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DECISÃO

1. Cuidam os autos de ação civil pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL -
MPF em face da UNIÃO, do INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS  NATURAIS  RENOVÁVEIS  -  IBAMA/SE,  do  ESTADO  DE  SERGIPE,  da
ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - ADEMA e do MUNICÍPIO DE
ITAPORANGA D'AJUDA/SE.

2. Narra o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - MPF que, após representação formulada
(OFI.0007.000569-5/2014  de  21/08/2014  -  fl.  12  do  id.  4058502.2327348),  instaurou  o
Procedimento Administrativo nº 1.35.000.001921/2014-22 (convertido em Inquérito Civil em
07/05/2015), tendo apurado, em resumo, o seguinte:

- a área litigiosa, denominada Povoado Praia da Caueira, localizada no Município de
Itaporanga D'Ajuda/SE, está inserida em faixa litorânea/zona costeira (ambiente típico
de litoral), caracterizada como área de preservação permanente, eis que composta por
vegetação  de  praia,  fixadora  de  dunas,  vegetação  de  restinga  e  ecossistema  de
manguezal. Foram observados, ainda, no local campos de dunas (móveis e fixas), bem
como berçário de espécies de tartarugas marinhas em risco de extinção;

- no local existem loteamentos e ocupações, em grande parte casas de veraneio, que
impactam diretamente no meio ambiente (casas ocupando áreas de dunas; retirada de
material arenoso e vegetação de restinga; arruamento em direção a dunas e vegetação
de restinga; ocupação da faixa de areia com barramento da ação das marés, o que
inviabiliza o acesso à praia e causa prejuízos à desova de tartarugas marinhas; etc...).
Teria havido, ainda, invasão da propriedade pública federal; e,

- nas palavras do MPF, o:

"() exercício ineficiente do poder de polícia ambiental e no controle e ordenamento do
uso do solo, possibilitaram a ocupação de terrenos da União em área de preservação
permanente localizada na faixa de praia do Povoado Praia da Caueira, acarretando
verdadeira privatização do espaço público de uso coletivo do povo e a degradação do
meio  ambiente,  com  influência  direta  na  reprodução  de  espécies  de  tartarugas
marinhas ameaçadas de extinção.".

3. Em síntese: na visão do órgão ministerial as ocupações realizadas na área litigiosa seriam
irregulares, eis que feitas ao arrepio das diversas normas protetivas.

4. Na Decisão de ID 4058502.2586582 - 11/04/2019 foi deferido pedido de tutela de urgência
proposto pelo MPF.

5. No documento de ID 4050000.15181704 -  30/04/2019 p E. TRF 5ª Região (Agravo de
Instrumento  0804726-41.2019.4.05.0000) suspendeu  liminarmente  a  Decisão  de  ID
4058502.2586582 - 11/04/2019.

6. Na Decisão de ID 4058502.2617709 - 30/04/2019 foi designada audiência de conciliação.

7. Em audiência de conciliação realizada em 13/05/2019 (ID 4058502.2660062) foi concedido
um prazo de 60 dias úteis para apresentação de proposta comum de acordo.
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8. Na Decisão de ID 4058502.3094948 - 25/09/2019 foi determinado:

"(...) 03. CONCLUSÃO.

Ante o exposto:

3.1 Reputo exigíveis  as obrigações dirigidas  aos  réus  contidas  na  decisão de id.
4058502.2586582 [item 2.1 da fundamentação];

3.2 Defiro uma última oportunidade aos requeridos para a apresentação de uma
proposta  de  acordo conjunta,  concreta,  realista  e  detalhada para  a  lide,  que
contemple cada um dos pedidos formulados pelo MPF, especificando qual(is) réu(s)
ficará(ão) responsável(is) por cumprir cada pedido e em que prazo as obrigações serão
cumpridas;

3.2.1 Fixo, como prazo fatal para apresentação da proposta, o dia 25/10/2019;

3.2.2 Apresentada a proposta conjunta pelos requeridos, intime-se o MPF para dela ter
vista e designe-se nova audiência de conciliação até o dia  25/11/2019,  em data
disponível na pauta.

3.2.2.1 O MPF, por sua vez, deverá apresentar, até 05 dias antes da audiência, parecer
de sua área técnica acerca da proposta dos requeridos. Após a juntada do parecer, dê-
se vista aos réus e aguarde-se a data designada para a audiência de conciliação.

