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1. Relatório.

Trata-se  de  ação  civil  pública  interposta  pelo  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL
inicialmente em face do MUNICÍPIO DE ARACAJU e do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA - DER, visando a obstar o tráfego de veículos no
espaço da faixa de areia das praias, da Aruana até a foz do Rio Vaza-Barris,
região  conhecida  também  como  "Viral".  Posteriormente,  a  SUPERINTENDÊNCIA
MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE ARACAJU - SMTT passou a integrar o polo
passivo da demanda, ao passo que o INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA
BIODIVERSIDADE - ICMBIO passou a figurar como assistente do MPF no polo ativo.

A parte demandante historia os fatos que dão suporte ao seu pleito, da seguinte
forma:

Em decorrência de denúncia encaminhada à esta Procuradoria da
República, noticiando a intensa presença humana na região do
estuário do Rio Vaza Barris e pedindo providências para defesa
da integridade ecológica das praias, estuários e manguezais,
foi instaurado o Inquérito Civil nº. 1.35.000.001325/2013-61.

Ao longo da instrução procedimental, restou comprovado, além
dos  fatos  denunciados,  que  ao  longo  da  Rodovia  José  Sarney
existem  vários  pontos  que  permitem  o  acesso  de  veículos
automotores à faixa da areia da praia e que há circulação de
veículos  automotores,  inclusive  em  regiões  frequentadas  por
banhistas.

Diante  dessa  constatação,  realizou-se  em  02/12/2013  na  sede
desta Procuradoria reunião com representantes da Companhia de
Policiamento  Rodoviário  -  CPRV  e  Departamento  de Estradas  e
Rodagens - DER (fls. 26/27). Tal assentada buscou, sem sucesso,
construir uma solução para o tráfego de veículos automotores
nas  praias  existentes  ao  longo  da  Rodovia  José  Sarney,
sobretudo em razão da conduta refratária do DER que não quer
assumir  a  responsabilidade  de  instalar  defensas na  faixa de
domínio da rodovia para impedir os acessos irregulares.

O relatório ASSPA/PR/SE nº. 142/2013 (fls. 30-43) comprova a
existência  de  vários  pontos  de  acesso  à  praia  ao  longo  da
Rodovia José Sarney, bem assim relata o flagrante de diversos
veículos  estacionados  em  área  de  preservação  permanente.
Constatou-se  a  existência  de  tráfego  intenso  na  região
estuarina do Rio Vaza Barris, conhecido como Viral, conforme se
avista nas fotos constantes no relatório. Constatou-se que no
acostamento da rodovia, o poder público realizou rebaixamentos
na calçada como verdadeiro incentivo ao tráfego de veículos no
sentido rodovia-faixa de praia.

Portanto,  com  o  transcorrer  do  inquérito  civil  ficou
evidenciado  que,  sem  respeito  ao  ordenamento  jurídico
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ambiental, o Município de Aracaju e o DER vem sendo omissos na
tomada  de  providências  efetivas  que  impeçam  o  tráfego  de
veículos  automotores  na  zona  costeira  de  Aracaju,
principalmente no ponto que vai da Aruana até a foz do rio
Vaza-Barris.

Fundamenta seu pleito no direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
na suposta inconstitucionalidade e ilegalidade da Lei Municipal n. 2.024/1993,
na  responsabilidade  por  omissão  do  Município  de  Aracaju  e  do  DER/SE,  em
dispositivos da Lei n. 6.938/1981, da Lei n. 12.651/2012 e da Constituição
Federal de 1988.

Ao final, requer:

b) seja a presente ação julgada procedente para:

b.1) que seja proibido o tráfego de veículos automotores nas
praias existentes ao longo da Rodovia José Sarney, em qualquer
horário, desde as praias da Aruana até a região estuarina do
Rio  Vaza  Barris,  também  conhecida  como  Viral,  ressalvados
aqueles veículos, públicos ou particulares, necessários para o
atendimento do interesse público, como segurança e limpeza da
praia;

b.2)  condenar  o  DER  à  obrigação  de  fazer,  consistente  na
instalação de defensas fixas e algumas móveis (estas últimas
escolhidas conforme estudo que contemple a segurança de tráfego
e  de  banhistas),  na  lateral  da  rodovia  Sarney  em  todos  os
pontos de acesso à praia por automotores, identificados pelo
relatório ASSPA/PR/SE nº. 142.

b.3) subsidiariamente, caso a Lei Municipal nº. 2.024/93 não
seja  tida  como  inconstitucional,  condenar  o  município  de
Aracaju: a) a destacar equipe de fiscalização para todos os
dias da semana, que deve ser reforçada em sábados, domingos e
feriados e durante o verão, nos horários em que a referida lei
proíbe o tráfego de veículos automotores na zona costeira e; b)
a manter telefone com atendimento em regime de plantão para
receber denúncias sobre tráfego irregular de veículos na praia.

b.4)  condenação  dos  requeridos  a  suportar  os  ônus  da
sucumbência e demais despesas processuais.

Em  anexo,  constam  os  autos  do  aludido  Inquérito  Civil  Público  n.
1.35.000.001325/2013-61 e demais documentos que acompanham a inicial.

Determinada a citação dos réus, id. 4058500.82342.

O  Município  de  Aracaju,  em  sua  contestação,  id.  4058500.97959,  alega,
preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no pólo passivo da presente
demanda. No mérito, aduz a impossibilidade de deferimento do pedido formulado
no item "b.1" da petição inicial, tendo em vista o que consta da Lei Municipal
n. 2.024/1993, bem como a impossibilidade de atuação direta da administração
pública municipal na fiscalização da área, em face da ausência de lei a amparar
referido pedido.

O DER/SE, por sua vez, suscita sua  ilegitimidade passiva, preliminarmente,
informando que é do Município de Aracaju a competência para coibir o acesso de
veículos às praias da Capital Sergipana, bem como é do Estado de Sergipe a
competência  para  fiscalizar  o  trânsito  das  rodovias  estaduais,  id.
4058500.113647.

No mérito, pugna pela improcedência dos pleitos autorais, uma vez que, diante
da  vedação  imposta  pelas  normas  técnicas  pertinentes,  não  seria  possível
impedir o acesso de veículos às praias de Aracaju.

O  MPF  apresenta  réplica,  id.  4058500.130639,  rebatendo  as  preliminares  e
argumentos  apresentados  pelos  demandados  e  reiterando  os  demais  termos  da
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inicial.

Intimadas as partes sobre outras provas ainda a produzir, id. 4058500.133136,
nada é requerido, conforme se avista das certidões de ids. 4058500.143905 e
4058500.147450.

O MPF junta os documentos que acompanham a petição de id. 4058500.148954, tendo
sido determinada a intimação dos requeridos para manifestação sobre o seu teor.

Determinada a realização de inspeção judicial, ante a necessidade de este Juízo
conhecer, com mais detalhes, os locais reportados na exordial e em relação aos
quais são requeridas as providências, e ainda a sua atual situação, tendo sido,
em  razão  disso,  juntado  aos  autos  o  Auto  de  Inspeção  Judicial,  id.
4058500.204775, determinando-se, posteriormente, a intimação das partes sobre o
seu teor.

Tendo em vista a complexidade do objeto deste feito e da operacionalização
prática do escopo dos pedidos, no caso de eventual procedência, foi designada
audiência de conciliação, id. 4058500.218687, realizada em 24 de fevereiro de
2015.

Durante a assentada, o MPF requer a integração à lide da Superintendência
Municipal de Transportes e Trânsito - SMTT, o que foi deferido por este Juízo,
id. 4058500.277225.

Regularmente  citada,  a  SMTT  apresenta  a  peça  contestatória  de  id.
4058500.330087, requerendo o acolhimento da preliminar de falta de interesse
processual, uma vez que a demandada alega já estaria realizando regularmente a
fiscalização de veículos na região das praias de Aracaju, bem como a remoção
administrativa quando verificada a infração. No mérito, requer a rejeição dos
pedidos do MPF, sobretudo em razão da ausência de omissão do poder público em
relação à área objeto da demanda.

Réplica reiterativa apresentada, id. 4058500.341545.

Novamente intimadas as partes sobre o interesse na produção de outras provas, o
MPF responde negativamente, id. 4058500.361271.

A decisão de id. 4058500.386558 determina a suspensão do feito, tendo em vista
que a questão debatida nestes autos guarda correlação com outras demandas em
trâmite neste Juízo e que dizem respeito ao reordenamento e/ou demolição de
bares  e  construções  existentes  na  orla  de  Aracaju  que  margeia  as  praias
situadas ao longo da então denominada rodovia José Sarney, visando, assim, a
evitar decisões conflitantes.

Em 19 de abril de 2016, proferida decisão determinando a retirada da suspensão
do feito, bem como a intimação das partes para apresentação de razões finais
escritas, o que foi realizado pelo Município de Aracaju, id. 4058500.645414,
pelo MPF, id. 4058500.646723, e pelo DER/SE, id. 4058500.658319, tendo a SMTT
deixado transcorrer o prazo sem manifestação.

O decisório de id. 4058500.694997 determina a expedição de ofício à Secretaria
de Estado do Turismo e do Esporte - SETESP, para esclarecer se a questão objeto
desta lide foi incluída no projeto que se refere à requalificação da área onde
localizados  os  bares  da  então  denominada  rodovia  José  Sarney,  tendo  sido
informado pelo órgão, id. 4058500.843053, que não existia um projeto pronto
para tal demanda.

Em resposta ao ofício, informa aquele órgão, id. 4058500.843053, que, até o
momento, o projeto para a requalificação do local onde estão os bares da então
denominada rodovia José Sarney não estava finalizado, uma vez que o Termo de
Referência se encontrava em fase final de aprovação pelo Banco Interamericano
de Desenvolvimento - BID. Aduz, ainda, que não havia previsão no citado termo
de referência em elaboração para recapeamento total de rodovias, mas somente a
possibilidade de melhorias das vias públicas, tais como a implementação de
lombadas, rotatórias, estacionamentos, drenagem e outros.

O despacho de id. 4058500.1094864 determina a inclusão da União no cadastro
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processual, intimando-a a dizer quanto ao interesse em integrar a lide e em
qual polo, tendo em vista se tratar de pretensão voltada à proteção de área
pertencente  à União  (CF/1988,  art. 20,  inc. IV),  inclusive  sob  o  viés  de
preservação  ambiental  das  áreas  de  restingas,  não  cabendo  ao  MPF  a
representação da União ou a defesa de seus interesses, conforme disposto no
art. 129, inc. IX, da CF/1988, muito menos afirmar ou supor se há ou não
interesse processual daquele ente público, o qual possui representação judicial
própria.

A União se manifesta, id. 4058500.1110208, informando não possuir interesse na
demanda, tendo em vista que o interesse público já estava sendo resguardado
pela atuação do MPF, bem como em razão de a proteção ao meio ambiente, no
âmbito da União, ser de competência da autarquia federal Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, pessoa jurídica de
direito público interno, que conta com representação judicial própria.

Determinada, então, a inclusão do IBAMA na lide, a fim de que manifestasse
interesse na demanda.

