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O modo de apreciar o mar, o olhar dirigido às 
populações que freqüentam suas margens, não 
resultam apenas do tipo, do nível de cultura, da 
sensibilidade própria do indivíduo. A maneira de 
estar junto, a conivência entre turistas, os signos de 
reconhecimento e os procedimentos de distinção 
condicionam igualmente as modalidades de fruição 
do lugar. Convém analisar o modo como essa nova 
cena social se constitui, impelida pelo desejo de 
usufruir a beira-mar; o modo como antigas práticas 
são reorganizadas em função desse novo objetivo. 

 
 (Alain Corbin, O Território do Vazio. A Praia e 
o Imaginário Ocidental ) 
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                                             RESUMO 

 
 
 

Esta dissertação mostrará aspectos relevantes sobre a real situação na área das 

barracas da Praia do Futuro, especialmente no tocante aos aspectos referentes à 

função socioambiental da propriedade urbana e da justiça ambiental. O trabalho ora 

exposto também pretende fazer uma exposição dos motivos pelos quais os 

barraqueiros encontram-se irregulares perante à União, fato este que ensejou uma 

Ação civil Pública em 2005, contando como autores o Ministério Público Federal, a 

União e, posteriormente, o próprio Município de Fortaleza, visto que vários deles 

encontram-se, muito possivelmente, em faixa de praia, sendo esta um bem de uso 

comum do povo, de propriedade da União e no qual é proibida edificações. Os 

terrenos de marinha e a linha de preamar também são objetos de discórdia, 

especialmente entre os membros do judiciário, tendo como explicação a própria 

legislação já muito ultrapassada e antiga, fato este que prejudica medidas judiciais 

rápidas e consistentes. A função socioambiental da propriedade urbana é um dos 

principais pontos de explanação no decorrer desta dissertação, pois a real 

proprietária do local onde estão às barracas é da União e a maioria dos 

barraqueiros, sem autorização, construiu e ampliou seus negócios, impedindo o uso 

de todos da área da praia, além de causar ainda mais danos ambientais para a 

região, o que fere não somente o meio ambiente natural, como também a dignidade 

dos banhistas que não possuem o capital suficiente para se utilizarem dos produtos 

fornecidos pelas barracas. Outro ponto de grande importância é o da justiça 

ambiental, ou seja, os danos ambientais advindos dos resíduos das barracas 

deveriam ser compartilhados por todos, especialmente o poluidor (princípio do 

poluidor-pagador), mas, infelizmente, não existe a chamada equidade ambiental no 

local.   

 

PALAVRAS-CHAVE: Barracas da Praia do Futuro; Função Socioambiental da 

Propriedade Urbana; Justiça Ambiental. 

 



 

 

 

 

 

 
 

ABSTRACT 
 
 

This dissertation will explain relevant aspects about the real situation of the tents in 

the area of Praia do Futuro, especially about the social and environment function of 

urban property and the environmental justice. The paper also exposed now intends 

to make a exposition of the reasons for which are irregular the owner‘s of the tents 

before the Union, a fact which led to a Public civil Action in 2005, as the authors tell 

the Federal Public Ministry, the Union and, later, the Municipality itself Fortaleza, 

since several of them are mostly possible in the strip of beach, which is an asset of 

common use of Federal property and buildings is prohibited. The tide lands and high 

tide line are also objects of contention, especially among members of the judiciary, 

with the explanation of the legislation itself already very outdated and old, a fact tent 

undermines legal action fast and consistent. The role of social and environmental 

urban property is one of the main points of explanation in the course of this work, 

because the real owner of the place where the tents are is from the Union and most 

of the owner‘s of the tents, without authorization, builded and expanded their 

businesses, preventing the use of all of the area beach, apart from causing further 

environmental damage to the region, which hurts not only the natural environment, 

but also the dignity of bathers who do not have enough capital to use the products 

provided by the tents. Another point of great importance is the environmental justice, 

or environmental damage arising out of the tents of waste should be shared by all, 

especially the polluter (the principle of polluter pays), but unfortunately, there is so-

called equity in environment site. 

 
 

KEYWORDS: Tents Beach of the Future; Function of the Environmental Urban 
Property, Environmental Justice. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 

A relação entre o homem e a sua influência no meio em que vive é um 

dos assuntos de maior importância nos dias atuais.  

A globalização incentivou as pesquisas geoambientais, acarretando o 

desenvolvimento de uma ―consciência ecológica‖ e suscitando uma série de estudos 

no tocante à atuação do ser humano no meio em que vive, fomentando a prática da 

urbanização responsabilidade socioambiental, com o escopo de evitar danos 

irreparáveis aos territórios que ocupa.  

 

A crescente intensidade desses desastres ecológicos despertou a 
consciência ambientalista ou a consciência ecológica  por toda parte, 
até com certo exagero; mas exagero produtivo, porque chamou a 
atenção das autoridades para o problema da degradação e 
destruição do meio ambiente, natural e cultural, de forma sufocante. 
(Silva, 2010, p. 32) 
 
 

O aumento desordenado das grandes cidades, dentre elas a própria 

Fortaleza, gerou inúmeros impactos negativos dentro da área urbana, afetando as 

pessoas e os ecossistemas envolvidos. 

 Segundo o último senso do IBGE realizado em 2010, a cidade de 

Fortaleza possui hoje cerca de 2.452.185 habitantes e cresce mais e mais a cada 

ano, especialmente devido ao turismo e às possibilidades de empregos derivadas do 

mesmo. 

A área onde se situam as barracas da Praia do Futuro, que sempre foi 

uma das mais belas regiões do Estado do Ceará, é atualmente foco de grandes 

disfunções ambientais gerados pela expansão urbana e turística do município de 

Fortaleza e ao crescimento das barracas de praia. 

A Dissertação possui como objetivo principal fazer o aprofundamento no 

estudo das causas e consequências que tornaram a supracitada região em alvo de 

discórdia ambiental, política e jurídica. 

Mediante o exposto pelo Projeto Orla para o reordenamento da Orla 

marítima e coordenado pelo prof. Dr. Antônio Jeovah de Meireles em Fortaleza, os 

fatores que geraram a presente situação na área das barracas da Praia do Futuro 

foram: 
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Desenvolvimento de equipamentos turísticos e comerciais em 
desconformidade com a legislação vigente; Fiscalização ineficiente; 
Pressão urbana geradora de segregação espacial; Política 
Habitacional deficiente; Especulação imobiliária. (Projeto Orla, p. 97) 
(grifo nosso) 

 

Fortaleza, também conhecida como a ―terra do sol‖, é um atrativo para 

estrangeiros e brasileiros provenientes de várias localidades, mas a prática 

ostensiva de um turismo sem responsabilidade ambiental e social fez com que a 

região litorânea do Ceará se tornasse um dos fatores principal para o agravamento 

da relação homem - meio ambiente, degradando o espaço de maneira recorrente.  

O próprio site do Governo do Estado do Ceará, no setor de ―sol e praia‖ 

faz uma clara referência benéfica às barracas da Praia do Futuro: 

 

Uma viagem inesquecível, isto é o que Fortaleza garante aos seus 
visitantes. A cidade é conhecida como a metrópole das belas praias. 
O turista encontra verdes mares e céu azul. Com temperatura média 
de 27° C, possui o clima perfeito para um mergulho nas águas 
mornas da belíssima Praia do Futuro, podendo também visitar as 
praias da região metropolitana. 
Uma característica da Praia do Futuro é o serviço das barracas de 
praia, que dispõem de grandes equipamentos gastronômicos e de 
lazer, com requintes no mobiliário, no conforto e nos serviços que 
oferecem à beira-mar.(Governo do Estado do Ceará, 2011) 

 

Estipulações provenientes da Prefeitura Municipal de Fortaleza  

(Prefeitura Municipal de Fortaleza, 2008) consideraram a Praia do Futuro uma parte 

indissociável da cultura de lazer dos fortalezenses e do turismo. Assim mostra a 

imagem de ―invasão‖ da faixa de praia: 

 

 

(FOTO 1 - Ocupação da faixa de praia pelas barracas - Fonte: Arquivo pessoal) 



18 

 

 

 

Mesmo com a relevância mostrada ao longo da história da capital 

cearense, é consenso entre a população, comerciantes e muitos integrantes dos 

poderes públicos que o uso desordenado do espaço, especialmente na área onde se 

situa as barracas nos bairros Praia do Futuro I e II, gera uma série de prejuízos ao 

meio ambiente e à população, além de impedir a utilização democrática de área 

pública (bem de uso comum do povo, art. 99, I, Código Civil Brasileiro- CCB), além 

do disposto na própria Constituição federal de 88 em seu art.20 (são bens da União), 

IV (praias marítimas) e o seu inciso VII relativo aos terrenos de marinha e seus 

acrescidos. 

Atualmente, a faixa de praia vem se transformando em mercadoria de 

consumo e território de exclusão social com uma urbanização que prioriza apenas o 

valor econômico da paisagem em detrimento das suas funções socioambientais, 

ecológicas e culturais (Meireles, 2011), conforme a figura abaixo: 

 

 

(FOTO 2 - barraca da Praia do Futuro- Fonte: alexuchoa) 

 

Para realizar um estudo mais elucidativo do problema acerca das 

barracas da Praia do Futuro, faz-se a necessidade de explicar o porquê da celeuma 

jurídica, social e ambiental e a explanação sobre alguns questionamentos de 

extrema importância: O que é o direito de propriedade?! Os empresários, donos 

destes empreendimentos são legalmente proprietários?! As barracas estão em zona 

de faixa de praia?! E quanto à justiça ambiental?! Ela é praticada nesta região?! 

Para as respostas destes questionamentos supracitados necessita-se de 

um estudo do que é realmente faixa de praia, linha de preamar e terrenos de 
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marinha; as políticas públicas e a legislação a respeito e uma análise da situação do 

local, incluindo a aplicação (ou não) da função socioambiental da propriedade e da 

justiça ambiental.  

Afinal, hoje, o direito a um meio ambiente sadio é um direito difuso e os 

danos a ele causados são de responsabilidade do poluidor-pagador e que, caso não 

cumprido, fere a dignidade do ser humano, art. 1º da CF-88. 

Todas estas questões necessitam a princípio de uma explanação sobre o 

direito de propriedade, e a sua função socioambiental que fazem parte dos 

chamados Direitos Fundamentais estipulados na Constituição Brasileira de 1988, 

visto que mediante o artigo 20 e art., 182 e demais artigos da Constituição. 

Vale salientar, a princípio que a área de praia é pertencente à União, mas 

de uso comum do povo, ou seja, se as barracas estivessem em terrenos de marinha 

(também pertencentes à União), haveria a possibilidade da utilização da posse 

mediante o uso da Enfiteuse (que não mais se encontra no Código Civil atual, mas 

que ainda é utilizada para os terrenos de marinha).  

A análise da questão da função ambiental se perfaz por ser um direito 

fundamental do ser humano o direito a um meio ambiente sadio, direitos básicos da 

população que vivem em uma cidade ou em âmbito rural, portanto, o cumprimento 

da função socioambiental da propriedade é um critério indispensável para a 

obtenção de uma cidade sustentável. 

 

O jurista português Jorge Miranda leciona o direito ao ambiente pode 
tanto representar a defesa das pessoas e de sua dignidade perante 
os poderes públicos e sociais, um dever de abstenção, um non 
facere, como pode também representar um direito a prestações 
positivas do Estado e da sociedade, enquanto direito econômico, 
social e cultural. (Albuquerque, 2009, p. 218) 
 
 

Seguindo uma ordem de pensamento científico e da necessidade da 

interdisciplinaridade e da complexidade da questão ora em pauta, não se pode 

deixar de citar a aplicação da justiça ambiental. Será que os resíduos deixados pelas 

barracas são devidamente retirados ou se uma parte passa a poluir o meio ambiente 

prejudicando principalmente a população menos abastada da região?!  

O questionamento posterior será sobre a justiça ambiental, o seu conceito 

desde a relação homem e natureza, a definição do vocábulo ―justiça‖ até uma 
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conclusão sobre a aplicação (ou não) do mesmo na área das barracas e nas 

adjacências, os bairros Praia do Futuro I e II. 

Como considerações finais terão como embasamento maior o assunto: é 

possível haver um reordenamento na área, modificando a localização das principais 

barracas ou empregar a total retirada das mesmas?!  

Estas locações serão postas no decorrer da dissertação para a conclusão 

se existe ou não a aplicação da função social e ambiental da propriedade e da 

justiça ambiental na área das barracas da Praia do Futuro.  
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CAPÍTULO 1. EVOLUÇÃO DA PESQUISA 

 
 

 

 

1.1.  JUSTIFICATIVA: O PROBLEMA E SUA RELEVÂNCIA 

 

 

A preocupação pelo tema deve-se a sua importância como modelo do 

descaso das autoridades com a concessão de licenciamentos ambientais para a 

construção de propriedades privadas em locais públicos, além das consequências 

visíveis de danos ambientais, não somente aos ecossistemas naturais da região, 

como também para a saúde e bem-estar da população que no local reside. 

O significado para meio ambiente é tudo que envolve ou cerca os seres 

vivos e é dever do Estado e do próprio cidadão protegê-lo de qualquer agressão. 

Existem vários conceitos para Meio Ambiente, dentre eles o ecológico e o legal.  

Segundo a Lei n. 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente) meio 

ambiente  é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem 

química, física e biológica, que permitem, abrigam e regem a vida em todas as suas 

formas, um conjunto complexo de elementos de caráter natural, artificial e cultural. 

 

A Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, na mesma linha de 
proteção global, aderiu a essa nova ordem jurídica de proteção, 
contribuindo para estabelecer definitivamente o direito humanitário, 
ou, de toda a humanidade, presente e futura, ao meio ambiente 
equilibrado e à sadia qualidade de vida, numa rede de 
responsabilidade intergeracional. (Kishi, 2007, p. 45) 
 
 

O artigo 225 da Constituição Federal de 1988 ressalva que o meio 

ambiente deve ser preservado para a garantia da qualidade de vida, não somente 

para as gerações presentes, como também para as futuras e que os bens 

ambientais são de ordem pública de uso comum do povo, a exemplo das praias, a 

citar a Lei nº 7.661/88 (Lei de Gerenciamento Costeiro).  

O artigo supracitado juntamente com o art. 1º da CF-88 pode ser 

considerado como uma das bases para alcançar o chamado desenvolvimento 
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sustentável e a tutela do meio ambiente sadio como direito constitucional, assim 

como a equidade ambiental está para a preservação da dignidade humana. 

Para que este propósito seja obtido, é necessária a conservação dos 

recursos naturais existentes e uma estruturação adequada do chamado Meio 

Ambiente Artificial, formado por edificações e um espaço público aberto, com tutela 

nos arts. 21, inciso XX, art. 182 e 183 onde estipulam as competências dos órgãos 

federativos como a União e os municípios, que por meio de Lei (Plano diretor do 

Município de Fortaleza, Lei de Uso e Ocupação do Solo- LUOS - Lei nº 7987/96, 

etc.) possam realizar o pleno desenvolvimento das cidades sem o abuso e 

degradação ao meio natural onde se localizam. 

A Lei do Meio Ambiente artificial (Estatuto da Cidade- Lei nº 10.257/2001) 

estabelece em seu art. 1º, parágrafo único que a propriedade urbana deve ser 

regulada por normas de ordem pública e interesse social em prol do bem coletivo, da 

segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. 

Mediante o exposto no art. 615 da Lei nº 5.530 de 17 de dezembro de 

1981 (Código de Obras e posturas do Município de Fortaleza), a poluição do meio 

ambiente pode afetar a água, o ar e o solo, prejudicando a saúde, o bem-estar 

público, danos à fauna, flora, dentre outros prejuízos. 

O foco do estudo será na área das barracas encontradas dentre os cerca 

de 7 (sete) km de extensão da Praia do Futuro no litoral leste de Fortaleza-Ceará 

que, segundo a delimitação da PMF (Prefeitura Municipal de Fortaleza), está situada 

dentre os bairros Praia do Futuro I e II e estão sob a administração da  SER  II 

(Secretaria Executiva- regional II da prefeitura de Fortaleza), como mostram as 

figuras a seguir: 

 

 

(FIGURA Nº1 – Disposição das barracas nos bairros Praia do Futuro I e II- 
Fonte: Google maps) 
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.

 
 
 
 
(FIGURA Nº 2- SER II - com especificação dos bairros Praia do Futuro I e II, da 

área de estudo- Fonte:  Arquivo Pessoal) 
 

Segundo Lima (2011) considera que:  

 

A urbanização rápida, desorganizada e desenfreada, aliada aos 
atuais modelos capitalistas de desenvolvimento econômico vêm 
impactando perversamente o meio ambiente nos espaços litorâneos. 
Ecossistemas e comunidades tradicionais são constantemente 
atacados, constituindo séria perda; situação inquestionável no que 
diz respeito às possibilidades de permanência e sobrevivência 
destes.  
 

Além do desenvolvimento econômico, o turismo na área da Praia do 

Futuro está sendo guiado pela esfera empresarial e não pela lógica do 

planejamento, do desenvolvimento sustentado e da inclusão social. Analisado 

através dos contextos sociocultural e ecológico-ambiental considera Zornitta (2010). 
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A expansão urbana, econômica e turística de Fortaleza gerou a vinda de 

inúmeras famílias que hoje se aglomeram de forma irregular na região, inclusive em 

algumas barracas de praia. 

 

Porém, a partir de meados de 1999, começam a ser percebidas, 
aceleradamente, algumas mudanças importantes nesta área 
litorânea que constitui a ―Praia do Futuro 2‖, demarcada entre a Av. 
Santos Dumont e o Estuário do Cocó — enquanto a ―Praia do Futuro 
1‖ (―Praia do Futuro velha‖}, estende-se desde o pontal do Mucuripe, 
limitando pelo mar os bairros Serviluz e o Vicente Pinzón e seguindo 
até o encontro com a Av. Alberto Sá, que por sua vez cruza o cordão 
de dunas paralelo à costa, ligando a praia à Av. Eng.º Santana Jr. 
(Silva, 2011). 
  

 

 Sem o devido licenciamento ambiental ou um estudo prévio de EIA 

(Estudo de Impacto ambiental) e RIMA (Relatório de Impacto Ambiental), as 

barracas na área da Praia do Futuro foram se instalando de maneira indevida e 

prejudicial ao ecossistema da região e violando o direito de uso comum do povo de 

utilizar a praia. 

Outro problema que esta dissertação visa esclarecer é a questão da linha 

de preamar para, finalmente, estabelecer a devida extensão da faixa de praia, 

problemática esta que prejudica toda a Ação Civil Pública, inclusive na decisão do 

STJ- (Superior Tribunal de Justiça). 

Vale salientar também que, segundo o PLANO DIRETOR 

PARTICIPATIVO de Fortaleza (PDPFOR - Lei Complementar nº 062, de 02 de 

fevereiro de 2009), a Praia do Futuro encontra-se dentre a Macrozona de Proteção 

Ambiental (art.59) e Zona de Interesse Ambiental (ZIA), salientando-se que a faixa 

de praia é atualmente Zona de Preservação Ambiental (ZPA).  

A ocupação físico-espacial desordenada, que contrasta com a paisagem 

natural; a urbanização excessiva, acrescido da desigualdade social, falhas das 

políticas urbanas, taxas de poluição e violência crescentes e a não aplicação da 

função socioeconômica e ambiental da propriedade na capital cearense acarretaram 

impactos negativos no meio ambiente na região, causando a sua degradação e 

prejudicando a saúde, segurança e bem-estar da população, gerando a chamada 

Injustiça Ambiental nas populações que vivem na periferia. 

O estudo mostrará também que o termo ―socioambiental‖ responde a uma 

necessidade objetiva, visto que os comportamentos humanos, a evolução da 
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natureza e as configurações territoriais são âmbitos que interagem entre si e se 

afetam mutuamente como considera Veiga (2007), a exemplo da função 

socioambiental da propriedade. 

Através da dissertação, comprovar-se-á que, caso seja vinculada as 

práticas de gestão com a aplicação correta da legislação ambiental, haverá uma 

redução considerável dos impactos hoje detectados na Praia do Futuro, além da 

importância da proteção do meio ambiente natural das áreas próximas às praias e a 

falta de cumprimento das leis referentes à proteção das praias e terrenos de 

marinha, o que afeta o meio ambiente equilibrado, sendo considerada a zona 

costeira parte do patrimônio nacional, mediante o exposto pela Constituição Federal 

de 1988. 

 

 

1.2. HIPÓTESE 

 

A dissertação procurará fazer o seguinte questionamento: qual a 

relevância dos conhecimentos sobre a função socioambiental da propriedade urbana 

e a justiça ambiental sobre a celeuma jurídica da Ação Civil Pública impetrada sobre 

aquela região?! 

 

 

 

1.3. OBJETIVOS (GERAL E ESPECÍFICOS) 

 

O presente estudo da região das barracas da Praia do Futuro tem como 

objetivo principal esclarecer a questão jurídica que envolve a área usando a base do 

Direito das Coisas (Ius Rerum) do Direito Civil, ou seja, o direito de propriedade e um  

dos baluartes do direito processual que é a Ação Civil Pública como o foco da 

celeuma  e sua função socioambiental, além do enfoque na  justiça ambiental para 

encontrar meios de explanação sobre um dos principais tópicos de celeuma judicial 

em Fortaleza atualmente. 
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Objetivos Específicos: 

 

1. Mostrar a evolução na região das barracas, enfatizando o 

período desde a década de 70 até os dias atuais, onde o turismo para o 

Nordeste brasileiro, especialmente para a capital Fortaleza, iniciou o seu largo 

crescimento; 

2. Fazer uma avaliação das Políticas públicas, legislação e Ações 

judiciais aplicadas voltadas para o local. 

3.  Mostrar a evolução da relação homem x natureza e o conceito 

do termo justiça. 

. 

 

1.4. RESULTADOS PRETENDIDOS 

 

A dissertação visa fazer uma explanação acerca da aplicação de um dos 

principais princípios na atualidade da Constituição, a função social da propriedade, 

além da função e justiça ambientais que ocupam na atualidade um lugar de 

destaque na doutrina e jurisprudência do Brasil e do mundo. 

Com o estudo, pretende-se vincular importantes discussões jurídicas com 

aspectos ambientais, sociais, urbanísticos e econômicos, buscando mostrar que a 

morosidade dos processos legais pode afetar diretamente um complexo 

ecossistema natural, a exemplo do que ocorre hoje na área da Praia do Futuro, além 

de ir além, buscando a aproximação do Direito Privado (Direito de Propriedade) com 

o Processual (Ação Civil Pública e legislação) e Público (Direito Ambiental) 

A pesquisa também mostrará a atual aplicação da legislação urbanística e 

ambiental para a área, com ênfase para o PDPFOR e a nova estrutura de 

zoneamento, o Projeto Orla e suas consequências e a obediência à Lei de 

Gerenciamento Costeiro – Lei Federal nº 7.661, de 16.05.1988 (regulamentado pelo 

Decreto nº 5.300, de 07.12.3004); fazer uma explanação das implicações jurídicas 

que envolvem as barracas de praia e a verificação dos projetos governamentais 

destinados à região, além da obediência à propriedade da União e os bens de uso 

comum do povo, como o caso da praia e os abusos cometidos dentro dos seus 

parâmetros.  



27 

 

 

 

Como resultado, buscar-se-á fazer uma explicação acerca da não 

vinculação entre as práticas de gestão e os sistemas ambientais da área, que 

ocasiona a construção de edificações irregulares, em virtude do descumprimento da 

legislação e gerando uma verdadeira ―cidade insustentável‖ e danos tanto à 

comunidade local quanto ao meio ambiente mediante a não aplicação da sua função 

socioambiental. A situação da área das barracas da Praia do Futuro mostra-se um 

exemplo claro da não aplicação da legislação vigente, seja ela de cunho Federal ou 

municipal. 

O estudo tem como escopo também servir de base elucidativa à 

população e aos governantes como fundamentação para novas políticas públicas 

voltadas para a sustentabilidade em ambientes litorâneos consolidados, além de 

servir de base de consulta para um melhor entendimento dos processos jurídicos 

relativos à área das barracas da Praia do Futuro. 