3.2.3  Ultrapassado  o  termo  final  acima  estipulado  sem  a  apresentação  da
proposta conjunta de acordo, advirto  os requeridos, desde logo, que as obrigações e
prazos estipulados na decisão de id. 4058502.2586582 passarão a ser rigidamente
cobrados, sendo o descumprimento punido na forma do item 8.7 da referida decisão,
devendo a Secretaria certificar o cumprimento ou não das obrigações ali estipuladas,
fazendo,  na  última  hipótese,  os  autos  conclusos  para  adoção  de  outras  medidas
tendentes  a  estimular  o  cumprimento  das  determinações  deste  Juízo  [item 2.2  da
fundamentação];

3.3 Defiro a intervenção do ICMBIO no feito na qualidade de amicus curiae;

3.3.1 Ao ICMBio serão atribuídos os mesmos poderes e deveres das partes [art. 138,
§2º do CPC].

3.3.2 Retifique-se a autuação [item 2.3 da fundamentação];

3.4 Defiro o pedido do MPF, determinando que os prazos indicados por este Juízo, no
item  8.12  da  decisão  de  id.  4058502.2586582,  passem  a  ser  contados  após  o
cumprimento  das  obrigações  dos  itens  8.3  e  8.4  da  mesma decisão [item 2.4  da
fundamentação];  (...)"

9.  Apresentada  proposta  de  acordo  pelas  partes  (ID  4058502.3195755  -  25/10/2019)  foi
designada audiência de Conciliação para o dia 10/12/2019 (ID 4058502.3244749 - 11/11/2019),
a qual não teve acordo entre as partes (ID 4058502.3337553 - 10/12/2019).

10. Eis o relato. Decido.

11.  Tendo  em  vista  que  não  houve  acordo  entre  as  partes  e  que  a  Decisão  de  ID
4058502.2586582 - 11/04/2019, que deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida pelo
MPF na exordial, foi parcialmente ratificada pelo TRF5 (exceto no que diz respeito ao item
8.2.2  Suspenso  pelo  TRF  no  Agravo  de  Instrumento  0804726-41.2019.4.05.0000  -  ID
4050000.19012145  -  19/12/2019)  sendo,  portanto,  as  obrigações  ali  dirigidas  aos  réus
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plenamente exigíveis.

12. Ante o exposto:

12.1.  Reputo  exigíveis  as  obrigações  dirigidas  aos  réus  contidas  na  decisão  de  id.
4058502.2586582 - exceto no que tange ao item 8.2.2 suspenso elo E. TRF 5ª Região e, quanto
ao MPF, o prazo do item 8.12 deverá ser contado após o cumprimento pelos réus  dos itens 8.3
 e  8.4  da  referida  Decisão  (conforme  já  determinado  no  item  3.4  da  Decisão  de  ID
4058502.3094948 - 25/09/2019).

12.2. Segue abaixo colacionado as obrigações impostas na Decisão de ID 4058502.2586582 -
11/04/21019 que deverão ser cumpridas:

"(...) 8. Conclusão.

Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência para
determinar as seguintes providências quanto à Praia da Caueira:

8.1 Vedação a novas construções e paralisação das que estão em curso.

8.1.1  Determinar  que  a  UNIÃO  se  abstenha  de  conceder  ato  autorizativo  para
instalação, construção, reconstrução e funcionamento de qualquer edificação/atividade
existente ou que pretenda se instalar na faixa de praia e em região de restinga ou dunas
(área de preservação permanente), localizada no Povoado Praia da Caueira, município
de Itaporanga d'Ajuda/SE.

8.1.2 Determinar que o MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA se abstenha de
conceder alvarás, autorizações, licenças ou congêneres, para instalação, construção,
reconstrução  e  funcionamento  de  qualquer  edificação/atividade  existente ou  que
pretenda se instalar  na faixa  de praia  e em região de restinga ou dunas (área de
preservação  permanente),  localizada  no  Povoado  Praia  da  Caueira,  no  referido
município.

8.1.3 Determinar que a ADEMA, o IBAMA e o ESTADO DE SERGIPE (por meio da
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos -  SEMARH) se
abstenham  de  conceder  licenças  ambientais  ou  congêneres,  ou  qualquer  tipo  de
permissão,  para  instalação,  construção,  reconstrução e  funcionamento de qualquer
edificação/atividade existente ou que pretenda se instalar na faixa de praia, em região
de restinga ou dunas (área de preservação permanente), localizada no Povoado Praia
da Caueira, município de Itaporanga d'Ajuda/SE.

