
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

EXCELENTÍSSIMO  (A)  SENHOR  (A)  JUIZ  (ÍZA)  FEDERAL DE  UMA DAS  VARAS 
FEDERAIS DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO 
NORTE

Ref. Inquérito Civil nº 1.28.100.000055/2006-59

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República 

signatário no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com fundamento nos arts. 6°, caput, 

127, caput, 129, incisos II e III e na Lei Complementar n.º 75/1993, à vista dos documentos e do 

processo administrativo anexos, propor a presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA em face de

UNIÃO FEDERAL, pessoa jurídica de direito público interno Sediada em 

Brasília-DF e com representação neste Estado na Av. Brancas Dunas, 565 - 

Ed. Aquarius Center - CNPJ: 26.994.558/0034-91 - Candelária - Natal - RN 

- Cep. 59064-720 - (84) 33426300.

INSTITUTO  DE  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL E  MEIO 

AMBIENTE  –  IDEMA,  autarquia  estadual,  com  endereço  na  Avenida 

Nascimento de Castro, 2127 – Lagoa Nova, Natal – RN – CEP 59056-450. 

pelos fatos e fundamentos a seguir aduzidos.

I – DO OBJETO DA AÇÃO

A presente ação civil pública busca regularizar as ocupações na Área de Preservação 

Permanente  (APA)  denominada “Dunas do Rosado”, localizada entre os municípios de Porto do 

Mangue  e  Areia  Branca,  conforme  mapas  adiante  colacionados.  Trata-se  de  área  repleta  de 

ocupações ilegais, algumas das quais podem ser regularizadas e o utras não, devendo ser demolidas, 

como explicitado adiante. 

A área é de dominialidade da União, conforme atestado por sua própria Secretaria de 

Patrimônio  em  diversos  documentos,  caracterizando-se,  ainda,  como  Área  de  Preservação 
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Permanente1.  Além disso, ela integra APA estadual, criada por decreto  anexo2 do governador do 

Estado do Rio Grande do Norte, cuja fiscalização cabe ao IDEMA3. Logo, tem-se como legitimados 

passivamente ambos os entes.

Diga-se, finalmente, que a ação tem fundamentos  legais e  constitucionais, conforme 

especificamente demonstrado nos itens IV e V.

II - DOS FATOS

Segundo constatação da Secretaria de Patrimônio da União4, tem-se que as ocupações 

na APA das Dunas do Rosado compreendem quatro categorias, discriminadas nos seguintes mapas: 

Figura 1. Localização da APA Dunas do Rosado (polígono vermelho) nos municípios de Porto do Mangue e Areia  
Branca/RN.

1 Fls. 17/18; fls. 61/75; fls. 228/231; fls. 271/275.
2 Fls. 280/294
3 Fls. 142/145
4 Fls. 71/75
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Figura 2. APA Dunas do Rosado com área limitada pelo polígono vermelho. Os polígonos em amarelo destacam 
locais de concentração de ocupações irregulares em área da União: 1) Praia do Rosado; 2) Praia da Pedra Grande; 3) 
Ponta do Mel; 4) Ponta de São Cristóvão.

Figura 3. Ocupações em área de uso comum na praia do Rosado (ponto 1 da Figura 2).
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Figura 4. Detalhe das ocupações na praia de Pedra Grande (ponto 2 da Figura 2) sobre falésia (tons avermelhados  
próximo ao mar).
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Figura 5. Falha geológica (linha preta) na APA do Rosado marcada pela presença de uma escarpa (encosta abrupta) 
que segue na direção NNO-SSE até a área de praia (ponto 2) onde esta ocorre como falésia.

Figura 6. Detalhe das ocupações irregulares (barracas comerciais) em área de uso comum na Ponta do Mel, localizadas 
na porção superior da imagem (ponto 3 da Figura 2).
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Figura 7. Detalhe das ocupações na Ponta de São Cristóvão (ponto 4 da Figura 2).

                        De acordo com o Relatório Técnico da SPU5, é possível constatar que:

Os imóveis identificados na Praia do Rosado em área de uso comum (ponto 1 da Figura 2, e 
Figura  3)  pertencem a  pescadores,  sendo  usados  tanto  como residência  quanto  para  a 
guarda de material usado na pesca (Foto 2 do Anexo. A equipe SPU/IDEMA conversou 
com Francisco Salvador de Melo, também pescador, que informou que esses pescadores 
receberam lotes do INCRA para moradia, porém, como os lotes estão localizados distantes 
da  costa  (cerca  de  8k),  foi  inviabilizada  a  fixação  das  residências  no  local  estipulado, 
justamente pelo fato deles trabalharem com a pesca. A Secretaria do Patrimônio da União 
prevê  a  possibilidade  de  regularização  de  imóveis  nessa  situação,  já  que  se  trata  de 
comunidade  tradicional,  devendo  ser  feito  encaminhamento  para  o  Serviço  de 
Regularização Fundiária – SEREF da SPU para sua avaliação.