 

1.5. PRESSUPOSTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 
 
 
 

1.5.1. INTERDISCIPLINARIDADE COMO FUNDAMENTO PARA AS PESQUISAS 
 
 

 
Atualmente qualquer estudo relativo ao meio ambiente (que significa ―tudo 

o que nos cerca‖) tem que ser obtido mediante uma análise interdisciplinar e, por 

vezes, como o caso da problemática que aflige as grandes cidades deve-se 

observar a questão de maneira sistemática, visto que a cidade é considerada por 

muitos cientistas e estudiosos como um ―sistema aberto‖, segundo Bertalanffy (2010, 

p.193):‖O sistema aberto define-se como um sistema em troca de matéria com seu 

ambiente, apresentando importação e exportação, construção e demolição dos 

materiais que o compõem.‖ 

Com o passar dos tempos, a visão especializada das ciências está dando 

lugar a um estudo interdisciplinar das mesmas. 

Em um mundo onde a especialização ainda é a mais privilegiada, a idéia 

da junção de múltiplos conhecimentos realmente afeta a visão limitada de muitos 

cientistas, visto que muitas vezes os enfoques e interpretações sobre um mesmo 
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problema podem ser divergentes e pode até mesmo trazer uma visão retalhada e 

incompleta do mundo e a fusão de concepções estabelece novos paradigmas. 

O renomado autor Thomas Kuhn faz a menção que a dinâmica e a 

evolução da ciência podem ser conseguidos com a mudança de paradigmas, como 

também a rejeição a relação direta entre conhecimento e realidade.(Santos, 2011) 

As ciências sociais passaram a ser tratadas como as ciências naturais e 

muito se impôs a elas de maneira errônea devido a sua intrínseca subjetividade e a 

necessidade da conceituação de multi, inter e transdisciplinaridade que são de 

grande importância na atualidade, principalmente para um Curso como o 

PRODEMA- Desenvolvimento e Meio Ambiente (Mestrado e Doutorado) que visa 

fazer um estudo holístico voltado para o meio ambiente e o desenvolvimento 

abrangendo áreas de diversas disciplinas do conhecimento. 

Mediante o exposto por Bertalanffy (2010, p. 323, 324): 

 

A concepção mecanicista do mundo dominante no século XIX 
relacionava-se estreitamente com o predomínio da máquina, a 
concepção teórica dos seres vivos como máquinas e a mecanização 
do próprio homem. Os conceitos cunhados pelos modernos 
progressos científicos têm porém sua mais evidente exemplificação 
na própria vida. Assim, há a esperança de que o novo conceito de 
mundo estabelecido pela ciência seja a expressão de um progresso 
dirigido para um novo estágio da cultura humana. 
 
 

Deve-se fazer a distinção entre os termos supracitados, visto que a 

multidisciplinaridade encontra esteio em disciplinas variadas, mas mantendo as 

fronteiras entre elas, ou seja, o processo para a investigação do objeto é 

desenvolvido de maneira separada, não havendo uma troca metodológica ou trocas 

conceituais. Na interdisciplinaridade ocorre uma integração das disciplinas no 

sentido de troca de conhecimentos, podendo construir um novo campo disciplinar 

(Santos, 2011). 

A própria questão ambiental mostra como é possível fazer com que várias 

disciplinas se agreguem no intuito de obter uma análise mais profunda de 

determinados problemas. 

Portanto, ter a perspectiva somente disciplinar de um objeto é possuir 

uma visão parcial no contexto científico, visto que existem várias formas de 

interpretação e estudo do mesmo, podendo-se chegar a conclusões diversas. 
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Seguindo a perspectiva de Morin (1999) ―[...] Caminhamos, hoje, em 

direção à pesquisa de uma razão aberta, e não mais de uma razão fechada nos 

princípios da lógica clássica.‖ 

O estudo do caso das barracas da Praia do Futuro necessitará de uma 

pesquisa de cunho abrangente, interdisciplinar, visto que abrange questões 

complexas (jurídicas, ambientais, urbanísticas, turísticas, dentre outras), visto que 

precisa das mesmas para que haja uma compreensão plena da extensão do 

problema na área.  

Como a presente dissertação possui uma grande base jurídica, vale 

ressaltar que atualmente já se usa a palavra transconstitucionalismo que segundo 

Marcelo Neves (2009, p. 289): 

 

O transconstitucionalismo, ao promover diálogos entre ordens 
jurídicas em questões constitucionais, vincula a identidade à 
alteridade na relação entre elas, é promotor de uma ordem 
diferenciada de comunicações, tanto para dentro quanto para fora do 
sistema jurídico. 
 
 

Como o estudo ora exposto relaciona-se diretamente com a Constituição, 

pode-se e deve-se ter uma visão mais ampla da situação para melhor esclarecê-la, 

especialmente se existe uma correlação entre o Direito Privado (Direito de 

Propriedade), com o Direito Público (Direito Ambiental) e o Direito Processual (Ação 

Civil Pública). 

 
 
 

1.5.2. METODOLOGIA E TÉCNICAS DE PESQUISA 
 
 

A pesquisa possui como objetivo adquirir um completo embasamento 

bibliográfico e documental para uma melhor apreensão do tema ora em estudo. 

Possui cunho exploratório (Marconi e Lakatos, 2008) de classificação 

descritiva, abordando também a evolução histórica da cidade de Fortaleza (aspectos 

gerais) de maneira sistemática, enfatizando os aspectos econômicos, urbanísticos e 

turísticos da metrópole para um melhor entendimento dos motivos preponderantes 

para o surgimento e evolução das barracas na Praia do Futuro, ou seja, a 

dissertação busca analisar como era e como está a região das barracas de praia 
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para uma compreensão mais profunda sobre a aplicação da função social e 

ambiental da propriedade e da justiça ambiental no local. 

A Obtenção de material documental foi realizada mediante a utilização de 

imprensa escrita a exemplo: livros, jornais, revistas (impressos ou via internet), como 

também material cartográfico e publicações científicas (artigos, dissertações e teses) 

que enfoquem a questão das barracas da Praia do Futuro; consulta à legislação 

vigente e projetos governamentais, particulares e comunitários; pesquisas na UFC, 

UNIFOR, SEMACE, SEMAM, IBGE, dentre outros locais que pudessem contribuir 

com dados importantes, enfocando a perspectiva interdisciplinar. 

Mediante a pesquisa de campo pretendeu-se fazer o recolhimento de 

informações elucidativas para uma melhor análise da real situação da área, a citar: 

retirada de fotos da região ora em estudo e a busca por materiais de pesquisa junto 

à Advocacia Geral da União (AGU), à Superintendência do patrimônio da União, 

além, Secretarias Municipais e Estaduais, dentre outros atores sociais 

(Universidades, especialistas da área ambiental e social, etc.) que foram 

devidamente  consultados a fim de fornecer maior embasamento ao projeto. 

A análise da pesquisa utilizou-se não somente o meio da 

interdisciplinaridade, como também da transdisciplinaridade visto que, para uma 

cidade obter um desenvolvimento sustentável, o crescimento em conformidade com 

a proteção ao meio ambiente, fez-se necessária a interpretação da realidade por 

meio da interseção das disciplinas, a exemplo da própria concepção de 

desenvolvimento sustentável. 

Eis aqui a tríade que se dispõe a explicar melhor o significado de 

desenvolvimento sustentável: 

 

(Figura nº 3 - a base da tríade para alcançar o 

 Desenvolvimento Sustentável Esquematizado-  

Fonte: arquivo pessoal) 
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A metodologia estruturou-se em três etapas, de acordo com o fluxograma 

abaixo, abordando a evolução histórica da cidade de Fortaleza de maneira 

sistemática, com foco nas áreas das barracas da Praia do Futuro e seu crescimento 

que gera um desequilíbrio socioambiental, ferindo a função social e ambiental da 

propriedade, a justiça ambiental (obtenção da equidade ambiental) e o direito a um 

meio ambiente equilibrado em conformidade com o art. 225º da CF-88. 

 

Fase 1: pesquisa documental e bibliográfica 

Fase 2: pesquisa de campo (com a aproximação do objeto de estudo 

(Praia do Futuro); ver in loco a região afetada) 

Fase 3: verificação da existência e aplicação da função socioambiental e 

da justiça ambientais. 

 

O estudo também foi realizado de maneira sistêmica, não somente no 

tocante ao estudo geomorfológico da Praia do Futuro, como também a relação 

homem- ambiente urbano e homem-ambiente natural, visto que o conceito de cidade 

é visto como um sistema aberto, sujeito à entrada e saída de energia, matéria e 

informação com multiplicidade de elementos. 

Considerando a necessidade da análise específica de um sistema em si, 

o da área das barracas, a delimitação ou fechamento do sistema (Christofoletti, 

1979, p. 29) é procedimento preciso para a investigação da estrutura e o seu 

comportamento.  

No caso da área das barracas de praia, a poluição e o descaso fazem 

com que uma grande parte dos resíduos interfira diretamente nos ecossistemas e na 

saúde e bem-estar da população local de maneira prejudicial. 

 

(Figura nº 4 : Análise sistêmica da relação homem – meio ambiente. 
Fonte: arquivo pessoal) 
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CAPÍTULO 2.   PRAIA DO FUTURO: 
 ANÁLISE GEOAMBIENTAL- ASPECTOS GERAIS 

 
 
 
 

2.1. CONCEITUAÇÃO DE PRAIA 
 
 

 
Pode-se dizer que zona costeira é uma unidade territorial com legislação 

específica (para resoluções de cunho de gestão ambiental) que se estende por 

cerca de 17 (dezessete) Estados com mais de 400 ( quatrocentos) municípios, do 

norte ao sul do Brasil com características de grande riqueza em termos de espécies 

e ecossistemas, abrangendo por volta de 8. 500 km (oito mil de quinhentos 

quilômetros) de área.(Sales, 2007, p. 454-455) 

 

A planície litorânea é formada por depósitos quaternários, que 
afloram entre o sopé das dunas e a faixa de praia. Está localizada 
em diversos pontos entre as desembocaduras dos rios Cocó e 
Ceará, mas a maior área de abrangência ocorre na Praia do Futuro, 
no litoral leste. Sobre a planície litorânea estão dispostas ruas, 
avenidas e edificações, entre as dunas fixas e a faixa de praia. Estes 
depósitos contornam a ponta do Mucuripe e prolongam-se por toda a 
faixa litorânea norte. No segmento central norte (entre o bairro 
Meireles e o centro da cidade), ocorrem morfologias que podem estar 
associadas a falésias mortas.(Fechine, Peaulvast, Sales) 
 
 

Mediante a Constituição Federal de 88, Segundo a Lei de Gerenciamento 
Costeiro (Lei nº  7661/1988): 

 
Art.10. 
[....] 
§ 3º. Entende-se por praia a área coberta e 

descoberta periodicamente pelas águas, acrescida da 
faixa subseqüente 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. (grifo nosso) 

 

Devido a celeuma jurídica gerada pela presença das barracas de praia, o 

jornal ―O Povo‖ (Toniatti, 2008), fez o seguinte relato sobre as geofácies da planície 

litorânea utilizando o próprio conceito dos dicionários: 
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Faixa de praia: "Entende-se por praia a área coberta e descoberta 

periodicamente pelas águas, acrescida da faixa subseqüente 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". Definição contida no Plano 
Nacional de Gerenciamento Costeiro (Lei 7.661/88). Traduzindo: até 
onde a areia for, até onde a variação das marés alcança, durante 
todo o ano, até onde se encontram conchinhas e outros materiais 
vindos do mar, é faixa de praia.  
 
Linha de preamar: A variação das marés do ano de 1831 é a 

referência para a definição da linha de preamar. Até 33 metros a 
partir dela os terrenos são de marinha.  
 
Terreno de Marinha: Pertence à União, mas pode ter uso privativo 

mediante o pagamento da taxa de aforamento (Enfiteuse). 
 
 

A figura abaixo mostra aspectos geoambientais que são de muita relevância 
para uma análise dos danos causados pelo homem à natureza pelo homem e como se pode 
restabelecê-la. 

 

 
      
(FIGURA Nº 5- dados geoambientais: Fonte IPECE) 
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A região das barracas, em sua maioria, encontra-se na planície litorânea 

e a ocupação da faixa de praia tornou-se um dos principais motivos que 

desencadeou a problemática jurídica-ambiental gerando as Ações Civis Públicas, 

em especial a que se refere à retirada das barracas e à ocupação indevida da faixa 

de praia. 

O presente estudo, apesar de existir a faixa de praia, pós-praia e as 

dunas, adentrou somente na celeuma que se encontra no momento a região da faixa 

de praia e de suas barracas. A imagem a seguir mostra a área de estudo de uma 

maneira mais abrangente: 

 

 

(Foto de satélite nº 3 – Área da Praia do Futuro- Fonte: arquivo pessoal 

do Dr. Antônio Jeovah de Andrade Meireles) 

 

Vale ressaltar que, mediante a Constituição Federal de 1988: 
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CAPÍTULO II 

DA UNIÃO 

―Art. 20. São bens da União: 

 

[...] 

IV as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros 
países; as praias marítimas; as ilhas oceânicas e as costeiras, 

excluídas, destas, as que contenham a sede de Municípios, exceto 
aquelas áreas afetadas ao serviço público e a unidade ambiental 
federal, e as referidas no art. 26, II;(Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 46, de 2005) (Constituição Federativa do Brasil, 
1988) (grifo nosso) 

 

Este espaço foi complementado devidamente fornecer o embasamento 

correto a fim de evidenciar que as barracas de praia encontram-se em faixa de praia 

e, portanto, em desconformidade com a lei vigente. 

Segundo  Fechine, Peaulvast, Sales: 
 

A planície litorânea é formada por depósitos quaternários, que 
afloram entre o sopé das dunas e a faixa de praia. Está localizada 
em diversos pontos entre as desembocaduras dos rios Cocó e 
Ceará, mas a maior área de abrangência ocorre na Praia do Futuro, 
no litoral leste. Sobre a planície litorânea estão dispostas ruas, 
avenidas e edificações, entre as dunas fixas e a faixa de praia. 
[...] 
a faixa de praia de Fortaleza é afetada por um número muito grande 
de fatores, alguns de origens naturais e intrinsecamente relacionadas 
à dinâmica costeira (balanço de Sedimentos, erosão costeira, 
variação relativa do nível do mar, dispersão de sedimentos etc.), 
outros relacionados com as intervenções humanas na zona costeira 
(obras de engenharia, drenagens, aterramento de praias, construção 
de espigões, muros de contenção etc.). O impacto ambiental e as 
mudanças, naturais e antrópicas, nestas áreas, são bastante 
consideráveis. Um exemplo prático é o intenso avanço da linha de 
costa na faixa leste (Praia do Futuro, Caça e Pesca e Serve Luz.), ou 
seja, engorda do perfil praial.  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc46.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc46.htm
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(Foto nº 4 – Praia do Futuro- fonte: arquivo pessoal do Dr. Antônio Jeovah de 
Andrade Meireles) 

 
 

 

Mediante os conceitos de oceanografia, a praia pode considerada: 
 

Para a maior parte das pessoas, praia é a região mais familiar em se 
tratando do ambiente marinho. Mesmo o visitante mais ocasional 
percebe que a região não é estática ao reparar que as vezes a praia 
se encontra muito larga, outras vezes estreita, com uma inclinação 
maior que o normal, ou que dunas de areia na região posterior 
podem desaparecer. Realmente, assim ela é: um ambiente muito 
dinâmico! 

As praias sào formadas por sedimentos inconsolidados, delimitadas 
de um lado pela regiào onde a passagem das ondas não mais 
movimenta os sedimentos do assoalho marinho, profundidade esta 
denominda base da onda (veja Ondas) e do outro, também onde, de 
modo geral, não ocorre movimentaçào de areia, regiào denominada 
berma (veja definiçào mais adiante), ou ainda por alguma feição do 
relevo como uma falésia, por exemplo. 

Uma praia pode ainda ser subdividida em três regiões: face praial, 
antepraia (também chamada de estirâncio ou estirão) e pós-praia, de 

acordo com sua localização em relação às alturas das marés (Fig. 1). 

http://cursos.unisanta.br/oceanografia/ondas.htm
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A face praial compreende a região que vai do nível de maré baixa até 

além da zona de arrebentação, em geral, até a base da onda. 

Antepraia é a região entremarés, ou seja, entre o nível da maré baixa 
e o da maré alta. É, portanto, a porção da praia que sofre 
normalmente a ação das marés e os efeitos do espraiamento e 
refluxo da água. 

A região pós-praia localiza-se fora do alcance das ondas e mares 
normais, e somente é alcançada pela água quando da ocorrência de 
marés muito altas ou tempestades. Nesta região formam-se terraços 
denominados bermas (Fig 1 e 2), que apresentam uma seção 
transversal triangular, com a superfície de topo horizontal ou em 
suave mergulho em direção ao continente e a superfície frontal com 
mergulho acentuado em direção ao mar. 

 As praias são formadas por sedimentos inconsolidados, delimitadas 
de um lado pela região onde a passagem das ondas não mais 
movimenta os sedimentos do assoalho marinho [...] (Oceanografia) 

 
 

Ainda mediante a Lei de Uso e Ocupação do Solo (Lei nº 7987 de 23 de 

dezembro de 1996-Lei de Uso e Ocupação do Solo de Fortaleza): 

 

 
SEÇÃO V 

DA ÁREA DA ORLA MARÍTIMA 

Art.101 - A Área da Orla Marítima é a área contígua à Área da Faixa 
de Praia, que por suas características de solo, aspectos 
paisagísticos, potencialidades turísticas, e sua função na estrutura 
urbana, exige regulamentação específica.  

[...] 
 
 

SEÇÃO VI 
DA ÁREA DE FAIXA DE PRAIA 

Art. 109 - A Área da Faixa de Praia, parte da orla marítima do 
Município de Fortaleza, constitui-se da área coberta e descoberta 
periodicamente pelas águas marítimas, acrescidas da faixa de 
material detrítico, tais como areias, cascalhos, seixos e pedregulhos, 
até o limite onde se inicie a vegetação natural ou outro ecossistema, 
ou até o primeiro logradouro público e de acordo com o disposto 
nesta Lei. (Com redação dada pelo Art. 1° da Lei n° 7812, de 30 de 
outubro de 1995.)  
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Parágrafo único. Todos os trechos da Área da Faixa de Praia são 
áreas "non aedificandi" e destinam-se ao lazer e à prática de 
atividades esportivas. (Com redação dada pelo Parágrafo único 
do Art. 1° da Lei n° 7812, de 30 de outubro de 1995.)  (grifo 
nosso) 

[...] 

Art. 110 - A Área da Faixa de Praia da orla marítima do Município de 
Fortaleza fica dividida em dez trechos:  

[...] 

i) trecho IX - Praia do Futuro; (grifo nosso) 

 

Seguindo os dispositivos legais, a área da faixa de praia é um local no 

qual não se pode edificar, visto que o mesmo é um bem de uso comum do povo e de 

propriedade da União, conforme a Constituição de 1988. 

A zona costeira, não somente a faixa de praia, tem de ser protegida, por 

isso foi feita a Resolução n.01 de 1990 da Comissão Ministerial para os recursos do 

Mar (CIRM) que define a zona costeira e sua proteção, além do Plano de 

gerenciamento Costeiro, visto que o Brasil é um país de vasto litoral, com cerca de 

7.367 km de litoral e, se calculados os recortes litorâneos (baías, golfões,etc.), 

chega a medir por volta de 8.500 km, predominando as praias oceânicas. Um 

espaço extremamente propício para os comerciantes que, muitas vezes se importam 

somente com os lucros e não com a preservação do meio ambiente costeiro.  

No Brasil, por volta de 70% do PIB (produto interno bruto) são ligados às 

atividades econômicas costeiras. (Freitas, 2011, p.25) 

 

CAPÍTULO VI 

 

DO MEIO AMBIENTE 

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

Público: 

§ 4º - A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do 
Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio 

nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de 
condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive 

quanto ao uso dos recursos naturais. (grifo nosso) 

 

 

 
 

2.2.TERRENOS DE MARINHA E LINHA DE PREAMAR 
 
 

Os terrenos de marinha foram criados por volta de 1811 por Ordem Régia 

no período do Império em 1832, onde ficou estabelecido a linha de preamar média 

pelo artigo 4º das Instruções do Ministério da Fazenda.(Lima, Lima). Eles são 

terrenos dominicais pertencentes à União, mas podem ser cedidos em sua posse 

em forma de enfiteuse, onde o aforado paga à União anualmente uma taxa de 

ocupação ou foro, como também o laudêmio em caso de transmissão de posse. 

(Freitas, 2011, p. 217) 

Segundo o Código Civil Brasileiro, bens dominicais são: 

 

CAPÍTULO III 
 

Dos Bens Públicos 

III - os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas 
de direito público, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada 

uma dessas entidades. 

  

Outro problema que se perfaz diante da celeuma jurídica e socioambiental 

relativa às barracas da praia do Futuro é se as mesmas se encontram em terreno de 

marinha ou acrescidos, visto que ainda existe a figura da Enfiteuse para estes casos 

e, estando as barracas neste perímetro e não no da faixa de praia, podem assim 

continuar, especificando a retirada dos bloqueios para a população para adentrar na 

praia e demais violações. 

Primeiramente, faz-se necessária a explicação do que se tratam exatamente 

os terrenos de marinha. 
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Decreto-Lei nº 9.760/46 (dispõe sobre bens da União e dá outras 
providências) 

Art. 1º Incluem-se entre os bens imóveis da União: 

a) os terrenos de marinha e seus acrescidos ; (grifo nosso) 

[...] 

SEÇÃO II  

DA CONCEITUAÇÃO  

        Art. 2º São terrenos de marinha, em uma profundidade de 
33 (trinta e três) metros, medidos horizontalmente, para a parte 
da terra, da posição da linha do preamar-médio de 1831: (grifo 

nosso) 

        [...] 

        Art. 3º São terrenos acrescidos de marinha os que se 
tiverem formado, natural ou artificialmente, para o lado do mar 

ou dos rios e lagoas, em seguimento aos terrenos de marinha.  

SEÇÃO II 
DA DEMARCAÇÃO DOS TERRENOS DE MARINHA 

Art. 9º É da competência do Serviço do Patrimônio da União 
(S.P.U.) a determinação da posição das linhas do preamar 

médio do ano de 1831 e da média das enchentes ordinárias. 

 
 
 
Lei nº 9636/98 dispõe sobre a regularização, administração, 
aforamento e alienação de bens imóveis de domínio da União, 
altera dispositivos dos Decretos-Leis nos 9.760, de 5 de setembro 
de 1946, e 2.398, de 21 de dezembro de 1987, regulamenta o § 2o 
do art. 49 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
e dá outras providências. Segundo a supracitada lei. (grifo 
nosso) 

Da Inscrição da Ocupação 
(Redação dada pela Lei nº 11.481, de 2007) 

[...] 

        Art. 7o  A inscrição de ocupação, a cargo da Secretaria do 
Patrimônio da União, é ato administrativo precário, resolúvel a 
qualquer tempo, que pressupõe o efetivo aproveitamento do terreno 
pelo ocupante, nos termos do regulamento, outorgada pela 
administração depois de analisada a conveniência e oportunidade, e 
gera obrigação de pagamento anual da taxa de ocupação. (Redação 
dada pela Lei nº 11.481, de 2007)  (grifo nosso) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11481.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11481.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11481.htm#art1
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[...] 

Art. 9o É vedada a inscrição de ocupações que: 

II - estejam concorrendo ou tenham concorrido para 
comprometer a integridade das áreas de uso comum do povo, 
de segurança nacional, de preservação ambiental ou 
necessárias à preservação dos ecossistemas naturais e de 
implantação de programas ou ações de regularização fundiária 
de interesse social ou habitacionais das reservas indígenas, das 
áreas ocupadas por comunidades remanescentes de quilombos, 
das vias federais de comunicação e das áreas reservadas para 
construção de hidrelétricas ou congêneres, ressalvados os 
casos especiais autorizados na forma da lei. (Redação dada pela 
Lei nº 11.481, de 2007) (grifo nosso) 

        Art. 10. Constatada a existência de posses ou ocupações em 
desacordo com o disposto nesta Lei, a União deverá imitir-se 
sumariamente na posse do imóvel, cancelando-se as inscrições 

eventualmente realizadas. 