O MPF apresenta requerimento, id. 4058500.1148079, de "concessão  de  tutela
antecipatória a fim de proibir o trafego de veículos nas praias, a fim de
proteger  a  vida  e  integridade  física  dos  banhistas,  bem  como  a  higidez
ambiental, até que executado o projeto do Governo do Estado, que por si só será
capaz  de  criar  barreiras  arquitetônicas  ao  tráfego  veicular  nas  praias  de
Aracaju". Pleiteia, ainda, a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano, a
fim de se obter uma solução conjunta entre este processo e os relativos às
barracas de praia, onde se encaminha um acordo tendente à requalificação da
orla  de  Aracaju,  que  contará  com  a  instalação  das  barreiras  que  serão
suficientes a impedir o tráfego nas praias do município.

O IBAMA informa não possuir interesse na demanda, id. 4058500.1211466.

Determinada a intimação do ICMBio para que manifestasse interesse no feito,
tendo aquela autarquia, id. 4058500.1374134, informado seu interesse em atuar
na demanda, na qualidade de assistente litisconsorcial do Ministério Público
Federal, o que foi deferido por este Juízo, id. 4058500.1605301.

Na petição de id. 4058500.1993068 informa o MPF a existência de projeto já
licitado e contratado pelo PRODETUR, com recursos do BIRD, com previsão de
início no mês de agosto de 2018, que contempla a solução do presente litígio,
de forma que, uma vez integralizada sua execução, resolverá o problema do
tráfego de veículos nas praias, vez que a solução de engenharia e arquitetura
dada cria barreiras arquitetônicas que impedirão o fluxo de veículos na faixa
de areia da praia, na área objeto desta ACP, pleiteando, em razão disso, a
suspensão do feito, o que foi deferido, id. 4058500.2001188.

O Município de Aracaju oferece embargos de declaração, id. 4058500.2024226, a
fim de que fosse esclarecido se, por meio da decisão que determinou a suspensão
do feito, houve o deferimento da medida liminar requerida pelo MPF.

O decisório de id. 4058500.2332751 deu provimento aos aclaratórios, sanando o
vício apontado e esclarecendo que a decisão embargada, apenas e tão somente,
teve o condão de determinar a suspensão do feito, deixando consignado, no seu
teor, que não houve análise da medida de urgência pleiteada pelo MPF.

Ingressa o MPF, id. 4058500.2440687, com pedido de revogação da suspensão do
processo,  para  que  seja  dado  prosseguimento  ao  feito  com  a  prolação  de
sentença, tendo em vista que "a PRODETUR não vem dando o devido andamento ao
referido projeto, não havendo previsão de início da sua execução, tampouco
elementos que indiquem a real intenção de solução das questões relacionadas à
requalificação da orla aracajuana".

Intimadas  as  partes  de  referido  requerimento,  o  Departamento  Estadual  de
Infraestrutura Rodoviária de Sergipe - DER/SE apresenta o documento de id.
4058500.2605899, que informa a realização, pela PRODETUR, de Consulta Pública,
em 08/04/2019, para apresentação do anteprojeto de arquitetura e urbanismo da
Orla Sul de Aracaju do trecho 3b ao 4, que compreenderia os trechos após a área
do espaço denominado "Casa de Praia" até o "Farol do Viral" (Mosqueiro) da
Rodovia José Sarney.
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Em manifestação sobre o documento apresentado pelo DER/SE, o MPF aduz, id.
4058500.2642859, que "não é suficiente para comprovar que vem sendo dado o
regular andamento ao projeto 'Orla Legal' e que ele será finalizado em breve",
uma vez que "diz respeito apenas ao convite enviado ao DER para participar de
uma reunião de consulta pública, cuja realização sequer foi comprovada nestes
autos desta Ação Civil Pública". Em razão disso, reitera seu pedido de análise
da tutela de urgência e de posterior prolação de sentença de mérito.

Diante  da  possibilidade  de  solução  da  demanda  por  meio  da  finalização  e
efetivação do projeto de requalificação da orla de Aracaju, projeto "Orla Sul",
foi intimado o DER/SE para comprovar que estava sendo dado efetivo andamento a
referido projeto junto à SETUR/PRODETUR, expondo o estágio atual e as etapas
ainda restantes, bem como trazendo previsão concreta de sua finalização, o que
restou cumprido por meio dos documentos que acompanham as petições de ids.
4058500.3048825, 4058500.3134729 e 4058500.3168880.

O MPF, por sua vez, alega, id. 4058500.3344650, que "os documentos apresentados
referem-se  a  ações  que  estão  sendo  desenvolvidas  pela  SETUR  no  âmbito  do
Projeto  Orla  Sul,  mas  não  consta  nesta  documentação  o  projeto  executivo
respectivo, tampouco fora demonstrada a disponibilidade financeira por parte de
algum  órgão  ou  ente  do  Estado  de  Sergipe  para  a  execução  das  obras  de
requalificação".

Reiterada, id. 4058500.3345576, a intimação do DER/SE para apresentar o projeto
executivo do Projeto "Orla Sul", bem como para comprovar que a SETUR/PRODETUR
ou  outro  órgão/ente  do  Estado  de  Sergipe  possui  e  destinará  recursos
disponíveis para realizar a execução das obras de requalificação.

Juntada dos Projetos Executivos, id. 4058500.3499940, dos Trechos 1, 2 e 3A do
Projeto Orla Sul, com as Declarações Orçamentárias exigidas pelos incs. I e II
da  Lei  Complementar  n.  101/2000  (Lei  de  Responsabilidade  Fiscal)  e  as
publicações  na  imprensa  oficial  dos  respectivos  Avisos  de  Licitação  das
Concorrências n. 01/2019, n. 03/2019 e n. 01/2020 conduzidas pela Secretaria de
Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade - SEDURBS.

Tendo em vista a complexidade do objeto da demanda, bem como considerando que o
feito permaneceu suspenso por considerável período, foi determinada a intimação
das partes para apresentação das suas razões finais escritas.

O  MPF,  na  manifestação  de  id.  4058500.3658229,  reitera  as  razões  finais
apresentadas no id. 4058500.646723, ao passo em que o ICMBio apresenta suas
alegações finais no id. 4058500.3675204, o DER/SE no id. 4058500.3691073, o
Município de Aracaju no id. 4058500.3691814 e a SMTT no id. 4058500.3774708.

No  id.  4058500.3739333,  o  DER/SE  reitera  a  alegação  de  sua  ilegitimidade
passiva,  juntando  aos  autos  o  Extrato  de  Adesão  (Processo  n.
10154.126352/2019-11), que trata da outorga pela União ao Município de Aracaju
da gestão dos trechos de praias marítimas, totalizando 12,75 quilômetros, na
orla  atlântica  desta  Capital,  na  forma  do  art.  14  da  Lei  Federal  n.
13.240/2015.

Intimado a se manifestar sobre a juntada de referido documento, o MPF alega,
id. 4058500.3847287, que "se refere ao ato de concessão de poder fiscalizatório
concedido pela União (SPU) ao Município para efeito de gestão ambiental das
praias da Orla José Sarney, o que não exclui, antes reforça, a legitimidade do
acionado para os termos da ação", uma vez que "a atribuição de conservação e
fiscalização da rodovia estadual e das calçadas, únicas vias de acesso à areia,
continua sendo sua".

2. Fundamentação.

2.1. Das questões prévias. Legitimidade ativa do MPF. Competência da Justiça
Federal.

Inicialmente, importa destacar que inexistem dúvidas quanto à legitimidade do
MPF para defender interesse relativo à preservação ambiental de ecossistemas
localizados ao longo da faixa de praia que se estende da Aruana até a região
estuarina do Rio Vaza-Barris, a atrair a incidência dos art. 5º, da Lei n.
7.347/1985, 5º e 6º, da Lei Complementar n. 75/1993 e 14, §1º, da Lei n.
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6.938/1981, in verbis:

Lei 7.347, de 24 de julho de 1985

Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da
ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e
patrimoniais  causados: (Redação dada  pela  Lei  nº 12.529, de
2011).

I - ao meio-ambiente

[...]

Art. 5º Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação
cautelar: (Redação dada pela Lei nº 11.448, de 2007) (Vide Lei
nº 13.105, de 2015)

I - o Ministério Público; (Redação dada pela Lei nº 11.448, de
2007).

Lei Complementar 75, de 20 de maio de 1993

Art.  5º  São funções institucionais  do  Ministério Público da
União:

[...]

III - a defesa dos seguintes bens e interesses:

a) o patrimônio nacional;

b) o patrimônio público e social;

c) o patrimônio cultural brasileiro;

d) o meio ambiente;

e)  os  direitos  e  interesses  coletivos,  especialmente  das
comunidades indígenas, da família, da criança, do adolescente e
do idoso;

[...]

Art. 6º Compete ao Ministério Público da União:

[...]

XIX - promover a responsabilidade:

a)  da  autoridade  competente,  pelo  não  exercício  das
incumbências,  constitucional  e  legalmente  impostas  ao  Poder
Público  da  União,  em  defesa  do  meio  ambiente,  de  sua
preservação e de sua recuperação;

b) de pessoas físicas ou jurídicas, em razão da prática de
atividade lesiva ao meio ambiente, tendo em vista a aplicação
de sanções penais e a reparação dos danos causados;

Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981

Art.  14  -  Sem  prejuízo  das  penalidades  definidas  pela
legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das
medidas  necessárias  à  preservação  ou  correção  dos
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inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade
ambiental sujeitará os transgressores:

[...]

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste
artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência
de culpa, a  indenizar ou reparar os danos  causados ao meio
ambiente  e  a  terceiros,  afetados  por  sua  atividade.  O
Ministério Público  da  União e  dos  Estados  terá  legitimidade
para  propor  ação  de  responsabilidade  civil  e  criminal,  por
danos causados ao meio ambiente.

Assentada  a  legitimidade  ad  causam  do  MPF,  exsurge,  consequentemente,  a
competência da Justiça Federal, tendo em vista a presença de "órgão da União"
(em sentido amplo) no polo ativo da relação processual, a atrair a incidência
do art. 109, inc. I, da CF, conforme tem reconhecido o Superior Tribunal de
Justiça (REsp 1.283.737/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 22/10/2013, DJe 25/03/2014).

2.2. Das questões preliminares.

2.2.1. Da ausência de interesse processual.

Ao  suscitar  dita  preliminar,  id.  4058500.330087,  a  SMTT  sustenta  que  "a
fiscalização de tráfego de veículos na região das praias de Aracaju, bem como,
a remoção administrativa vem sendo regularmente realizada pela parte ré".

O  interesse  de  agir  se  refere  a  uma  das  condições  da  ação  previstas  no
ordenamento jurídico pátrio, sendo requisito necessário para que o processo
possa ter curso normal para um provimento final de mérito. Decorre, pois, da
utilidade e da necessidade do provimento jurisdicional pretendido pelo autor da
demanda. Possui caráter estritamente processual e não pode ser confundido com o
interesse material, este último relacionado ao próprio mérito da causa posta em
análise.