Quanto aos imóveis localizados na Praia de Pedra Grande (ponto 2 da Figura 2, Figura 4 e  
Foto 3), estes se localizam sobre uma falésia, que é a continuação de uma escarpa resultante 
de uma falha geológica de direção NNO-SSE (Figura 5). O topo da falésia possivelmente 
seria  enquadrado  na  classificação  de  terrenos  de  marinha.  Porém,  conforme  dito 
anteriormente, sem que a demarcação tenha sido feita não existe possibilidade da SPU se 
manifestar sobre essa questão no momento. Além disso, como esses imóveis se encontram 
sobre a falésia, que é área de preservação permanente, se trata de questão ambiental, assim 
sendo, compete aos órgãos ambientais se manifestarem sobre essa questão. O Parecer n.° 
1316-5.12/2010/SPC/CONJUR/MP  que  analisou  a  questão  da  ocupação  em  Área  de 
Preservação permanente (APP), concluiu que é possível reconhecer a ocupação em área de 
APP desde que o comportamento do ocupante não esteja concorrendo ou tenha concorrido 
para o comprometimento da integridade da área. Isso implica que, nestes casos, deverá ser 
realizada consulta ao órgão ambiental responsável; normalmente o Estadual ou Federal, em 
casos de Unidade de Conservação Federal, para consulta sobre os impactos da ocupação na 
área de APP.

Na Ponta do Mel (ponto 3 da Figura 2) foi possível identificar ocupações em área de uso 
comum que são construções comerciais funcionando como bares e restaurantes (Figura 6 e 
Foto 4). O tratamento a ser dado pela SPU nesses casos é de autuação dos infratores e  
remoção das ocupações, conforme preconiza a IN 01/2017 de 20 de janeiro de 2017.

Da mesma forma que ocorre na Praia de Pedra Grande, na Ponta de São Cristóvão (ponto 4  
da  Figura  2)  também  foram  identificadas  ocupações  localizadas  em área  elevada,  não 
podendo ser consideradas em área de uso comum do povo, com exceção de algumas poucas 
ocupações que estariam efetivamente ocupando área de praia. Assim sendo, a atuação da 
SPU na Ponta de São Cristóvão estaria restrita apenas a alguns imóveis em área de uso  
comum, com a necessidade de remoção dos mesmos e autuação dos responsáveis (Figura 7 
e Foto 5).6

5 Fls. 271/275
6 Fl. 273



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

III  –  DO  PODER  DE  POLÍCIA  DEFICIENTE  DA  UNIÃO  E  DO  IDEMA  – 

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA – NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DA APA 

–  CONDENAÇÃO  PARA QUE  OS  ENTES  EXERÇAM  SEU  PODER  DE  POLÍCIA – 

PRECEDENTE DO TRF/5ª REGIÃO

Excelência,  as  pessoas  jurídicas  de  direito  público  demandadas  não  atuaram  a 

contento no exercício do seu poder de polícia, pois não evitaram que a situação objeto da presente 

ação fosse gerada. Nas diversas vistorias efetivadas pelo Poder Público, a partir de provocação do 

MPF, resta clara que a ocupação indevida em APP já restava configurada, como demonstram as 

seguintes fotografias7: 

Placa da GRPU/RN derrubada.

7 Fls. 61/75
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Degradação, vandalismo e construções irregulares no acesso a Sede da APA do Rosado/IDEMA.

Sobre  a  responsabilidade  do  Estado  em face  de  dano  ambiental,  Romeu  Thomé 

aponta que:

A responsabilidade extracontratual do Estado por danos causados ao meio ambiente decorre 
da  interpretação  conjunta  das  normas  constitucionais  e  infraconstitucionais  de  proteção 
ambiental e de Direito Administrativo. Impõe-se ao Poder Público, de acordo com o artigo 
225,  caput. Da Constituição de 1988, o dever de defender e preservar o meio ambiente 
ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. Trata-se, portanto, de um 
dever constitucionalmente atribuído ao Estado. Ocorre que as pessoas jurídicas de direito 
público  e  as  de  direito  privado prestadoras  de  serviços  públicos,  no  exercício  de  suas 
atribuições, podem eventualmente causar danos ao meio ambiente, bem de interesse difuso 
e de titularidade coletiva. Nesses casos, segundo o artigo 37, §6º da Constituição de 1988, 
responderão pelos danos (ambientais) causados a terceiros (toda a coletividade). A Lei de 
Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81), ao conceituar “poluidor”, não deixa 
margem de dúvidas sobre a possibilidade de responsabilização do Poder Público por danos 
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ao meio ambiente. Poluidor é a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, 
responsável direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental.8