Parágrafo único. Até a efetiva desocupação, será devida à União 
indenização pela posse ou ocupação ilícita, correspondente a 10% 
(dez por cento) do valor atualizado do domínio pleno do terreno, por 
ano ou fração de ano em que a União tenha ficado privada da posse 
ou ocupação do imóvel, sem prejuízo das demais sanções 
cabíveis.(Lei nº 9636/98) 

 

 

(FOTO nº 5 – foto aérea das barracas da Praia do Futuro-  

Fonte: arquivo pessoal do Dr. Antônio Jeovah de Andrade Meireles) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11481.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11481.htm#art1
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Para melhor compreender o que são os terrenos de marinha, precisa-se 

adentrar na história do próprio Brasil. A princípio vale salientar a conceituação do 

vocábulo. Terreno da marinha significa terrenos relativos ao mar, não possuindo 

relação à marinha do Brasil, como muitos leigos podem pensar. 

 

O conceito de Terrenos de Marinha se prende à orla marítima e à 
movimentação das marés, ou seja, ao percurso das águas do mar 
em direção das águas do mar em direção às praias e ao litoral. 
[...] 
 
O Decreto-Lei nº 9.760/46 em seu artigo 2º  conceituou os Terrenos 
de Marinha como sendo aqueles que estão a uma profundidade de 
33 metros medidos horizontalmente, para a parte da terra, tendo 
como ponto de partida para esta medição a preamar-média de 1831. 
(Cretella Jr., 2009, p. 62) 
 
A origem desse parâmetro diz respeito à ordem Régia de 1818, que 
dispôs em seu texto, 15 braças craveiras contadas da linha d‘água 
para dentro, sendo que essas braças ou então braçadas trata-se de 
antiga unidade de cumprimento usado para medir a altura.(Lima, 
1970, p.40) 
 
 
 

Alguns entendem que os 33 metros estabelecidos pelo Decreto-Lei nº 

9.760/46 foram modificados pelo Ato das Disposições Transições da Constituição 

Federal de 1988 em seu art. 49: 

 

Art. 49. A lei disporá sobre o instituto da enfiteuse em imóveis 
urbanos, sendo facultada aos foreiros, no caso de sua extinção, a 
remição dos aforamentos mediante aquisição do domínio direto, na 

conformidade do que dispuserem os respectivos contratos. 

[...] 

§ 3º - A enfiteuse continuará sendo aplicada aos terrenos de marinha 
e seus acrescidos, situados na faixa de segurança, a partir da orla 

marítima. 
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(FIGURA nº 6 -  responsáveis Guto de Castro Neto e Edgel Joseph. 

Fonte:Diário do Nordeste) 
 

Em 2009 foi realizada uma perícia para analisar a linha de preamar e eis 
aqui os resultados prévios: 

 
 

[...] 
 
Na manhã de ontem, estiveram na Praia do Futuro representantes do 
MPF, da Gerência Regional do Patrimônio da União (GRPU), da 
Justiça Federal, da Associação dos Empresários da Praia do Futuro 
e técnicos que realizarão a perícia. 
 
De acordo com Erasmo Pitombeira, especialista em hidráulica 
marítima, a ultima definição oficial da linha de preamar da Praia do 
Futuro é muito antiga. ―O nível máximo das marés cheias foi traçado 
em 1831, na época do Império. Desde aquela época o mar avançou 
cerca de 400 metros, com intervenções como o espigão do 
Titanzinho com 900 metros de extensão‖. 
 
Além da indefinição da linha de preamar, a ausência de uma 
legislação específica, segundo Pitombeira, também permitiu a 
ocupação desordenada da Praia do Futuro. ―A lei do gerenciamento 
costeiro só foi publicada em 1988. Anterior àquele ano, tanto na 
Praia do Futuro como em toda orla de Fortaleza, foram sendo 
erguidas várias estruturas. Hoje é diferente, é quase impossível 
alguém, ocupar uma duna. Mas, observamos que ainda há muitas 
omissões‖, disse o engenheiro Erasmo Pitombeira. 
 
Ele defende que, após definida a área de praia, é preciso haver 
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coerência no momento das decisões. ―Os abusos existem. mas 
também é necessário considerar a atividade turística. Não pode ser 
tão aberto nem rígido demais. O fato é que precisa de uma 
ordenação. O uso tem que ser civilizado, considerando a questão 
ambiental‖. 
 
O artigo 63 do Plano Diretor Participativo de Fortaleza (PDPFor), 
aprovado em dezembro determina a desocupação de toda a faixa de 
praia na Praia do Futuro para a criação das Zonas de Proteção 
Ambiental (ZPAs). A legislação restringe à área apenas o uso indireto 
dos recursos naturais — aquele que não envolve consumo, coleta, 
dano ou destruição desses recursos. Assim, não deve haver 
ocupação na faixa de Praia, segundo o PDPFor. 
 
―O próprio Plano Diretor da cidade, aprovado recentemente, 
transforma a área em não edificante, reforçando o argumento do 
MPF‖, lembra o procurador Alessander Sales. (Castro Neto) 

 
 
 

 

Um dos grandes problemas para a resolução da problemática na área das 

barracas da Praia do Futuro diz respeito à estipulação da extensão  faixa de praia e 

da linha de preamar, especialmente porque os donos das barracas não concordam 

com a linha de preamar e com cálculos da SPU (Superintendência do Patrimônio da 

União). No dia 12 de junho está agendada uma audiência com a Comissão de 

Turismo da União para avaliação do caso. Os barraqueiros alegam que vários 

empregos são justamente conferidos aos moradores pobres da adjacência. O 

problema é: em quais condições de trabalho estas pessoas estão?! 

 

A Comissão de Turismo e Desporto aprovou, na tarde desta terça 

(25), um requerimento para a realização de uma audiência pública no 

próximo dia 12 de junho para analisar a metodologia utilizada pela 

Secretaria de Patrimônio da União (SPU) na demarcação dos 

terrenos da Marinha na costa brasileira, chamados de terrenos de 

preamar.Os critérios adotados pela SPU, com o passar dos anos, 

foram criticados por geógrafos e oceanógrafos pela pouca precisão. 

Isso causaria a apropriação indevida pela União de propriedades 

privadas limítrofes aos terrenos de marinha, e consequentemente 

criaria pagamentos de taxas de ocupações em caráter perpétuo. 

Além disso a questão também tem causado conflitos entre a SPU e 

municípios, como na aprovação de loteamentos.Ao analisar o 

problema, o deputado André Figueiredo chegou à conclusão que é 

necessário realizar uma audiência pública para discutir o tema com 

representantes da SPU, da Advocacia Geral da União e de 
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representantes da sociedade civil. ―Nós precisamos discutir no 

âmbito dessa comissão algo que tem sido motivo de muitas 

polêmicas praticamente em todas as cidades praianas do nosso país, 

que é a indefinição do que é chamado de preamar e tem levado a 

Secretaria do Patrimônio da União a tomar algumas medidas 

arbitrárias que estão comprometendo alguns pontos que são 

historicamente turísticos em nosso país.‖  

Ceará 

A região litorânea de Fortaleza (e outras regiões túristicas do Ceará, 

como Canoa Quebrada, em Aracati) também sofrem com a ação da 

SPU. Empresários donos de cerca de 120 barracas da Praia do 

Futuro, um dos principais pontos turísticos de Fortaleza, vêm 

travando uma guerra de liminares e mandados de segurança há mais 

de 7 anos para garantir a permanência no local. ( Ascom Lid/PDT, 

2012) 
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CAPITULO 3.  A TRANSFORMAÇÃO NA ÁREA DAS BARRACAS DA 
PRAIA DO FUTURO 

 
 
 
 
 

3.1. O CRESCIMENTO DA FORTALEZA COMO POLO TURÍSTICO E O 
SURGIMENTO DAS BARRACAS 

 
 

A cidade de Fortaleza foi elevada à categoria de Vila em 1726 chegando 

à condição de cidade em 1826. Por volta do final do século XIX, Fortaleza passou de 

somente 40.902 habitantes para, em menos de um século, ultrapassar a cifra de 

dois milhões (Silva apud Bernal, 2004), tornando-se uma das cinco principais 

metrópoles do Brasil. 

O final do século XX foi marcado pelos crescentes incentivos ao turismo 

(local e internacional) nas cidades litorâneas, a exemplo de Fortaleza. 

Segundo Fechine, Peaulvast  e Sales (2011): 

 

 

Antes da década de 1940, a faixa leste de Fortaleza não era 
urbanizada  
 
 
[...] 

 
As implicações da construção do porto foram notáveis - com a 
destruição das praias na faixa norte, os veranistas procuram novos 
refúgios. Inicia-se então o processo de ocupação do setor leste a 
partir do final da década de 1960: estradas são abertas para dar 
acesso à área, prédios são erguidos e muitos clubes sociais saem da 
Praia de Iracema para a faixa leste. É lá onde estão, desde então, as 
melhores praias, uma ampla faixa de areia, área não urbanizada e 
dunas.  
 
 

 

Ao falar da região leste de Fortaleza, em especial a região da Praia do 

Futuro, a professora Cleide Bernal (2004,p.170) considera que: 

 
A presença de favelas é também uma característica da região leste 
em toda a sua extensão. Já a Praia do Futuro tem como 
característica marcante a presença de grandes vazios urbanos 
devido às área das dunas, algumas já ocupadas de forma irregular, e 



47 

 

 

 

à elevada salinidade, que contém a demanda de imóveis e dificulta a 
valorização dos lotes, uma das razões para a expansão da cidade 
em direção sudeste, via Cocó. 

 
 

Desde a construção do Porto do Mucuripe, a área da Praia do Futuro 

passou e ainda passa por várias transformações ao longo dos anos. Através das 

fotos abaixo expostas, pode-se verificar que dos anos 60 até os dias atuais as 

modificações na região foram inúmeras, a exemplo das fotos a seguir que mostram 

a evolução da região da Praia do Futuro, desde a década de 60 (sessenta), com as 

modificações advindas da construção do Porto até o início do surgimento das 

barracas e sua evolução da década de 70 (setenta) até os dias atuais com o 

aumento exacerbado da área que ocupam as barracas, assim mostram as fotos a 

seguir: 

 

 

(FOTO nº 6 -Praia do Futuro situada à esquerda da foto em 1960 

 Fonte: Arquivo Nirez) 

 

 

(FOTO nº 7   -Praia do Futuro anos 70-Fonte: Postal Edicard, 
SkyscraperCity.com) 
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(FOTO nº 8 -Praia do Futuro anos 80 -Fonte: SkyscraperCity.com) 

 
 

 
(FOTO nº 9 - Barracas da Praia do Futuro atualmente- Fonte:Setur/CE) 

 

 

Como se pode observar pelas fotos acima mostradas, desde a construção 

do Porto do Mucuripe que a região da Praia do Futuro vem se transformando muito, 

principalmente após a instalação das barracas.  

A região das barracas encontrava-se na década de 70 e início de 80 (em 

sua maioria) antes da Avenida Zezé Diogo e Dioguinho, após este período, elas 

passaram a se localizar posteriormente, adentrando em faixa de praia e terrenos de 

marinha. 
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De acordo com levantamento feito pelo Ministério do Meio Ambiente 

(1996), metade da população brasileira residia a não mais de 200 km do mar, 

podendo-se chegar a um efetivo de mais de 85 milhões de habitantes, cuja forma e 

vida impacta diretamente os ambientes litorâneos.   

 

[...] a costa brasileira abriga mais de 20% da população brasileira, 
distribuída em 412 municípios. A maior concentração populacional é 
encontrada nas regiões metropolitanas das grandes capitais. 
Enquanto a densidade média nacional é de 17hab/km²,  a zona 
costeira alcança 87 hab/ km², originando uma variedade de tipologias 
e conflitos de uso e pressão sobre o que resta de suascaracterísticas 
ambientais, com destaque para a poluição marinha por fontes 
terrestres (MMA, 2002).‖  (IBGE, 2005)  
 

 Eis aqui a situação das barracas, um modelo de evolução do comércio e 

turismo predatório sem o devido licenciamento ambiental ou autorização judicial. 

Mediante o exposto pelo professor Dr. Eustógio Dantas (2009, p. 48, 49): 

 

Caso peculiar na análise do turismo litorâneo é o das metrópoles 
nordestinas, ao incorporarem as zonas de praia dos municípios à 
lógica de valorização turística alicerçada pelo PRODETUR-NE a 
partir do final do século XX (anos 1980-1990). 
 
 

Atualmente, Fortaleza foi um dos municípios com maior contingente 

populacional no ano de 2010, com cerca de 2.447.409 habitantes e conforme 

informações provenientes da Secretaria de Turismo do Estado (SETUR) no ano de 

2009 o Ceará recebeu 2.466.511 turistas via Fortaleza, um aumento de cerca de 

38,23% em comparação com o ano de 2004. Os meses de Janeiro, Julho e 

Dezembro são historicamente os que mais recebem turistas no Estado. Somente no 

ano de 2009, aproximadamente 91,50% das pessoas que visitaram o Ceará era 

advindo do chamado turismo interno, ou seja, 2.256.858 visitantes vieram dos 

diversos Estados brasileiros (IPECE, 2011). 

Segundo o Banco do Nordeste: 

O Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste 
(PRODETUR/NE) é um programa de crédito para o setor público 
(Estados e Municípios) que foi concebido tanto para criar condições 
favoráveis à expansão e melhoria da qualidade da atividade turística 
na Região Nordeste, quanto para melhorar a qualidade de vida das 
populações residentes nas áreas beneficiadas. O PRODETUR/NE é 
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financiado com recursos do BID e tem o Banco do Nordeste como 

Órgão Executor.(Banco do Nordeste, Prodetur, 2011) 

 

O chamado PRODETUR/NE II possui o PDITS - Plano de 

Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável inclui Fortaleza e a Praia do 

Futuro no ―Pólo Costa do Sol‖.  

Hoje, a cidade de Fortaleza é um dos principais pontos turísticos do Brasil 

e, portanto muito propença a construções de intituito turístico de maneira ilegal ou 

com desconformidade perante a legislação vigente.  

Segundo a Instrução Normativa nº 02/ 2007, dispõe sobre o licenciamento 

ambiental de complexos turísticos e hoteleiros no Ceará classifica todos os critérios, 

conceitos e procedimentos a serem aplicados no licenciamento ambiental deste tipo 

de empreendimento, com base nas atribuições legais da SEMACE 

(Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará), mediante o exposto o art. 

9º da Lei Estadual nº 11.411, de 28.12.87 (Toda a Instrução Normativa 

referente ao licenciamento ambiental de complexos turísticos e hoteleiros no 

Ceará segue em anexo a esta dissertação –Instrução Normativa nº 02/2007). 

 

Os investimentos privados  também  se  inserem  na  nova lógica. A 
hotelaria, como investimento privado relacionado ao fuxo turístico, 
demonstra bem essa lógica de valorização das zonas de praia. Este 
setor  transfere suas atividades do Centro de Fortaleza para os 
bairros  litorâneos, principalmente  a  avenida Beira-Mar. 
Os investimentos indicados  inauguram  o  período  no qual Fortaleza 
começa a ampliar  sua  zona  de  in0uência  direta com a 
urbanização do litoral, assinalando, portanto, nova etapa de seu 
desenvolvimento, cujas características fundamentais  são  
estruturação  e  fortalecimento  das  relações  espaciais com o litoral. 
A inscrição de Fortaleza nas políticas públicas e privadas de  
desenvolvimento do  turismo,  suscita  a  construção de nova cidade 
inspirada nas novas relações da sociedade com o litoral, atualmente  
eleito  como  lugar privilegiado, porquanto põe  em xeque a divisão 
clássica da cidade em duas partes, a leste e a oeste: a primeira mais 
bem cuidada e a segunda ―abandonada pelo poder público.(Dantas, 
2011) 

 

Fortaleza hoje se encontra dentre as 5 (cinco) principais capitais do 

Brasil, com um fluxo turístico e imobiliário de grande porte, mas, infelizmente, 

para os habitantes que nela vivem, é latente a falta de estrutura e 
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planejamento urbano, social e econômico, uma tristeza para a tão afamada 

―terra do sol‖. 

Com a internet e a globalização, o número pessoas de todo o 

mundo estão querendo conhecer de perto as belezas de Fortaleza, portanto, 

os índices do turismo na capital cearense só tendem a crescer ano após ano. 

 

[...] o turismo privilegia o âmbito econômico, materializado na 
produção e consumo de diversos bens, nos serviços de empresas de 
transporte, de hospedagem e alimentação e na transferência de 
capitais. Fortalece, desta forma, o comércio, que depende, no 
entanto, dos fluxos e da sazonalidade. As dimensões social, cultural 
e política também enriquecem o conceito de turismo, sem esquecer 
os aspectos ambiental, comportamental, ideológico e técnico-
científico. ( Fonteles, 2004, p. 82) 

 

Segundo a SEMAM (Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Fortaleza) 

e o seu Diagnóstico ambiental de 2003 (segue em anexo), a Praia do Futuro compõe 

uma sub-bacia juntamente com a Praia do Mucuripe, Praia do Titanzinho, e quanto à 

ocupação tem-se uma área residencial mais rarefeita, visto que o foco é o turismo e 

de lazer. 

Ainda mediante o exposto pelo Diagnóstico Ambiental, os bairros Praia do 

Futuro I e II a primeira faixa marítima se encontra subutilizada em termos turístico ou 

inverso da segunda parte, onde a urbanização floresceu por volta dos anos 70 e 80, 

com edifícios residenciais em pouca quantidade, ou invés das barracas que ocupam 

toda a área da orla1, gerando impactos socioambientais em toda esta região. 

Mediante o BID (Banco Internacional de Desenvolvimento) e o Habitador 

as barracas de praia possuem áreas de risco com lixo nas margens das praias e 

problemas de esgotos. 

Faz-se importante, ou mesmo urgente, que tanto a população local 

quanto os turistas que vão para a região das barracas da Praia do Futuro repensem 

sobre o modo como estão praticando o lazer naquela região, ou seja, um turismo 

extremamente predatório que não pensa nos ecossistemas locais, como também 

                                                             

1 FORTALEZA. SEMAM – Secretaria Municipal do Meio ambiente. Inventário Ambiental de Fortaleza. 

Diagnóstico, versão final. ASTEF/ Associação ténico científica Paulo de Frotin. IBI. TUPI Projetos e 
Consultoria. Geophtoto, Geoprocessamento & Sensoriamento remoto Gryphto Engenharia e 
Representações, novembro, 2003. Este Documento segue em anexo à presente Dissertação (versão 
capa dura) de mestrado. 
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nas populações que residem nas adjacências, causando problemas socioambientais 

indeléveis para os residentes naquela área. 

Portanto, faz-se necessária uma avaliação da atual da área das 

barracas, para se fazer um exame se as mesmas extrapolam o perímetro 

permitido por lei, inclusive se fosse por meio de enfiteuse, passando à faixa 

de praia, ou seja, de propriedade da União e um bem de uso comum do povo, 

considerando assim, um turismo extremamente predatório que visa somente 

os lucros provenientes do turismo, implicando em impactos socioambientais, 

que fere a ética ambiental, além de prejudicar tanto os ecossistemas da 

região, como também a população local. 

 

 
3.2. POLÍTICAS PÚBLICAS E LEGISLAÇÃO 
 
 
 

 
3.2.1. O PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE FORTALEZA - PDPFOR/2009  
 
 

Primeiramente, vale salientar que antes do PDPFOR/2009 existiam outros 

meios para a organização político-administrativa de Fortaleza.  

Em 1972, com financiamento do Governo Federal, surgiu o PLANDIRF 

(Plano de Desenvolvimento Integrado para a Região de Fortaleza). 

 Dentre suas estipulações encontravam-se projetos para o sistema viário 

das Avenidas Zezé Diogo, dentre outras, além do ―desfavelamento‖, criação de 

conjuntos habitacionais. 

 Em 1975, um novo Plano Diretor Físico foi proposto com a incumbência 

de fazer a construção da Avenida Zezé Diogo e Dioguinho e da Praça 31 de março, 

na Praia do Futuro.  

Durante esse período houve uma expansão para a área leste de 

Fortaleza e um aumento do setor viário nesta direção fato que acelerou a 

especulação imobiliária sem o devido controle e fiscalização do Poder público 

Municipal (Costa, 2009, p160) ocorrendo rapidamente o aumento dos problemas 

sociais devido à expulsão das comunidades carentes para regiões não apropriadas 

para o assentamento urbano.  
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Toda a cidade de Fortaleza hoje padece com as consequências de um 

crescimento sem o devido planejamento urbano e muitas famílias se arriscam em 

zonas de risco.  

A área da Praia do Futuro não é exceção, haja vista o que se vislumbra 

nas proximidades da região como mostra a imagem a seguir do entorno dos bairros 

Praia do Futuro I e II:  

 

(FOTO nº 10  - Assentamentos irregulares do entorno da área de estudo - 

Fonte: Arquivo pessoal) 

 

Em 1981 foi instituído o Código de Obras e Posturas de Fortaleza (Lei nº 

5.530/81), em 1992 é aprovado o PDDUFOR (Plano Diretor de Fortaleza) e em 1996 

é criada a Lei de Uso e Ocupação do Solo (Lei nº 7.987/96) servindo de base para a 

gestão pública do município de Fortaleza. 

 Somente em 2001 houve a criação do Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257, de 10 

de julho de 2001) e em 2009 foi finalmente aprovado o PDPFOR (Plano Diretor 

Participativo de Fortaleza (Lei Complementar nº 062, de 02 de fevereiro de 2009). 

Segundo o IAB- (Institutos dos Arquitetos do Brasil)- Departamento do Ceará 

(2010): 

 
 

 Plano Diretor que está em vigor em Fortaleza demorou cinco anos 
para ser aprovado. Boa parte do tempo ficou em gavetas, mas 
também houve diversas discussões, audiências públicas, 
conferências, polêmicas. Até que, no finzinho de 2008, conseguiu a 
primeira aprovação na Câmara Municipal, por consenso - a 
publicação no Diário Oficial do Município só se deu em 13 de março 
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de 2009, há pouco mais de um ano. Ao sancionar a lei, a intenção da 
gestão pública é que o plano valha como orientador dos rumos dos 
investimentos e das ações na cidade pelos dez anos seguintes, 
estabelecendo prioridades e regulando o uso do solo de acordo com 
o que ficou consentido para cada localidade. A abrangência do plano 
é bem ampla, com uma forte ênfase para questões socioambientais, 
ressaltando a necessidade de buscar meios para melhorar a 
qualidade de vida da população, mas pelo uso responsável dos 
recursos naturais disponíveis. 

 
 
 
 

O PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO/ 2009 do município de Fortaleza 

mostra em seus dispostos uma tentativa de conferir novos rumos para a questão do 

Meio Ambiente urbano e posiciona a Praia do Futuro dentre a Macrozona de 

Proteção Ambiental (art.59 e seguintes), sendo que a faixa de praia como Zona de 

Preservação Ambiental (ZPA – art. 63) e Zona de Interesse Ambiental (ZIA –art. 72) 

a própria Praia do Futuro. (grifo nosso), a Zona da Orla (ZO- art. 111) e da Zona 

Especial do Projeto Orla (Zepo – art. 144 a 148). 

O Zoneamento em sentido mais abrangente considera-se um instrumento, 

uma forma de fazer a distribuição da propriedade do solo e dos recursos naturais, 

inclusive o cumprimento do planejamento das cidades e de sua função social.( Silva, 

2007, p. 151-152) 

Ainda mediante o PDPFOR: 

 

Art. 72 - A Zona de Interesse Ambiental (ZIA) corresponde às áreas 
originalmente impróprias à ocupação do ponto de vista ambiental, 
áreas com incidência de atributos ambientais significativos em que a 
ocupação ocorreu de forma ambientalmente inadequada. Parágrafo 
Único - A Zona de Interesse Ambiental (ZIA) se subdivide nas 
seguintes zonas: I - Cocó; II - Praia do Futuro. 
 