No  caso  vertente,  o  Órgão  Ministerial  aponta  a  ocorrência  de  omissões
relacionadas à existência de vários pontos que permitem o acesso de veículos
automotores à faixa da areia da praia que vai da Aruana até a foz do rio Vaza-
Barris e ao suposto dano ambiental daí decorrente.

Como a pretensão ministerial é compelir as demandadas a agirem para reverter a
situação narrada, fica evidente a utilidade do pleito.

De  outro  lado,  como  a  efetiva  adoção  das  medidas  postuladas  não  foi
demonstrada,  exsurge  clara  a  necessidade.  Portanto,  está  configurado  o
interesse de agir a amparar a atuação do Parquet, fundada, aliás, no art. 129,
inc. III, da CF/1988.

Assim, se o MPF não conseguiu obter na via administrativa a utilidade pedida na
inicial e que aquele órgão compreende ser devida pelo ente, em defesa do meio
ambiente  e  da  segurança  das  pessoas,  ele  tem  necessidade  da  tutela
jurisdicional e a via da ação civil pública é adequada a obtê-la.

Por outra banda, definir se assiste ou não razão ao autor constitui questão
relativa ao mérito e que será, portanto, com ele examinada.

Rejeito, por conseguinte,  a preliminar de ausência  de interesse processual
invocada pela SMTT.

2.2.2. Da alegada ilegitimidade passiva do DER/SE.

O requerido suscita tal preliminar, no id. 4058500.113647, aduzindo que "o
controle do trânsito nas rodovias estaduais não compete mais ao DER/SE e sim ao
Estado  de  Sergipe,  através  da  Diretoria  de  Transportes  -  DITRANS  da  sua
Secretaria de Estado da Segurança Pública - SSP, enquanto que o controle do
tráfego de veículos nas praias da capital sergipana compete exclusivamente ao
Município de Aracaju".
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Tal argumento claramente se confunde com o mérito da demanda, pois a ausência
ou não de responsabilidade só pode ser objeto de análise após o confronto das
alegações formuladas com o arcabouço probatório colhido nos autos. Aliás, a
resolução  do  mérito  é  de  interesse  das  próprias partes,  a  fim  de  definir
exatamente  qual  a  parcela  de  responsabilidade  de  cada  uma,  caso  realmente
exista.

Dessa forma, pela teoria da asserção, que impõe o exame das condições da ação e
dos pressupostos processuais à luz do que é afirmado na petição inicial, deve
ser rejeitada a preliminar invocada.

2.2.3. Da alegada ilegitimidade passiva do Município de Aracaju.

A preliminar de ilegitimidade passiva alegada pelo requerido, tal qual ocorreu
com a preliminar suscitada pelo DER/SE, também merece ser ponderada sob a
óptica da teoria da asserção, considerando-se abstratamente que, nos termos da
narrativa da exordial, os fatos aduzidos foram atribuídos aos demandados.

Dizer se esses fatos são ou não de responsabilidade dos requeridos é debate
relacionado ao mérito, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

Outrossim, da análise de dispositivos constantes na Constituição Federal, na
Lei n. 7.661/1988 e no Decreto n. 5.300/2004, observa-se que cabe a todos os
entes federados atuar em matéria ambiental.

2.3. Do mérito.

2.3.1. Considerações iniciais.

A  Constituição  Federal  de  1988,  em  seu  art.  23,  inc.  VI,  expressamente
estabelece ser competência material comum dos entes federados a proteção ao
meio ambiente. Confira-se:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios:

(...)

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer
de suas formas. (grifou-se)

Nesta concepção, a Lei Maior erigiu a Zona Costeira à categoria de patrimônio
nacional  especialmente  protegido,  estabelecendo  que  sua  utilização  será
permitida, na forma da lei, desde que assegurada a proteção ambiental de seus
recursos naturais (art. 225, § 4º, CF/1988).

Assim,  determinou  o  legislador  constituinte  que  deve  se  dispensar  ao  meio
ambiente em geral, especialmente à Zona Costeira, uma proteção integral, no
sentido  preservá-la  quanto  à  sua  capacidade  funcional  ecológica  e  de
aproveitamento humano.

Com efeito, a Lei n. 7.661/1988 determina que o Plano Nacional de Gerenciamento
Costeiro (PNGC) preveja o zoneamento de usos e atividades ali desenvolvidas,
priorizando a conservação e proteção de praias, sistemas estuarinos, restingas
e dunas:

Art. 3º. O PNGC deverá prever o zoneamento de usos e atividades
na Zona Costeira e dar prioridade à conservação e proteção,
entre outros, dos seguintes bens:

I - recursos naturais, renováveis e não renováveis; recifes,
parcéis  e  bancos  de  algas;  ilhas  costeiras  e  oceânicas;
sistemas fluviais, estuarinos e lagunares, baías e enseadas;
praias; promontórios, costões e grutas marinhas; restingas e
dunas; florestas litorâneas, manguezais e pradarias submersas.
(grifou-se)

Isto  porque  a  ação  antrópica,  exercida  nas  fronteiras  desses  ecossistemas
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preservados,  mostra-se  capaz,  por  conta  dos  chamados  efeitos  de  borda,  de
ameaçar sua integridade e existência.

Com efeito, para garantir maior efetividade à proteção da fauna e da flora, a
norma  constitucional  vedou  práticas  de  atividades  que  coloquem  em  risco  a
função ecológica desses conjuntos, bem como as que possam causar a extinção de
espécies.

A propósito, dispõe o art. 225, da Constituição Federal:

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:

[...]

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.
(grifou-se).

Tal preceito revela-se imbuído de imperatividade e normatividade jurídica, e
desprezar a sua efetivação por meio de aprioristícos argumentos relativos à
capacidade  econômico-financeira  limitada  é  negar  valia  ao  próprio  texto
constitucional.

Por essa razão, o princípio da reserva do possível não pode se constituir em
manto de insindicabilidade, devendo a insuficiência de recursos ser demonstrada
cabalmente  no  caso  concreto  e  não  presumida,  sob  pena  de  suprimir  da
Constituição  os  valores  por  ela  escolhidos  como  maiores,  entregando-os  ao
absoluto arbítrio do administrador.

Assim,  a  liberdade  administrativa  não  pode  servir  de  chancela  a  escolhas
arbitrárias.  Reputar  ilegítima,  em  casos  em  que  avulta  a  necessidade  de
cumprimento  de  deveres  constitucionais,  a  ingerência  do  Judiciário  na
competência  discricionária  de  outro Poder, consiste  em  menosprezar a força
normativa da Constituição.

Convém  trazer  à  baila  a  posição  sedimentada  na  jurisprudência  do  Supremo
Tribunal Federal neste sentido:

O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar
que  a  Administração  Pública  adote  medidas  assecuratórias  de
direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem
que  isso  configure  violação  do  princípio  da  separação  de
poderes (AI 708667 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira
Turma, julgado em 28/02/2012).

Forçoso concluir que o Poder Judiciário, nas hipóteses em que faz valer a
Constituição Federal, efetivando-a, cumpre a sua função sem invadir a seara dos
demais poderes.

Nesta ordem de ideias, destaca-se a salvaguarda constitucional conferida à ação
civil pública, prevista no art. 129, inc. III, da Lei Maior, para a "proteção
do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos
e coletivos", nos quais se inserem os direitos e deveres que o MPF ora busca
tutelar nesta demanda.

Feitas essas breves considerações, mister analisar o caso dos autos.

2.3.2. Do caso concreto. Do dano/risco ambiental e do risco à segurança dos
banhistas  decorrentes  do  tráfego  de  veículos  na  faixa  de  praia  objeto  da
demanda.
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No caso vertente, o Inquérito Civil n. 1.35.000.001325/2013-61 instaurado pelo
MPF apurou a intensa presença humana no estuário do rio Vaza-Barris, decorrente
do incremento de atividades turísticas naquela região, tendo sido percebida a
existência de vários pontos que permitem o acesso de veículos automotores à
faixa da areia da praia, bem como a circulação de referidos veículos, inclusive
em  regiões  frequentadas  por  banhistas,  situação  que  demanda  uma  ação
fiscalizatória sistemática e pré-ordenada por parte dos demandados, no sentido
de impedir o tráfego de automotores na zona costeira de Aracaju, principalmente
no ponto que vai da Aruana até a foz do rio Vaza-Barris.

Com efeito, a faixa litorânea existente ao longo da Rodovia José Sarney e, de
maneira especial, e a região estuarina do aludido rio tornaram-se uns dos
principais pontos turísticos de Aracaju/SE, e têm sido objeto de crescente
visitação nos finais de semana e feriados, especialmente após a construção da
Orla  Pôr  do  Sol  e  da  Ponte  Jornalista  Joel  Silveira,  que  liga  a  capital
sergipana às praias do litoral sul do Estado.

Diante do apurado no Inquérito Civil em comento, aduz o MPF que o tráfego de
veículos automotores na faixa de praia às margens da Rodovia José Sarney, ainda
que dentro da faixa de horário permitido pela Lei Municipal n. 2.024/1993, que
somente  proíbe  o  trânsito  de  veículos  nas  areias  das  praias  situadas  no
Município de Aracaju no horário compreendido das 9 às 17 horas, não harmoniza
com as regras de proteção ambiental, sobretudo levando-se em conta que, nos
termos dos arts. 3º e 4º da Lei n. 12.651/2012, a zona costeira é considerada
área de preservação permanente.

Informa  que  o  acesso  de  veículos  à  área  em  questão,  berço  de  um  extenso
ecossistema  costeiro  onde  habitam  diversos  espécimes  da  fauna  e  flora
brasileira,  "permite  a  compactação  da  faixa  de  praia,  com  impedimento  à
reprodução de espécies como as tartarugas marinhas, e a destruição de outras
espécies  como  águas-vivas,  estrelas-do-mar,  bolachas-do-mar,  o  caranguejo
guaruçá, também conhecido como maria farinha e outros, cada qual com sua função
ambiental. Isso sem falar nas aves que constantemente são atraídas pela fauna
marinha, como as gaivotas e os maçaricos".

Além dos alegados danos ambientais, aduz o órgão ministerial que a presença de
veículos na faixa litorânea que se estende desde as praias da Aruana até a
região estuarina do Rio Vaza Barris acarreta riscos à segurança dos banhistas
da área, que acabam ficando sujeitos a atropelamentos e acidentes.

Assim, entende o MPF que é necessário proibir o tráfego de veículos automotores
na  região,  em  qualquer  horário,  realizando-se,  para  isto,  a  instalação  de
defensas fixas e móveis em todos os pontos de acesso à praia por veículos, de
modo a preservar, a um só tempo, a segurança dos banhistas e a integridade da
fauna.

Pois bem.

A atividade fiscalizatória do tráfego de veículos no local mencionado há muito
reclama o ordenamento das atividades ali desenvolvidas.

Conforme  apurado  pelo  MPF,  no  Relatório  ASSPA/PR/SE  N.  142/2013,  ids.
4058500.82229 e 4058500.82232, referente à visita realizada na área, no dia 15
de dezembro de 2013 (domingo), naquela ocasião já se observava a existência de
diversos pontos de acesso de veículos à faixa de praia localizada ao longo da
Rodovia José Sarney.