É importante  frisar,  Excelência,  que,  apesar  da  menção à  imperícia  por  parte  do 

IDEMA, o STJ já tem precedente firmado apontando para a responsabilidade objetiva por omissão, 

quando se está diante de dano ambiental. Perceba-se como o precedente é completamente aplicável 

ao caso, que diz respeito à ocupações indevidas em unidade de conservação:

AMBIENTAL.  UNIDADE  DE  CONSERVAÇÃO  DE  PROTEÇÃO 

INTEGRAL (LEI  9.985/00).  OCUPAÇÃO  E  CONSTRUÇÃO  ILEGAL 

POR  PARTICULAR  NO  PARQUE  ESTADUAL  DE  JACUPIRANGA. 

TURBAÇÃO  E  ESBULHO  DE BEM  PÚBLICO.  DEVER PODER DE 

CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO. OMISSÃO. 

ART. 70, § 1º, DA LEI 9.605/1998. DESFORÇO IMEDIATO. ART. 1.210, 

§ 1º, DO CÓDIGO CIVIL. ARTIGOS 2º, I E V, 3º, IV, 6º E 14, § 1º, DA 

LEI  6.938/1981  (LEI  DA  POLÍTICA  NACIONAL  DO  MEIO 

AMBIENTE).  CONCEITO  DE  POLUIDOR.  RESPONSABILIDADE 

CIVIL  DO  ESTADO  DE  NATUREZA  SOLIDÁRIA,  OBJETIVA, 

ILIMITADA  E  DE  EXECUÇÃO  SUBSIDIÁRIA.  LITISCONSÓRCIO 

FACULTATIVO.

1. Já não se duvida, sobretudo à luz da Constituição Federal de 1988, que ao 
Estado a ordem jurídica abona, mais na fórmula de dever do que de direito 
ou faculdade, a função de implementar a letra e o espírito das determinações 
legais,  inclusive contra si próprio ou interesses imediatos ou pessoais do 
Administrador.  Seria  mesmo  um  despropósito  que  o  ordenamento 
constrangesse  os  particulares  a  cumprir  a  lei  e  atribuísse  ao  servidor  a 
possibilidade, conforme a conveniência ou oportunidade do momento, de 
por ela zelar ou abandoná-la à própria sorte, de nela se inspirar ou, frontal 
ou  indiretamente,  contradizê-la,  de  buscar  realizar  as  suas  finalidades 
públicas ou ignorá-las em prol de interesses outros.
2. Na sua missão de proteger o meio ambiente ecologicamente equilibrado 
para as presentes e futuras gerações, como patrono que é da preservação e 
restauração dos processos ecológicos essenciais, incumbe ao Estado definir, 
em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes 