Art. 73 - São objetivos da Zona de Interesse Ambiental (ZIA): I - 
compatibilizar a conservação dos sistemas ambientais com uso 
sustentável dos recursos naturais; II - qualificar os assentamentos 
existentes, de forma a minimizar os impactos decorrentes da 
ocupação  
indevida do território elevando os níveis da qualidade ambiental; III - 
disciplinar o processo de uso e ocupação do solo; IV - assegurar a 
sustentabilidade dos recursos naturais; V - regular o uso admissível 
dessas áreas, de modo a compatibilizar com os objetivos de 
conservação da natureza; VI - promover educação ambiental; VII - 
promover  a regularização fundiária, em especial nas áreas de 
interesse social classificadas como ZEIS, garantindo a qualidade 
ambiental. 
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A questão agora se encontra na regulamentação do Plano Diretor 

Participativo, visto que, sem o mesmo, fica sem a possibilidade de utilização, ou 

seja, uma zona de interesse ambiental fica sem respaldo perante o poder executivo, 

algo realmente terrível para a manutenção de vários ecossistemas. 

No decorrer das discussões sobre o assunto na Câmara dos Vereadores 

de Fortaleza em 20/03/2012: 

 

O Plenário da Câmara Municipal de Fortaleza aprovou, na sessão 

desta terça-feira (20), a mensagem que cria o Instituto de 

Planejamento de Fortaleza (Iplanfor). O projeto teve 24 votos 

favoráveis. De autoria do Poder Executivo, o projeto buscar criar o 

instrumento que vai preencher lacuna deixada em 1997, quando o 

Instituto de Planejamento do Município (Iplam) foi extinto. 

Cabe ao Iplanfor aplicar os instrumentos de planejamento municipais, 

propor a edição de normas reguladoras do Plano Diretor Participativo 

e revisar normas usbanísticas, como a Lei de Uso e Ocupação do 

Solo e o Código de Obras e Posturas, bem como formular, propor e 

acompanhar o planejamento da cidade, dentre outras atribuições. 

(Diniz, 2012) 

 

Diante do exposto, as barracas da Praia do Futuro não afetam somente o 

descrito no Plano diretor ou no Projeto Orla, elas fazem também um tipo de 

―segregação social,‖ onde somente as pessoas que possuem dinheiro podem 

usufruir da orla naquela região, ferindo as políticas públicas e o direito do cidadão. 

Muitos preferem fazer um replanejamento do lugar, mas sem tirar por 

completo a área das barracas de praia, assim como foi feito no Estado da Bahia e 

em outros também. 

De acordo com o Projeto Orla, existe uma necessidade da retirada das 

barracas para reavivar o ecossistema local. 

A seguir será realizada uma breve explanação sobre o projeto Orla e seus 

objetivos para a região das barracas de praia. 
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3.2.2. O PROJETO ORLA  
 

 
 

(FOTO nº 11-  Perspectiva da Praia do Futuro I e II e a 
indicação da áreaReferente ao Projeto Orla: Fonte GoogleEarth) 

 
 

 

Para a elaboração do Plano de Gestão integrada da Orla, a Equipe 

Técnica Municipal teve como Coordenador Executivo o Dr. Antônio Jeovah de 

Andrade Meireles. 

Segundo o Projeto Orla para Fortaleza, a área das barracas encontra-se 

hoje: 

 

Alteração da dinâmica costeira (formação de barreira aos 
sedimentos); Degradação paisagística e Ambiental (contaminação 
dos recursos hídricos por águas residuárias in natura); Privatização 
da faixa de praia; Diminuição da permeabilidade do solo.Ocupação 
em negativo (ocupação de vias).(Projeto Orla, 2006) 
 
 

 

Com participação da SEMAM, HABITAFOR, SEINF, SEPLA e as 

Secretarias Executivas (SERS), além de equipe técnica estadual, federal, sociedade 

civil e demais colaboradores. Por iniciativa do MMA (Ministério do Meio Ambiente), 

visando realizar uma gestão integrada para a realização do planejamento e ações na 
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orla. As Secretarias municipais se articularam com a SEMACE e a GRPU- Gerência 

Regional do Patrimônio da União para o desenho institucional. 

O Projeto Orla (Projeto de Gestão Integrada da Orla Marítima) 

implementado no art. 54 e 144 (Zona Especial do Projeto Orla) e seguinte do 

PDPFOR 2009; o Plano de Ação de Desenvolvimento e Cooperação Ambiental - 

Agenda 21 são alguns exemplos de projetos que deveriam ser aplicados na Praia do 

Futuro: 

 

 Art. 54 - São ações estratégicas da política de turismo: 
 
VIII – elaborar e implementar o Plano de Urbanização e de 
Requalificação da Orla Marítima de Fortaleza, levando em 
consideração as políticas de turismo, de desenvolvimento econômico 
e de meio ambiente, constantes deste Plano Diretor, assim como as 
diretrizes do Projeto Orla e os costumes e tradições locais, a fim de 
equacionar essas variáveis, objetivando o bem-estar social; 
 
(...) 
 
Seção IV 
Da Zona Especial do Projeto Orla (ZEPO) 
 
Art. 144 - A Zona Especial do Projeto Orla (ZEPO) é a área de 
implementação do Plano de Gestão Integrada da Orla Marítima - 
Projeto Orla. Art. 145 - São objetivos da Zona Especial do Projeto 
Orla (ZEPO): I - promover a melhoria da qualidade socioambiental da 
orla marítima e da balneabilidade das praias, em especial, para o 
lazer, turismo, valorização do patrimônio histórico e educação 
ambiental, levando em consideração a manutenção das atividades 
tradicionais, da diversidade biológica e da produtividade dos 
ecossistemas costeiros; II - estabelecer medidas de planejamento 
e gestão integradas, estratégicas e disciplinadoras de uso e 
ocupação da orla marítima, diretamente vinculadas a uma 
abordagem sustentável e participativa, considerando-se os 
aspectos socioeconômicos, ambientais e patrimoniais, através 
da articulação entre as 3 (três) esferas de governo e a sociedade 
civil; III - promover ações prioritárias de regularização fundiária nas 

áreas da União, através da celebração de convênio entre o Município 
e a Secretaria do Patrimônio da União (SPU) no sentido de garantir a 
segurança jurídica da posse e melhorar as condições de 
habitabilidade e de infraestrutura aos moradores dessas áreas por 
população de baixa renda. (grifo nosso) 
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UNIDADE DE PAISAGEM IV - Trecho 1 – da Rua Ismael Pordeus até a Rua 
Renato Braga. 

 
 
 

 
Situação atual 

(Figura nº7- Fonte: Projeto Orla) 
 
 

 
 

 
Situação tendencial 

(Figura nº8 - Fonte: Projeto Orla) 
 
 
 

 
Situação desejável 

(Figura nº9 - Fonte: Projeto Orla) 
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Praia recuperada ambiental e paisagisticamente. Área urbana 
recuperada e com livre acesso à faixa de praia garantido. As famílias 
ocupantes de áreas de risco e das vias públicas retiradas. Espaços 
livres e áreas verdes criados. Eficaz fiscalização com a obediência às 
legislações municipal referente ao uso e ocupação do solo (Lei 
7.987/96) e ao Código de Obras e Posturas (Lei 5.530/81) garantidos 
de acordo com o estabelecido a partir do Plano Diretor por ser uma 
área de uso comum (Lei 7.661/88 – Gerenciamento Costeiro e 
9.636/98 – Patrimônio da União). Barracas de praia retiradas da faixa 
de praia uma vez que não são permitidas pela legislação pertinente. 
Orla disciplinada.(Projeto Orla, 2006) 
 
[...] 
 
 
Ambiente recuperado e área urbana requalificada com espaços 
verdes para o lazer e o turismo instituídos e com melhor qualidade 
sócio-ambiental. Retirada das barracas da faixa de praia uma vez 
que não são permitidas pela legislação pertinente. Orla disciplinada. 
Zona Especial de Interesse Ambiental – ZEIA implantada. Eficaz 
fiscalização com a obediência à legislação municipal garantida 
quanto ao uso e ocupação do solo e ao Código de Obras e Posturas, 
estabelecida a partir do Plano Diretor por ser uma área de uso 
comum (Lei 7.661/88 – Gerenciamento Costeiro e 9.636/98 – 
Patrimônio da União). ( Projeto Orla, 2006,p.100) 
 

 
Se fossem seguidas as disposições do Projeto Orla, o correto seria a 

retirada das barracas para evitar maiores danos de cunho socioambiental e tentar 
restaurar o ecossistema da região. Em regiões como Salvador, isto foi realizado, nas 
em Fortaleza, as barracas permanecem no mesmo lugar, com poucas modificações. 

 
 

A AGU (Advocacia-Geral da União) emitiu parecer favorável à 

demolição de barracas da Praia do Futuro, em Fortaleza (CE), 

que estão em situação irregular. A previsão é de que até 

dezembro as construções ilegais sejam retiradas do local. 

 

O posicionamento foi tomado após a SPU (Superintendência do 

Patrimônio da União) provocar a AGU, por ter sido recomendada 

pelo MPF (Ministério Público Federal) a demolição das barracas. 

Em 175 páginas, o parecer informa que não há como manter as 

barracas na área, considerada terreno de marinha. De acordo com a 

Constituição Federal, esse tipo de terreno pertence exclusivamente à 

União. ―A ilegalidade é patente em todas as ocupações, que deviam 

ter sido construídos do outro lado da avenida‖, afirmou Isabel Cecília 

de Oliveira, advogada da União que assina o documento. 

No documento, a AGU pede a derrubada imediata das barracas 

desocupadas, abandonadas e em ruínas; a demolição das 

destinadas à moradia; a interdição daquelas sem 
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documentação/registro e das áreas excedentes das que tenham 

autorização; o cancelamento dos registros e termos de permissão de 

barracas em área de praia; e aplicação de multa aos inadimplentes e 

indenização para a ocupação de área de praia. 

Para José Arimateia, Procurador-Chefe da União no Ceará, a análise 

deste tema está sendo feita com muita cautela, pois se trata de 

matéria complexa, já que envolve barracas enormes, com 

infraestrutura para receber centenas de turistas. Alguns ocupantes 

entraram na Justiça para tentar continuar no local. Com informações 

da AGU. (Observatório Eco. Direito Ambiental, 2011) 
 

 

 

Segundo o Projeto Orla, as barracas devem ser retiradas, assim como 

foram na Bahia e em outros Estados para que o ecossistema local possa tornar a 

surgir. A questão é que muitas autoridades consideram que o melhor a ser feito é 

uma reorganização do espaço diminuindo o espaço das barracas, mas não 

chegando a tirá-las por completo. 

Atualmente a AGU (Advocacia Geral da União) se pronuncia de maneira 

mais cautelosa com relação a este assunto e abre a possibilidade para um 

reordenamento urbano e não somente pela retirada mais radical de todas as 

barracas.  

Atualmente a Ação Civil Pública está enfrentando problemas junto ao STJ 

(Superior Tribunal de Justiça), justamente porque existe uma dificuldade em se 

delimitar a linha de preamar e a faixa de praia, algo de grande relevância para que o 

processo tenha agilidade e se resolva por completo conforme as estipulações do 

Projeto Orla, ou seja, a retirada das barracas de praia para que o ecossistema 

anterior da região  possa tornar a surgir. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 

 

 

 

4. A RETIRADA DAS BARRACAS DA PRAIA DO FUTURO:  

UMA BATALHA JUDICIAL 

 

 

 

4.1. AÇÃO CIVIL PÚBLICA: ASPECTOS GERAIS 

 

A sociedade contemporânea vem enfrentando uma série de modificações 

ao longo dos últimos séculos, especialmente nos setores sociais, econômicos e 

políticos. 

Muitos consideram que a verdadeira expressão deveria ser ação coletiva, 

devido o direito a ser resguardado ser um direito coletivo, difuso, visto que a 

expressão ―meio ambiente‖ significa tudo o que nos cerca, por este motivo envolve 

várias áreas, necessitando de um estudo inter ou transdisciplinar. 

Através da Ação civil Pública abre-se um processo, ou seja, um caminho 

a ser percorrido judicialmente para a obtenção de um fim, no caso em questão da 

permanência ou não das barracas da Praia do Futuro e este caminho é justamente o 

processo. 

A Lei nº 7.347 de 24 de julho de 1985 (Disciplina a ação civil pública de 

responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e 

direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (VETADO) e dá 

outras providências). 

A legitimidade ativa para conceder a legitimação (legitimatio ad causam) 

para a proposição de uma Ação Civil Pública Ambiental baseia-se nas seguintes 

legislações: art. 5º da Lei nº LACP (redação da Lei nº 11.448/07) e o art. 82 do CDC 

– Código de Defesa do Consumidor ( Dantas, 2010, p.61): 

Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados 
concorrentemente: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) 

I - o Ministério Público, 

II - a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal; 

III - as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou 
indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/anterior_98/Mvep359-85.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9008.htm#art82


62 

 

 

 

destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este 

código; 

IV - as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e 
que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e 
direitos protegidos por este código, dispensada a autorização 
assemblear. 

§ 1° O requisito da pré-constituição pode ser dispensado pelo juiz, 
nas ações previstas nos arts. 91 e seguintes, quando haja manifesto 
interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do 
dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido. 

§ 2° (Vetado).(grifo nosso) 

 

Assim como no caso das barracas de praia, o MP- Ministério Público tem 

o direito de adentrar judicial com uma Ação Civil Pública, conforme o art. 129 da CF-

88 (Constituição Federal): 

 

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 

[...] 

III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção 
do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 

interesses difusos e coletivos; (grifo nosso) 

 

A sociedade em massa dos dias atuais precisava de um protetor a sua 

altura e o MP- Ministério Público (é hoje uma de suas funções institucionais) pode 

adentrar com Ações para defendê-la, a partir do momento que ocorreu a 

socialização e democratização do processo. (Milaré, 2009, p. 1061). 

O Código de Defesa do Consumidor modificou em parte a Lei da Ação 

Civil Pública em sua parte processual, como também a ampliou, haja vista que as 

questões relacionadas ao meio ambiente são transdiscisplinares e precisam de um 

estudo meticuloso de toda a sua extensão. 

Segundo o Código de defesa do Consumidor: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/anterior_98/vep664-L8078-90.htm#art51§3
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  Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, 
coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do 

Título III da Lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor.  

Art. 117. Acrescente-se à Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985, o 

seguinte dispositivo, renumerando-se os seguintes: (grifo nosso) 

 

Deve-se citar a Lei nº 8.625/93- Lei Orgânica Nacional do Ministério 

Público e a Lei Complementar 75- Lei Orgânica do Ministério Público da União, visto 

que ambas também preveem a proteção ao meio ambiente. 

A importância da Lei nº 7.347/85 deu-se também porque permitiu que 

outros pudessem adentrar com uma Ação civil Publica, além de conceber a mesma 

como uma ação coletiva, visto que os interesses ambientais são de cunho difuso e 

coletivo. 

Portanto, o processo, grosso modo, advém de um percurso jurisdicional 

que visa a resolução de inúmeras questões importantes e, dentre elas, está a 

proteção ao meio ambiente, seja ele artificial, do trabalho, cultural ou natural. 

 

 

 

 

4.2. APLICAÇÃO JURÍDICA NA ÁREA DAS BARRACAS DE PRAIA 

CAPÍTULO II 
DA UNIÃO 

Art. 20. São bens da União: 

IV as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros 
países; as praias marítimas; as ilhas oceânicas e as costeiras, 

excluídas, destas, as que contenham a sede de Municípios, exceto 
aquelas áreas afetadas ao serviço público e a unidade ambiental 
federal, e as referidas no art. 26, II;(Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 46, de 2005) 

[...] 

VII - os terrenos de marinha e seus acrescidos; (grifo nosso) 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc46.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc46.htm
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Para se entender a questão das barracas da Praia do Futuro, faz-se 

necessária a apresentação do significado de propriedade e da sua função social e 

ambiental, visto que existe uma Ação Civil Pública impetrada pela União, Ministério 

Público Federal e Prefeitura de Fortaleza contra os donos das barracas para a 

retirada das mesmas, considerando que as mesmas estão em faixa de praia e, 

portanto, ocupação de bem público e seus danos ao meio ambiente, implicando no 

art. 225 da CF-88 e correlatos na legislação infraconstitucional. (municipal e federal). 

Segundo o Estatuto da Cidade: 

 

DO PLANO DIRETOR 

Art. 39. A propriedade urbana cumpre sua função social quando 
atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade 
expressas no plano diretor, assegurando o atendimento das 
necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça 
social e ao desenvolvimento das atividades econômicas, 
respeitadas as diretrizes previstas no art. 2o desta Lei. (grifo 

nosso). 

 

Tudo começou após um processo administrativo enviado para o Ministério 

Público Federal que iniciou com a Ação Civil Pública de nº 2005.81.00.017654-5 

juntamente com a União e, posteriormente, o próprio município de Fortaleza (passou 

a autor em 2006) junto à 4ª Vara da Justiça Federal no Ceará. 

A região da Praia do Futuro é atualmente objeto de discórdia ambiental, 

política e jurídica. 

Existem hoje mais de 150 barracas (150 delas entre o Caça e Pesca e o 

Serviluz), muitas das quais servem apenas de moradia para os habitantes da região 

e que estão abandonadas. Várias estão irregulares junto à SGU – Secretaria de 

Gerenciamento da União. 

 O problema é que mesmo com tantas irregularidades, elas são 

responsáveis por um grande fluxo turístico em Fortaleza. A foto abaixo mostra o 

intenso fluxo de carros em frente às barracas. 
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(FOTO nº 12 - Vista do calçadão da praia -Fonte: Arquivo pessoal) 

 

 

Vale salientar que devido às irregularidades na região, a área está 

sofrendo vários danos ambientais provocados pela poluição, urbanização irregular, 

dentre outros aspectos que causam o ferimento da função socioambiental da 

propriedade, causando inúmeros danos ao meio ambiente como um todo. 

A tutela jurisdicional do dano ambiental coletivo é a Ação Civil Pública – 

LACP (Lei nº 7.347/85), para a obtenção de um meio ambiente sadio, considerando 

este um ―direito metaindividual‖ (difuso, coletivo). 

Segundo a supracitada Ação Civil Pública: 

 

Quarenta e três destas posses não têm qualquer registro ou inscrição 
junto ao órgão federal competente para autorizá-las ( v. fls. 10-11), 
no caso, a GRPU- Gerência Regional de Patrimônio da União. 
Simplesmente revelam a apropriação clandestina e particular de 
trechos inteiros da Praia do Futuro. 
Das cento e dez ocupações registradas ou inscritas, noventa e oito 
estabelecimentos ocupam áreas que excedem, em certos casos de 
muito, o tamanho da área a cujo uso fariam jus. Isso também se 
qualificaria como ocupação ilegal. Apenas 7,84% das barracas da 
Praia do Futuro permanecem nos limites inscritos na GRPU. 
Constatou-se também a realização por todos os réus de obras e 
construções em área de praia sem elaboração de EIA/RIMA e sem a 
devida autorização do poder público competente. 
Em face do narrado, os autores requerem liminarmente a imediata 
remoção de obstáculos que impeçam o livre acesso, em todas as 
direções, à área de praia, ou caso desobedeçam, que o faça a União, 
com auxílio de força policial e utilização dos meios necessários à 
remoção, correndo todas as despesas à conta dos réus; a imediata 
desocupação, com retirada de todos os apetrechos, das quarenta e 
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três barracas que ocupam clandestinamente a Praia do Futuro; a 
imediata demolição e recomposição das áreas em que foram 
implementadas construções e obras sem elaboração de EIA-RIMA e 
sem a chancela da União Federal. Requerem, ainda a proibição de 
realização de quaisquer obras ou benfeitorias que inovem o estado 
atual das barracas. Por último, postulam a desocupação, demolição e 
remoção de todos os estabelecimentos com irregularidades. 
[...] 
Mesmo que a área tivesse sido licenciada para o funcionamento 
destas barracas, ainda assim o licenciamento seria manifestamente 
ilegal, seja por conta da impossibilidade de aforamento da praia, bem 
público de uso comum do povo, seja porque esta modalidade de 
atividade empresarial acarreta enormes danos negativos ao 
ecossistema da praia, como denunciado no laudo. Os aspectos 
positivos da atividade das barracas, geração de emprego e renda, 
não podem ser protegidos, porque estão sendo conseguidos à custa 
da completa violação do ordenamento jurídico- constitucional, 
mediante a apropriação particular não autorizada da praia, bem 
público coletivo de impossível cessão, além do comprometimento e 
destruição de seu equilíbrio ambiental. O enorme impacto ambiental 
certamente causado por estas barracas não foi dimensionado pelo 
competente Estudo de Impacto Ambiental, o que constitui mais um 
motivo para cessar o seu funcionamento..(AÇÃO CIVIL PÚBLICA nº 
2005.81.00.017654-5, 2005) 
 

Além da falta dos relatórios dos estudos de impactos ambientais 

(EIA/RIMA), as barracas mesmo possuindo autorização da União, extrapolam os 

limites do pós-praia e adentram na faixa de praia que é um bem de uso comum do 

povo e área de não edificação (conforme legislação federal e municipal). 

Segundo o art. 225, § 1º. Inciso IV: ―Exigir, na forma da lei, para 

instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa 

degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará 

publicidade; (Regulamento‖)‖ 

Os donos das barracas também foram condenados ao pagamento das 

custas processuais e ao ressarcimento dos honorários periciais, bem como em 

honorários advocatícios no valor de R$ 100 mil (conforme o CPC- art. 20, § 4º). A 

Ação foi realizada pelos procuradores da República: Drs. Alexandre Meireles, 

Alessander Sales, Márcio Torres e Francisco de Araújo Macedo Filho.(GT-Racismo 

Ambiental, 2011) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11105.htm
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Aos donos das barracas também foi negado o ressarcimento em dinheiro 

pelos danos ambientais causados, visto que a ocupação já perdura por várias 

décadas, o que impossibilita obter um parâmetro possível, por este motivo, segundo 

o disposto na Ação Civil Pública, a compensação ecológica jurisdicional deverá ser 

realizada através da recuperação das áreas afetadas pelas ocupações. 

O pedido da Ação solicitando a Antecipação de tutela (antecipação dos 

efeitos da sentença) ainda se referiu à retirada imediata dos obstáculos que 

bloqueavam a passagem à faixa de praia, visto que prejudicavam a livre circulação 

de pessoas pela praia. 

Ainda segundo a supracitada Ação (STJ- Superior Tribunal de Justiça): 

 

a imediata remoção de todos os obstáculos que impeçam o livre 
acesso, em todas as direções, à área de praia, tais como cercas, 
cordas, muros, tapumes, tendas e quaisquer outros obstáculos que 
inviabilizem ou dificultem o irrestrito acesso dos cidadãos à área de 
praia. 
[...] 
inclusive suas instalações, suas construções, suas edificações, seus 
resíduos e seus materiais, recolhendo-se todo o lixo e resíduos dos 
estabelecimentos e das adjacências dos mesmos. 
 
 
 
 

Segundo a Lei de Gerenciamento Costeiro (Lei nº 7661/1988): 
 
 
 

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. 

     § 1º. Não será permitida a urbanização ou qualquer forma de 

utilização do solo na Zona Costeira que impeça ou dificulte o acesso 

assegurado no caput deste artigo. 

 § 2º. A regulamentação desta lei determinará as características 

e as modalidades de acesso que garantam o uso público das praias 

e do mar. 
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A Lei de Uso e Ocupação do Solo de Fortaleza (Lei nº7987/1996) 

determina que as faixas de praia sejam ―não edificantes‖ (non aedificandi) e 

destinam-se ao lazer e à prática de atividades esportivas.  

Conforme a legislação, a propriedade dos terrenos de marinha cabe à 

União, mas as praias?! Segundo Yoshida (2008, p.31), o bem de natureza ambiental 

caracteriza-se como difuso, não sendo nem público e nem privado (art. 81, § único, 

da Lei nº 8.078/90), e por este motivo tem de ser protegido, assim como no caso em 

questão, visto o próprio interesse da coletividade. 

 Mediante o exposto acima, entende-se que, para seguir a função social e 

ambiental da propriedade nas praias, deve-se considerar o bem de todos que a 

utilizam, sem discriminações ou exceções. 