Prazo: cumprimento imediato, pois se trata de obrigação de não fazer.

8.1.4 Determinar que TODOS OS REQUERIDOS adotem medidas administrativas e
judiciais  destinadas  a  paralisar  imediatamente  eventuais  obras  de construção,
reconstrução e  reforma de bares,  barracas,  residências  e  quaisquer  construções  já
inciadas, ou que venham a ser irregularmente iniciadas no curso desta ação, em toda a
extensão  da  orla  marítima  da  Praia  da  Caueira,  em  desconformidade  com  os
parâmetros e exigências legais de tutela do meio ambiente, de ordenamento do uso do
solo urbano e de preservação do patrimônio público federal.

Prazo: 90 dias, com prova trimestral das ações nestes autos.

8.2 Liberação do acesso à praia.

8.2.1 Determinar que TODOS OS REQUERIDOS promovam a imediata remoção dos
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obstáculos encontrados em áreas comuns (cercas, tapumes, muros e quaisquer outros),
que inviabilizem ou dificultem o acesso dos cidadãos à Praia da Caueira, em todas as
direções.

8.2.2  Determinar  que  o  MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA e  a  UNIÃO
procedam com a retirada de todos os enroscamentos - paredão de pedras - existentes
na faixa de areia de Praia da Caueira, município de Itaporanga d'Ajuda/SE. (Suspenso
pelo  TRF  no  Agravo  de  Instrumento  0804726-41.2019.4.05.0000  -  ID
4050000.19012145 - 19/12/2019).

Prazo: 90 dias, com prova trimestral das ações nestes autos.

8.3 Levantamento de dados.

8.3.1 Determinar que TODOS OS REQUERIDOS efetuem levantamento atual  em
toda a extensão da Praia da Caueira, definindo as áreas de preservação permanente, os
terrenos de marinha, bem como o alinhamento dos bares e residências, apresentando a
esse  juízo  relatórios,  plantas  e  mapas que  demonstrem as  invasões e  os  avanços
ocorridos nos terrenos de marinha e nas áreas de uso comum do povo.

Prazo: 90 dias, com apresentação nos autos. Se por conta de documentos como mapas
e outros for difícil  a digitalização, autoriza-se a entrega do levantamento por meio
físico, no cartório da 7ª Vara.

8.4 Notificação/autuação dos ocupantes da área e possibilidade de regularização das
ocupações.

8.4.1 Feito levantamento do item anterior, determinar que:

8.4.1.1 O MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA providencie o cadastramento e
autuação  de  todas  as  construções,  e  seus  respectivos  responsáveis,  que estiverem
situadas  na  faixa  de  praia,  em região  de  restinga  ou  dunas  (área de  preservação
permanente), do Povoado Praia da Caueira, município de Itaporanga d'Ajuda/SE.

8.4.1.2  A  ADEMA  e  o  IBAMA  promovam  a  autuação  dos  responsáveis  pelas
construções em área de preservação permanente e áreas non aedificandi identificadas
na Praia da Caueira, que não respeitaram a distância legal e/ou estiverem lançando
esgoto  na  praia  ou  praticando  outras  agressões  ambientais,  adotando  as  demais
medidas cabíveis para coibir as agressões identificadas e apresentando a esse juízo os
autos de infração e os relatórios oriundos da referida atuação, que possibilitarão a
identificação dos imóveis e seus ocupantes.

8.4.1.3 A UNIÃO promova a notificação,  nos termos da legislação pertinente,  de
todos os responsáveis pelos imóveis que persistam na ocupação irregular de terrenos
da União na área de preservação permanente localizada no Povoado Praia da Caueira,
no  município  de  Itaporanga  d'Ajuda/SE,  apresentando  relatório  do  levantamento
efetuado e das medidas adotadas.

Prazo: 120 dias, a contar do cumprimento do item anterior (levantamento de dados),
com apresentação de relatórios trimestrais em juízo.

