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DECISÃO

Vistos, etc.

Cuida-se de pedido do MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS para que seja

suspenso julgado proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional

Federal da 4.ª Região, que decidiu a Apelação Cível n.º

5026468-07.2014.4.04.7200/SC, nos termos da seguinte ementa, in

verbis:
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"AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BEACH CLUBS. DANO AMBIENTAL E OCUPAÇÃO DE BENS

PÚBLICOS. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, ASSOCIAÇÕES LOCAIS, IBAMA E

UNIÃO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA. LOCATÁRIOS ANTERIORES.

ILEGITIMIDADE PASSIVA. LOCATÁRIOS ATUAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA.

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL E SUSPENSÃO DO

PROCESSO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. AMICI CURIAE E TERCEIROS

INTERESSADOS. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. POLUIDOR PAGADOR. ÁREA DE

RESTINGA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. LINHA DE PREAMAR. TERRENO

DE MARINHA. TERRENO ALODIAL. ÁREA URBANA CONSOLIDADA. PRINCÍPIO DA

PROPORCIONALIDADE, PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, PRINCÍPIO DA

SEGURANÇA JURÍDICA E TEORIA DO FATO CONSUMADO. NULIDADE DOS ALVARÁS.

INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

GRATUITA." (fls. 19-20)

Originariamente, tratou-se de ação civil pública apresentada pela

Associação de Proprietários e Moradores de Jurerê Internacional �

AJIN e Associação dos Proprietários, Moradores e Amigos do Balneário

de Jurerê � Loteamento Praia do Forte � AMOFORT, a qual foi julgada

procedente, tendo o juízo de primeiro grau determinado "a demolição

de todas as edificações dos postos de praia (doc. 04), condenando os

réus (proprietária dos imóveis e exploradores comerciais dos beach

clubs) também ao pagamento de indenização e recuperação da área em

tese degradada" (fl. 1).

Em segundo grau, a turma julgadora reformou a sentença, "em relação

à demolição dos postos de praia, determinando, em brevíssima

síntese, no que interessa ao presente pedido, que os beach clubs de

Jurerê Internacional, no exíguo prazo de 30 dias, retornassem à

forma existente em 2005" (fl. 2).

Com isso, o ora Requerente busca a suspensão do julgado impugnado,

ao argumento de que este "coloca em risco a ordem e a economia

pública do Município de Florianópolis, pois enfraquece a principal

referência turística de verão às portas da chegada de mais uma

temporada, melindrando interesses externos de investimento na

Capital, já que os empreendedores sentem-se vacilantes com tamanha

insegurança jurídica (demolição parcial de empreendimento

devidamente aprovado e em operação há décadas no exíguo prazo de 30

dias)" (fl. 3).

Aduz que "a sociedade civil e suas entidades de representatividade

já demonstraram sua posição pela manutenção dos beach clubs de

Jurerê Internacional, corroborando o interesse público por uma

solução que contemple a relevante atividade econômica e turística

desses estabelecimentos em favor da Capital do Estado,

materializando o risco à ordem e economia públicas" (fl. 9).

Sustenta, ainda, que "a demolição parcial (mas em qual extensão?)

dos Postos de Praia consubstancia não só decréscimo da receita de

impostos e taxas incidentes sobre a atividade comercial e, por

corolário, retração dos necessários e crescentes investimentos

públicos em educação, saúde, segurança, como também atenta contra a

própria vontade popular, pondo em risco o crédito das instituições

(lesão à ordem), como o próprio Município, que atestaram a higidez e

legalidade do empreendimento durante décadas" (fl. 12).

É o relatório.
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Decido.

A legislação de regência do instituto da suspensão de segurança e de

liminar e de sentença (Leis n.os 8.437/92 e 12.016/09) prevê, como

requisito autorizador à concessão da medida de contracautela, que a

decisão a quo importe em grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e

à economia públicas. Nessa linha, tem-se que o deferimento da medida

afigura-se providência excepcional, cabendo ao Requerente a efetiva

demonstração da alegada gravidade aos citados bens tutelados.

In casu, não se vislumbra grave lesão a nenhum dos referidos bens,

sobretudo ao sustentado dano à economia pública. Os argumentos

apresentados acerca da necessidade de suspender o julgado proferido

pelo Tribunal Regional Federal da 4.ª Região não vieram acompanhados

de dados concretos que demonstrem o risco à economia do Requerente,

sobretudo quando se verifica que a questão julgada buscou, na

verdade, defender a coletividade dos danos ambientais possivelmente

causados pelos diversos entes públicos e privados envolvidos na lide

proposta na ação civil pública em questão.

Nesse sentido, esta Corte Superior entende que não basta, para o

deferimento do excepcional pedido de suspensão, a mera alegação de

que a decisão atacada causa grave prejuízo ao Poder Público ou fere

a ordem administrativa. É imprescindível a cabal demonstração de que

a manutenção da decisão reprochada tem o condão de obstaculizar o

exercício da atividade pública ou mesmo de causar prejuízos

financeiros que impossibilitam a prestação do serviço, situação esta

não identificada na análise dos autos.

Cito, a propósito, os seguintes precedentes da Corte Especial do

Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO

DE GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA.

DISCUSSÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE

SUSPENSÃO INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - Consoante a legislação de regência (v.g. Lei n. 8.437/1992 e

12.016/2009) e a jurisprudência deste Superior Tribunal e do c.