Os donos das barracas, por via judicial, ainda tentaram alegar a Súmula 

17 do TRF (Tribunal Regional Federal) da 5ª Região que assim explana esta 

Colenda Corte, in verbis: “É possível a aquisição do domínio útil de bens públicos 

em regime de aforamento, via usucapião, desde que a ação seja movida contra 

particular, até então enfiteuta, sem atingir o domínio direto da União.‖ (grifo 

nosso). 

O Ministério Público Federal foi contra a colocação, visto o art. 2, inciso IV 

da CF-88, além do art. 10 da Lei de Gerenciamento Costeiro (Lei nº 7661/88), visto 

que existe a ocupação em área de praia que é um bem de uso comum do povo. 

A demarcação dos terrenos de marinha delimita qual a área gerenciada 

pela União.  

O Decreto-Lei 9.760 de 5-9-1946:  

 
Art. 2º - São , em uma profundidade  33 (trinta e três) metros, 
medidos horizontalmente, para a parte da terra, da posição da 
linha do preamar médio  1831: (grifo nosso) 

 
a) os situados no continente, na costa marítima e nas margens dos 
rios e lagoas, até onde se faça sentir a influência das marés; 
b) os que contornam as ilhas situadas em zona onde se façam sentir 
a influência das marés. 
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo a influência das marés é 
caracterizada pela oscilação periódica 5 (cinco) centímetros pelo 
menos do nível das águas, que ocorra em qualquer época do ano.  
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Outra questão: são proprietários do terreno ou enfiteutas, visto que estão 

em terreno de marinha pertencente à União?! Os que estão de acordo com o 

estipulado pelo Patrimônio da União (devidamente inscritos) podem ser 

considerados enfiteutas e os demais são apenas ocupantes irregulares da área. 

 Os que estiverem na condição de enfiteutas, não podem extrapolar seus 

direitos e avançar para a faixa de praia que é bem de uso comum de todos, sendo o 

mais vasto deles e de origem grega e não romana. 

Mesmo estando em terrenos de marinha e em conformidade com a Lei e 

a inscrição junto ao Patrimônio da União, o possuidor ainda tem obrigações a 

cumprir perante a União: 

 

O foro é o que se paga à União por não se ter o domínio pleno do 
imóvel. A Taxa de Ocupação refere-se a um direito precário sobre 
um imóvel e caracterizado pela existência de benfeitorias. O 
Laudêmio é o valor que se paga à União pela transferência onerosa 
do domínio útil (isto é, venda) em terrenos aforados ou ocupados 
(SOS Terrenos da Marinha). 

    

 

A enfiteuse é o mais vasto direito real sobre coisas alheias, o proprietário 

é chamado de senhorio direto e o que possui o domínio útil é o enfiteuta. Com 

relação aos terrenos de marinha está regulamentado pelo Decreto-Lei nº 9.760/46.  

Vare também salientar que, o ocupante tem de pagar a anuidade para a 

União, o contrato entre este e a União só possui validade quando o mesmo estiver 

regular perante à justiça, caso o contrário, serão apenas ocupantes irregulares. 

Os donos de barracas, que não estão inscritos junto aos anais do 

Patrimônio da União, são considerados apenas ocupantes irregulares, conforme o 

disposto acima. 

 

Segundo a Constituição Federal de 88:  

TÍTULO X 
ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS 

TRANSITÓRIAS 

Art. 49. A lei disporá sobre o instituto da enfiteuse em imóveis 
urbanos, sendo facultada aos foreiros, no caso de sua extinção, a 
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remição dos aforamentos mediante aquisição do domínio direto, na 

conformidade do que dispuserem os respectivos contratos. 

§ 3º - A enfiteuse continuará sendo aplicada aos terrenos de 
marinha e seus acrescidos, situados na faixa de segurança, a 

partir da orla marítima.” (grifo nosso) 

 
Mediante o Decreto-Lei acima relatado, os donos das barracas seriam 

enfiteutas, seriam caso estivessem regulares (inscritas) perante o Patrimônio da 

União.   

No caso dos donos das barracas ou não possuem este título ou excedem 

ao mesmo, passando do terreno de marinha para a chamada faixa de praia que é 

terreno de não edificação. 

 

Decreto-Lei nº 9.760/46 (dispõe sobre bens da União e dá outras 
providências) 

SEÇÃO IV  
DA DISCRIMINAÇÃO DE TERRAS DA UNIÃO  

SUBSEÇÃO I  

Disposições Preliminares  

Art. 19. Incumbe ao S. P. U. promover, em nome da Fazenda 
Nacional, a discriminação administrativa das terras na faixa de 
fronteira e nos Territórios Federais, bem como de outras terras 
do domínio da União, a fim de desscrevê-las, medí-las e 

extremá-las do domínio particular.  

        Art. 20. Aos bens imóveis da União, quando 
indevidamente ocupados, invadidos, turbados na posse, 
ameaçados de perigos ou confundidos em suas limitações, 

cabem os remédios de direito comum.  

[...] 

SEÇÃO V  
DA REGULARIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS 

PRESUMIDAMENTE DE DOMÍNIO DA UNIÃO  

        Art. 61. O S. P. U. exigirá de todo aquêle que estiver 
ocupando imóvel presumidamente pertencente à União, que 
lhe apresente os documentos e títulos comprobatórios de seus 

direitos sôbre o mesmo.  (Vide Lei nº 2.185, de 1954) 

Art. 63. Não exibidos os documentos na forma prevista no art. 
61, o S.P.U. declarará irregular a situação do ocupante, e, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1950-1969/L2185.htm#art3
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imediatamente, providenciará no sentido de recuperar a União 

a posse do imóvel  

 

Em 2007, o STJ (Superior Tribunal de Justiça) manteve as barracas de 

praia até o seu julgamento definitivo. Mediante estipulação do ministro-relator do 

caso, Raphael de Barros Monteiro Filho: 

 

Tais providências, quais sejam, a demolição das edificações que 
obstam o livre acesso à praia e a paralisação das atividades 
comerciais das barracas destituídas do devido registro, certamente, 
serão tomadas, de forma definitiva, caso a requerente (União) tenha 
êxito quando do julgamento do mérito da demanda. Como a situação 
de fato no local não se apresenta de modo uniforme, prematuro 
afigura-se decidir-se aqui, desde logo. (STJ- Superior Trbunal de 
Justiça) 
 

 

Vale salientar que a União considerou em seu pedido que a presença das 

barracas como lesão à ordem pública, sendo este não aceito pelo STJ, não 

negando, muito embora, a possibilidade de existência de irregularidades na região. 

Um dos réus na Ação entrou com um recurso (Agravo) que foi acolhido, 

em parte, pelo Tribunal Regional Federal (TRF) da 5ª Região. Após este recurso, a  

União interpôs um pedido de suspensão de liminar e de sentença reiterando os 

pedidos contra a permanência das barracas na Praia do Futuro. O pedido foi negado 

pelo presidente do STJ, contudo, ficaram proibidas as reformas, ampliações, ou 

seja, algum tipo de benfeitoria nas barracas de praia sem prévia autorização do 

Poder Público. 

No dia 21 de outubro de 2010, o juiz da 4ª Vara federal, José Vidal Silva 

Neto, determinou a desocupação e demolição das barracas, as estabelecidas pela 

Ação Civil Pública de 2005.(Justiça Federal, 2011) 

A Justiça Federal do Ceará determinou a desocupação e a demolição das 

barracas no dia 21 de outubro de 2010, mesmo assim elas continuam em pleno 

funcionamento. 

De acordo com a Associação dos Empresários da Praia do Futuro (AEPF) e 

sua presidente Fátima Queiroz confirmou que nos últimos cinco anos ocorreram 

tentativas para discutir o assunto mediante reuniões. 
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Através de publicação do dia 23 de outubro de 2010, o DIÁRIO DO 

NORDESTE (Araújo, 2010) explicou a defesa dos donos das barracas em questão: 

 

 

DEFESA 
 

Empresários preparam recurso 
A Associação dos Empresários da Praia do Futuro (AEPF), através 
de seu corpo jurídico, na pessoa do advogado Paulo Lamarão está 
formulando o recurso que impetrará apelando da sentença proferida 
na última quarta-feira, pelo juiz federal José Vidal Silva Neto, da 4ª 
Vara Federal, sentenciando que ocupantes de estabelecimentos 
(barracas) da Praia de Futuro a se adequarem, de imediato, à 
legislação vigente. 
Isto significa que, entre os 154 ocupantes dos estabelecimentos 
citados na Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal 
(MPF), União e Município de Fortaleza, as barracas irregulares terão 
que ser desocupadas e demolidas sob despesas custeadas pelos 
proprietários e, se preciso for, usando-se força policial. 
Segundo o advogado da AEPF, existem pontos fundamentais que 
precisam ser observados na sentença judicial e que vão servir para 
fundamentação de seu recurso. Primeiro, a demarcação da faixa de 
praia, que segundo ele, já existe há 66 anos, quando a União aforrou 
os 1.800 hectares em um grande loteamento; outro ponto 
questionado diz respeito a existência de EIA/Rima (Estudo de 
Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental), que 
determinou, por ação judicial que a Cagece estendesse o Sanear até 
aquela área. De acordo com Lamarão as barracas foram 
desenvolvidas de conformidade com projeto modulador. 
O advogado acrescenta, ainda, que das 154 barracas de praia 
citadas na sentença, somente 12 delas não possuem licença ou 
permissão para atuarem, as demais encontram-se dentro 
dalegalidade. 
 

Artur Bruno (PT) defendeu a proposta de um Termo de Ajustamento de 

Conduta (TAC) para corrigir eventuais excessos e o titular da Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente e Controle Urbano (SEMAM), Deodato Ramalho, lembrou não 

defender a simples retirada das barracas, ou seja, disse concordar que elas fiquem, 

desde que passem por um disciplinamento. (Mozarly, 2010) 

Segundo Alessander Sales, procurador da República no Estado do 
Ceará e autor da ação, a permanência das barracas causa impactos 
ambientais e contraria a Lei Federal de nº 7.661/88, que diz respeito 
ao gerenciamento costeiro. ―O objetivo da ação é devolver a faixa de 
praia para a população, que está sendo apropriada indevidamente 
por donos de barracas‖, afirma.(...)O procurador Alessander Sales, 
porém, garante que o intuito do MPF não é deixar o local sem 
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nenhum estabelecimento. Ele acrescenta que as barracas devem ser 
primeiramente retiradas, depois transferidas e padronizadas em um 
espaço fora da faixa de areia. Entretanto, o espaço situado fora da 
areia não comportaria a estrutura atual da maioria dessas barracas, 
considerando que muitas delas ocupam uma grande área. Por isso, 
os proprietários resistem à padronização, sob o argumento de ser 
algo inviável para continuidade dos negócios. (Saraiva, 2011) 

 

Para melhor compreender a situação, faz-se necessária a explicação em 

detalhes desta Ação civil Pública para a retirada das barracas em ordem 

cronológica: 

- AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0017654-2005.4.05.8100 

(2005.81.00.017654-5): AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E OUTROS 

PROCURADOR: ALEXANDRE MEIRELES MARQUES E OUTROS. 

RÉU: FRANCISCA SUZANETE PEREIRA E OUTROS. 

ADVOGADO: ARLETE A AMENT DAMASCENO E OUTROS 

4ª VARA FEDERAL 

Objetos: terrenos de marinha – bens públicos- Domínio público 

Administrativo. 

Esta foi a Ação do Ministério Público Federal e da União Federal contra 

cento e cinquenta e quatro ocupantes das barracas da Praia do Futuro. Separaram 

três grupos de grandes de graves irregularidades, a exemplo do livre acesso à praia, 

através de obstáculos como tapumes, muros, etc. 

Quarenta e três delas nem possuem qualquer registro ou inscrição 

juntamente ao órgão federal para dar a autorização de funcionamento que, no caso, 

é a GRPU (Gerência Regional de Patrimônio da União) para comprovar assim a 

enfiteuse. Como não possuem é somente uma ocupação clandestina.  

Das 110 (cento e dez) ocupações, 98 (noventa e oito) excede em seu 

espaço de ocupação, o que já qualifica como ocupação ilegal. Constataram que 

somente 7,84% das barracas estão no parâmetro descrito pela GRPU.  

Verificaram que as ocupações não possuem o EIA (Estudo de Impacto 

Ambiental) e o rima (Relatório de Impacto ambiental) que são preponderantes para a 

concessão do licenciamento ambiental. 
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A presente Ação solicitou então a imediata retirada dos obstáculos que 

impediam a passagem da população à praia, a demolição e recomposição das áreas 

que foram construídas irregularmente e sem EIA-RIMA e sem autorização da União. 

Em 2006, o município de fortaleza solicitou adentrar entre os litisconsortes 

ativos, ou seja, os autores da ação. 

O TRF da 5ª região rejeitou a exceção de suspeição e a marcação de 

perícia para a demarcação da linha de preamar mediante perito, professor de 

Engenharia da UFC- Universidade Federal do Ceará, para também esclarecer os 

quesitos técnicos como: a dinâmica das praias e das marés e a estrutura do 

ecossistema local. 

Pediu-se o julgamento antecipado da lide, haja vista todas as provas 

contundentes, inclusive de perícia. O Relator foi o Desembargador Federal José 

Maria Lucena. 

Durante este período foram realizadas fotos onde algumas barracas 

foram invadidas com vários problemas de lixo e danos ambientais. 

No laudo pericial verificou-se que a totalidade das barracas citadas  

estavam em área de faixa de praia, mediante o art. 10, § 3º, da Lei nº 7.661, 98, Lei 

de Gerenciamento Costeiro e sobre o espaço aonde estão instaladas, verificou –se 

ser terreno de marinha ou área de praia e muitas se alongam até o perímetro das 

dunas que é zona de APP (Zona de Preservação Permanente), causando também 

uma imensa vulnerabilidade ambiental.( AÇÃO CIVIL PÚBLICA nº 2005.81.00.017654-5).  

O laudo também confirmou que algumas barracas estão em área de 

berma, que seria logo após a faixa de praia, mas é um termo obscuro, inclusive a 

petição cita os dicionários Houaiss e o Aurélio para tanto. 

O legislador encaminhou-se para o uso convencional do termo praia 

contido na Lei de Gerenciamento costeiro e a definição de berma pelo estado e pela 

Lei Estadual nº 13.796/2006, seria a última parte da praia ou um pós-praia. 

O importante é que muitas das barracas citadas na Ação, não foram 

aforadas pela União e várias delas estão provocando danos ambientais, a exemplo: 

alterando a paisagem, afetando os ecossistemas locais, a produção de resíduos 

sólidos gerando poluição, inclusive sonora e visual, etc.. 

Na Ação ora exposta ainda é exposto como pode ser reconhecido o 

terreno de marinha, seria este através do art. 2º do Decreto-Lei de 1946, onde são 
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medidos horizontalmente em uma profundidade de 33 m para a terra, da posição da 

linha de preamar médio de 1831  medida pelas marés. 

Também é citado o objetivo constitucional de impedir a ocupação que 

represente um risco ambiental, em especial as irregulares, como no caso das 

barracas. 

Mediante o exposto na Ação, o que ocorreu foi um verdadeiro loteamento 

da Praia do Futuro entre um grupo de barraqueiros, podendo usufruir a mesma se 

puder consumir dos seus serviços, algumas, inclusive com verdadeiros ―parques 

aquáticos‖. 

Citando o art. 225, § 4º: ―[...] a zona costeira é um patrimônio nacional e 

sua utilização far-se-á na forma da lei‖. 

A AC nº 289096/SE, TRF da 5ª região, relator o Desembargador Federal 

Hélio Sílvio Ourem Campos trata: Ação Diversa de Imissão de Posse. Desocupação 

de área de marinha de uso comum do povo. Direito adquirido. Inexistência. 

Concluiu-se que a posse em terreno de marinha é precária e sujeita à revogação. 

Verificou-se a ausência de licenciamento ambiental o que impede tanto a ocupação 

de terrenos de marinha quanto de outros empreendimentos. 

No agravo de Instrumento nº 40396, TRF da 5ª Região, 4ª turma, relator 

Desembargador federal Marcelo Navarro considera que em terreno de marinha, 

sendo propriedade da União, deve garantir acesso irrestrito à população, por ser 

bem de uso comum do povo, não podendo ser explorado por particulares. 

A Apelação Cível nº 47375, 2ª turma do TRF da 5ª região com o 

Desembargador relator expõe que: não existe a necessidade e fixação da linha de 

preamar e que os barraqueiros estão em zona de praia e que não pode haver 

usucapião de terras públicas. Nesta Ação citou-se também a Súmula 17 e um 

parecer onde dizia que alguns barraqueiros possuíam o contrato de enfiteuse desde 

1944 com a Sra. Elisa Antônia Diogo Siqueira, na Imobiliária  Antônio Diogo. 

Recurso agora no STJ (Superior Tribunal de Justiça), REsp. nº 

855749/AL, 1ª Turma, Relator o Ministro Francisco Falcão: administração. 

Reintegração de posse. Imóvel da União de uso comum do povo. Terreno de 

marinha. Impossibilidade de regularização da ocupação [...]. 

O presente recurso foi aceito, em parte, pelo STJ. Ele reconheceu as 

irregularidades das ocupações e construções das barracas e da área excedente que 
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utilizavam, por isso, mandou fazer a retirada e demolição destas áreas. Condenou 

os réus também a recompor as áreas afetadas pelas ocupações irregulares, a fim de 

recuperar a vegetação nativa danificada. Houve o não aceite em dinheiro para o 

ressarcimento pelos danos ambientais, visto que é quase impossível mensurar, dada 

a quantidade de anos de irregularidades. Foi a aceito o pedido de tutela antecipada, 

conforme o pedido do TRF da 5ª região, não podendo, também fazer nenhuma 

benfeitoria nos locais e multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de 

descumprimento. 

Em 21 de outubro de 2010, a Justiça Federal do ceará julgou procedente 

a demolição das barracas da Praia do Futuro, mas no dia 22 de outubro, ou seja, 1 

(um) dia após esta decisão, o STJ mandou suspendê-la, alegando que era 

prematura. 

 

STJ mantém barracas na Praia do Futuro (CE) até o julgamento 
definitivo  

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou novo 
recurso da União contra a decisão que recusou o pedido de imediata 
demolição das 153 barracas instaladas na Praia do Futuro, na capital 
Fortaleza (CE). O presidente do STJ, ministro Raphael de Barros 
Monteiro Filho, foi o relator do caso. Para o ministro, é prematuro 
determinar a demolição das barracas e a paralisação das atividades 
naquela praia antes do julgamento do mérito da questão, que exige o 
exame de provas.  
 
―Tais providências, quais sejam, a demolição das edificações que 
obstam o livre acesso à praia e a paralisação das atividades 
comerciais das barracas destituídas do devido registro, certamente, 
serão tomadas, de forma definitiva, caso a requerente (União) tenha 
êxito quando do julgamento do mérito da demanda. Como a situação 
de fato no local não se apresenta de modo uniforme, prematuro 
afigura-se decidir-se aqui, desde logo‖, concluiu o relator.  
 
Segundo o presidente Barros Monteiro, a respeito do argumento de 
ocorrência de lesão à ordem pública, deve-se salientar que, ao negar 
o novo recurso, o STJ não nega ―a possível existência de 
irregularidades nas edificações existentes na Praia do Futuro, em 
Fortaleza/CE‖. No entanto, para o ministro, ―tais questões devem ser 
dirimidas nas vias próprias, dado que o mérito da controvérsia é 
insuscetível de apreciação em sede de suspensão de liminar (tipo de 
processo que, no caso em questão, foi analisado pela Corte 
Especial)‖.  
 
Barros Monteiro ressaltou, ainda, que o Tribunal Regional Federal da 
5ª Região, no julgado que negou a imediata derrubada das barracas, 
―buscando sustar o aumento do alegado dano ao terreno costeiro e à 
saúde pública, prudentemente proibiu ‗a realização de qualquer obra 
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ou benfeitoria não autorizada que inove o estado atual das barracas‘, 
o que minimiza, para o momento, as alegadas lesões‖. (STJ-Superior 
Tribunal de Justiça) 
 

Até o presente momento, o impasse sobre o caso das barracas da Praia do 

Futuro ainda permanece, o mesmo não ocorreu na Bahia, mais precisamente em 

Salvador, aonde já aconteceu o processo de derrubada das barracas de praia 

irregulares. Agentes da Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do 

Solo do Município (SUCOM) já derrubaram 240 barracas localizadas nas praias de 

Stella Maris, Praia do Flamengo, Patamares, Pituaçu, Jardim de Alah, Praia dos 

Artistas, Corsário,  Barra, Ondina, Rio Vermelho e Itapuã (Oliveira, Paiva). 

 

 

 

(FOTO nº 13 - barracas destruídas-  

Fonte:  A Tarde on line) 

        

Para o levantamento, o Instituto de Pesquisa Américo Barreira 
entrevistou cerca de duas mil pessoas, sendo a maioria da 
Região Metropolitana. Total de 914 pessoas disseram ser 
contra a retirada das barracas da praia, enquanto 910 são a 
favor do reordenamento. Apenas 130 indicaram ser a favor da 
retirada. A pesquisa abordou, ainda, pontos como a 
privatização do espaço público, influência das barracas no 
meio ambiente, e sua vantagem como atração turística.  

O trabalho destacou a padronização e a organização do uso 
da praia, e a diminuição da área das barracas. De acordo com 
o Dedé Teixeira, o único ponto onde a maioria dos 
entrevistados concorda foi na questão da reordenação. "Isso 
mostra que é hora de fazer uma requalificação. Há uma 
decisão da Justiça Federal determinando a demolição das 

http://www.atardeonline.com.br/cidades/noticia.jsf?id=5611085##
http://www.atardeonline.com.br/cidades/noticia.jsf?id=5611085##
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barracas", falou. Segundo ele, os problemas existem e 
precisam ser corrigidos. "Se não houver uma união de forças, 
perderemos um dos motores do turismo e da economia da 
nossa cidade. (Ceará-Assembléia Legislativa) 

 
 Após toda esta explanação fica a pergunta: Por que os barraqueiros não 

aceitam o fato de que estão desrespeitando a legislação e procuram meios de 

reorganização do espaço fazendo um turismo sustentável juntamente com a ajuda 

do governo ou de investidores nacionais ou internacionais?! Assim não seriam 

perdidos os empregos adquiridos e a celeuma poderia chegar a um fim. 

 Pode-se notar mediante as duas fotos logo abaixo (Fotos de nºs 14 E 15) 

que existem muitos terrenos desocupados e à venda logo após a Avenida Diogo e 

Dioguinho que poderiam ser utilizados como novos espaços para os barraqueiros ou 

para novas estruturas turísticas. 

 
 

 
 

(FOTO nº 14   -Vista panorâmica da Praia do Futuro- área das barracas -

Fonte: urban change- projetos urbanos – Alexandre Lõnngren ) 



79 

 

 

 

 
(FOTO nº   15    -  terreno na Praia do Futuro em frente às barracas de praia: Fonte: 

ROMCY E VIEIRA IMÓVEIS | TERRENO PRAIA DO FUTURO. 3.900M²) 

 
 

 
Acima se pode notar que existem inúmeros terrenos que podem ser 

utilizados como empreendimentos turísticos, tanto por brasileiros, quanto por 

estrangeiros, ou mesmo uma junção de ambos, não desrespeitando a legislação e 

contribuindo com o crescimento turístico de Fortaleza como um todo. 

Mesmo com todos os argumentos da justiça, os donos das barracas ainda 

acreditam que o STF pode ajudá-los nesta questão da permanência das barracas, a 

exemplo do exposto no Diário do Nordeste no qual o advogado dos mesmos, o Dr. 

