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S E N T E N Ç A

1. Relatório

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  propôs  Ação  Civil  Pública   em  face  de  XINGÓ
PARAÍSO DAS ÁGUAS TURISMO LTDA., objetivando obrigar a acionada a promover a
plena  regularização  ambiental  do  empreendimento  Paraíso  das  Águas  ou  a  completa
demolição e remoção das estruturas nele construídas, caso não adote tempestivamente as
providências necessárias para sanar os ilícitos ambientais e promover a recuperação do
meio ambiente degradado.

Narra, em síntese, que: 1) foi instaurado Inquérito Civil n° 1.35.000.00004-4/2017-15, com
o objetivo de apurar diversas irregularidades ambientais na bacia do Rio São Francisco,
sendo  verificada  a  ocupação  irregular,  onde  foram  realizadas  alterações  no  ambiente
natural da localidade para a construção do empreendimento em questão, que funcionava
com  restaurante  e  pousada  no  local;  2)  o  empreendimento  não  possui  licenciamento
ambiental para sua instalação e funcionamento, razão pela qual o ICMBio lavrou auto de
infração, em virtude da prática da infração administrativa descrita no art. 66 do Decreto
6.514/08; c) o empreendimento fora construído na zona de amortecimento da Unidade de
Conservação  Federal  Monumento  Natural  do  Rio  São  Francisco  -MONA  do  Rio  São
Francisco, causando danos ambientais a esta UC, pelo que também foi a ré autuada pelo
ICMBio, tendo cometido o ilícito administrativo tipificado no art. 91 do citado decreto; d)
os  oficiais  do  Corpo  de  Bombeiros  constataram  que  o  empreendimento  também  não
contava  com  o  necessário  Atestado  de  Regularidade  do  CBMSE  no  tocante  à  área
destinada para banho no lago artificial da UHE de Xingó, tendo sido emitida notificação
para que o responsável procedesse à regularização.

Juntou  o  Inquérito  Civil  nº  1.35.000.000044.2017-15  (id.  4058501.3910859  a
4058501.3910875).

Despacho postergou a apreciação do pedido de tutela provisória (id. 4058501.3922678).

Devidamente citado, o requerido não contestou o feito (id. 4058501.4242424).
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É o relatório. Decido.

2. Fundamentação

2.1. Da revelia

Tendo em vista que a parte requerida manteve-se silente, não ofertando qualquer tipo de
resposta,  há  a  ocorrência  da  revelia,  a  ensejar,  como  efeito  processual  imediato,  o
cabimento do julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso II, do CPC.

Como  consequência  substancial  da  revelia,  tem-se  a  configuração  da  presunção  de
veracidade dos fatos deduzidos pela parte-autora (CPC, arts.  341 e 344),  o que não se
confunde com a inexorável procedência do pedido autoral.

A presunção de veracidade, portanto, opera-se quanto à situação fática, cumprindo ao
julgador extrair daí a regra de direito aplicável e se a pretensão formulada é merecedora
de tutela pelo ordenamento jurídico, máxime quando há elementos de cognição idôneos a
retratar a situação fático-jurídica.

2.2. Mérito

Inicialmente, em razão da ausência de contestação do requerido, operaram-se os efeitos da
revelia quanto à matéria fática, reputando-se verdadeiros os fatos afirmados pelo MPF de
que  a  construção  pertencente  ao  réu  encontra-se  situada  em  bem  da  União,
ambientalmente  protegido,  havendo,  ainda,  captação  irregular  das  águas  do  rio  São
Francisco, sem autorização para tanto.

Os  documentos,  não  contrariados,  f.  04/10  do  id.  4058501.3910859  e  f.  19/21  do  id.
4058501.3910868  do  apenso  ICP,  são  específicos  quanto  a  essa  comprovação.  Tais
documentos indicam:

Relatório de Fiscalização Ambiental - contendo foto do local (id. 4058501.1297290):

(...)  O  Empreendimento  é  de  natureza  turística  e  comercial,  localizado  às
margens  do  lago  da  CHESF,  implantado  sem  o  devido  licenciamento
ambiental,  como também não apresenta  outorga para  captação de água e
obras em construções sem a devida Anotação de Responsabilidade Técnica
(...)

Logo,  durante  a  realização  da  ação  fiscalizatória,  foi  verificada  a  implantação  e
funcionamento de empreendimento turístico e comercial XINGÓ PARAÍSO DAS ÁGUAS
TURISMO  LTDA.,  por  Manoel  Paciência  da  Silva,  na  Fazenda  Paraíso  das  Águas,
localizada  à  margens  do  lago,  onde  está  inserida  a  zona  de  amortecimento  da  UC
Monumento Natural (MONA) do Rio São Francisco, sem licença ambiental e sem outorga
para  captação  de  águas  e  obras  em  construção,  sem  a  devida  anotação  de
responsabilidade técnica do órgão competente.