8 THOMÉ, Romeu. Manual de direito ambiental. 5ª ed. Salvador: Jus Podivm, p, 597/598.
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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 
(Constituição Federal, art. 225, § 1º, III).
3.  A criação de Unidades  de  Conservação não é  um fim em si  mesmo, 
vinculada  que  se  encontra  a  claros  objetivos  constitucionais  e  legais  de 
proteção da Natureza. Por isso, em nada resolve, freia ou mitiga a crise da 
biodiversidade diretamente associada à insustentável e veloz destruição de 
habitat natural, se não vier acompanhada do compromisso estatal de, sincera 
e eficazmente, zelar pela sua integridade físico-ecológica e providenciar os 
meios para sua gestão técnica, transparente e democrática. A ser diferente, 
nada  além  de  um  sistema  de  áreas  protegidas  de  papel  ou  de  fachada 
existirá,  espaços  de  ninguém,  onde  a  omissão  das  autoridades  é 
compreendida pelos degradadores de plantão como autorização  implícita 
para o desmatamento, a exploração predatória e a ocupação ilícita.
4.  Qualquer  que  seja  a  qualificação  jurídica  do  degradador,  público  ou 
privado, no Direito brasileiro a responsabilidade civil pelo dano ambiental é 
de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios do 
poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in 
natura, e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de 
facilitação do acesso à Justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da 
prova em favor da vítima ambiental. Precedentes do STJ.
5.  Ordinariamente,  a  responsabilidade  civil  do  Estado,  por  omissão,  é 
subjetiva ou por culpa, regime comum ou geral esse que, assentado no art. 
37  da  Constituição  Federal,  enfrenta  duas  exceções  principais.  Primeiro, 
quando a responsabilização objetiva do ente público decorrer de expressa 
previsão  legal,  em  microssistema  especial,  como  na  proteção  do  meio 
ambiente (Lei 6.938/1981, art. 3º, IV, c/c o art. 14, § 1º). Segundo, quando 
as circunstâncias indicarem a presença de um standard ou dever de ação 
estatal  mais  rigoroso  do  que  aquele  que  jorra,  consoante  a  construção 
doutrinária e jurisprudencial, do texto constitucional.
6.  O dever-poder  de controle  e fiscalização ambiental  (= dever-poder  de 
implementação),  além  de  inerente  ao  exercício  do  poder  de  polícia  do 
Estado,  provém  diretamente  do  marco  constitucional  de  garantia  dos 
processos ecológicos essenciais (em especial os arts. 225, 23, VI e VII, e 
170, VI) e da legislação, sobretudo da Lei da Política Nacional do Meio 
Ambiente (Lei 6.938/1981, arts. 2º, I e V, e 6º) e da Lei 9.605/1998 (Lei dos 
Crimes e Ilícitos Administrativos contra o Meio Ambiente).
7. Nos termos do art. 70, § 1º, da Lei 9.605/1998, são titulares do dever-
poder de implementação os funcionários de órgãos ambientais integrantes 
do  Sistema Nacional  de  Meio  Ambiente  SISNAMA, designados  para  as 
atividades de fiscalização, além de outros a que se confira tal atribuição.
8. Quando a autoridade ambiental tiver conhecimento de infração ambiental 
é  obrigada  a  promover  a  sua  apuração  imediata,  mediante  processo 
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administrativo próprio, sob pena de co responsabilidade (art. 70, § 3°, da Lei 
9.605/1998, grifo acrescentado).
9. Diante de ocupação ou utilização ilegal de espaços ou bens públicos, não 
se  desincumbe  do  dever-poder  de  fiscalização  ambiental  (e  também 
urbanística)  o  Administrador  que se limita  a  embargar  obra ou atividade 
irregular e a denunciá-la ao Ministério Público ou à Polícia, ignorando ou 
desprezando  outras  medidas,  inclusive  possessórias,  que  a  lei  põe  à  sua 
disposição para eficazmente fazer  valer  a  ordem administrativa e,  assim, 
impedir, no local, a turbação ou o esbulho do patrimônio estatal e dos bens 
de uso comum do povo, resultante de desmatamento, construção, exploração 
ou presença humana ilícitos.
10.  A turbação  e  o  esbulho  ambiental-urbanístico  podem  e  no  caso  do 
Estado,  devem  Ser  combatidos  pelo  desforço  imediato,  medida  prevista 
atualmente no art. 1.210, § 1º, do Código Civil de 2002 e imprescindível à 
manutenção  da  autoridade  e  da  credibilidade  da  Administração,  da 
integridade  do  patrimônio  estatal,  da  legalidade,  da  ordem pública  e  da 
conservação de bens intangíveis e indisponíveis associados à qualidade de 
vida das presentes e futuras gerações. 
11. O conceito de poluidor, no Direito Ambiental brasileiro, é amplíssimo, 
confundindo-se,  por  expressa  disposição  legal,  com o  de  degradador  da 
qualidade ambiental,  isto é, toda e qualquer pessoa física ou jurídica,  de 
direito  público  ou  privado,  responsável,  direta  ou  indiretamente,  por 
atividade  causadora  de  degradação  ambiental?  (art.  3º,  IV,  da  Lei 
6.938/1981, grifo adicionado).
12. Para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano urbanístico-
ambiental  e  de  eventual  solidariedade  passiva,  equiparam-se  quem  faz, 
quem não faz quando deveria fazer, quem não se importa que façam, quem 
cala quando lhe cabe denunciar, quem financia para que façam e quem se 
beneficia quando outros fazem.
13. A Administração é solidária, objetiva e ilimitadamente responsável, nos 
termos da Lei 6.938/1981, por danos urbanístico-ambientais decorrentes da 
omissão do seu dever de controlar e fiscalizar, na medida em que contribua, 
direta ou indiretamente, tanto para a degradação ambiental em si mesma, 
como  para  o  seu  agravamento,  consolidação  ou  perpetuação,  tudo  sem 
prejuízo  da  adoção,  contra  o  agente  público  relapso  ou  desidioso,  de 
medidas  disciplinares,  penais,  civis  e  no  campo  da  improbidade 
administrativa.
14.  No  caso  de  omissão  de  dever  de  controle  e  fiscalização,  a 
responsabilidade  ambiental  solidária  da  Administração  é  de  execução 
subsidiária (ou com ordem de preferência).
15. A responsabilidade solidária e de execução subsidiária significa que o 
Estado integra o título executivo sob a condição de, como devedor-reserva, 
só  ser  convocado  a  quitar  a  dívida  se  o  degradador  original,  direto  ou 
material  (=  devedor  principal)  não  o  fizer,  seja  por  total  ou  parcial 
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exaurimento  patrimonial  ou  insolvência,  seja  por  impossibilidade  ou 
incapacidade, inclusive técnica, de cumprimento da prestação judicialmente 
imposta,  assegurado,  sempre,  o  direito  de  regresso  (art.  934  do  Código 
Civil), com a desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código 
Civil).
16.  Ao  acautelar  a  plena  solvabilidade  financeira  e  técnica  do  crédito 
ambiental, não se insere entre as aspirações da responsabilidade solidária e 
de  execução  subsidiária  do  Estado  Sob  pena  de  onerar  duplamente  a 
sociedade, romper a equação do princípio poluidor-pagador e inviabilizar a 
internalização  das  externalidades  ambientais  negativas  substituir,  mitigar, 
postergar ou dificultar o dever, a cargo do degradador material ou principal, 
de recuperação integral do meio ambiente afetado e de indenização pelos 
prejuízos causados.
17.  Como consequência da solidariedade e por se tratar de litisconsórcio 
facultativo, cabe ao autor da Ação optar por incluir ou não o ente público na 
petição inicial.
18. Recurso Especial provido.9