Com efeito, informa o relatório:

[...] Na Rotatória que fica no final dos Bares padronizados da
Aruana  encontramos  sete  veículos  estacionados  na  areia  da
praia. Observamos que a calçada foi feita com a construção de
referidos bares, foi rebaixada e seu acabamento deu-se através
de uma camada de asfalto.  Analisando  a  situação,  concluímos
que,  provavelmente  este rebaixamento  seria  para os  donos de
bares acessarem pela praia, seus quiosques com carrocinhas.

Deste ponto até o final da Rodovia, encontramos outros sete
acessos,  um  deles,  ao  lado  do  Bar  do  Capitão,  onde  uma
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caminhonete estava estacionada na areia da praia.

Já no Bar da Mãe Gorda, assim como em quase todos os bares da
praia Sarney, está sendo construído estacionamento em concreto
para clientes, ocorre que não foi feito barreira que evitasse o
acesso  dos  veículos  à  praia.  No  momento  da  diligência,
fotografamos  marcas  de  pneus  em  círculo,  sinais  de  que  o
veículo  além  de  acessar  a  areia,  executou  manobras  estilo
cavalo de pau.

Às 11h10 chegamos no final da Rodovia, local onde o mar atingiu
parte dela, onde existe uma barreira física impedindo o acesso
de veículos ao local danificado. Neste ponto, dezenas ou até
mesmo centenas de veículos acessam a areia da praia nos fins de
semana, para chegarem até o local conhecido como Viral, que
fica próximo à ponte Joel Silveira, que liga os municípios de
Aracaju a Itaporanga.

Chegamos no local conhecido como Viral as 11h20, encontramos
dezenas de veículos estacionados na areia da praia, alguns com
som ligado e um bar flutuante.

Retornamos por um acesso que fica entre vegetação de mangue e
pequenas  dunas,  este  desvio  provavelmente  foi  feito  pelos
veículos nos momentos em que a maré está alta.

Ao chegarmos no final da Rodovia José Sarney, por volta das
11h50,  encontramos  duas  viaturas,  uma  da  CPRV  e  outra  da
SMTT/AJU  impedindo  os  veículos  de  acessarem  à  praia.  Dois
agentes  percorriam  a  areia  da  praia  em  dois  quadriciclos
realizando um trabalho de orientação. Segundo o Capitão José
Luiz Ferreira, comandante da SMTT, os motoristas que estavam
com  seus  veículos  parados  na  areia  foram apenas  advertidos.
(grifou-se)

O documento se encontra acompanhado de extenso registro fotográfico de todos os
fatos narrados.

Idêntico cenário foi descrito no Auto da Inspeção Judicial, realizada em 22 de
outubro  de  2014,  por  este  Magistrado,  com  a  presença  da  Procuradora  da
República  Eunice  Dantas  Carvalho,  na  área  objeto  da  demanda,  id.
4058500.204775, in verbis:

[...] foi iniciada a inspeção judicial a partir do ponto de
encontro  estabelecido  no  decisório  deste  Juízo  (frente  da
AABB). O trecho litorâneo até a foz do rio Vaza Barris foi
percorrido,  ida  e  volta,  no  veículo,  observando  os  pontos
reportados  nos  autos  como  sendo  de  eventual  necessidade  de
colocação  de  marcos  e/ou  defensas,  no  sentido  de  impedir  o
acesso de veículos. Também foi percorrido de veículo parte do
entorno da foz do rio Vaza Barris, na localidade denominada
"Viral",  verificando-se  os  alegados  espaços  nos  quais  os
veículos adentram na área.

Em 29 de fevereiro de 2016, o MPF juntou aos autos cópia de solicitação de
providências, apresentada de forma anônima por um cidadão a referido órgão, em
25 de outubro de 2015, indicando que, à época dos fatos narrados, a ausência de
fiscalização do tráfego de veículos na faixa de praia possibilitava o acesso de
quadriciclos à área e que a presença deles importava em risco à segurança dos
pedestres e em danos ao meio ambiente, nos termos abaixo transcritos, id.
4058500.572379:

[...] venho, por meio deste, solicitar que o MPF interceda pelo
meio ambiente, mais especificamente ao final da estrada da orla
onde  acaba  o  asfalto,  no  Mosqueiro,  onde  o  rio  Vaza-Barris
encontra  o  mar.  Ali  menores  de  idade  ficam  andando  em
quadriciclos fazendo cavalo de pau, praticando direção perigosa
e além de tudo detonando com as dunas e as vegetações fixadoras
de dunas que são APP [...] aceleram e freiam ao mesmo tempo
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fazendo com que as rodas girem em falso arrancando as plantas
fixadoras  de  dunas  que  voavam  longe[...]  como  não  há
fiscalização, eles ocupam e transitam pela areia da praia pondo
em rico a vida dos banhistas e jogando seus lixos por ali mesmo
[...]

Outrossim, no id. 4058500.586149, foi juntada cópia de ofício enviado pela
Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMA, em 03 de fevereiro de 2016,
solicitando  a  realização  de  reunião  conjunta  entre  órgãos  municipais  e
estaduais, tendo em vista as notícias existentes do uso de quadriciclos nas
áreas de APP e Região do Viral.

Importante pontuar, ainda, que o acesso e a circulação de veículos automotores
na faixa de praia às margens da Rodovia José Sarney, na região que se estende
da Aruana até a foz do rio Vaza-Barris, inclusive fora do horário permitido
pela  Lei  Municipal  n.  2.024/1993,  permanece  até  a  atualidade,  conforme
demonstrado  pela  matéria  jornalística  juntada  aos  autos  pelo  MPF  no  id.
4058500.3706870, referente ao atropelamento de uma jovem, no período da tarde
de 01 de maio de 2020, na região do Viral, fato que teve ampla repercussão na
imprensa local.

Diante destas informações e lançando um olhar sobre a proteção constitucional e
normativa conferida à Zona Costeira, que inclui a faixa de praia e o sistema
estuarino apontados nos autos, é possível identificar a premente necessidade da
proibição do tráfego de veículos automotores, em qualquer horário, bem como a
instalação  de  marcos  e  defensas  nos  pontos  de  acesso  à  praia  na  região
compreendida entre a Aruana e o estuário do Rio Vaza-Barris.

Com efeito, conforme já explicitado, a Carta Magna conferiu à Zona Costeira o
status de patrimônio nacional, ao estabelecer em seu art. 225, § 4ª, que a
utilização  da  mesma  "far-se-á,  na  forma  da  lei,  dentro  de  condições  que
assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos
naturais".

Neste sentido, a Lei 7.661,  de 16 de maio de 1988,  que  institui o  Plano
Nacional de Gerenciamento Costeiro- PNGC, fixou:

Art. 3º. O PNGC deverá prever o zoneamento de usos e atividades
na Zona Costeira e dar prioridade à conservação e proteção,
entre outros, dos seguintes bens:

I - recursos naturais, renováveis e não renováveis; recifes,
parcéis  e  bancos  de  algas;  ilhas  costeiras  e  oceânicas;
sistemas fluviais, estuarinos e lagunares, baías e enseadas;
praias; promontórios, costões e grutas marinhas; restingas  e
dunas; florestas litorâneas, manguezais e pradarias submersas;

II - sítios ecológicos de relevância cultural e demais unidades
naturais de preservação permanente;

III - monumentos que integrem o patrimônio natural, histórico,
paleontológico, espeleológico, arqueológico, étnico, cultural e
paisagístico.

[...]

Art.  9º.  Para  evitar  a  degradação  ou  o  uso  indevido  dos
ecossistemas,  do  patrimônio e  dos  recursos  naturais  da  Zona
Costeira,  o  PNGC  poderá  prever  a  criação  de  unidades  de
conservação permanente, na forma da legislação em vigor.

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.

[...]
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§  3º.  Entende-se  por  praia  a  área  coberta  e  descoberta
periodicamente pelas águas, acrescida da faixa subsequente de
material  detrítico,  tal  como  areias,  cascalhos,  seixos  e
pedregulhos, até o limite onde se inicie a vegetação natural,
ou, em sua ausência, onde comece um outro ecossistema. (grifou-
se)

O Código Florestal, Lei 12.651, de 25 de maio de 2012, bem como a Resolução
CONAMA 303, de 20 de março de 2002, fixam que a Zona Costeira será considerada
área de preservação permanente, conforme se observa:

Lei 12.651/2012

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;

[...]

XVI - restinga: depósito arenoso paralelo à linha da costa, de
forma  geralmente  alongada,  produzido  por  processos  de
sedimentação,  onde  se  encontram  diferentes  comunidades  que
recebem influência marinha, com cobertura vegetal em mosaico,
encontrada  em  praias,  cordões  arenosos,  dunas  e  depressões,
apresentando,  de  acordo  com  o  estágio  sucessional,  estrato
herbáceo, arbustivo e arbóreo, este último mais interiorizado;

[...]

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

[...]

I - as faixas marginais de qualquer curso d'água natural perene
e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha
do leito regular, em largura mínima de:

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d'água de menos de 10
(dez) metros de largura;

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d'água que tenham de
10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura;

c) 100 (cem) metros, para os cursos d'água que tenham de 50
(cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura;

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d'água que tenham de
200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura;

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d'água que tenham
largura superior a 600 (seiscentos) metros;

[...]

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

Resolução CONAMA 303/2002
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Art.  2º  Para  os  efeitos  desta  Resolução,  são  adotadas  as
seguintes definições:

[...]

VIII - restinga: depósito arenoso paralelo a linha da costa, de
forma  geralmente  alongada,  produzido  por  processos  de
sedimentação,  onde  se  encontram  diferentes  comunidades  que
recebem  influência  marinha,  também  consideradas  comunidades
edáficas por dependerem mais da natureza do substrato do que do
clima. A  cobertura  vegetal  nas  restingas  ocorrem mosaico,  e
encontra-se em praias, cordões arenosos, dunas e depressões,
apresentando,  de  acordo  com  o  estágio  sucessional,  estrato
herbáceo, arbustivos e arbóreo, este último mais interiorizado;

Art.  3º  Constitui  Área  de  Preservação  Permanente  a  área
situada:

[...]

I - em faixa marginal, medida a partir do nível mais alto, em
projeção horizontal, com largura mínima, de:

a) trinta metros, para o curso d`água com menos de dez metros
de largura;

b) cinquenta metros, para o curso d`água com dez a cinquenta
metros de largura;

c) cem metros, para o curso d`água com cinquenta a duzentos
metros de largura;

d)  duzentos  metros,  para  o  curso  d`água  com  duzentos  a
seiscentos metros de largura;

e)  quinhentos  metros,  para  o  curso  d`água  com  mais  de
seiscentos metros de largura;

[...]

IX - nas restingas:

a) em faixa mínima de trezentos metros, medidos a partir da
linha de preamar máxima;

b) em qualquer localização ou extensão, quando recoberta por
vegetação  com  função  fixadora  de  dunas  ou  estabilizadora de
mangues;

Assim,  a  instalação  de  marcos  e  defensas  que  impossibilitem  o  acesso  de
veículos à praia, bem como a fiscalização da observância de referidas defensas
mostram-se medidas  adequadas ao propósito de conter os impactos ambientais
causados pelo tráfego de veículos na referida faixa da Zona Costeira.