Paulo Lamarão: 

 

Empresários das barracas da Praia do Futuro acreditam que a 
demarcação da linha de preamar, que define as terra de marinha, 
pode mudar com a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), de 
março deste ano, que modificou as regras de citação dos 
interessados na delimitação da área que pode ser ocupada por 
edificações.Para o advogado dos proprietários de barracas, Paulo 
Lamarão, a demarcação que vigora atualmente é ilegal porque foi 
feita de maneira aleatória, sem a utilização de material cartográfico.O 
julgamento, pelo STF, da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 
4262, impetrada em 2009, determina que pessoas certas e incertas 
que tenham material que sirva para delimitar a linha de preamar, 
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como mapas, plantas, cartografia, sejam citadas para contribuir com 
a delimitação pessoalmente e não mais por meio de edital, como era 
feito antes.Paulo Lamarão afirma que apenas 1% das demarcações 
no Ceará é legal. "O Patrimônio da União, somente por meio de um 
estudo cartográfico, poderia delimitar a faixa de praia". A confusão 
gira em torno dos limites de terreno de marinha e de área 
litorânea.Para o advogado, as barracas da Praia do Futuro não estão 
nem na faixa de areia e nem em terreno de marinha. "Todas as 
edificações estão a 120 metros da praia. A perícia, que foi feita a 
pedido do Ministério Público, disse que os estabelecimentos não 
ocupam a faixa costeira e nem terra de marinha".As linhas que 
atualmente definem os terrenos da União, em todo o Brasil, foram 
fixadas pela preamar média (LPM) do ano de 1831.No entanto, 
conforme certidão visada, em 1992, pela Delegacia do Patrimônio da 
União no Ceará, a LPM de 1831 não foi oficialmente demarcada na 
Praia do Futuro, em Fortaleza. Ainda segundo a certidão, a Avenida 
Zezé Diogo é o limite dos terrenos de marinha. O advogado Paulo 
Lamarão acrescenta que a decisão do STF tem repercussão em todo 
o Brasil."Vários estados já pediram ao Supremo a extensão da 
decisão para eles", informa.Conforme o superintendente do 
Patrimônio da União do Estado do Ceará, Clécio Jean de Almeida 
Saraiva, a decisão da 4ª Vara Federal, de outubro de 2010, de 
derrubar todas as barracas sem Registro Imobiliário Patrimonial (RIP) 
continua em processo até que os recursos sejam julgados.Isso 
porque, segundo ele, todas as barracas estão em faixa de praia (área 
não edificante). Saraiva destaca que, por enquanto, a demarcação 
da linha de preamar não vai mudar porque depende da intimação das 
pessoas que irão contribuir com material cartográfico."A citação vai 
demandar muito tempo porque teremos de notificar todos 
pessoalmente".A delimitação da linha de preamar será feita em todo 
o Ceará que, hoje, só tem 10% da área demarcada, que é a que está 

ocupada. ( DireitoCe, 2012) 

 

 

O fato é que, mesmo os barraqueiros concordando ou não com os 

pareceres anteriores, eles não podem negar o que consta na legislação, ou seja,  

faixa de praia é um bem de propriedade da União e de uso comum do povo e várias 

fotos comprovam que inúmeras barracas extrapolam inclusive o estipulado pela 

enfiteuse, ou seja, adentrando em faixa de praia. O ideal seria fazer uma nova 

remarcação com todos os técnicos necessários (oceanógrafo, geógrafo, etc.) para 

que se possa comprovar que, apesar de várias barracas não estarem em faixa de 

praia, os seus anexos (cadeiras com  guarda-sol e mesas) adentram em terreno da 

União. 
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CAPÍTULO 5. A APLICAÇÃO DA FUNÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA 

PROPRIEDADE URBANA NA ÁREA DAS BARRACAS DA PRAIA DO FUTURO 

 
 

 
 
5.1. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE URBANA: ORIGEM DO CONCEITO E 

DESENVOLVIMENTO 

 

 

Diversos doutrinadores admitem ser o vocábulo "propriedade" um pouco 

impreciso, considerando que ele provém do latim proprietas, derivado de proprius, o 

que significa toda relação jurídica de apropriação de um bem corpóreo ou 

incorpóreo. Outros estudiosos da doutrina jurídica, consideram a palavra 

"propriedade" derivada do termo domare, que significa sujeitar ou dominar. 

 

Na antiguidade, foi vinculada a divindades e a apelos morais. No 
período Romano, a propriedade assumiu diversificadas feições e não 
era estendida a todos os habitantes. No período feudal fragmentou-
se, possibilitando, até mesmo, o uso dos poderes que dele decorrem, 
sobre o mesmo bem, a diferentes pessoas. No liberalismo, foi 
unificada e tornou-se absoluta e inviolável. No Estado Social foi, 
formalmente, condicionada a novos valores, para, enfim, no Estado 
Democrático de Direito, assumir funcionalidade até então não 
prevista. ( Matias, Belchior, 2008, p. 1563). 

 

 

A concepção positivista considera que o proprietário, por ter direitos em 

relação à propriedade, também possui deveres, os quais devem ser cumpridos. 

Segundo Cretella Júnior(1998, p.169), em sua exposição acerca do início 

da propriedade romana: ―propriedade é o direito ou faculdade que liga o homem a 

uma coisa, direito que possibilita a seu titular extrair da coisa toda utilidade que esta 

lhe possa proporcionar.‖  
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O uso da propriedade pode ser tido como um dos deveres a cargo do seu 

titular. A sua utilização econômica o coloca na condição de proprietário-

empreendedor. 

A expressão "função social da propriedade" somente se expandiu como 

tese fundamentada nos princípios dos direitos reais a partir de Léon Dugüit. Este 

eloquente doutrinador fez várias palestras em Buenos Aires e publicações na 

França, aplicadas, posteriormente, na produção do livro "As Transformações Gerais 

do Direito Privado desde o Código de Napoleão"( Les transformations générales du 

droit prive depuis le Code Napoleón), de 1912. 

No presente livro, Dugüit exprimiu algumas de suas principais influências 

para desenvolver o tema, a citar o célebre Augusto Comte, pregando a inexistência 

de direitos subjetivos e Émile Durkheim, considerando que todo homem possui 

determinadas funções a serem cumpridas dentro da sociedade. 

Mediante o exposto por Moraes (1999, p. 94-95), Dugüit para desenvolver 

suas análises sobre a função social da propriedade estipulou que a propriedade em 

si é uma instituição jurídica que surgiu para tentar responder a uma necessidade 

econômica, seguindo o ritmo evolucionário destas.  

De acordo com Dugüit apud Santos (1957, p. 69-70): 

 

A propriedade já não é no direito moderno aquele direito intangível, 
absoluto, que o homem que possui a riqueza tem sobre ela. O 
proprietário, isto é, o possuidor de uma riqueza, tem, pelo fato de 
possuir riqueza, uma função social a cumprir; enquanto cumpre essa 
missão, seus atos de proprietário estão protegidos. Se não a cumpre, 
ou a cumpre mal, se por exemplo, não cultiva sua terra ou deixa 
arruinar sua casa, a intervenção dos governantes é legítima para 
obrigá-lo a cumprir sua função social de proprietário, que consiste em 
assegurar o emprego das riquezas que detenha, conforme o seu 
destino 
 
 

 

A doutrina da função social da propriedade, seguindo o exposto por 

Chagas (2010), tem como finalidade dar sentido mais amplo ao conceito econômico 

de propriedade, encarando-a como uma riqueza que se destina à produção de bens 

que satisfaçam as necessidades sociais. 
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No Brasil, a função social da propriedade é um princípio constitucional, 

um direito fundamental (1999, p.111), permitindo ser feita sobre ele uma 

interpretação extensiva e analógica com relação a outros preceitos jurídicos. 

Atualmente, a concepção da função social da propriedade, mesmo não 

sendo aplicada ainda em alguns países do mundo, não deve ser abordada sem 

referência direta com a questão ambiental. A degradação ambiental dos últimos 

séculos gerada pela visão antropocêntrica da relação homem-Terra fez com que a 

própria concepção dos direitos inerentes ao proprietário se transformasse. 

A Constituição Federal brasileira de 1988 também anuncia o princípio da 

função social da propriedade, visando o desenvolvimento e o bem comum de toda a 

sociedade, enfocando tanto as propriedades rurais, quanto as urbanas.  

Quanto aos direitos do proprietário são estes ainda baseados no direito 

romano,mas, caso haja algum abuso, o mesmo fere tanto o direito de propriedade, 

quanto a sua função social. 

Existe uma  regulação no tocante à relação do dominus (domínio) sobre a 

res (coisa), podendo o proprietário exercer seus direitos como dono, mas sem 

extrapolar os ditames da lei, senão haverá abuso da mesma. 

Alguns donos de barracas alegam estar em terreno de marinha, portanto, 

deveriam ser regulados perante à União (verdadeira proprietária) como enfiteutas 

(fato este que também necessita regulação perante o Patrimônio da União). Os que 

estão em faixa de praia são apenas ocupantes irregulares.  

Sendo o direito de propriedade um direito subjetivo, esse representa um 

vínculo jurídico e, consequentemente, o domínio e, seus elementos constitutivos 

correspondem ao jus utendi, jus fruendi, o jus abutendi e a rei vindicatio dos 

romanos. 

 Jus utendi ou o direito de uso significa que o proprietário 

tem direito de usar a coisa (sem exorbitar de seus direitos), de acordo com 

a sua vontade; 

 Jus abutendi ou disponendi ou direito de disposição 

equivale ao direito de dispor da coisa, podendo transferi-la a terceiros, 

aliená-la ou fazer uma doação; 
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 Jus fruendi é o direito de gozar da coisa e de poder 

explorá-la economicamente; 

 

 A rei vindicatio concerne o direito ao proprietário de 

reivindicá-la de quem injustamente a possua, mediante a interposição de 

uma Ação judicial, tendo como fundamento o seu direito de seqüela, 

sendo este uma das principais conseqüências provenientes do direito de 

propriedade. 

 

O proprietário tem a coisa a sua disposição, podendo, de acordo com a 

lei, reavê-la de quem injustamente a possua. Aplica-se aqui, a Ação de 

Reivindicação, cabível aos proprietários, exercendo o direito de sequela. 

O direito de propriedade possui como caracteres principais a sua 

oponibilidade erga omnes (contra todos os homens), também é considerado um 

direito real completo, visto que de acordo com o doutrinador Silvio Rodrigues ( 1995, 

p.75). 

Os direitos acima citados do real proprietário em faixa de praia e em 

terreno de marinha pertencem à União mediante a Constituição-88 e não aos donos 

das barracas da Praia do Futuro. 

Outro ponto de suma importância que deve ser lembrado para não haver 

o abuso de direitos  é a função social da propriedade. 

Segundo a atual Constituição brasileira, a função social da propriedade 

pode ser verificada dentre os seus arts. 5º, inciso XXIII; art. 182,§ 2º; art. 170, inciso 

III. 

Muitas Constituições alienígenas consideram e expõe em seus artigos a 

função social da propriedade, considerando este como um princípio básico, 

intrínseco ao direito de propriedade. 

A Constituição Federal Brasileira de 1988 em seu art. 5º, inciso XXIII expõe: 

 

 

 art. 5º 
 
[...] 
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XXII - é garantido o direito de propriedade; 

XXIII - a propriedade atenderá a sua função social 

 

A presente Carta Magna reafirmou a Instituição da propriedade privada e 

sua função social como princípios de Ordem Econômica ( art. 170, incisos II e III).  

Para Moraes (2001, p. 629-630), são princípios gerais da atividade 

econômica: propriedade privada; função social da propriedade; Redução das 

desigualdades regionais e sociais, dentre outros. 

Os incisos I e II do art.170 da CF-88 falam sobre: 

 

I –  propriedade privada; 
III -  função social da propriedade 
 

 

Os princípios da propriedade privada e da função social da propriedade 

podem ser considerados como princípios constitucionais impositivos, 

consubstanciando normas-objetivo, contendo caráter constitucional conformador. 

Esta conceituação também é seguida pelo doutrinador Eros Roberto Grau. 

Sobre os pressupostos da Ordem econômica, o acesso aos bens 

ambientais e a função social da propriedade Ayala (2010,p.293) estipula que: 

 

 

A obrigação de defesa do meio ambiente e a função social da 
propriedade condicionam a forma de valoração dos bens para a 
finalidade de apropriação. Definem uma nova modalidade de 
apropriação dos bens, que complementa o sentido econômico, 
fazendo com que seja integrada à dimensão econômica uma 
dimensão que poderia ser chamada de dimensão social. 

 

Além dos artigos supracitados, também se pode encontrar o princípio da 

função social da propriedade dentre os dispostos contidos no art. 182, § 2º que trata 

da política urbana, conteúdo este que se apresenta no Estatuto da Cidade (Lei nº 

10.257/2001). 

A questão da função social da propriedade exposta na Constituição 

Federal de 1988 apresenta diversos pontos a serem examinados. A norma que 

contém este princípio possui aplicabilidade imediata, assim como as demais que 
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contêm outros princípios constitucionais. José Afonso da Silva (1994, p.273-274) 

reconhece que essa norma possui plena eficácia devido a sua interferência no 

próprio conceito e na estrutura da propriedade. 

O art.182 em questão faz uma explanação sobre a política do 

desenvolvimento urbano a ser aplicada pelo Poder Público Municipal, objetivando o 

crescimento das funções urbanas voltadas para o social e o bem comum mediante a 

aplicação de um plano diretor a ser aprovado pelas Câmaras dos Municípios 

(obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes). 

O art.182 expõe que: 

 

A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público 
municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo 
ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e 
garantir o bem- estar de seus habitantes. 

§ 1º - O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, 
obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o 
instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão 
urbana. 

§ 2º - A propriedade urbana cumpre sua função social 
quando atende às exigências fundamentais de ordenação da 

cidade expressas no plano diretor. (grifo nosso) 

 

 

 

O Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001) foi aprovado pelo Congresso 

após mais de onze anos de adiamentos e negociações, ressaltando-se que o projeto 

deste foi apresentado primeiramente em 1989 (surgiu com o Projeto de Lei nº 

2.191/1989). 

O entendimento de José Maria Pinheiro Madeira (2002), o Estatuto da 

Cidade procura consolidar o Plano Diretor dos Municípios, relativos às cidades com 

mais de vinte mil habitantes, criando novos institutos jurídicos e possibilitando a 

implementação de uma Política municipal mais dinâmica e eficiente de 

desenvolvimento urbano.  
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Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno 
desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade 

urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais: 

[...] 

Art. 39. A propriedade urbana cumpre sua função social quando 
atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade 
expressas no plano diretor, assegurando o atendimento das 
necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça 
social e ao desenvolvimento das atividades econômicas, respeitadas 
as diretrizes previstas no art. 2o desta Lei. 

 

Mediante o entendimento de Venosa (2002, p. 156), a Lei em estudo 

torna-se uma espécie de ―Estatuto do Cidadão‖, possuindo um cunho 

eminentemente social, objetivando melhorar o aproveitamento da propriedade 

urbana para que o cidadão possa realizar seus desígnios com sua família, passando 

a viver em um local urbano e meio ambiente eficiente, denominando-se 

desenvolvimento sustentável.  

O Estatuto da Cidade trata da questão referente à gestão participativa da 

cidade na administração, tornando-a mais justa e democrática, além de estabelecer 

normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade 

urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem 

como do equilíbrio ambiental. 

A execução do Estatuto da Cidade e do estipulado no Plano Diretor de 

cada cidade procura garantir o desenvolvimento da função social da propriedade, 

conforme o art. 182, § 2º, da Constituição Federal- 88 e mediante a implementação 

deste princípio, direcionar as políticas públicas. (Figueiredo, 2010, p.126) 
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5.2. A FUNÇÃO AMBIENTAL DA PROPRIEDADE URBANA- ORIGEM E 

RELEVÂNCIA 

 

 

 Yoshida apud Marques (2010, p.97):‖[...] a cidade não se confunde com 

meio ambiente artificial, pois revela-se uma integração de todos os aspectos do meio 

ambiente‖. 

Seguindo o pensamento da autora, a cidade pode ser considerada um 

bem ambiental, envolto não somente pelo meio ambiente artificial, mas por 

construções que estão associadas diretamente à cultura do povo e usufruto de seus 

direitos sociais.  

A questão do meio ambiente e sustentabilidade estão devidamente 

expostas dentre os artigos da Constituição Federal de 1988, a exemplo dos art. 225, 

e a Política nacional do Meio Ambiente (PNMA - Lei nº 6. 938/1981), além do próprio 

Estatuto da Cidade em obediência ao exposto no art. 182 da CF-88, o art. 186 

relativo à propriedade agrária e o art. 170 que vincula as questões ambientais às 

econômicas. 

Segundo o exposto no Dicionário Michaelis (1998, p. 126), ambiente é o 

meio em que vivemos ou em que vive cada um, ou seja, pode ser o meio natural, 

artificial, cultural e do trabalho. 

As cidades cercam-se não somente pelo meio ambiente artificial, como 

também pelo cultural, do trabalho e o natural e todos eles devem estar em 

consonância com a proposta de garantir o desenvolvimento e erradicação da 

pobreza (art 3º, da CF-88). 

O Estatuto da Cidade visa adequar a política urbana aos preceitos 

referentes ao princípio da função social da propriedade, tendo como escopo a 

obtenção de uma sociedade mais organizada urbanisticamente, influenciando as 

pessoas a visarem o bem comum, procurando estabelecer cidades mais 

organizadas e voltadas para o respeito dos direitos sociais, dentre eles o direito à 

propriedade e o modo correto para o seu planejamento, além de fazer a proteção e 

tutela ambiental em seu art. 4º. Estes aspectos agora são estudados não somente 

no âmbito do direito, como também em pesquisas voltadas para novas perspectivas 
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urbanísticas, seguindo as competências expostas na Carta Magna art. 21, XX; art. 

30, I e VIII e art. 182.(Figueiredo, 2010, p. 219). 

No sentido de procurar reverter a situação por vezes degradante de 

grande parte da população que hoje vive nas grandes cidades, foram editados 

importantes textos normativos, a exemplo: o CONAMA (Órgão Consultivo e 

Deliberativo - Conselho Nacional do Meio Ambiente) estabeleceu na sua Resolução 

de nº 18/86 o Programa de Controle da Poluição do Ar por veículos automotores – 

PROCONVE e o Programa Nacional de Qualidade do ar – PRONAR, a Lei nº 

11.445/2007 ( que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico); a Lei 

nº 12. 187/2009 (que institui a Política nacional de Mudanças Climáticas), além da 

Resolução n. 8/93 do CONAMA sobre a redução da poluição sonora e a nova Lei de 

Resíduos Sólidos (Lei n. 12. 305/2010). 

Sant‘Anna (2007, p.153) salienta que para haver uma sadia qualidade de 

vida para a população faz-se necessária à estruturação e a realização de uma 

política urbana condizente com o bem comum da sociedade.  

Em 2003 houve a criação do Ministério das Cidades em 2003 mediante a 

Medida Provisória 103/2003, convertida na Lei nº 10.683/2003 com competência 

para a implementação total da Política Nacional urbana e de todos os dispositivos 

constitucionais e legais relativos ao meio ambiente e aos que são referentes ao 

espaço, atividades e qualidade de vida nas cidades. (Milaré, 2009, p.568). 

Mediante a legislação brasileira em vigor as disposições constitucionais 

supracitadas, o Estatuto da Cidade e o Plano Diretor visam adequar a política 

urbana aos preceitos referentes à função ambiental da propriedade, tendo como 

escopo a obtenção de cidades mais sustentáveis, voltadas para o respeito dos 

direitos sociais, o bem comum e a preservação do meio ambiente (art.225, caput da 

Constituição Federal de 1988), outorgando um chamado ―direito metaindividual‖ 

(difuso, coletivo) à ordem urbanística. (Fiorillo, 2010. p. 450). 

A nova Política urbana consubstanciada por novo ordenamento jurídico 

brasileiro observa outro aspecto da estrutura do direito de propriedade, a sua função 
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ambiental. O direito a um meio ambiente sadio, se ferido, atinge diretamente o 

princípio fundamental da dignidade humana (art. 1º, III da CF-88).  

 A função ambiental da propriedade serve como meio de modificar o 

antes direito absoluto do dominus e impor que seus preceitos sejam respeitados 

para que o proprietário possa usufruir do seu bem sem prejudicar o bem-estar da 

sociedade, especialmente quando se considera que meio ambiente é tudo o que nos 

cerca abrangendo o natural, artificial, cultural e do trabalho. O proprietário que 

estiver causando danos ao meio ambiente também está abusando do seu direito de 

propriedade o considerando como difuso, além de exemplificá-lo (art. 1228, § 1º, do 

atual Código Civil Brasileiro)2: 

Art. 1.228. 

 [...] 

§ 1o O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com 
as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam 
preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a 
flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o 
patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e 
das águas.(Código Civil Lei nº 10.406, de 10.01.2002 - DOU 1 de 

11.01.2002) 

Assim, verifica-se que a propriedade não é concedida irrestritamente no 

direito brasileiro, devendo obedecer além da sua função social a sua função 

ambiental.(Ramos, 2009, p.39). 

                                                             

2
SOUZA, Demétrius Coelho. A FUNÇÃO SÓCIOAMBIENTAL DA PROPRIEDADE COMO 

CONDIÇÃO NECESSÁRIA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. Disponível em: 
http://web.unifil.br/docs/juridica/05/ARTIGO_1.pdf. Acesso em: 26 de Nov. de 2010. ― Não se 
concebe, hoje em dia, o estudo da função social da propriedade dissociada de sua função ambiental, 
ou seja, não há como falar em função social sem expressão menção à função ambiental da 
propriedade. Prova disso é a redação do § 1º do art. 1228 do Código Civil, em que se constata a 
preocupação da legislação infra-constitucional em inserir a propriedade no conceito ambiental, até 
porque esse ramo do direito não abarca somente o direito ambiental natural, mas também o artificial, 
o cultural e o do trabalho, como observa Celso Antônio Pacheco Fiorillo (2005, p. 20-23).De qualquer 
forma, a utilização da propriedade – rural ou urbana – deve guardar estreita consonância com a 
preservação do meio ambiente, até porque determina a Constituição Federal caber ao Poder Público 
e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras 
gerações (art. 225).‖ 
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 O art. 182,§ 4º ainda estipula o caso de desapropriação caso o bem não 

esteja de acordo com a sua função social. O mesmo pode acontecer com o 

descumprimento da função ambiental da propriedade de bens privados ou públicos. 

 

A União tem competência para desapropriar bens dos Estados, 
Municípios e Territórios, os estados e territórios para os bens dos 
municípios; entretanto, a recíproca não é verdadeira. Aqui não se 
determina por hierarquia, mas sim, por abrangência 
territorial.(Carvalho, 2009, p. 542) 

 

A questão ambiental assim como o desenvolvimento sustentável serviu 

como fonte para a aplicação jurídica da função ambiental da propriedade e nos dias 

atuais a apropriação de uma coisa deverá permitir o cumprimento de uma função de 

cunho individual (dimensão econômica) e uma coletiva (dimensão socioambiental) 

(Ayala, 2010, p. 297). 

Milaré (2009, p. 59) considera: 

 

 Não há dúvida, pois, que a Questão ambiental, por esse prisma, é 
uma questão de vida ou morte, não apenas de animais ou plantas, 
mas do próprio homem e do planeta que o abriga, pois a Terra 
também é considerada um organismo vivo sui generis. 

 

No Brasil, a população mais carente fica claramente mais exposta aos 

riscos e degradações ambientais do que o restante mais abastados, ferindo a 

chamada equidade ambiental e a própria função ambiental da propriedade.  

A função ambiental serviria então como meio para a aplicação da justiça e 

equidade ambientais, haja vista que contribuem para o benefício do bem-estar 

coletivo, sendo o direito a um meio ambiente (direito difuso) equilibrado um direito 

fundamental da pessoa humana e que pode ferir em sua dignidade (art. 1º, III da CF-

88) e sua norma possuindo aplicabilidade imediata. 

Humbert (2009, p.118) expõe que ―[...] A função socioambiental da 

propriedade é definida pelo direito. Encontra-se expressada, ainda que de forma 

implícita, no nosso ordenamento.‖  

A Constituição de 1988 estabeleceu dentre os seus dispositivos a 

proteção ao meio ambiente, como também a limitação do direito de propriedade que 

tem que obedecer a sua função social (art. 5º, XXIII) e a função ambiental (art. 1228, 
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§ 2º do Código Civil e art. 186, CF-88 da propriedade rural), além do ordenamento 

infraconstitucional gerando um alto nível de proteção do meio ambiente. 