Pretório Excelso, somente é cabível o pedido de suspensão quando a

decisão proferida contra o Poder Público puder provocar grave lesão

à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

II - In casu, a agravante não demonstrou, de modo preciso e cabal, a

grave lesão à ordem e à economia públicas, sendo insuficiente a mera

alegação de que a manutenção do decisum atacado teria o condão de

provocar prejuízos à prestação do serviço público (Precedente).

III - Ademais, deve-se frisar que a questão referente à

possibilidade ou não de corte do fornecimento de energia elétrica é

matéria de mérito da ação originária. Assim sendo, sua discussão

transcende os estreitos limites do pedido de suspensão, cujo juízo

político tem cabimento apenas para se evitar grave lesão à ordem, à

saúde, à segurança ou à economia públicas (Precedente).

IV - O efeito multiplicador não pode ser invocado neste caso, tendo

em vista que a decisão que se busca suspender encontra amparo na

jurisprudência desta Corte Superior, ainda mais se considerada a

ausência de demonstração de grave dano a qualquer dos bens

tutelados.
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Agravo regimental desprovido."(AgRg na SLS 1.659/PB, Rel. Ministro

FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2013, DJe

22/05/2013.)

"AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR. FORNECIMENTO DE

MEDICAMENTO A PORTADORA DE LEUCEMIA. ALEGADA LESÃO À ORDEM E À

ECONOMIA PÚBLICAS NÃO COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

� Cabe ao requerente da medida excepcional, de forma inequívoca e

fundamentada, demonstrar que o cumprimento imediato da medida

atacada provoca sérios prejuízos aos bens jurídicos listados no art.

4º da Lei n. 8.437/1992. Precedentes.

� (...).

Agravo regimental improvido." (AgRg na SLS 951/RS, Rel. Ministro

CESAR ASFOR ROCHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/12/2008, DJe

05/02/2009.)

Ademais, é cediço ser inviável em suspensão de liminar ou de

segurança o exame do acerto ou desacerto de decisão judicial, não

podendo o incidente ser utilizado como sucedâneo recursal, como o

que ocorre no presente caso. O que se deve identificar, nos

estreitos contornos do pedido suspensivo, é a existência da grave

lesão aos bens jurídicos tutelados pela legislação. Nesse sentido:

AgRg na SLS 1.255/SP, Corte Especial, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha,

DJe de 14/9/2010 e AgRg na SS 1.551/AM, Corte Especial, Rel. Min.

Edson Vidigal, DJ de 10/4/2006.

Nestes autos, evidencia-se que toda a argumentação trazida pelo

Requerente está delineada por caráter eminentemente jurídico,

relacionada ao próprio mérito do acórdão atacado, que versa sobre a

ocupação dos Postos de Praia, os denominados Beach Clubs, na praia

de Jurerê Internacional. Em verdade, o Requerente busca utilizar-se

do instituto da suspensão de liminar e de sentença como sucedâneo

recursal, questão há muito não recepcionada pelo Superior Tribunal

de Justiça.

Vale transcrever trecho do aresto impugnado, o qual dá a dimensão

dos danos causados ao meio ambiente e que o julgado busca coibir,

sem que tal determinação judicial tenha o potencial de lesionar os

bens tutelados pela legislação (saúde, economia, ordem e segurança

públicas). Diz a ementa, in verbis:

"13. Conforme julgado nos autos da Ação Civil Pública n.º 990080904,

os Postos de Praia, tal como erguidos à época da assinatura do TAC

(2005), ou seja, sua estrutura de alvenaria, foram reconhecidos como

regulares. Restou autorizada exclusivamente, para além de tal

estrutura, a construção de um número limitado de passarelas de

acesso à praia sobre as dunas e restingas. O TAC é expresso e claro

acerca da vedação da instalação de qualquer nova construção de

alvenaria ou até mesmo estrutura provisória.

[...]

17. A remodelação privada de bens públicos, como a cobertura com

decks de calçadão e da areia, buscam integrar o bem definido na Lei

nº 7.661/88 ao patrimônio privado, configurando apropriação indevida

comprovada em perícia.

[...]

19. O meio ambiente é bem comum, constitucionalmente protegido.

Jurisprudência/STJ - Decisões Monocráticas

Página 4 de 5



Conforme prova pericial produzida, a área ocupada pelos Beach Clubs

na praia de Jurerê Internacional localiza-se sobre dunas e

restingas, ambas Áreas de Preservação Permanente, e sobre terrenos

de marinha, sendo decorrência lógica de tal constatação a afirmação

de existência de dano ambiental, devendo ser providenciada sua

desocupação para garantir a recuperação do respectivo habitat,

respeitados os limites impostos em TAC nos autos da ACP nº

990080904. Neste contexto, as estruturas de alvenaria existentes à

época do Termo podem e devem ser mantidas, no interesse da

comunidade local devendo, imperiosamente, dentre outros destinos,

garantir apoio aos banhistas e ao turismo, e em respeito ao

Princípio da Proporcionalidade, Princípio da Razoabilidade,

Princípio da Segurança Jurídica.

20. Os alvarás e as licenças concedidas aos Postos de Praia, agora

sob a denominação social de Beach Clubs, que contrariam o

entendimento aqui proferido em ampla fundamentação são considerados

ilegais e, portanto, devem ser declarados nulos." (fls. 21-23)

Ante todo o exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão.

Publique. Intimem-se.

Brasília, 14 de dezembro de 2017.

MINISTRA LAURITA VAZ

Presidente
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