Ademais,  no  presente  caso,  conforme  apurou  o  MPF,  o  tráfego  de  veículos
automotores  na  região  ocasiona  a  compactação  da  faixa  de  praia,  bem  como
interfere na reprodução das diversas espécies que compõem a fauna local.

Neste sentido, o ICMBio junta a manifestação técnica, datada de 13 de setembro
de 2017, no id. 4058500.1374230, fl. 02, por meio da qual informa que:

[...] O tráfego de veículos nas praias em áreas de desova de
tartarugas  marinhas  compromete  o  sucesso  reprodutivo  destes
animais ameaçados e também a efetividade da UC - Rebio Santa
Isabel.  Outro  ponto  é  a  segurança  dos  banhistas,  com  caso
recente de atropelamento com morte na praia de Pirambu [...]

Complementou  o  ICMBio  na  manifestação  de  id.  4058500.1485066,  que  está
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acompanhada da Nota Técnica n. 5/2017/REBIO:

Além da  proteção e  manejo de ninhos, estudos de marcação  e
recaptura de fêmeas e monitoramento dos animais por telemetria
satelital, têm contribuído para a elucidação do comportamento
migratório  e  dispersão  desses  animais  ao  longo  da  costa  de
Sergipe,  do  Brasil  e  do Atlântico  equatorial.  Estes  estudos
permitiram demonstrar que as tartarugas marinhas  marcadas em
reprodução na Reserva Biológica de Santa Isabel, se transitam
ao longo de todo o litoral de Sergipe e que estes animais,
podem realizar desovas subsequentes em outras praias do estado,
no litoral sul e norte, o que demonstra o uso continuado de uma
ampla área por animais que essencialmente compõem a biota da
unidade de conservação e cuja proteção é o principal objetivo
da Reserva Biológica.

Nesse  sentido,  com  o  objetivo  de  proteger  tais  espécies
ameaçadas,  as  ações  apoiadas  e  desenvolvidas  pelo  Centro
TAMAR/ICMBio, excedem os limites geográficos das unidades de
conservação,  embora  mantenham  o  vínculo  com  a  estratégia
principal,  que  é  a  proteção  das  áreas  prioritárias  de
reprodução por meio da criação de áreas protegidas.

Considerando  que  um  dos  principais  objetivos  da  Reserva
Biológica é a proteção de áreas de reprodução desses quelônios,
componente essencial das estratégias para a recuperação destas
espécies ameaçadas de extinção, pode-se deduzir que atividades
que  geram  impacto  ou  ameaça  a  esses  animais,  mesmo  quando
situadas  fora  da  unidade  de  conservação,  podem  ser
interpretadas como interferência, impacto ou dano à biota da
unidade  de  conservação.  Nesse  sentido,  para  que  a  Reserva
Biológica  atinja  ao  máximo  seu  objetivo,  ações  que  possam
causar dano ao seu objeto de conservação devem ser objeto de
estratégias  de proteção,  mesmo  que  essas  excedam os  limites
geográficos da Reserva. (grifou-se)

De fato, é imanente a toda intervenção humana no meio ambiente a produção de
alterações anormais ao que se teria sem aquela ação, que implicam, pela sua
própria natureza, em prejuízos à biota atingida.

Neste ponto, importa destacar que há entendimento doutrinário no sentido de
que,  "impacto  ambiental  constitui  qualquer  alteração  significativa  no  meio
ambiente (em um ou mais de seus componentes) provocada por uma ação humana"[1].

Da  mesma  forma,  em  âmbito  normativo,  a  Resolução  n.  01/1986,  do  CONAMA,
considera  "impacto  ambiental  qualquer  alteração  das  propriedades  físicas,
químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria
ou energia  resultante  das atividades  humanas que, direta ou indiretamente,
afetam: [...] V - a qualidade dos recursos ambientais".

Neste ponto, o controle de acesso de veículos automotores na faixa de praia que
se estende da Aruana até a região estuarina do rio Vaza-Barris guarda estreita
e imbricada relação com o dever estatal de atenuar os prejuízos ambientais já
experimentados,  e  de  prevenir  os  futuros  ou  potenciais,  evitando  que  eles
aconteçam, ou quando possível, minorando-lhes os seus efeitos.

Por fim, trago, por pertinente, o magistério de Felipe Peixoto Braga Netto
sobre o assunto [2]:

Lembremos que em nossas atuais sociedades de risco, há - ou
deve haver - uma democrática reavaliação dos riscos que são
socialmente aceitáveis. Antigas práticas que eram tidas como
normais e aceitáveis podem se mostrar inadequadas ou nocivas
com o andar das décadas. Outro aspecto que deve ser mencionado
é o seguinte: não são apenas as consequências previsíveis da
atividade que impõem responsabilidades (a precaução pode atuar
diante de um risco que inicialmente não era vislumbrado). Nesse
sentido, o direito dos nossos dias deu um passo além. [...]
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O direito ambiental, através dos princípios da precaução e da
prevenção,  não  permanece  indiferente  aos  danos  futuros  ou
potenciais,  e  busca  modos  de  evitar  que  eles  aconteçam  ou,
quando  menos,  busca  minorar-lhes  os  efeitos.  Nesse  contexto
teórico e normativo, as difíceis complexidades que permeiam os
danos ambientais sugerem ou autorizam que tenhamos, na matéria,
uma  estrutura  não  só  repressiva,  mas  fundamentalmente
preventiva.  A  própria  relevância  extraordinária  do  bem  em
questão recomenda que assim procedamos. [...]

Nessa toada, e após regular instrução do feito, os requeridos não lograram
êxito em demonstrar a presença de quaisquer fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos da pretensão autoral deduzida (art. 373, inc. II, do CPC/2015),
incidindo à hipótese os princípios do in dubio pro natura e da precaução.

Assim  é  que  se exige  dos demandados, dentro das  competências que  lhe  são
atribuídas, um agir mais cauteloso e qualificado, reduzindo-se os espaços de
omissão estatal legítima.

Registre-se, contudo, que não se está desprezando a inequívoca complexidade
ínsita ao aparato burocrático da Administração, sempre envolta numa miríade de
serviços públicos cuja prestação, muitas vezes, não se resolve automaticamente.

Destarte, considerando que se deve obedecer a parâmetros razoáveis, sob pena de
restar  infrutífero  o  provimento  jurisdicional  exarado,  faz-se  necessário
proceder a uma análise mais acurada da responsabilidade dos requeridos frente
ao  pleito  formulado  nesta  demanda,  bem  como  sobre  a  alegada
inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 2.024/1993.

2.3.3.  Da  responsabilidade  das  demandadas  pela  omissão  na  fiscalização  e
controle do tráfego de veículos na faixa de praia objeto da demanda.

A demanda versa, assim, sobre a responsabilidade civil por dano ambiental, que
possui um regime jurídico próprio. Dito regime possui assento constitucional no
art. 225, § 3º, o qual prevê que condutas e atividades lesivas ao meio ambiente
sujeitam  os  infratores  à  obrigação  de  reparar  os  danos,  além  das  sanções
administrativas  e  penais  porventura  existentes.  A  norma  visa  a  tutelar  o
direito  fundamental  ao  meio  ambiente  ecologicamente  equilibrado  (art.  225,
caput), direito difuso a ser preservado em favor da presente e das futuras
gerações.

O  comando  constitucional  é  densificado  em  normas  legais.  Pelo  seu  caráter
geral, destaca-se o art. 3º, incs. III e IV - que estabelece um conceito
bastante amplo de poluição e de poluidor - e o art. 14, § 1º - que consagra a
responsabilidade civil do poluidor independentemente da existência de culpa -,
ambos da Lei n. 6.938/1981. Confira-se:

Art. 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante
de atividades que direta ou indiretamente:

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;

b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;

c) afetem desfavoravelmente a biota;

d)  afetem  as  condições  estéticas  ou  sanitárias  do  meio
ambiente;

e)  lancem  matérias  ou  energia  em  desacordo  com  os  padrões
ambientais estabelecidos;

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público
ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade
causadora de degradação ambiental;

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

16 of 27 20/04/2021 13:44



(...)

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste
artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência
de culpa, a  indenizar ou reparar os danos  causados ao meio
ambiente  e  a  terceiros,  afetados  por  sua  atividade.  O
Ministério Público  da  União e  dos  Estados  terá  legitimidade
para  propor  ação  de  responsabilidade  civil  e  criminal,  por
danos causados ao meio ambiente.

Note-se, portanto, que o poluidor não é só aquele que diretamente causa a
degradação ambiental, mas também o que indiretamente a promove, por conduta
comissiva  ou  omissiva,  podendo  ser  pessoa  física  ou  jurídica  (de  direito
público ou de direito privado). Sublinhe-se que a responsabilidade civil por
dano  ambiental,  por  independer  da  existência  de  culpa,  possui  natureza
objetiva.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça
em  recurso  especial  repetitivo,  "a  responsabilidade  por  dano  ambiental  é
objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade
o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo
descabida  a  invocação,  pela  empresa  responsável  pelo  dano  ambiental,  de
excludentes  de  responsabilidade  civil  para  afastar  a  sua  obrigação  de
indenizar" (REsp 1354536/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 26/03/2014, DJe 05/05/2014). Ou seja, não só a responsabilidade é
objetiva, mas também é fundada na teoria do risco integral, o que impossibilita
a alegação de causas excludentes da responsabilidade como o fato de terceiro, o
caso fortuito e a força maior. Demais disso, o próprio nexo causal, embora deva
estar presente, deve ser interpretado de forma mais ampla, como a relação
existente entre o risco da atividade levada a cabo pela parte e a poluição
constatada.

Cabe  destacar,  ainda,  que  a  proteção  do  meio  ambiente  abrange  não  só  a
reparação do dano já provocado, mas também a prevenção, a fim de evitar que o
meio ambiente venha a ser lesado.

Cumpre observar, outrossim, que "seja em razão do conceito legal de poluidor,
seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a
responsabilidade  administrativa  pelo  ilícito  recai  sobre  quem,  de  qualquer
forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão"
(STJ, AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
19/09/2019,  DJe  18/10/2019),  a  revelar  a  existência  de  responsabilidade
solidária, imposta pelo ordenamento jurídico, aos que provocam dano ambiental.

A responsabilidade alcança, inclusive, o Estado, quando este fica inerte no
exercício da fiscalização ambiental, desde que a omissão seja determinante para
a concretização, o agravamento ou a perpetuação do dano provocado pelo seu
causador direto. Ressalve-se, todavia, que "A responsabilidade do Estado por
dano ao meio ambiente decorrente de sua omissão no dever de fiscalização é de
caráter solidário, mas de execução subsidiária, na condição de devedor-reserva"
(STJ, AgInt no REsp 1362234/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 05/11/2019, DJe 11/11/2019).