Citado o precedente, Excelência, cabe agora justificar sua aplicação ao presente 

caso a fim de comprovar que sua menção na presente ação não é mero exercício de retórica.  

No recurso especial em tela,  o Estado de São Paulo foi responsabilizado subsidiariamente mesmo 

após ter promovido embargo à obra objeto da ação. A tese do Ministério Público paulista, autor do 

recurso foi no sentido de que o Estado não havia preservado adequadamente o meio ambiente ao 

permitir a invasão em área de Parque Estadual, como pode se constatar logo na primeira página do 

voto do relator, em anexo.

Excelência, perceba o rigor e acerto da tese veiculada no precedente: mesmo 

tendo atuado posteriormente ao dano, promovendo o embargo, o Estado de São Paulo foi 

condenado subsidiariamente,  pois permitira que o mesmo ocorresse. Ora, sendo assim, há 

ainda mais razão para a responsabilização do IDEMA e da União no presente caso, pois tais 

entenes,  em  momento  algum,  sequer  cogitaram  efetivamente  acerca de  medidas 

sancionatórias em face da ocupação de APP´s por parte dos empreendimentos. 

Além  do  reconhecimento  da  responsabilidade  subsidiária  em  face  do  dano 

ambiental,  os entes merecem ser condenados para que adotem as medidas administrativas 

9 Resp 1071741 / SP. Ministro HERMAN BENJAMIN (1132). DJe 16/12/2010
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tendentes à regularização da área, promovendo, até mesmo, demolições a partir do seu poder 

de polícia, a partir de regular processo administrativo com o respeito ao contraditório:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÃO DO MPF. DANO AMBIENTAL. EDIFICAÇÃO 

ABANDONADA  LOCALIZADA  EM  ÁREA  DE  PRESERVAÇÃO  PERMANENTE 

(DUNA),  NA PRAIA DE IPARANGA/CE.  SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, RECONHECENDO A FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR DO MPF. NULIDADE. IMEDIADO APRECIAÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS 

DO  ART.  1013,  PARÁGRAFO  3º,  DO  CPC/15.  DEMOLIÇÃO  A SER  BUSCADA 

PERANTE  OS  ÓRGÃO  AMBIENTAIS  COMPETENTES.  IMPROCEDÊNCIA  DO 

PEDIDO.

1 - Cuida-se de apelação do MPF contra sentença que extinguiu a demanda, sem resolução 

do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC/15, sob o fundamento  de que faltava ao autor 

interesse de agir,  uma vez  que a questão poderia ser  dirimida na esfera administrativa.

2- In casu, objetiva-se a condenação do Município de Caucaia - CE a cumprir a obrigação 

de fazer consistente na demolição de imóvel abandonado, construído irregularmente em 

área  de  preservação  permanente  -  APP  (duna arenítica),  bem  como  de  promover  a 

recuperação  da  área  degradada,  além  de  impedir  novas  intervenções.

3 - O MPF tem legitimidade e interesse de agir nas ações por ele propostas, buscando  a 

proteção do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, de acordo com o art. 

129, inciso II da CF/88, razão pela qual  a sentença, que extinguiu o presente feito sem 

resolução  de  mérito,  nos  termos  do  art.  485  do  CPC/15,  deve  ser  anulada.

4-  Configurada a hipótese prevista  no art.  1013, parágrafo 3º,  do CPC/15, passa-se,  de 

plano,  à  apreciação  do  mérito  da  demanda,  julgando-a  improcedente.

5  -  È  que,  a  condenação  pretendida  não  deve  ser  direcionada  ao  Município  de 

Caucaia-CE,  mas  aos  órgãos  ambientais  responsáveis  pela  fiscalização,  proteção  e 

manutenção  daquela  área  de  preservação  permanente,  que,  dentro  de  suas 

competências institucionais podem e devem demolir o questionado imóvel, podendo a 

questão ser, até mesmo,        dirimida no âmbito administrativo, por meio das respectivas   

ações  legais.