Atualmente, alguns autores defendem que o atual Estado Democrático de 

Direito passaria a ser o Estado de Direito Ambiental. 

 

Com efeito, entendemos hoje que o princípio do nível elevado de 
protecção ecológica é um princípio conformador do estado de Direito, 
a ponto de podermos afirmar que o Estado de Direito Ambiental ou o 
Estado Constitucional ecológico é aquele que se pauta por um nível 
elevado de protecção ecológica. (Aragão, 2010, p. 51) 

 

 

Esta visão doutrinária ainda pode ser considerada utópica, mas faz-se 

relevante a sua observação como meio de comprovação de que muito se evoluiu em 

termos de proteção ao meio ambiente e à aplicação da função ambiental da 

propriedade.  

O direito do proprietário, apesar de ainda ser considerado o direito-base 

para a aplicação civilista do chamado Ius rerum (Direito das coisas) não pode mais 

ser considerado como um direito absoluto sobre o bem e sim um direito-dever 

(munus) visto que tem de preservar o bem-estar coletivo (meio ambiente sadio) 

acima dos interesses individuais. 

Segundo a Constituição Federal, qualquer relação de apropriação deve 

permitir o cumprimento de duas funções diferenciadas: uma de cunho individual 

(dimensão econômica da propriedade) e uma coletiva (dimensão socioambiental) 

que nem sempre se impõem de maneira simultânea (Ayala, 2010, 297). 

 A aplicação da função ambiental significa também a implementação dos 

valores da chamada ética ambiental (Figueiredo, 2010, 48), sendo cabível para bens 

imóveis ou móveis, auxiliando na redução dos riscos ambientais e na injustiça 

ambiental. 

Em todo mundo, especialmente no Brasil, a expansão urbana 

desordenada gerou inúmeros problemas de cunho social e ambiental. O direito do 

dominus antes reconhecido como absoluto precisou ser reavaliado a fim de evitar 

novos danos e injustiças.  

Na atualidade, a figura da chamada ―cidade sustentável‖ objetiva 

equilibrar o desenvolvimento humano com o meio no qual está inserido, além de 

buscar uma vida melhor para seus habitantes. O direito de propriedade encontra-se 
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hoje diante de duas dimensões igualmente relevantes, a social e a ambiental, e 

estas devem ser obedecidas seguindo o estipulado no ordenamento jurídico vigente 

para que o direito do proprietário seja devidamente tutelado pelo ordenamento 

jurídico. 

 

 

 

5.3. A APLICAÇÃO DA FUNÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA PROPRIEDADE 

URBANA PARA OBTENÇÃO DE CIDADE SUSTENTÁVEIS 

 

 

O conceito de cidade é proveniente do vocábulo latino urbs e o chamado 

meio ambiente artificial está inserido neste contexto, visto que compreende o 

conjunto de edificações (espaço urbano fechado) e os equipamentos públicos 

(espaço urbano aberto).3 A natureza jurídica ambiental do meio ambiente artificial foi 

estabelecido não somente pela Constituição, mas principalmente pelo Estatuto da 

Cidade (Lei nº 10.257/2001) no Brasil. 

As cidades cercam-se não somente pelo meio ambiente artificial, como 

também pelo cultural, do trabalho e o natural e todos eles devem estar em 

consonância com a proposta de garantir o desenvolvimento e erradicação da 

pobreza (art 3º, da CF-88). 

        A nova Política urbana consubstanciada por novo ordenamento 

jurídico brasileiro observa outro aspecto da estrutura do direito de propriedade, a sua 

função ambiental. O direito a um meio ambiente sadio, se ferido, atinge diretamente 

o princípio fundamental da dignidade humana (art. 1º, III da CF-88).  

Existe uma celeuma jurídica relativa à posição da função ambiental 

perante a função social da propriedade. Alguns autores têm a função ambiental da 

propriedade como um tipo de evolução do conceito da função social concedendo 

                                                             

3 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 11.ed. ver. Atual. 

Ampl. São Paulo: Saraiva, 2010. O autor ainda considera que o meio ambiente artificial: ―não está 
empregado em contraste com o termo campo ou rural, porquanto qualifica algo que se refere a todos 
os espaços habitáveis [...]‖.pg. 72. 
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autonomia a mesma, outros a posicionam como uma dimensão da função social 

advinda da propriedade. O presente estudo não pretende adentrar nesta seara, mas 

sim esclarecer como a função social pode e deve estar inserida no cotidiano das 

cidades contemporâneas.   

Mesmo após o surgimento de outras concepções, principalmente o da 

função social da propriedade, o período da Revolução Industrial do século XIX 

demonstrou que a visão cartesiana ainda continuava sendo utilizada em detrimento 

do meio ambiente. 

Somente no século XX, em meados da década de 60 (sessenta), ocorreu 

um ―despertar‖ do mundo para questões referentes ao meio ambiente e à 

sustentabilidade.  

Atualmente, sobre a questão específica da função ambiental da área 

urbana, vale salientar que o Brasil é um dos países considerados hoje ―em 

desenvolvimento‖, mesmo assim, padece com diversos problemas de cunho social, 

político, econômico e ambiental nas suas cidades.  

As metrópoles brasileiras se expandiram de maneira desordenada. Este 

fato aliado a não aplicação correta dos dispostos contidos nos Planos Diretores 

acabaram por gerar uma série de impactos no meio ambiente, a exemplo da 

poluição (resíduos, sonora, climática, etc), onde não somente as construções 

irregulares causam problemas ao meio ambiente, ainda existe a poluição advinda 

dos veículos e da manta asfáltica que também contribui para a elevação da 

sensação térmica e impermeabilização do solo, ocasionando inundações na área 

urbana. (Afonso, 2002) 

As cidades cercam-se não somente pelo meio ambiente artificial, como 

também pelo cultural, do trabalho e o natural e todos eles devem estar em 

consonância com a proposta de garantir o desenvolvimento e erradicação da 

pobreza (art 3º, da CF-88). 

O disposto no art. 2º, I do Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257, de 10 de 

julho de 2001, onde se apresenta a concepção das cidades sustentáveis) possui 

como base constitutiva o Relatório Brundtland de 1987 e o art. 225 da CF-88, ou 

seja, o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer 



95 

 

 

 

a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades.4 Apesar 

de ser um disposto legal, este é raramente é vislumbrado nas grandes cidades 

brasileiras. 

Segundo o entendimento de José Maria Pinheiro Madeira (2002), o 

Estatuto da Cidade procura consolidar o Plano Diretor dos Municípios, relativos às 

cidades com mais de vinte mil habitantes, criando novos institutos jurídicos e 

possibilitando a implementação de uma Política municipal mais dinâmica e eficiente 

de desenvolvimento urbano.  

Segundo o nobre filósofo Aristóteles acreditava na chamada "cidade 

ideal", possuindo esta uma quantidade não acima de cinco mil habitantes. A 

realidade brasileira mostra-se muito longe da utópica visão Aristotélica. Dados do 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) de 2000 mostraram que mais de 

81% (oitenta e um por cento) da população brasileira vivem em cidades, dados 

alarmantes, levando-se em conta os registros de 1940 quando apenas 32% da 

população brasileira residiam em cidades. ( Frota, Meireles, 2008). 

De acordo com o último censo, realizado em 2010, a população urbana 

brasileira passou a ser de 37.334.86649 em 2000 para 49.226.767 e a rural de 

7.460.235 em 2000 para 8.097.418, ou seja, está ocorrendo um decréscimo de 

famílias indo para a capital e outras voltando para o campo, o que é um bom sinal 

para o desenvolvimento do país. 

O Brasil, mesmo hoje se encontrando dentre os países mais ricos e de 

maior PIB (Produto Interno Bruto) e possuindo em sua Constituição Federal dentre 

os direitos fundamentais dos seus cidadãos a função social da propriedade e a 

proteção ao meio ambiente como sendo um direito fundamental para o homem, 

apesar de tudo o que foi exposto acima, este país continua entre os piores em 

termos de IDH (índice de desenvolvimento humano), o qual avalia a qualidade da 

educação, da saúde, enfim, dos direitos básicos de um ser humano tanto na cidade 

quanto no campo. 

 
Somente deste modo, pensando através de valores, é possível 
integrar ao direito os problemas da qualidade de vida (e de sua 

                                                             

4
 O Relatório Brundtland é o documento intitulado ―Nosso Futuro Comum‖, publicado em 1987 e 

elaborado pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento chefiado pela Ministra 
da Noruega, Gro Harlem Brundtland.Disponível em:  
HTTP://pt.wikipedia.org/wiki/Relat%C3%B3rio_de_Brundtland. Acesso em: 10 de setembro de 2010. 
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repartição justa), dos limites de crescimento (como crescer sem 
prejudicar a todos), da reconsideração da ideia de progresso, das 
hipercentralizações e das hiperconcentrações (megalópoles, 
gigantismo industrial, desmatamento, hipercentralização do Estado). 
(Mota, 2009, p. 08) 

 

Edgar Morin (2009, p.49) tinha a idéia da Ecologização do Pensamento, 

esta nos forçaria a ampliar os nossos pensamentos para além do hoje ou amanhã 

como fazem os economistas convencionais, mas expandi-lo para a escala de tempo 

da ecologia, ou seja, para décadas, séculos ou milênios. O que Edgar Morin queria 

dizer pode ser encontrado na nossa própria Constituição federal de 1988, em seu 

art. 225 em seu caput que diz: 

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.(grifo nosso) 

 

A visão holística de proteção do meio ambiente não foi gerada apenas 

após a globalização, mas deste os movimentos dos anos 60 (sessenta) e 70 

(setenta) que muito influenciou na preocupação sobre os recursos naturais e o 

descaso dos governantes com relação ao futuro das gerações vindouras. 

O art. 225, por exemplo, nada mais é, a base do chamado Relatório 

Brundtland é o documento intitulado ―Nosso Futuro Comum‖, publicado em 1987 e 

elaborado pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

chefiado pela Ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland. 

A aplicação da função socioambiental da propriedade urbana é o respeito 

não somente aos ecossistemas naturais, mas respeito, principalmente, ao próprio 

ser humano e por isso mesmo é indispensável a sua utilização para a criação de 

cidades sustentáveis. 

No caso das barracas da Praia do Futuro, o turismo ali construído não 

obedeceu aos princípios da função socioambiental e, por isso mesmo, deve ser 

considerado como predatório, porque não respeita a União, verdadeira proprietária e 

polui a região de várias maneiras, a citar: com resíduos sólidos e líquidos, poluição 

sonora e mesmo a poluição visual para os banhistas, além de restringir o acesso a 

um bem de uso comum do povo, ferindo gravemente a função social da praia. 
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Oliveira ainda ressalta a magnitude desta problemática tão atual nos dias 

de hoje nas grandes cidades: 

 

Crise, reestruturação e globalização são as palavras mais 
empregadas para descrever a qualidade e a gravidade do momento 
em que vivemos. Sustentabilidade e competitividade constituem 
eixos em torno dos quais se desenvolve grande parte do debate 
sobre o urbano e são formuladas as prescrições para as 
administrações municipais. 
 
 

 

Infelizmente não é o que se vê na área das barracas da Praia do Futuro, 

nem mesmo em Fortaleza de um modo geral. 

 

 

 

5.4. A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO NA ÁREA DAS BARRACAS 

 

 

No Brasil, a função social da propriedade é um princípio constitucional, 

um direito fundamental (Moraes, 1999, p. 111), permitindo ser feita sobre ele uma 

interpretação extensiva e analógica com relação a outros preceitos jurídicos. 

Atualmente, a concepção da função social da propriedade, mesmo não 

sendo aplicada ainda em alguns países do mundo, não deve ser abordada sem 

referência direta com a questão ambiental. A degradação ambiental dos últimos 

séculos gerada pela visão antropocêntrica da relação homem-Terra fez com que a 

própria concepção dos direitos inerentes ao proprietário se transformasse. 

 

Considera Eros Roberto Grau apud de Castro (2003): 

[...] a função social e ambiental não constitui um simples limite ao 
exercício do direito de propriedade, como aquela restrição tradicional, 
por meio da qual se permite ao proprietário, no exercício do seu 
direito, fazer tudo o que não prejudique a coletividade e o meio 
ambiente. Diversamente, a função social e ambiental vai mais longe 
e autoriza até que se imponha ao proprietário comportamentos 
positivos, no exercício do seu direito, para que a sua propriedade 
concretamente se adéqüe à preservação do meio ambiente. 
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O crescimento desorganizado das metrópoles brasileiras acarretou em um 

aumento também de favelas e pessoas vivendo em condições subumanas, muitas 

delas advindas do êxodo rural e a conseqüente procura por empregos nas grandes 

cidades. 

Através do Estudo de Impacto Ambiental, verifica-se o teor da degradação 

e a aplicação das penalidades decorrentes do dano ao meio ambiente, fato este 

deveras comum em várias cidades brasileiras provenientes do desrespeito à função 

ambiental da propriedade. 

A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6. 938/1981) estipula: 

Art 3º [...] 

        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. 

(grifo nosso) 

 

Nesse sentido, a função socioambiental passou a ser parte preponderante 

no direito de propriedade e na sua aplicação, podendo o proprietário vir a perder o 

seu direito, caso não a observe. 

Neste novo milênio, a função social e ambiental da propriedade surge 

como um meio de coibir os excessos, abusos na utilização e fruição da propriedade, 

a fim de preservar o meio ambiente natural, como também conseguir manter o bem-

estar da população, especialmente em uma época de globalização em que o 

surgimento de megalópoles extremamente consumistas acarretou prejuízos 

extremos à natureza, pondo em risco a sobrevivência futura dos seres humanos em 

todo o planeta. 

José Afonso da Silva apud Alexandre Morais da Rosa (2003): 

 

[...]  
o assunto integra o título da ordem social, onde se estatui que 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 (art. 225). É um 
campo que integra, na sua complexidade, a disciplina urbanística, 
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mas se revela como social, na medida em que sua concreção 
importa em prestação do Poder Público.  
   

 

A área da Praia do Futuro, desde a construção do Porto do Mucuripe, 

vem sendo objeto de construções irregulares e danos de cunho socioambiental. 

Atualmente, muitas das barracas de praia servem como moradia, ou 

estão abandonadas. As maiores simplesmente adentraram do chamado ―terreno de 

marinha‖ para a ―faixa de praia‖. Mesmo que alguns barraqueiros possuam inscrição 

junto à GRPU – Gerenciamento do patrimônio da União (uso da Enfiteuse), os 

mesmos expandiram indevidamente suas construções chegando a impedir a entrada 

de banhistas a um bem comum do povo, a praia. 

A Enfiteuse, não mais vista na atual Codificação civilista, é de origem 

grega e não romana e já foi muito utilizada no Brasil. Este Direito Real sobre a 

propriedade alheia. Segundo Cretella Jr (1998, p.227): 

 

O vocábulo enfiteuse, do verbo grego emphytêuin, plantar, cultivar 
 [...] 
 
O proprietário ou dominus é o senhor direto, senhorio, ao passo que 
o arrendatário é o senhor útil, enfiteuta, foreiro ou cânone (do grego 
cânon, regra). 
 
 

Portanto, nos terrenos de marinha, o real proprietário é a União, os donos 

das barracas possuem o domínio útil do bem, os demais não inscritos são apenas 

ocupações irregulares. 

A questão é que todos vêm progressivamente ferindo a legislação ao 

ocupar a faixa de praia que pela legislação brasileira é um bem coletivo, sendo 

apenas administrado pelo poder público. 

No caso ora em pauta, as barracas estão ferindo gravemente a função 

social e ambiental da propriedade e, mesmo possuindo alguns barraqueiros o 

vínculo proveniente da Enfiteuse este pode ser revisto, ocorrendo à possibilidade da 

retirada das barracas da orla, visto que a invasão da faixa de praia, segundo a 

imagem aérea abaixo é bastante visível: 
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(Foto nº 16 - vista aérea das barracas da  
Praia do Futuro-Fonte: arquivo pessoal do  
Dr. Antônio Jeovah de Andrade Meireles) 

 
 
 

O problema crucial relativo à função social nas barracas é que as 

mesmas ferem diretamente este direito fundamental existente dentre os incisos do 

art. 5º da constituição Federal de 88, visto que a real proprietária é a União, além do 

que é um bem de uso comum do povo e área de não edificação, conforme a Lei de 

Uso e Ocupação do Solo de Fortaleza, além do que existe em uma verdadeira 

―segregação social‖ velada na região, visto que a população mais carente, inclusive 

os que moram perto da área (Serviluz e Sabiaguaba) se vêem discriminados, pois 

não possuem o dinheiro para consumir os produtos das barracas. 

Com relação à função ambiental, esta é realmente ferida em vários 

âmbitos, a exemplo do prejuízo para os ecossistemas locais e a poluição sonora e 

visual, já que toda a área é coberta pelas barracas, impossibilitando os transeuntes 

de visualizá-la corretamente. 

Além de tudo que foi exposto acima, o turismo predatório das barracas 

fere também o art. 1º da Constituição Federal-88, ou seja, a dignidade da pessoa 

humana, quando não permitem a passagem livre a um bem de uso comum do povo 

(praia). 
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A função socioambiental na área das barracas é amplamente atacada, 

visto que os ocupantes alegam uma enfiteuse de uma imobiliária feita a várias 

décadas, no qual não foi realizado nenhum tipo de EIA ou RIMA para a habilitação 

do licenciamento ambiental. Nestes casos seriam aquelas que se alegam enfiteutas, 

as demais são somente ocupantes irregulares que se instalaram em um bem da 

União, conforme o art. 20 da Constituição Federal de 1988, além de ser um bem de 

uso comum do povo, visto que os tapumes, piscinas e muros impedem a passagem 

dos banhistas até a praia. 

A questão das barracas é muito delicada porque existem barraqueiros 

com décadas de comércio naquela região e, como já foi falado anteriormente, mais 

de 5 (cinco) mil pessoas são empregadas no local, número que some com a alta 

estação dos turistas, mas nada pode ser construído com base na ilegalidade e a 

maior parte das barracas estão nesta situação, inclusive prejudicando o meio 

ambiente. 

Deve-se falar de meio ambiente em sentido abrangente, não somente o 

natural, visto que a poluição causada pelas barracas abrange também a sonora e a 

visual, dentre outros fatores. 

Esta é uma questão que envolve muitos autores (MP, União, Município de 

fortaleza) e vários donos de barracas, mas o certo é que o poluidor é quem deve 

pagar pelos custos da agressão ao meio ambiente (princípio do poluidor-pagador), 

por isto mesmo é que existe o EIA (estudo de Impacto Ambiental) e o RIMA (relatório 

de impacto ambiental) para só enfim conceder o licenciamento ambiental para se 

puder construir, tudo para que celeumas como esta não precisem existir. 

De acordo com o direito de propriedade, o seu dono possui o direit de 

usufruir o bem, mas não de abusar do seu direito. No caso em questão, os 

ocupantes irregulares, não possuem direito de propriedade algum e aos enfiteutas 

cabe o que está disposto na lei, não podendo exceder da mesma, portanto, os 

donos de barracas pleiteiam algo que não possuem o direito de propriedade, visto 

que este é da União e alguns até a posse da mesma, não sendo enfiteutas. Por este 

motivo adentrou-se com o pedido de imissão de posse, já que a União não pôde 

exercer ali o seu direito de possuidora. 

No caso da função social, se o proprietário se exceder nos seus direitos 

de usar, usufruir e de se desfazer do bem, ele está ferindo o direito de outrem e, 
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portanto, ferindo o seu direito de proprietário. Mas, e os barraqueiros, que nem 

mesmo proprietários são?! Eis a questão. 

Aos enfiteutas cabe também o respeito ao direito de propriedade dos 

demais, mas e os que nem enfiteutas são aqueles que são apenas ocupantes 

irregulares?! 

Para os proprietários e enfiteutas que abusarem dos seus direitos e 

ferirem a função social da propriedade cabe a Ação de danos. Aos barraqueiros 

irregulares que não são nem mesmo enfiteutas cabe o ressarcimento pelos danos 

causados e a sua retirada plena do local onde estão. 

O problema de Fortaleza é o apelo turístico que as barracas oferecem e 

uma considerável quantidade de empregos para a população, o que dificulta a 

resolução do problema.  

A situação de Fortaleza e suas barracas de praia já se tornaram não 

apenas um caso jurídico, mas se transformou em uma celeuma ambiental, social e 

política também. 
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CAPÍTULO 6. A QUESTÃO DA JUSTIÇA AMBIENTAL NA ÁREA DAS 
BARRACAS DA PRAIA DO FUTURO 

 
 
 
 

6.1. O HOMEM X NATUREZA 

 

. 

Antes de adentrar no conceito e fundamentação da justiça ambiental, faz-

se necessária a explanação do início do pensamento ambiental questão ambiental 

como um todo para melhor entendimento destes novos preceitos transdisciplinares. 

Deve-se primeiro fazer uma breve abordagem sobre a relação homem e 

natureza. 

Desde os filósofos da escola jônica, existe a procura pela explicação da 

origem de todas as coisas por meio da contemplação da natureza. (Sass, 2008, p. 

38). 

Após anos de ―pseudo-evolução‖ entre o homem e a natureza, eis que 

surgiu o jusnaturalismo, ou seja, o homem foi feito por Deus e a natureza deveria 

servi-lo. 

Com René Descartes houve o compartilhamento do homem como se o 

mesmo fosse um relógio e assim o fez com a natureza, ou seja, ocorreu uma 

intensificação do antropocentrismo em relação ao meio ambiente, inclusive tratando 

os animais como se não tivesse espírito, o que deu espaço a vários abusos contra 

os mesmos. A idéia de Descartes permaneceu e ganhou força no iluminismo e no 

Liberalismo. 

Em 1835 surgiu pela primeira vez a expressão ―meio ambiente‖ por 

Geoffry de Saint Hilaire (Naturalista francês). Em 1869 eis que surge também a 

palavra Ecologia pelo alemão Ernst Haeckel (oikos do grego = casa) e logie que 

quer dizer estudo, então Ecologia quer dizer o Estudo da Casa, ou seja, o estudo da 

Terra. 

No século XIX acontece a Revolução Industrial causando o aumento da 

poluição e dos resíduos por ela originados, além da destruição em massa dos 

recursos naturais. Nesta época o homem não pensava no amanhã, somente no 

hoje, sem arcar com as consequências ambientais. 
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Nesta época Marx elaborou ―O capital‖ e surgiu a figura do socialismo que 

também não perdeu os preceitos do antropocentrismo. 

Com o Neoliberalismo e a euforia do pós - guerra, o século xx se tornou 

um verdadeiro abuso de consumismo que não internalizava as externalidades 

ambientais. 

Nos idos dos anos 60 (sessenta) e 70 (setenta) já era visível o 

esgotamento dos recursos naturais e houve uma crise financeira devido o 

capitalismo insustável que estava sendo praticado. Nessa fase, Maurice Strong criou 

o termo ―Ecodesenvolvimento‖ e o Clube de Roma desenvolveu os ―Limites do 

crescimento‖ (1972)  (com base Malthusiana) e Ignacy Sachs criou as bases para o 

desenvolvimento sustentável. 

O termo ―desenvolvimento sustentável‖ foi criado posteriormente por 

Robert Allen a partir do seu artigo ―How to save the World‖ (Como salvar o mundo), 

em 1980. 

As catástrofes naturais fizeram o homem acordar para as questões 

ambientais, a exemplo do desenvolvimento sustentável. Segundo Sass:‖[...] As 

catástrofes naturais e a escassez dos recursos estão a demonstrar que a Terra não 

está garantida. O Direito, neste contexto, não pode ignorar a urgência das questões 

ambientais e a necessidade de incluí-las na sua atuação.‖ (2008, p.105) 

Portanto, as urgências ambientais devido a relevantes problemas 

causados pelo capitalismo agressivo e pela própria natureza em si, passaram a 

influenciar a normatização em todo o mundo, que passou a encarar o meio ambiente 

como um caso de urgência para a sobrevivência não somente da geração atual, mas 

das gerações futuras, assim como expõe o art. 225 da Constituição brasileira de 

1988. 