Aliás,  a  fiscalização,  em  matéria  ambiental,  incumbe  a  todos  os  entes
federativos, por força do que dispõe o art. 23, VI, da Constituição Federal ("É
competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
VI  -  proteger  o  meio  ambiente  e  combater  a  poluição  em  qualquer  de  suas
formas").  Com  efeito,  "O  Poder  de  Polícia  Ambiental  pode  -  e  deve  -  ser
exercido por todos os entes da Federação, pois se trata de competência comum,
prevista constitucionalmente" (STJ, AgRg no REsp 1.417.023/PR, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/08/2015).

Cada ente, atendendo às suas necessidades, deverá editar as suas respectivas
legislações, devendo lei complementar fixar normas de cooperação entre os entes
federados, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e bem-estar em âmbito
nacional,  conforme  disposto  no  art.  23,  parágrafo  único,  da  Constituição
Federal de 1988.

Conforme demonstrado no tópico "2.3.2", subsiste, até a atualidade, o tráfego
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de veículos automotores nas praias existentes ao longo da Rodovia José Sarney,
mesmo fora do horário permitido pela Lei Municipal n. 2.024/1993, desde a praia
da Aruana até a região estuarina do Rio Vaza Barris.

Tal fato demonstra, de forma inequívoca, a omissão na conduta administrativa
dos acionados, que permitem o trânsito de veículos em áreas de preservação
permanente, bem como evidencia a falta de fiscalização e controle de acesso à
área de praia por veículos automotores.

Cumpre, neste momento, analisar a competência de cada um dos requeridos para a
efetivação das medidas administrativas pleiteadas pelo MPF.

O  poder  de  polícia  ambiental  exercido  pelo  Município  lhe  permite  criar
mecanismos  jurídicos  de  controle  ambiental,  fixando  sanções,  mecanismo
fundamental para a proteção do ambiente e o combate à poluição.

Nesse sentido, importantes as palavras do professor Paulo Afonso Leme Machado,
no que pertine à conceituação do poder de polícia ambiental:

Poder de polícia ambiental é a atividade da Administração Pública que limita ou
disciplina  direito,  interesse  ou  liberdade,  regula  a  prática  de  ato  ou  a
abstenção  de  fato  em  razão  de  interesse  público  concernente  à  saúde  da
população, à conservação dos ecossistemas, à disciplina da produção do mercado,
ao exercício de atividades econômicas ou de outras atividades dependentes de
concessão,  autorização/permissão  ou  licença  do  Poder  Público,  de  cujas
atividades possam decorrer poluição ou agressão à natureza.[3]

Como se verifica, os municípios têm o dever de defender e preservar o meio
ambiente, e, conforme dispõe o art. 225, da CF/1988, preservar e restaurar os
processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e
ecossistemas; promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a
conscientização pública para a preservação do meio ambiente; 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.

Além disso, conforme se verifica do disposto no art. 24, incs. II a III, e V a
VI,  bem  como  no  art.  2º,  parágrafo  único,  ambos  do  Código  de  Trânsito
Brasileiro - CTB (Lei n. 9.503/1997), a medida fiscalizatória pretendida seria
da competência do órgão executivo de trânsito do Município:

Art. 24. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito
dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição: (Redação dada
pela Lei nº 13.154, de 2015)

(...)

II - planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de
veículos,  de  pedestres  e  de  animais,  e  promover  o
desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas;

III - implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os
dispositivos e os equipamentos de controle viário;

(...)

V - estabelecer, em conjunto com os órgãos de polícia ostensiva
de trânsito,  as diretrizes  para o  policiamento  ostensivo de
trânsito;

VI - executar a fiscalização de trânsito em vias terrestres,
edificações  de  uso  público  e  edificações  privadas  de  uso
coletivo, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis
e  as  penalidades  de  advertência  por  escrito  e  multa,  por
infrações  de  circulação,  estacionamento  e  parada  previstas
neste  Código,  no  exercício  regular  do  poder  de  polícia  de
trânsito, notificando os infratores e arrecadando as multas que
aplicar, exercendo iguais atribuições no âmbito de edificações
privadas  de  uso  coletivo,  somente  para  infrações  de  uso  de
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vagas reservadas em estacionamentos; (Redação dada pela Lei nº
13.281, de 2016)

Art.  2º  São  vias  terrestres  urbanas  e  rurais  as  ruas,  as
avenidas,  os  logradouros,  os  caminhos,  as  passagens,  as
estradas e as rodovias, que terão seu uso regulamentado pelo
órgão ou entidade com circunscrição sobre elas, de acordo com
as peculiaridades locais e as circunstâncias especiais.

Parágrafo  único.   Para  os  efeitos  deste  Código,  são
consideradas  vias  terrestres  as  praias  abertas  à  circulação
pública,  as  vias  internas  pertencentes  aos  condomínios
constituídos  por  unidades  autônomas  e  as  vias  e  áreas  de
estacionamento  de  estabelecimentos  privados  de  uso  coletivo.
(Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)

Neste mesmo sentido, a Lei Municipal n. 2.024/1993, pontua que compete à SMTT a
fiscalização do trânsito no perímetro urbano, in verbis:

Art. 3º. À Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito
compete  planejar,  organizar,  dirigir,  executar,  delegar  e
controlar  a  prestação  de  serviços  públicos  relativos  a
transporte  coletivo  e  individual  de  passageiros,  tráfego,
trânsito  e  sistema  viário,  observado  o  planejamento  urbano
municipal  e  as  competências  municipais  originadas  da  Lei
Federal 9.503, de 23 de Setembro de 1997.

Por outro lado, o art. 2º, inc. I, da Lei Estadual n. 149, de 1940, que cria o
Departamento  de  Estradas  e  Rodagem  do  Estado  de  Sergipe,  estabelece  como
competência do DER a execução e fiscalização do serviço técnico referente à
pretendida instalação das defensas fixas nos acessos à faixa de praia:

Art. 2º. Ao D.E.R. Compete:

I- Executar e fiscalizar os serviços técnicos e administrativos
concernentes a estudos, projetos, especificações, orçamentos,
locação, construção, reconstrução e melhoramentos das estradas
de  rodagem  compreendida  no  Plano  Rodoviário  do  Estado,
inclusive pontes e obras complementares.

Por  fim,  a  Lei  Estadual  n.  3.480/1994,  que  dispõe  sobre  a
organização básica do DER/SE, fixa:

Art. 3º. O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Sergipe-DER/SE, tem por finalidade essencial dotar o Estado de
Sergipe  de  uma  infra-estrutura  rodoviária  condizente  com  as
reais  necessidades  de  funcionamento  do  sistema  estadual  de
transportes de passageiros e de cargas, visando o bem-estar das
comunidades sergipanas e o desenvolvimento sócio-econômico do
Estado.

Art. 4º. Objetivando o adequado cumprimento de suas finalidades
básicas,  o  DER/SE  executará  as  suas  ações  institucionais
pautadas  primordialmente,  no  desempenho  das  seguintes
atividades fundamentais:

(...)

IV - promover meios no sentido de que a circulação de pessoas e
bens  por  rodovias  estaduais ocorra  de  forma  segura,  rápida,
econômica e confortável;

(...)

VIII - promover a proteção da natureza e os sistemas ecológicos
nas  áreas  de  influência das intervenções  físicas do  Sistema
Rodoviária e de sua operação;
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(...)

Art.  5º.  Para  a  consecução  de  sua  finalidade,  compete,
basicamente, ao DER/SE:

I  -  planejar  o  atendimento  das  necessidades  de  transporte
rodoviário no Estado de Sergipe;

II  -  Construir  e  manter  as  estradas,  obras,  edificações  e
instalações do Sistema de Transporte Rodoviário;

Reconhece-se, por conseguinte, a responsabilidade solidária do Município de
Aracaju/SE e da SMTT quanto à obrigação de fazer referível à fiscalização do
tráfego de veículos automotores nas praias existentes ao longo da Rodovia José
Sarney, desde as praias da Aruana até a região estuarina do Rio Vaza-Barris,
também conhecida como Viral.

Conclui-se,  ainda,  que  a  presença  DER/SE  no  polo  passivo  da  demanda  se
justifica por ser este o órgão competente para executar e fiscalizar o serviço
técnico referente a obra complementar de instalação de defensas fixas e móveis
ao longo das margens da rodovia estadual alhures mencionada.

2.3.4.  Da  alegada  inconstitucionalidade/ilegitimidade  da  Lei  Municipal  n.
2.024/1993.

O  MPF  indica  como  fundamento  para  o  seu  pleito,  além  do  direito  ao  meio
ambiente  ecologicamente  equilibrado  e  da  responsabilidade  por  omissão  do
Município de Aracaju e do DER/SE, a suposta inconstitucionalidade e ilegalidade
da Lei Municipal n. 2.024, de 19 de agosto de 1993.

Neste  sentido,  aduz  o  Parquet  que  a  permissão  de  tráfego  de  veículos
automotores na praia, ainda que em horário reduzido, não se harmoniza com as
regras  constitucionais  e  infraconstitucionais  que  protegem  as  áreas  de
preservação permanente e estabelecem os requisitos para sua utilização.

Afirma,  ainda,  que  "a  discricionariedade  do  município  para  regulamentar  o
trânsito  em  APP's  não  pode  se  distanciar  das  regras  constitucionais  e
infraconstitucionais que protegem o meio ambiente. Estas somente podem sofrer
restrições em casos estritamente necessários, o que de modo algum ocorre no
presente caso".

Pois bem.

Referido diploma normativo, que proíbe o tráfego de veículos automotores nas
areias das praias situadas no Município de Aracaju, dispõe:

Art. 1º Fica proibido o trânsito de veículos automotores, de
tração  animal,  bem  como  de  animais,  nas  areias  das  praias
situadas no Município de Aracaju, no horário compreendido das 9
às 17 horas.

Art. 2º Os proprietários de bar, localizados na areia, terão
que retirar seus veículos, já delineados no Art. 1º, logo após
a descarga de seu material de trabalho.

Art. 3º  A concessão ou  renovação de alvará de licença para
funcionamento, ficará condicionada ao cumprimento do que dispõe
a presente Lei.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogada as disposições em contrário.

Inicialmente, cumpre pontuar que não se observa qualquer inconstitucionalidade
formal na Lei  Municipal n. 2.024/1993,  tendo em vista que  o Município  de
Aracaju exerceu a competência que lhe foi concedida pela Constituição Federal,
legislando sobre matéria de interesse local.

Outrossim, o Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 9.503/1997) conferiu aos
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Municípios a competência para regulamentar, planejar e operar o trânsito, além
de executar a fiscalização de trânsito, nos termos do seu já citado art. 24.

De  igual  forma,  não  se  observa  na  norma  municipal  em  análise  qualquer
indicativo de inconstitucionalidade material ou de ilegalidade.

Com efeito, referida lei municipal, ao expressamente proibir o trânsito de
veículos automotores, de tração animal, bem como de animais, nas areias das
praias situadas no Município de Aracaju, no horário compreendido das 9 às 17
horas,  assim  dispôs  em  conformidade  com  a  proteção  constitucional  e  legal
conferida ao meio ambiente.