6 -  Julga-se  improcedente  a  demanda,  nos termos  do  art.  487,  I,  do CPC,  negando-se 

provimento à apelação10. 

10 PROCESSO: 00104732820144058100, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO AUGUSTO NUNES 
COUTINHO, Quarta Turma, JULGAMENTO: 24/07/2018, PUBLICAÇÃO: DJE - Data::03/08/2018 - Página::102
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AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  MEIO  AMBIENTE.  CONSTRUÇÃO  EM  ÁREA  DE 

PRESERVAÇÃO PERMANENTE.  DEMOLIÇÃO DA EDIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO 

DA SENTENÇA. 1. Comprovado que as obras se encontram sobre a faixa de areia e área de 

preservação  permanente,  a  demolição  das  mesmas  e  a  recuperação  da  são  medidas 

adequadas a estancar a agressão ao meio ambiente. 2. A fim de minimizar os impactos 

ambientais  gerados  pela  ocupação  desorganizada  do  local,  sobretudo  pelo 

confinamento da duna, revela-se necessária a demolição e recuperação, cabendo aos 

órgãos competentes agir em relação aos demais imóveis do entorno. 3. A existência de 

outros estabelecimentos na região não elide a obrigação de o réu preservar o meio 

ambiente,  nem  impede  a  ação  protetiva  dos  entes  legitimados  e  a  aplicação  das 

medidas  necessárias  à  reparação  dos  danos  ambientais  causados.  Essas  outras 

edificações  também  poderão  estar  em  situação  irregular,  e  cabe  aos  órgãos 

competentes averiguar o fato11.  (sem destaques no original)

IV –  DA  OCUPAÇÃO  EM  DUNAS  –  ÁREA  DE  PRESERVAÇÃO  PERMANENTE  – 

INTERPRETAÇÃO  SISTEMÁTICA  E  INTERPRETAÇÃO  CONFORME  A 

CONSTITUIÇÃO  DO  ART.  3º,  II  E  4º  VI  DO  CÓDIGO  FLORESTAL –  PROTEÇÃO 

INTEGRAL DO ECOSSISTEMA DUNAR

É incontroverso  que  as  ocupações  elencadas  nesta  ação  ocorrem em área  de  duna, 

conforme diversos documentos e mapas colacionados nos autos e já citados. Tais ocupações são 

indevidas por violarem os arts. 3º, II e 4º, VI do Código Florestal, nestes termos: 

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;

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

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

11 TRF4, AC 5001137- 43.2012.4.04.7216, VICE-PRESIDÊNCIA, Relator CARLOS EDUARDO THOMPSON 
FLORES LENZ, juntado aos autos em 03/02/2017
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O ambiente dunar como um todo apresenta todas as características descritas no art. 3º 

do Código Florestal, conforme aponta doutrina científica especializada: 

Ademais,  considerando  as  próprias  características  de  áreas  de  preservação  permanente, 
apresentadas  no  art.  3º  da  Lei  12.651/2012  que  diz:  (...)  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 as segurar o bem-
estar das populações humanas. As dunas móveis enquadram-se claramente como áreas de 
preservação permanente de fato, devendo, portanto, receberem a proteção adequada.(…) 
vale ainda ressaltar a importância da preservação das áreas de dunas móveis como forma de 
equilíbrio da natureza (área de recarga de aqüífero, dinâmica sedimentar da zona costeira, 
além de seus aspectos estéticos que atraem o segmento turístico).  por essa razão se faz 
necessário uma política de uso adequado para essas áreas a fim de preservá-la com uso 
sustentável com base em leis e diretrizes sólidas e coerentes12.

Não bastasse a leitura sistemática entre os artigos acima elencados, o art. 225, §1º, III 

da Constituição determina uma leitura que busque a proteção integral ao ecossistema dunar, para 

além da proteção da vegetação de restinga preconizada deficiente e literalmente pelo art. 4º, VI do 

Código Florestal. Nesse sentido, a Constituição aponta que:

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:

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;

Fazendo essa leitura sistemática e constitucional, há forte consenso jurisprudencial 

em torno da proteção da duna como APP em sua totalidade: 

12 Pinheiro, Monica Virna Aguiar. et al. Dunas Móveis: Áreas De Preservação Permanente? Soc. & Nat. Uberlândia, 
25 (3): 595-607, set/dez/2013.
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O fundamento jurídico da impetração repousa na ilegalidade da Resolução do Conama n. 