8.5 Exercício do poder de polícia na área litigiosa.

8.5.1 Determinar que TODOS OS REQUERIDOS realizem a contínua vigilância da
Praia da Caueira durante o curso da ação, emitindo relatórios para conhecimento deste
juízo, até o julgamento definitivo da demanda, de modo a coibir novas ocupações
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irregulares em área non aedificandi e de preservação permanente, a modificação das
existentes, e promover a demolição imediata de qualquer nova construção porventura
detectada,  inclusive  a  título  de  reforma/ampliação  das  edificações  irregularmente
erguidas.

Prazo: Fixo a periodicidade trimestral para apresentação de relatórios em juízo.

8.6 Os réus devem observar a situação concreta de cada um dos ocupantes/invasores,
devendo cada caso ser discutido na via e foro adequados.

8.7 Sanções pelo descumprimento das determinações anteriores: multa diária de R$ 1
mil por réu, por cada dia de atraso, sem prejuízo de outras medidas.

8.8 Situações especiais que possam interferir no curso dos prazos ou obstaculizar o
cumprimento da ordem judicial devem ser comunicados a este juízo, que as apreciará,
ponderando o prazo, obstáculo e dificuldade de sua superação, inclusive, deferindo
prorrogação, se assim for necessário.

8.9 A União e IBAMA, caso necessitem, podem requisitar administrativamente força
militar federal para auxiliar nos trabalhos [art. 11, § 2º da Lei Federal nº. 9.636/98]10.

8.10  Decreto  a  revelia  da  ADEMA  e  do  MUNICÍPIO  DE  ITAPORANGA
D'AJUDA/SE, não se operando, contudo, os efeitos do art. 319, do CPC, por força do
art. 320, inc. II do CPC [item 2].

8.11 Indefiro por ora o pedido de designação de audiência de conciliação [item 3].

8.12 Acolho a preliminar arguida pelo IBAMA e determino o seguinte [emenda da
inicial - litisconsortes passivos - ocupantes da área litigiosa - item 4.3]: (Alterado pela
Decisão de ID 4058502.3094948 - 25/09/2019 - o prazo começará a correr para o
MPF a partir do cumprimento dos itens 8.3 e 8.4).

8.12.1. Tendo em mente a grande quantidade de réus a serem incluídos nestes autos, a
fim de se imprimir alguma racionalidade ao processo, intime-se o MPF para que no
prazo  de  90  dias  apresente  plano estruturado,  com a  lista  dos  potenciais  réus  já
identificados,  devendo seguir  no que for  possível,  o  mesmo esquema de trabalho
adotado na ACP da Praia do Saco;

8.12.2. Com base nos dados disponíveis, divida a área litigiosa em lotes e comece a
ajuizar,  no  prazo seguinte  de 90  dias,  ações  contra  os  ocupantes  irregulares  e  as
concessionárias de serviços públicos da área (todos deverão ser  cadastrados nesta
demanda, para que possam acompanhá-la), individualizando cada situação de fato e o
fazendo em autos apartados, que devem ser distribuídos por dependência a esta ACP,
preferencialmente começando das áreas mais ecologicamente sensíveis (beira-mar),
partindo para o interior.

8.12.3. Não atendida a determinação, como na prática estará havendo desistência de
fração do pedido, será aplicado o art. 40 do CPP por analogia, enviando-se o caso à
Câmara de Coordenação e Revisão do MPF;

8.12.4. Ficam os réus obrigados a fornecer diretamente ao MPF todas as informações
necessárias à emenda à inicial, salientando que se tratam apenas de dados cadastrais,
não protegidos por qualquer sigilo.(...)[grifo nosso]"

Processo Judicial Eletrônico: https://pje.jfse.jus.br/pje/Painel/painel_usuario/documentoHTML.sea...

5 of 6 23/01/2020 10:17



13. Tendo em vista a sucessivas suspensões, aa contagem do prazo de cumprimento da decisão
se iniciará a partir da intimação desta decisão.

14. Este Juízo é sabedor das dificuldades enfretadas peles entes públicos réus, que possuem
cada vez menos servidores para atuar na fiscalização das áreas. Assim, caso a decisão retro (já
preclusa e sem possibilidade de ser modificada por novos recursos) seja cumprida sem
atraso,  os  prazos  do  relatórios  seguintes  serão  elastecidos,  de  maneira  que  possam
continuar sendo cumpridos sem maiores dificuldades. Ressalto que a decisão foi proferida
em abril de 2019 e o prazo está sendo reiniciado, de maneira que o atraso em seu cumprimento
não será tolerado.

15. Intimem-se.

Intime-se. Cumpra-se.
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