Além disso, conforme se observa do art. 2º acima transcrito, a Lei Municipal n.
2.024/1993 foi editada com o escopo específico de somente permitir o acesso -
breve  e  pontual  -  dos  proprietários  dos  bares  localizados  na  areia,  para
operações de carga e descarga, em uma faixa de horário na qual as praias são
pouco frequentadas, de onde se denota a razoabilidade da medida excepcional de
intervenção em área de preservação permanente, diante de seu baixo impacto e da
existência de utilidade pública e interesse social.

Pontue-se, inclusive, que inexiste uma vedação legal absoluta ao trânsito pela
praia, bem de uso comum do povo.

Entretanto,  ainda  que  não  se  vislumbre  a  inconstitucionalidade  ou  a
ilegitimidade  a  Lei  Municipal  n.  2.024/1993,  a  autorização  de  tráfego  de
veículos automotores, no horário das 17h às 9h, especificamente na faixa de
praia objeto desta demanda, que se estende da Aruana até a região estuarina do
Rio Vaza-Barris, é absolutamente não incidente, por sua própria finalidade.

Isso  porque,  ao  lado  da  integralidade  da  faixa  de  praia  aqui  discutida,
estende-se a Rodovia José Sarney (atualmente denominada de Ignácio Barbosa),
inexistindo em toda a região qualquer bar de praia que não possua acesso, para
a realização de operações de carga e descarga, por referida rodovia.

Dessa forma, especificamente na faixa de areia que se estende da praia da
Aruana até a foz do Rio Vaza-Barris, região conhecida também como "Viral", é
absolutamente  desnecessário  o  acesso  de  veículos  automotores  (inclusive
motocicletas, quadriciclos e congêneres), em qualquer horário do dia e/ou da
noite, sem que isso importe no reconhecimento da inconstitucionalidade ou da
ilegitimidade de referida norma municipal, tendo em vista que ela regulamenta o
acesso à praia na integralidade do litoral aracajuano e não somente na faixa de
praia objeto da presente ACP.

Admitir entendimento contrário - de aplicação dessa Lei àquele específico local
- seria, contudo, ilógico, porque, se existe uma rodovia pavimentada, margeando
toda a extensão das praias - entre a Aruana e o Viral - inexiste qualquer
necessidade  de  trânsito  em  veículos  automotores  (inclusive  motocicletas,
quadriciclos e congêneres) na faixa de areia, salvo se o pensamento for único e
exclusivo para provocar danos aos transeuntes e frequentadores daquele espaço
público e de uso comum.

Há de se concluir que, mesmo sem invalidação formal da aludida norma municipal,
ela é absolutamente inaplicável ao espaço reportado nestes autos, eis que a sua
finalidade clara - dita de forma expressa em seu teor - é permitir o uso da
faixa de areia, quando o trânsito por lá se mostra indispensável para o acesso.
No caso, evidente que inexiste qualquer imprescindibilidade, nesse particular,
isto é, para acessar a praia, ninguém precisa transitar nela com um veículo
automotor.

Por  óbvio,  que  ficam  excepcionados  os  acessos  de  veículos  públicos  ou
particulares, desde quando para o atingimento do interesse coletivo, a exemplo:
da limpeza urbana, segurança, fiscalização, dentre outras, que não o deleite de
motoristas que usam aquele espaço, apenas e tão somente, para colocação em
risco - inclusive de morte - de crianças, idosos, homens e mulheres que o
frequentam.

À municipalidade, cujo objetivo se presume deva ser a defesa do direito de as
pessoas poderem acessar a faixa de areia das praias em paz e sem que sejam
atropeladas por veículos que por lá transitam, irregularmente, jamais deveria
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fazer  a  defesa  de  incidência  de  uma  lei,  em  absoluto  descompasso  com  a
realidade e com a lógica, contrariando a própria finalidade que foi o móvel
para a edição na citada norma.

2.3.5.  Do  Projeto  "Orla  Sul".  Inexistência  de  incompatibilidade  com  o
provimento requerido.

A  questão  debatida  nestes  autos  guarda  correlação  com  outras  demandas  em
trâmite neste juízo e que dizem respeito ao reordenamento e/ou demolição de
bares  e  construções  existentes  na  orla  de  Aracaju  que  margeia  as  praias
situadas ao longo da rodovia José Sarney.

É que os pedidos contidos naquelas demandas possuem relação especialmente com a
primeira parte do pleito apresentado pelo MPF no item 'b.1' da exordial e, na
totalidade, com o pedido apresentado do item 'b.2', conforme transcrito abaixo:

b.1) que seja proibido o tráfego de veículos automotores nas
praias existentes ao longo da Rodovia José Sarney, em qualquer
horário, desde as praias da Aruana até a região estuarina do
Rio  Vaza  Barris,  também  conhecida  como  Viral,  ressalvados
aqueles veículos, públicos ou particulares, necessários para o
atendimento do interesse público, como segurança e limpeza da
praia; (grifos nossos).

b.2)  condenar  o  DER  à  obrigação  de  fazer,  consistente  na
instalação de defensas fixas e algumas móveis (estas últimas
escolhidas conforme estudo que contemple a segurança de tráfego
e  de  banhistas),  na  lateral  da  rodovia  Sarney  em  todos  os
pontos de acesso à praia por automotores, identificados pelo
relatório ASSPA/PR/SE nº. 142.

Com efeito, tais pleitos têm, como dito, correlação com os pedidos efetivados
pelo  MPF  nos  Processos  nºs:  0802583-66.2014.4.05.8500S,
0802585-36.2014.4.05.8500T,  0802586-21.2014.4.05.8500S,
0802587-06.2014.4.05.8500T,  0802593-13.2014.4.05.8500T,
0802597-50.2014.4.05.8500T,  0802598-35.2014.4.05.8500T,
0802599-20.2014.4.05.8500S,  0802600-05.2014.4.05.8500T,
0802865-07.2014.4.05.8500S.

É que, em tais processos, o MPF requer, em síntese, como pedidos finais, além
da obrigação de não fazer para impossibilitar a emissão de novas licenças de
construção, a demolição e retirada das edificações atualmente existentes nas
praias da orla situada ao longo da rodovia José Sarney, bem como a recuperação
das áreas eventualmente degradadas.

Observa-se que, embora inexistam pedidos conflitantes do MPF, por óbvio, entre
tais feitos e a presente demanda, até porque todos visam, ao fim, à sanidade
ambiental da área, há íntima relação entre as medidas que serão determinadas
nesses processos citados e a resolução da presente lide.

Tendo  em  vista  a  informação  de  que  em  referidos  processos  estavam  sendo
realizadas  tratativas  referentes  ao  Projeto  de  Requalificação  da  Orla  de
Aracaju- "Projeto Orla Sul", a Secretaria de Turismo e do Esporte do Estado de
Sergipe  -  SETUR/PRODETUR,  regularmente  intimada,  apresenta  o  Termo  de
Referência para a Elaboração de Estudos Preliminares e de Viabilidade, Projeto
Básico e Projeto Executivo de Adequação Urbanística e delimitações das Praias
do Litoral Sul de Aracaju/SE, id. 4058500.843054.

Com o andamento das ações desenvolvidas pela SETUR no âmbito do Projeto Orla
Sul, em 24 de maio de 2017, o MPF atravessou a petição de id. 4058500.1148079,
desacompanhada de documentos, alegando que o objeto de referido projeto de
requalificação da orla de Aracaju - posteriormente licitado e contratado pela
SETUR/PRODETUR, com recursos do BIRD, com previsão de início no mês de agosto
de 2018 - contemplaria a provável solução do litígio instalado nesta demanda,
requerendo, ao final, a suspensão do feito pelo prazo de (01) ano, amparado
nestas seguintes razões:

(...) os encaminhamentos que estão sendo dados nos processos
relacionados às barracas de praia, com apresentação de projeto
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para requalificação da orla de Aracaju, no trecho da rodovia
Airton  Senna,  solucionarão  também  o  litígio  instalado  nesta
demanda.

Com  efeito,  o projeto que o PRODETUR intenta licitar  tem  a
preocupação  de  criar  barreiras  limitantes  do  tráfego  de
veículos, conforme termo de referência que segue anexo.

Diante da possibilidade de solução da demanda, mediante a efetivação do projeto
de requalificação da orla de Aracaju, foi determinada a suspensão do presente
feito, pelo prazo de 01 (um) ano, conforme o decisório de id. 4058500.2001188.

Posteriormente, o MPF, id. 4058500.2440687, ingressa com pedido de revogação da
suspensão do trâmite do processo, para que lhe seja dado prosseguimento com a
prolação de sentença, tendo em vista que "a PRODETUR não vem dando o devido
andamento ao referido projeto, não havendo previsão de início da sua execução,
tampouco  elementos  que  indiquem  a  real  intenção  de  solução  das  questões
relacionadas à requalificação da orla aracajuana".

Intimadas as demandadas de referido requerimento, o Departamento Estadual de
Infraestrutura Rodoviária de Sergipe - DER/SE, apresenta o documento de id.
4058500.2605899, que informa a realização, pela PRODETUR, de Consulta Pública,
em 08/04/2019, para apresentação do anteprojeto de arquitetura e urbanismo da
Orla Sul de Aracaju do trecho 3b ao 4, que compreenderia os trechos após a área
do espaço denominado "Casa de Praia" até o "Farol do Viral" (Mosqueiro) da
Rodovia José Sarney.

De forma complementar, no id. 4058500.3280231, informa o DER/SE a designação de
audiência pública, a ser realizada em 04/03/2020, para tratar do mesmo Projeto
Orla  Sul  nos  autos  da  Ação  Civil  Pública,  Processo  n.
0802600-05.2014.4.05.8500, envolvendo  as  mesmas partes  e  processada  perante
este mesmo Juízo.

O  MPF,  por  sua  vez,  alegou,  no  id.  4058500.3344650,  que  "os  documentos
apresentados referem-se a ações que estão sendo desenvolvidas pela SETUR no
âmbito  do  Projeto  Orla  Sul,  mas  não  consta  nesta  documentação  o  projeto
executivo respectivo, tampouco fora demonstrada a disponibilidade financeira
por parte de algum órgão ou ente do Estado de Sergipe para a execução das obras
de requalificação", requerendo, em razão disso, a reiteração da intimação do
DER para, no intuito de embasar a pretendida manutenção do sobrestamento do
feito, apresentar o projeto executivo do Projeto "Orla Sul", bem como comprovar
que  a  SETUR/PRODETUR  ou  outro  órgão/ente  do  Estado  de  Sergipe  possui  e
destinará  recursos  disponíveis  para  realizar  a  execução  das  obras  de
requalificação.

Referidos documentos foram apresentados pelo DER/SE no prazo assinalado, por
meio  de  mídia  acautelada  pela  Secretaria  desta  2ª  Vara  Federal,  conforme
certificado no id. 4058500.3499939.

Pois bem. Da análise dos documentos dos autos, observa-se que as obras de
requalificação desenvolvidas no âmbito do Projeto Orla Sul de fato abrangem as
medidas pleiteadas pelo MPF nos presentes autos, tendo em vista que referido
projeto  prevê,  dentre  diversas  outras  medidas,  a  criação  de  anteparos  que
impeçam  o  uso  de  automóveis  na  faixa  de  areia  nas  praias  do  Litoral  Sul
aracajuano.