303/2002,  a  qual  não  teria  legitimidade  jurídica  para  prever  restrição  ao  direito  de 

propriedade, como aquele que delimita como área de preservação permanente a faixa de 

300 metros medidos a partir da linha de preamar máxima. 2. Pelo exame da legislação que 

regula a matéria (Leis 6.938/81 e 4.771/65), verifica-se que possui o Conama autorização 

legal para editar resoluções que visem à proteção do meio ambiente e dos recursos naturais, 

inclusive mediante a fixação de parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação 

Permanente,  não havendo o que se falar em excesso regulamentar.  3. Assim, dentro do 

contexto fático delineado no acórdão recorrido, e, ainda, com fundamento no que dispõe a 

Lei  n.  6.938/81 e o artigo 2º,  "f",  da Lei  n.  4.771/65, devidamente regulamentada pela 

Resolução Conama n.  303/2002, é  inafastável  a  conclusão a que chegou o Tribunal  de 

origem,  no  sentido  de  que  os  limites  traçados  pela  norma  regulamentadora  para  a 

construção em áreas de preservação ambiental devem ser obedecidos”.13

Não há dúvidas, portanto, acerca da caracterização de toda a área da duna como APP.

V – IMPOSSIBILIDADE DA OCUPAÇÃO DA APP FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS - DA 

DEMOLIÇÃO  DOS  ESTABELECIMENTOS  QUE  EXPLORAM  ATIVIDADE 

ECONÔMICA  –  DA  REGULARIZAÇÃO  DOS  IMÓVEIS  COM  FINALIDADE 

DOMICILIAR  –  PROTEÇÃO  AO  DIREITO  À MORADIA  DAS  COMUNIDADES 

TRADICIONAIS DE PESCADORES – APLICAÇÃO DOS ARTS. 6º E 6º-A DA LEI 9.636/98 

Para ocupar APP´s,  os empreendimentos devem se enquadrar  em algumas das hipóteses 

previstas no art. 8º da Lei 12.651/2012:

Art.  8o A intervenção  ou  a  supressão  de  vegetação  nativa  em  Área  de  Preservação 
Permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de 
baixo impacto ambiental previstas nesta Lei. 

  

13 Resp 200702363400, Benedito Gonçalves, STJ – Primeira Turma
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        Os casos  de  utilidade  pública,  interesse  social  ou  baixo  impacto  ambiental  estão 

igualmente  previstos  no  art.  3º,  VIII,  IX  e  X  da  lei  e  nenhum  deles  são  aplicáveis  aos 

ocupantes, conforme discriminação elencada na fiscalização efetivada.

Nesse  sentido,  a  jurisprudência  do  próprio  TRF  5ª  Região  é  coerente  ao  admitir  a 

necessidade  de  demolição  de  tais  empreendimentos,  providência  que  pode  ser  tomada 

administrativamente, como se pleiteia na presente ação, ante a omissão estatal já elencada:

ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  DANO  AMBIENTAL. 
DESNECESSIDADE DE INSPEÇÃO JUDICIAL. PROVAS MATERIAIS ROBUSTAS. 
DESOCUPAÇÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (DUNA FIXA). PRAIA 
DE  GAMBOA/CE.  OCUPAÇÃO  IRREGULAR.  INSTALAÇÃO  INDEVIDA  DE 
ESTABELECIMENTO COMERCIAL E DE ESCOLA DE KITE SURF. AUSÊNCIA DE 
LICENÇA  AMBIENTAL.  DEMOLIÇÃO.  INDENIZAÇÃO.  HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS  SUCUMBENCIAIS  DEVIDOS  À  UNIÃO.  POSSIBILIDADE. 
LITISCONSORTE  ATIVO.  APELAÇÃO  DA  UNIÃO  PROVIDA.  APELAÇÃO  DA 
EMPRESA  IMPROVIDA.
1. Rejeitada a preliminar de nulidade de sentença por ausência de inspeção judicial, em 
razão  das  robustas  provas  documentais  existentes  nos  autos,  a  quais,  inequivocamente, 
atestam que o estabelecimento comercial impugnado está situado em área de preservação 
ambiental  permanente,  necessária  à  manutenção  dos  ecossistemas  naturais.
2. Demolição de barraca de praia "Paraíso do Sol - Parajuru Kite Lounge" na Praia 
de  Gamboa,  no  litoral  do  Ceará,  mantida  sem  a  autorização  da  Secretaria  do 
Patrimônio da União -  SPU e em desacordo com os requisitos previstos  na Lei nº 
9.636/98.
3. A alegação de que o aludido imóvel já teria sido demolido constitui inovação recursal, 
não  passível  de  apreciação  neste  momento  processual.  Além  disso,  mesmo  que  se 
comprovasse  tal  fato,  o  imóvel  existiu  de  forma  irregular  e,  portanto,  causou  dano 
ambiental  que  deve  ser  ressarcido.
4.  A responsabilidade  por  danos  ambientais  recai  sobre  uma  pessoa  em  razão  de  sua 
qualidade de proprietário ou de titular de um direito real sobre um bem, de modo que, 
apesar  de  a  empresa  condenada  não  ter,  de  fato,  construído  o  estabelecimento  que 
ocasionou o dano em questão, ao adquiri-lo, tornou-se solidariamente responsável, razão 
pela  qual  resta  inconteste  a  sua  responsabilidade  na  causa.
5. Considerando a extensão do dano ambiental (construção/manutenção de estabelecimento 
poluidor em zona de duna de baixa estatura, sem licença ambiental) e o suporte financeiro 
da  empresa  condenada  (a  qual  é  proprietária  do  Hotel  Paraíso  do  Sol  e  de  vários 
loteamentos  também localizados  na  região),  penso  ser  razoável  e  justo  o  montante  de 
R$15.000,00  (quinze  mil  reais),  a  título  de  indenização  pelos  danos  causados.
6. Deve a empresa demandada arcar com o pagamento de honorários advocatícios devidos 
unicamente à União, na qualidade de litisconsorte ativa, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil  
reais).
7.  Preliminar  de  nulidade  de  sentença  rejeitada.  Apelação  da  Estrela  do  Mar 
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Empreendimentos Turísticos Ltda improvida. Apelação da União provida, para condenar a 
parte vencida em honorários advocatícios de sucumbência14.  