Relatório  da  ADEMA (f.11/18  do  id.  4058501.3910868)  verificou  que:  a)  o  sistema de
esgoto não atende aos critérios técnicos necessários; b) há edificações residenciais que não
condizem com a destinação do empreendimento; c) não há outorga da Agência Nacional
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de Águas  (ANA) para captação de água do Rio São Francisco; d) não existe sistema de
captação de poluentes; e) inexiste grupo de gerador de energia elétrica; f) não apresentou
dados  relativos  ao  Cadastro  Ambiental  Rural  (CAR)  ou  Ficha  de  Caracterização  da
Atividade  (FAC);  g)  não  há  o  acondicionamento  e  destinação  adequada  dos  resíduos
sólidos gerados no empreendimento.

Ultrapassada  essa  questão  dos  fatos,  resta  agora  adentrar  a  questão  relativa  à
responsabilidade  do  requerido  no  tocante  às  obrigações  de  fazer  conforme  pedidos
constantes da inicial, em decorrência de sua conduta.

Pois  bem,  a  conduta  do  requerido  é  passível  de  responsabilidade  na  esfera  cível,  em
conformidade com o que dispõe o art. 225, § 3º, da CF/88:

Art.  225.  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.

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo
ecológico das espécies e ecossistemas; (Regulamento)

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e
fiscalizar  as  entidades  dedicadas  à  pesquisa  e  manipulação  de  material
genético; (Regulamento) (Regulamento)

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus
componentes  a  serem  especialmente  protegidos,  sendo  a  alteração  e  a
supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que
comprometa  a  integridade  dos  atributos  que  justifiquem  sua  proteção;
(Regulamento)

IV  -  exigir,  na  forma  da  lei,  para  instalação  de  obra  ou  atividade
potencialmente  causadora  de  significativa  degradação  do  meio  ambiente,
estudo  prévio  de  impacto  ambiental,  a  que  se  dará  publicidade;
(Regulamento)

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos
e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio
ambiente; (Regulamento)

VI  -  promover  a  educação  ambiental  em  todos  os  níveis  de  ensino  e  a
conscientização pública para a preservação do meio ambiente;

VII -  proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei,  as práticas que
coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies
ou submetam os animais a crueldade. (Regulamento)

§ 2º - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio
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ambiente  degradado,  de  acordo  com  solução  técnica  exigida  pelo  órgão
público competente, na forma da lei.

§  3º  -  As  condutas  e  atividades  consideradas  lesivas  ao  meio  ambiente
sujeitarão  os  infratores,  pessoas  físicas  ou  jurídicas,  a  sanções  penais  e
administrativas,  independentemente  da  obrigação  de  reparar  os  danos
causados.

No caso dos autos, as medidas requeridas pelo MPF mostram-se suficientes para fins de
responsabilização do demandado no que tange à reparação da degradação observada e
impedimento  de  agravamento  do  bem  ambientalmente  protegido,  razão  pela  qual  a
procedência  é  medida  que  se  impõe.  Todos  os  pedidos  são  adequados  e  guardam
correlação com com a degradação e irregularidades comprovadas nos autos, de modo que
a procedência é medida que se impõe.

3. Dispositivo

Ante o exposto, julgo PROCEDENTES OS PEDIDOS, nos termos do art. 487, I, do CPC,
para condenar a ré XINGÓ PARAÍSO DAS ÁGUAS TURISMO LTDA a:

1) Imediatamente e sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais):

a) suspenda funcionamento e quaisquer atividades relacionadas a todo o empreendimento
"Paraíso das Águas", promovendo a sua completa interdição - inclusive com ordem de
suspensão do fornecimento de energia elétrica, se necessário -, bem como que se abstenha
de praticar qualquer ato relacionado à construção, ampliação, melhoria ou manutenção
das estruturas já existentes, até que todas as irregularidades presentes no local estejam
plenamente  sanadas,  e  abster-se  de  praticar  novas  irregularidades  ambientais  no  seu
empreendimento; 

b)  implemente  solução  para  o  adequado acondicionamento  e  destinação  dos  resíduos
sólidos produzidos no empreendimento; 