Conforme  se  observa  do  Termo  de  Referência  para  a  Elaboração  de  Estudos
Preliminares e de Viabilidade, Projeto Básico e Projeto Executivo de Adequação
Urbanística e delimitações das Praias do Litoral Sul de Aracaju/SE, juntado no
id. 4058500.843054, o acesso de veículos automotores à faixa de praia é uma das
questões que se busca regularizar por meio das obras previstas em referido
projeto:

3.3. Contexto do Problema

(...)

As  fotos  acima  reforçam  a  necessidade  de  intervenção
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urbanística a fim de disciplinar o uso do espaço público ao
passo em que adote medidas de proteção ao meio ambiente com a
devida responsabilidade social.

Há a necessidade de criação de anteparos dentro de uma lógica
urbanística  tais  como:  calçamentos,  ciclovias,  equipamentos
urbanos e outras intervenções, que impeçam, por exemplo, o uso
de  automóveis  na  faixa  de  areia,  o  que  coloca  em  risco  os
usuários e causa a degradação de ecossistemas. Relacionam-se
abaixo as problemáticas encontradas na área de intervenção:

* Descontinuidade de infraestrutura;

* Falta de calçamento;

*  Falta  de  ciclovia  (apenas  na  urbanização  feito  pela  PMA,
possuindo 0,90km de comprimento);

* Falta de sinalização comunicativa, turística e de proibições;

*  Falta  de  estacionamento  demarcado,  de  bolsões  de
estacionamentos; e de estacionamentos em 45º;

* Pontos de ônibus degradados;

* Péssimas condições do asfaltamento;

* Falta de acostamento dos dois lados da via;

* Vegetação e areia invadindo a rodovia;

* Falta de programação visual;

* Falta de padronização em toda extensão;

* Falta de limitadores de acesso de veículos à praia;

* Falta de barreiras naturais;

* Falta de edificações para os bombeiros;

* Falta de edificações para policiamento;

* Falta de edificações para controle ambiental;

* Falta de áreas para piquenique e convivência publica; e

*  Falta  de  indicações  ambientais.(restrição  de  uso  ou
circulação em áreas frágeis).

(...)

5. JUSTIFICATIVA

(...)

Hoje, o que se observa são problemas socioambientais causados
nesta  faixa  da  orla  pela  ausência  de  ordenamento  urbano  do
espaço  público,  evidenciados,  por  exemplo,  pelo  uso  de
automóveis em área de dunas, provocando degradação ambiental
por erosão, pelo descarte de resíduos sólidos ao longo da faixa
de  areia  em  locais  inapropriados  para  coleta  pública,
prejudicando  seu  recolhimento  pelo  município,  fatores  que
desagradam o turista e prejudicam o meio ambiente.

Em  consequência  de  sua  grande  extensão,  há  alguns  pontos
distintos de concentração de usuários ao longo da praia, que em

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

24 of 27 20/04/2021 13:44



conjunto  com  a  inexistência  de  qualquer  tipo  de  limitação,
comunicação e sinalização indicativa colabora com a degradação
local, ao passo em que os visitantes não têm qualquer indicação
ou  orientação  de  uso  desta  área,  o  que  em  si  justifica  o
presente projeto. (grifou-se)

Por sua vez, o Projeto Executivo de Engenharia, Infraestrutura e Complementares
das Edificações, referente ao trecho 3º do Projeto Orla Sul, constante da mídia
acautelada na Secretaria desta Vara, id. 4058500.3499939, prevê a instalação de
dispositivos auxiliares à sinalização, entre os quais as defensas metálicas, ao
longo de todo o trecho, nos seguintes termos:

14. DISPOSITIVOS AUXILIARES À SINALIZAÇÃO

(...)

14.2. Defensas Metálicas

As defensas metálicas serão do tipo semi-maleável dupla em aço
ou ferro fundido, revestidos de zinco por meio de imersão a
quente.

Compreenderão  defensas  e  peças  de  ancoragem  e  conjunto  de
acessórios que compõem a estrutura, para fixação do solo.

Deverão atender aos requisitos das seguintes normas:

- DNER - EM - 370/97 - Especificações de Materiais;

- NBR 6971:2012 - Defensas metálicas - Projeto e implantação;

- NBR 6153:1988 - Ensaio de dobramento semi-guiado - Método de
ensaio;

- NBR 6323:2016 - Produto de aço ou ferro fundido revestido de
zinco por imersão a quente - Especificação;

- NBR 6650:2014 - Chapas finas a quente de aço carbono para uso
estrutural - Especificação;

- NBR 7397:2016 - Produto de aço ou ferro fundido revestido de
zinco  por  imersão  a  quente  -  Determinação  da  massa  do
revestimento por unidade de área - Método de ensaio;

- NBR 7398:2015 - Produto de aço ou ferro fundido revestido de
zinco  por  imersão  a  quente  -  Verificação  da  aderência  do
revestimento - Método de ensaio;

- NBR 7399:2015 - Produto de aço ou ferro fundido revestido de
zinco  por  imersão  a  quente  -  Verificação  da  espessura  do
revestimento por processo não destrutivo - Método de ensaio;

- NBR 7400:2015 - Produto de aço ou ferro fundido revestido de
zinco por imersão a quente - Verificação da uniformidade do
revestimento - método de ensaio.

O  terminal  de  ancoragem  de  defensa,  deve  ser  fabricado  de
acordo com a norma NBR 6971:2012.

O transporte e armazenamento das peças devem ser efetuados de
modo a não provocarem danos ao revestimento.

Quando solicitado, cada lote de material deve ser acompanhado
de certificado expedido pelo fabricante das peças, contendo:

- propriedades mecânicas;

- dimensões;
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- identificação do fabricante;

- número do lote de entrega.

Os perfis de aço conformado que constituem as peças devem estar
de  acordo  com  a  NBR  6650:2014.  Quanto  às  propriedades
mecânicas, devem obedecer às características principais dadas
na tabela 1 da NBR 6970:2012.

Além  de  referidas  defensas  metálicas,  o  Projeto  Executivo  prevê,  ainda,  a
construção de meios-fios e sarjetas, bem como de passeios e ciclovias ao longo
da Rodovia Jose Sarney, obras que certamente dificultarão o acesso à faixa de
praia objeto da presente demanda.

Assim, observa-se a inexistência de incompatibilidade ou mesmo de relação de
prejudicialidade entre as medidas requeridas pelo MPF e as obras e edificações
previstas no projeto de requalificação da orla de Aracaju no trecho da Rodovia
José Sarney (SE-100).

Ao  contrário,  as  medidas  requeridas  e  as  obras  em  andamento,  além  de
compatíveis, possuem os objetivos comuns de prevenir os danos ambientais na
área e salvaguardar a integridade física dos banhistas e demais frequentadores
das praias da região.

Entretanto, relevante dizer que o anúncio do referido projeto executivo não
torna prejudicado o objeto desta ação, e não poderia ser diferente, uma vez que
a busca da tutela judicial não pode ficar pendente indefinidamente, aguardando
o andamento da execução das etapas do projeto de requalificação, que possui
ritmo  próprio,  em  razão  da  complexidade  ínsita  ao  aparato  burocrático  da
Administração, ao passo que as medidas requeridas indicam uma necessidade atual
de defesa do meio ambiente e de proteção das pessoas.

Dessa forma, até que o projeto venha a ser efetivamente concluído, a concessão
das  medidas  requerida  se  mostra  plenamente  cabível,  haja  vista  a
imprescindibilidade  da  adoção  de  providências  para,  desde  logo,  impedir  o
tráfego de veículos na faixa de praia que vai da Aruana até a foz do rio Vaza-
Barris, até mesmo durante o tempo de execução das obras de requalificação
daquele espaço da orla.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, rejeito as preliminares e resolvo o mérito, na forma do art.
487, inc. I, do CPC, para julgar procedentes os pedidos, de modo a:

3.1.  proibir  o  tráfego  de  veículos  automotores  (inclusive  motocicletas,
quadriciclos e congêneres) na faixa de areia das praias existentes ao longo da
Rodovia José Sarney, em qualquer horário, desde a praia da Aruana até a região
estuarina do Rio Vaza-Barris, também conhecida como Viral, ressalvados aqueles
veículos, públicos ou particulares, necessários para o atendimento do interesse
público, tais como segurança e limpeza da praia, condenando o Município de
Aracaju e a SMTT à obrigação de fazer consistente na referida fiscalização do
acesso irregular;

3.2. condenar o DER/SE à obrigação de fazer, consistente na instalação de
defensas fixas e algumas móveis (estas últimas escolhidas conforme estudo que
contemple a segurança de tráfego e de banhistas), na lateral da rodovia José
Sarney em todos os pontos de acesso à praia por veículos automotores (inclusive
motocicletas,  quadriciclos  e  congêneres),  identificados  pelo  relatório
ASSPA/PR/SE n. 142.

Defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, no que se refere ao item
"3.1." do dispositivo sentencial, conforme acima, determinando que, doravante,
a  SMTT  exercite  a  sua  atribuição  legal  e  impeça  todo  e  qualquer  veículo
automotor, inclusive motocicletas, quadriciclos e congêneres (ressalvadas as
exceções reportadas nesta sentença), de transitar na faixa de areia das praias
entre a Aruana e o Viral, devendo apreender de quem desrespeitar a proibição e
proceder às autuações, na forma do CTB.
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De sua parte, a obrigação contida no item '3.2.', supra, será cumprida no prazo
de até 1 (um) ano contado a partir do trânsito em julgado desta sentença e o
seu descumprimento resultará em pena de execução específica ou de cominação de
multa diária, nos termos do art. 11, da Lei n. 7.347/1985 (Lei da Ação Civil
Pública), c/c o art. 84, da Lei n. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

Determino, contudo, ao DER/SE, a título de medida acauteladora, que, enquanto
não  efetivada  a  colocação  definitiva  das  defensas  fixas  e  móveis,  deverá
proceder à completa sinalização de toda a extensão da Rodovia José Sarney (ora
denominada  de  Rodovia  Ignácio  Barbosa),  no  que  concerne  à  proibição  de
circulação  de  veículos  automotores  (inclusive  motocicletas,  quadriciclos  e
congêneres) na faixa de areia das praias, no prazo de até 60 (sessenta) dias
contados da ciência desta sentença, devendo, ainda, colocar obstáculos nos
locais em que se verificar essa prática, ora vedada, em igual lapso.

Sem custas e nem honorários advocatícios, na forma do art. 18, da Lei n.
7.347/1985.

Sentença registrada no sistema PJe, dispensada sua publicação em órgão oficial
(DO ou DJe), nos termos do art. 5º, caput, da Lei n. 11.419/2006.

Intimem-se,  por  meio  eletrônico,  em  portal  próprio  disponibilizado,  com
fundamento no art. 5º, caput, e §§ 1º ao 6º, da Lei n. 11.419/2006.

Aracaju/SE, datado eletronicamente conforme rodapé deste documento.

Assinado eletronicamente

Juiz Federal RONIVON DE ARAGÃO,

Titular da 2ª Vara/SJSE.

(Art. 1º, §2º, inc. III, da Lei n. 11.419/2006)
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