Perceba-se a completa compatibilidade entre o precedente citado e o presente 

caso, especialmente no ponto destacado da ementa, quando se demonstra que a  barraca de 

praia "Paraíso do Sol - Parajuru Kite Lounge" desenvolvia suas atividades sem autorização 

da Secretaria de Patrimônio da União. 

Por  outro  lado,  os  arts.  6º  e  6º-A da  Lei  9.636/98  admitem a  regularização  da 

ocupação em bens da União quando destinados para moradia, nas condições lá especificadas. Tais 

dispositivos não estão em contrariedade com as determinações anteriores do Código Florestal que 

vedam as ocupações em APP, pois o direito constitucional à moradia deve informar a solução do 

conflito normativo. 

E a solução preconizada,  no plano de uma leitura constitucional que reconhece a 

importância da positividade da lei, é buscar a compatibilização entre os dispositivos, excepcionando 

a ocupação em APP quando se está diante do mencionado direito fundamental à moradia. Logo, as 

ocupações  efetivadas  por  comunidades  tradicionais  de  pescadores  para  sua  moradia  devem ser 

regularizadas, sem a necessidade de desocupação ou demolição.

Por outro lado, os imóveis claramente construídos com finalidade de especulação 

imobiliária, sem a mencionada finalidade de moradia, não se enquadram na exceção legal nem na 

presente  leitura  constitucional,  devendo  serem  igualmente  demolidos,  após  regular  processo 

administrativo com garantia de contraditório efetivado pelos demandados.

VI – DA AUDIÊNCIA DA CONCILIAÇÃO

O MPF entende plenamente possível  a  realização de conciliação no presente 

caso,  eis que a Secretaria de Patrimônio da União e o IDEMA, hoje, mostram-se  diligentes 

para a resolução da questão. Sendo assim, o MPF acredita na possibilidade de acordo que preveja 

cronograma  para:  a)  regularização  das  ocupações  com  finalidade  de  moradia;  b)  abertura  de 

14 Processo:  00004020320104058101,  Desembargador  Federal  Edílson  Nobre,  Quarta  Turma,  Julgamento: 
13/10/2015, Publicação: DJe - data:15/10/2015 – página 129
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processo administrativo com a consequente demolição dos demais imóveis, garantido contraditório 

e ampla defesa; c) efetivação de ações informativas acerca da criação da APA com a população da 

área; d) fixação de placas no local, indicando a constituição da APA. 

O  MPF solicita  que  a  audiência  respectiva  seja  designada  para  data a partir  de 

25/02/2019.

V –   DO PEDIDO  

Em face de tudo quanto acima foi exposto, o  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

requer: 

(i) a citação dos réus, na pessoa dos seus representantes legais, para contestarem 

aos termos da presente ação;

(ii) a procedência da presente ação, para obrigar os réus na regularização das 

ocupações na APA Dunas do Rosado, exercendo efetivamente seu poder de polícia para: 

a) regularizar a ocupação daqueles que ocupam os imóveis com a finalidade de moradia; 

b) promover a demolição dos demais imóveis, após instauração dos correspondentes 

processos administrativos,  garantindo o contraditório e ampla defesa aos respectivos 

ocupantes.

(iii) a designação, por este juízo, de audiência de conciliação para data 

a partir de 25/02/2019, nos termos do art. 334 do CPC.

Requer-se,  ainda,  a  produção  de  todas  as  provas  em direito  admitidas,  em especial 

depoimento pessoal dos representantes do réu, perícias, oitiva de testemunhas e juntada de novos 

documentos, inclusive os já objeto de requisição.

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
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