2) promova, em 15 (quinze) dias:

a) perante a ADEMA, o licenciamento ambiental de todo o empreendimento Paraíso das
Águas, que deverá contar necessariamente com a participação e aquiescência do ICMBio e
com as condicionantes que vierem a ser estabelecidas por esta autarquia, devendo adotar
tempestivamente todas as providências indicadas por ambos os órgãos ambientais para
tanto,  comprovando, ao final,  a obtenção das licenças ambientais e o cumprimento de
todas as suas condicionantes;

b)  perante  a  ANA, da captação de água no Rio São Francisco,  obtendo a  competente
outorga de uso ou formalizando a Declaração de Regularidade dos Usos da Água que
Independem  de  Outorga,  conforme  a  medida  cabível  que  for  indicada  pela  agência
reguladora para o caso:

b.1)  caso  não  adote  tempestivamente  as  providências  necessárias  para
promover a regularização, cesse a captação de água, retirando do local todos
os  equipamentos  utilizados  para  esta  finalidade,  a  exemplo  da  bomba  e
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tubulações;

c) perante o Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe, a regularização da área de banho no
lago artificial da UHE de Xingó que banha o local, obtendo da companhia militar o devido
Atestado de Regularidade;

d) realize a inscrição do seu imóvel no Cadastro Ambiental Rural - CAR, na forma do art.
29 do Código Florestal,  assim como preencha a Ficha de Caracterização Ambiental do
IPHAN, nos termos do art. 3º, § 1º, da Instrução Normativa 01, de 25 de março de 2015, do
IPHAN;

e) promova a regularização do empreendimento perante a Marinha do Brasil, sobretudo
no tocante ao píer construído sobre o lago da UHE de Xingó.

3) apresente à ADEMA e ao ICMBio, no prazo de noventa dias, Plano de Recuperação da
Área  Degradada,  com  o  objetivo  de  recompor  as  funções  ecológicas  das  áreas  de
preservação permanente que sofreram intervenção irregular (encostas e margem de rio),
identificadas pela autarquia federal na nota técnica de fls. 29/33 do IC;

4) proceder, no prazo de trinta dias, após aprovado o PRAD:

a)  às  adequações  e  correções  eventualmente  apontadas  por  quaisquer  dos  órgãos
ambientais, bem como executar as medidas nele previstas após a sua aprovação, segundo
o cronograma contido no documento e conforme as orientações e diretrizes que vierem a
ser fornecidas por ambas as autarquias;

b) implemente solução ambientalmente adequada para o tratamento/armazenamento dos
efluentes produzidos no empreendimento, devendo demonstrar nos autos a sua eficiência
e adequação para evitar  que estes  resíduos contaminem o solo e  o rio,  a  qual  deverá
constar do PRAD;

c)  implemente  solução  para  o  adequado  acondicionamento  e  destinação  dos  resíduos
sólidos produzidos no empreendimento;

d) implemente sistema de controle de poluentes atmosféricos na cozinha do restaurante
presente  neste  empreendimento,  demonstrando  que  a  solução  adotada  possui
dimensionamento adequado para as emissões geradas.

5) renovar as licenças ambientais do referido empreendimento dentro dos prazos nelas
estabelecidos, sempre que se fizer necessário e cumprir fielmente todas as condicionantes
estabelecidas nas licenças;

Em caso de não atendimento, tempestivamente, aos itens 1 a 4, ou caso o licenciamento
ambiental  se  revele  inviável  ou  impossível  por  qualquer  motivo,  inclusive  por
manifestação superveniente dos órgãos ambientais, caberá ao órgão ambiental as ações
materiais necessárias para demolir todas as estruturas e benfeitorias construídas no local,
correndo os custos às expensas do demandado.

Deverá,  ainda,  o  demandado,  após  a  demolição,  promover  a  recuperação  da  área
degradada  por  meio  da  elaboração  e  execução  de  PRAD  após  a  sua  aprovação  pela
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ADEMA e pelo ICMBio, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Condeno  o  demandado  ao  pagamento  de  indenização,  como  forma  de  reparação
pecuniária à coletividade pelos danos sócioambientais tratados nesta demanda, no valor
de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), pelos danos morais coletivos, dano intermediário e
dano residual, cujo valor será destinada à MONA do Rio São Francisco.

Intime-se  o  Instituto  Chico  Mendes  de  Conservação  da  Biodiversidade  -  ICMBio,  a
AdministraçãoEstadual do Meio Ambiente -  ADEMA, a Agência Nacional de Águas -
ANA e o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco para cientificá-los acerca da
presente sentença.

Sem custas e sem honorários.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Expedientes necessários.

Itabaiana, data infra.

TIAGO JOSÉ BRASILEIRO FRANCO

Juiz Federal da 6ª Vara/SE

JPBD
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