamento, afastada a
responsabilidade do comerciante de um quiosque, pessoa comum que
não só desconhece as atribuições de cada ente federativo, como
também reputa lícita a atuação do poder público municipal, baseado
até mesmo na exigibilidade de taxa pelo uso do solo ”

Logo, considerando as especificidades do caso, com base
na fundamentação supra, não merece prosperar os pedidos de
condenação do réu ao pagamento de indenização por danos ambientais.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, na forma da fundamentação supra,
confirmo a liminar deferida nos autos (evento 201 - fl. 7), e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS, nos termos do
art. 487, I do CPC/2015, para condenar o réu a desocupar e demolir o
quiosque existente na Praia da Tartaruga, denominado “Sol da
Tartaruga”, bem como realizar a remoção dos entulhos.

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, por
aplicação do princípio da simetria, a luz do artigo 18 da Lei 7.347/85.
(Nesse sentido: AgInt no AREsp 432.956/RJ).

Sentença não sujeita à remessa necessária, nos termos
do art. 19 da Lei nº 4.717/65.

P. R. I.        

Documento eletrônico assinado por JOSE CARLOS DA FROTA MATOS, Juiz Federal, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª
Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está
disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfrj.jus.br, mediante o preenchimento do código
verificador 510003449544v15 e do código CRC 19f1efbe.
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