Atualmente têm-se vários termos a exemplo: bioeconomia, economia 

verde, aplicação do desenvolvimento sustentável, etc..Um dos economistas desta 

linha que está influenciando todo o mundo é Nicholas Georgescu que se baseia 

também a permacultura urbana.  

Até mesmo o direito acompanhou a ecologia e suas vertentes na 

economia e na sociedade que agora pretendem se basear na análise através da 

teoria dos sistemas, devido o seu aspecto multi, inter e transdisciplinar próprio das 

questões ambientais. 
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Mesmo com a tentativa de um desenvolvimento mais ―ecológico‖, o 

crescimento de um país como o Brasil não pode e nem deve parar: 

Nos dias de hoje os governantes não devem somente pensar na 

atualidade, nas nos anos vindouros e fazer uma gestão equilibrada com equidade e 

políticas ambientais, assim como estava relatado o ―Nosso Futuro Comum‖ e 

também no art. 225 da Constituição Federal de 1988. 

 

A política ambiental não deve ser entendida como elemento inibidor 
do desenvolvimento, mas sim como um de seus instrumentos mais 
valiosos, uma vez que sua função é a de propiciar a gestão racional 
dos recursos naturais. É preciso haver uma mudança de paradigmas 
em relação ao tema do meio ambiente, o que necessariamente 
passará pela reformulação do povo em todos os níveis. As pessoas 
precisam conhecer a questão ambiental para poderem adquirir 
consciência preservativa. 

 

 
 
 
 
 
6.2. ORIGEM DO TERMO JUSTIÇA 
 
 
 

Antes de adentrar em um tema tão novo e polêmico que é o da justiça 

ambiental que poucos juristas estão pouco a pouco compreendendo realmente o seu 

real significado, faz-se necessária uma prévia explanação sobre o conceito ou os 

conceitos de justiça no mundo e no Brasil. 

Segundo o Filósofo Aristóteles, a figura da justiça é teleológica, ou seja, 

para definir os direitos, é imprescindível saber que télos (grego para propósito ou 

finalidade), além de ser honorífica, pois são virtudes que se deve honrar e 

honorificar.( Sandel, 2011,p. 233) 

Ainda segundo o nobre filósofo, justiça seria a ação do homem justo, uma 

virtude do mesmo, a mais perfeita das virtudes, assim como ele retrata o homem 

ideal: 

 

[...] 

A justiça é a disposição da alma graças à qual elas se dispõem a 
fazer o justo o que é justo, a agir justamente e a desejar o que é 
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justo; de maneira idêntica, diz-se que a injustiça é a disposição da 
alma graças à qual elas agem injustamente e desejam o que é 
injusto.(Aristóteles, 2008, p. 40) 

 

 

No Digesto do Imperador Justiniano (Digesto, Liber Primus, 2002, p.21) 

também consta aspectos importantes sobre o conceito de Justiça ou Iustitia:”Justiça 

é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o que é seu direito‖.(Iustitia est 

constans  et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi.). 

Após a era da globalização o sentido de justiça ampliou-se também para 

vários aspectos do direito, a exemplo do ambiental, da justiça social e o surgimento 

de outros aspectos jurídicos vinculados com a justiça, a exemplo do 

socioambientalismo, a racionalidade ambiental e as bases para o desenvolvimento 

sustentável. 

Dar a cada um o que lhe é de direito (mas sem ferir a legislação), não 

infringir a justiça estes e muitos outros preceitos compõem o conceito de justiça, mas 

o respeito mútuo continua a ser uma das principais delas, em especial à questão 

ambiental visto que atualmente é um direito fundamental mediante a Constituição de 

1988. 

 

A conduta do homem justo (dikaios) é a justiça em mim, subjetiva, 
enquanto o direito (dikaion) é a justiça fora de mim, no real, a mesma 
coisa justa objetiva. O direito está, assim, fora do homem, in re, nas 

coisas justas, de acordo com uma determinada proporção, o justo 
meio objetivo.(Mota, 2008, p. 08) 

 

 
Portanto, tem-se a justiça como equidade, o que é muito importante para 

o direito ambiental, pois se necessita de uma equidade ambiental, ou seja, para que 

o poluidor-pagador arque com efeitos dos seus danos. 

O problema é que agora, a justiça enfrenta ―novos campos‖, estudos 

interdisciplianres, o que antes era voltada para a figura da especialização e não da 

junção de conhecimentos de todas as áreas, inclusive fora do Direito. 

O sentido de justiça possuía relação com uma virtude moral e mesmo a 

justiça relativa à vida, atualmente, pode-se englobar também a chamada justiça 

ambiental, ou seja, a equidade ambiental 
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6.3. JUSTIÇA AMBIENTAL: ORIGEM E FUNDAMENTAÇÃO 

 

 

O conceito de justiça ambiental surgiu por volta da década de 60 e o 

movimento em si na década de 80 provenientes da busca por tratamento justo dos 

negros que se encontravam marginalizados socialmente e mais suscetíveis aos 

riscos pela degradação ambiental do que os brancos.  

 

Por justiça Ambiental, portanto passou-se a entender, desde as 
primeiras lutas que evocaram tal noção no início dos anos 80, o 
conjunto de princípios que asseguram que nenhum grupo de 
pessoas, sejam grupos étnicos, raciais ou de classe, suporte uma 
parcela desproporcional de degradação do espaço coletivo. 
(Acselrad, Herculano, Pádua, 2004, p. 09-10) 
 

 

O problema foi desencadeado por causa de um canal em Niagra Falls 

(Love Canal) e um aterro na comunidade negra de Afton em Warren County 

(Condado de Warren na Carolina do Norte em 1982) devido à extrema poluição do 

solo causando problemas sérios de saúde para a população do local. Deste 

problema gerou-se a pesquisa Toxic Waste and Race sobre o assunto. 

 

Em 1983 um estudo oficial, realizado pelo GAO – United States 
General Accounting Office- encontrou quatro aterros de rejeitos 
perigosos na Região 4 da EPA (Environmental Protection Agency), 
que compreende o Alabama, Flórida, Georgia, Kentucky, Mississipi, 
Carolinas do Norte e do Sul e Tennesse. Três destes quatro aterros 
estavam localizados em comunidades afro-americanas, apesar dos 
negros  serem apenas um quinto da população da região. 
(Herculano, 2002) 
 
 
 

.  Na atualidade um dos grandes pesquisadores sobre o assunto é o Dr. 

Robert Bullard que estuda o tema justiça ambiental e direitos civis. (Acselrad, Melo, 

Bezerra, 2009). 

 

 
 Combate ao Racismo Ambiental foi criado em 2005, no âmbito da Rede 

Brasileira de Justiça Ambiental, com o objetivo de reunir denúncias, promover 

articulações, definir estratégias, campanhas e outras ações de luta contra as 
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injustiças ambientais que recaem predominantemente sobre grupos étnicos 

vulneráveis.  

 ―Chamamos de Racismo Ambiental às injustiças sociais e ambientais que 

recaem de forma implacável sobre grupos étnicos vulnerabilizados e sobre 

outras comunidades, discriminadas por sua origem ou cor‖. 

 

 

Apesar da questão da justiça ambiental ter sido desencadeado por 

questões de cunho racial, no Brasil, os mais atingidos pelos danos ao meio ambiente 

são as pessoas de baixa renda, que por não possuírem condições financeiras para 

morarem dentro dos grandes centros urbanos, acabam por se fixarem na periferia 

onde se encontram os maiores focos dos problemas ambientais. 

Para se compreender melhor o que é justiça ambiental deve-se 

transcender a antiga visão antropocêntrica do mundo, para uma mais abrangente e 

holística, onde a equidade das benesses e dos danos ambientais são divididos por 

todos, a chamada equidade ambiental. 

 

Temos consciência da dificuldade de se ―transpor‖ (a despeito de sua 
intransponibilidade natural e lógica [...] tal antropocentrismo, 
especialmente, pelas suas raízes multisseculares de sua prática 
―justeórica‖. Neste sentido, tais necessidades se fazem sentir com 
vigor no próprio Direito Ambiental para se pensar uma justiça 
ambiental, visto que a própria justiça, neste enfoque pretendido, 
esbarra no impasse antropocêntrico. [...], especialmente tendo em 
vista que o conceito de justiça, construído ao longo da história 
jurídica, é escancarada e conscientemente antropocêntrico, 
mormente pelo seu aspecto formal que aponta para o princípio do 
suum quique tribuere, em que se subentende ―cada um‖ sempre na 

evidência do referencial antropológico, determinante único em tal 
sistema. (Silva, 2003, p. 26) 

 

A injustiça ambiental seria exatamente a falta de equidade quantos aos 

danos ambientais causados pelo próprio homem, ou seja, as pessoas que vivem nos 

arredores das grandes cidades e que possuem menor poder aquisitivo moram perto 

de lixões ou de regiões sem saneamento básico, o que aumenta o índice de 

doenças (questão social) e de degradação do meio ambiente natural (ambiental). 

Hoje se tem o GT de racismo ambiental no Brasil e a Rede Brasileira de 

Justiça Ambiental, criada em 2001 após o seminário Internacional de Justiça 
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Ambiental e Cidadania, um movimento de luta por um novo projeto de 

desenvolvimento e ―humanizar‖ através de mudanças na sociedade. 

 

 

Segundo Marcelo Porto ( 2005): 

 

Três vertentes atuais do ambientalismo 
(i) Vertente conservacionista, é marcada por uma visão 
preservacionista e romântica da natureza, a qual despreza a 
dimensão humana e social da questão ambiental, focando sua 
preocupação exclusivamente na preservação das florestas, da 
biodiversidade e dos animais em extinção;  
(ii) ―Evangelho da eco-eficiência‖, prioriza a internalização de custos 
e práticas gerenciais ambientais ―limpas‖ à lógica do 
desenvolvimento capitalista, colocando nas mãos das instituições, 
especialistas e tecnoburocracias a responsabilidade pela 
implementação dos critérios e políticas que conduzirão ao 
―desenvolvimento sustentável‖.  
(iii)  O movimento pela justiça ambiental – ou ambientalismo popular 
vem se colocando como alternativa crítica às duas outras correntes 
hegemônicas no interior do movimento ambientalista 
 

 

A questão brasileira da justiça ambiental torna-se também uma discussão 

de desigualdade social e econômica. 

Segundo sindicalistas e participantes de movimentos sociais e estudiosos 

do assunto, no Brasil, o modelo de progresso que se segue é o de desenvolvimento 

com base na desigualdade social e no empobrecimento de parte da população, 

forçando a mesma a viver em condições subumanas e a sofrer com o descaso das 

autoridades e o abandono do meio ambiente em que se encontram, caracterizando 

assim, a chamada justiça ambiental. A área das barracas, assim como dos bairros 

que as circundam, o Praia do Futuro I e II é visível à situação de injustiça ambiental. 

Países como o Brasil, com o desenvolvimento econômico tardio, tendem 

a sofrer mais com a injustiça ambiental. A chamada justiça distributiva, aonde todos 

arcam com as benesses e os danos ambientais na mesma proporção é quase uma 

utopia em um país que a pouco saiu do subdesenvolvimento. O crescimento 

acelerado das cidades ocasionou um caos enorme não somente ao meio ambiente 

natural, como também ao do trabalho e ao artificial.  
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Segundo José Carlos Alves da Silva (2007, p.284-285): 

 

A desordenada ocupação do solo protagonizada, por exemplo, pelos 
loteamentos clandestinos ou irregulares e pelas favelas, gerou a 
proliferação de habitações edificadas sem critérios técnicos de 
solidez e estabilidade (insegurança) e em condições subumanas 
(insalubridade); o surgimento de focos de degradação do meio 
ambiente e da saúde (loteamentos em área de proteção ambiental); 
o adensamento populacional incompatível com o meio físico (má 
localização) e desprovido de equipamentos urbanos e comunitários, 
gerando o crescimento caótico das cidades; a marginalização dos 
seus habitantes com o incremento das desigualdades sociais e 
reflexos na segurança da população local e circunvizinha (violência, 
comércio de drogas). 
 

 

Uma prova disto foi o desastre do Rio de Janeiro com o deslizamento de 

terra, pois várias famílias haviam construído suas casas embaixo de um lixão. Este 

tipo de construção deveria ser evitado a partir do princípio da precaução, mas não o 

foi, e o que causou?! Apenas morte e desolação no primeiro turbilhão de chuva.  

 

A comodificação (transformação em mercadoria) do espaço leva à 

privatização e à simplificação de paisagens e ecologias, o que as 
torna implicitamente instáveis ao uso da terra, de maneira que põe 
em perigo a saúde dos trabalhadores[...] e da vida humana.( Lynch, 
2009, p. 73) 

 

 

 

 

 

6.4. JUSTIÇA AMBIENTAL  NA ÁREA DAS BARRACAS DA PRAIA DO FUTURO 

 

 

[...]entende-se por Injustiça Ambiental o mecanismo pelo qual 
sociedades desiguais destinam a maior carga dos danos ambientais 
do desenvolvimento a grupos sociais de trabalhadores, populações 
de baixa renda, grupos raciais discriminados, populações 
marginalizadas e mais vulneráveis. (Herculano, Di Sarno, Dallari, 
2007, p.284-285)  
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O fluxo turístico nos bairros Praia do Futuro I e II somente cresce com o 

passar das décadas. O problema não está na vinda de pessoas de outras partes do 

Brasil e do mundo para conhecer Fortaleza, mas como este processo é realizado. 

Para as pessoas que moram nos bairros supracitados, a convivência com 

o lixo e dejetos provenientes das barracas de praia é visível, tanto o é  que em 1987 

o Ministério Público Federal impetrou uma Ação Civil Pública contra a CAGECE e o 

Município de Fortaleza para que regularizassem a situação do saneamento no local. 

Além de sofrerem com o lixo e a falta de saneamento básico ou de 

esgotamento irregular, a taxa de desemprego é alta, forçando a população local a 

procurarem seu sustento como vendedores ambulantes. 

Com a expansão das barracas, somente a classe média e alta passaram 

a usufruir das belezas do local, visto que, para adentrar no mar, precisa passar pelas 

barracas e muitas delas possuem um verdadeiro ―bloqueio‖ de tapumes, obras e 

outros materiais que impedem a passagem das pessoas, fazendo com que as 

pessoas se vejam praticamente ―obrigadas‖ a consumir algo proveniente destes 

estabelecimentos. 

Outro ponto crítico é que as barracas consideradas ―mais simples‖ não 

possuem nem estrutura suficiente e nem segurança para os banhistas, ou seja, a 

falta de salva-vidas, figuras extremamente importantes, visto que é uma área de 

fortes correntes marítimas. 

Muitos dos donos das barracas de praia proibem a passagem destes 

ambulantes por alegarem que estão ―perturbando seus clientes‖, mesmo estando os 

mesmos em faixa de praia, ou seja, um bem de uso comum do povo. 

A imagem próxima mostra que muitos vendedores ambulantes circulam 

de modo rápido e sempre alerta (como nota-se na foto abaixo) para que os 

segunraças das barracas não os afastem. Outro problema são os alimentos 

ofertados que ficam expostos a todo tipo de contaminação. 
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(FOTO nº  17  - ambulante nas barracas da Praia do Futuro-Fonte: blog do labjor) 
 

 

Em toda a área das barracas da Praia do futuro é notório observar o 

desperdício de alimentos, o descaso com o meio ambiente e a desigualdade social. 

O excesso de lixo fica acumulado, como se pode ver na foto abaixo: 

 

 

(FOTO nº 18  - Descaso com o meio ambiente -Fonte: inventário  
ambiental de Fortaleza) 

 
 

Na área das barracas da Praia do Futuro é visível a figura da injustiça 

ambiental, a exemplo do descaso ao meio ambiente, prejudicando os que ali vivem, 

e o ferimento à justiça social, visto que os mais pobres não têm acesso aos produtos 

fornecidos pelas barracas, ou seja, a questão da justiça ambiental não é aleatória, 
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ela se exprime da desigualdade social e ambiental, a qual pode ser observada 

facilmente na região das barracas. 

 A Rede Globo fez uma matéria em 2010 para eleger as praias com 

mais acúmulo de lixo no final de semana. A Praia do Futuro ficou em 2º lugar com 

cerca de seis toneladas de lixo por km de praia. Foram recolhidas pelo serviço de 

limpeza urbana, sendo cinco só de cascas de coco. Perdeu apenas para Salvador, 

onde 7,5 toneladas foram recolhidas.  

Segundo a matéria supracitada, a Limpeza Urbana da Empresa Municipal 

de Limpeza e Urbanização (EMLURB) somente se responsabiliza por até 50 kg ou 

100 litros, mas, se o estabelecimento produz uma quantidade acima disto, a 

responsabilidade de dar um destino aos resíduos é da barraca que os produziu. 

 Mas se for resultante da varrição, a responsabilidade é da EMLURB, que 

recolhe o lixo em um caminhão. No lixo ainda pode-se encontrar: sacos plásticos, 

palitos de picolé, canudos, copos descartáveis e restos de alimentos consumidos 

nas barracas e muitos destes ficam espalhados pela areia, já próximos às ondas do 

mar. (Oliveira, 2010) 

Desde 1987 que o Ministério Público Federal - MPF entrou com uma Ação 

Civil Pública contra a CAGECE e a prefeitura de Fortaleza (Ação Civil Pública nº 

00.0044711-0, ajuizada pelo Dr. Francisco de Araújo Macedo Filho). 

 O Juiz Federal da 2ª Vara - Secção Judiciária do Ceará, Jorge Luis Girão 

Barreto tenha deferido, em caráter definitivo, no mês de novembro de 2009, a 

realização do saneamento na região da Orla, do Caça e Pesca à Leste-Oeste. 

(Moscoso, 2010) 

Este problema se estendeu supostamente até 2007 quando haveria a 

regularização e ampliação da área de esgotos da região e, consequentemente, a 

sua despoluição, causando um enorme prejuízo para os ecossistemas locais.  

Atualmente, segundo declaração da CAGECE, as obras devem continuar e 

fazer um total de 3.860 metros de rede coletora, Estação Elevatória e 133 metros de 

linha de recalque (tubulação pressurizada), com previsão de término para 2010. 

(CAGECE, 2009) 

Segundo o Código de Obras e Posturas do município, os resíduos jogados 

nas águas costeiras não podem ser poluentes e devem ter anuência da prefeitura e 
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do órgão estadual competente (ex. CAGECE – Companhia de água e Esgoto do 

Ceará).  

Segundo o art. 2º do Estatuto da Cidade: 

Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno 
desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade 

urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais: 

I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o 
direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-
estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e 

ao lazer, para as presentes e futuras gerações; (grifo nosso) 

[...] 

VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar: 

a) a utilização inadequada dos imóveis urbanos; 

c) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou 

inadequados em relação à infra-estrutura urbana; 

f) a deterioração das áreas urbanizadas; 

g) a poluição e a degradação ambiental; 

 

Os bueiros vão de encontro ao mar, causando a poluição não somente do 

lençol freáticos, por serem de péssima manutenção como também do mar, a 

exemplo a foto a seguir que mostra muito bem esta situação. Como se pode ver na 

foto a seguir: 

 

(FOTO nº  19  - Esgoto próximo às barracas polui a Praia do Futuro: 
Fonte: www.Blogdotamandua.com.br) 

 
 
 



115 

 

 

 

 
O grau de risco mais elevado entre os pobres e residentes em áreas 

periféricas evidencia significativas diferenças entre os domicílios segundo a faixa de 

proximidade de cursos d‘água, principalmente para aqueles localizados à beira de 

córregos (menos de vinte metros de distância).(Acselrad, Mello, Bezerra, 2009, p. 

63). 

As barracas de praia despejam no mar uma grande quantidade de dejetos 

e, como não podem fazer nenhuma benfeitoria no local como já estipulou o MP – 

Ministério Público, tantos os habitantes locais quanto os banhistas estão propensos 

a pegarem alguma doença derivadas dos resíduos. 

 

 

De acordo com Francisco Macedo, o Ministério Público Federal 
(MPF) quer evitar que os proprietários das barracas confundam a 
interligação da rede de esgoto com uma possível legalização da 
situação deles. (Moscoso, 2010) 
 
 
 

A foto abaixo mostra como são expostos os alimentos na faixa de praia: 

 

 

(FOTO nº 20- descaso com o meio ambiente 
 na faixa de praia -Fonte: Arquivo pessoal) 

 

 

Na Praia do Futuro, dentre 80 barracas, apenas 17 têm interligação com a 

rede pública de esgoto mediante a CAGECE, sem ser de maneira clandestina, fato 

este que polui a Orla.  
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Já o titular da SEMAM, Deodato Ramalho, avalia o impasse na Praia do 

Futuro como apenas uma etapa do processo de preservação da orla. Segundo ele, 

somente 55% de Fortaleza tem cobertura de saneamento. 

Além de sofrerem com os danos ambientais provenientes deste ―turismo 

predatório‖ existente na capital cearense, a população que reside ainda arca com os 

efeitos como: poluição (a exemplo da sonora), aumento da violência e falta de 

estrutura urbana. 

Os bairros da Praia do Futuro I e II são assolados por desigualdades 

sociais e econômicas. O Título VII da Constituição de 1988 constitui as bases da 

Ordem Econômica e Financeira e devido às barracas e sua poluição (sonora, 

residual, ou mesmo visual), quem mais sofre são os moradores locais. 

A questão da poluição é de extrema importância para a alegação de 

injustiça ambiental, como pode ser pode ser observado a seguir no Decreto-Lei nº 

303/ 67  que define o que seja poluição: 

  Decreto-Lei nº 303, de 28 de Fevereiro de 1967 

Cria o Conselho Nacional de Controle da Poluição Ambiental e dá 
outras providências 

Art. 1º Para as finalidade dêste decreto-lei, denomina-se Poluição 
qualquer alteração das propriedades físicas, químicas ou biológicas 
do meio ambiente (solo, água e ar), causada por qualquer substância 
sólida líquida, gasosa ou em qualquer estado da matéria, que, direta 
ou indiretamente:  

Seja nociva ou ofensiva à saúde à segurança e ao bem-estar das 

populações;  

Crie condições inadequadas para fins domésticos, agropecuários, 
industriais e outros; ou Ocasione danos à fauna e à flora.  
 
Art. 2º Os resíduos líquido, sólidos ou de qualquer estado da matéria 
provenientes de atividades industriais, comerciais, agropecuárias, 
domiciliares e públicos só poderão ser despejados em águas 
receptores, se estas não se tornarem poluídas, de acôrdo com o 
artigo 1º deste decreto-lei.  
 
Parágrafo único. Poderão ser instituídos limites de poluição para 

cada caso estabelecendo-se quer padrões para os despejos, quer 
padrões de qualidade para as águas receptoras.  
 
Art. 3º As substâncias emitidas por quaisquer tipos de fontes 
industriais, comerciais agropecuárias ou correlatas, maquinarias, 
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equipamentos, veículos e outras não discriminadas, sòmente 
poderão ser lançadas na atmosfera se esta não se tornar poluída, de 
acôrdo com o art. 1º dêste decreto-lei.  
 
Parágrafo único. Poderão ser instituídos limites de emissão para a 

atmosfera estabelecendo-se quer padrões de emissão, quer padrões 
de qualidade do ar.  
 
Art. 4º O presente decreto-lei aplica-se a todos os tipos de água, 
quer sejam públicas, de uso comum, particulares, superficiais, de 
subsolo ou outras, bem como a quaisquer fontes emissoras de 
poluentes na atmosfera, quer sejam de direito pública ou privado e, 
ainda, a agentes que venham a poluir os solos.  

 

 

De acordo com o censo do IBGE (2000), a Praia do Futuro tem 10.568 

habitantes. 1040 crianças e adolescentes com idades entre 5 e 14 anos, ou seja, 

43% da população nessa faixa etária na Praia do Futuro são analfabetas. Em 2004, 

o FEPRAF realizou um diagnóstico e encontrou 742 crianças e adolescentes sem 

escola ou estudando longe de casa. (CEDECA, 2010) 

Conforme a explanação vista acima, a área das barracas da Praia do 

futuro sofre não somente com a poluição, mas também enfrentam outros problemas, 

só que agora de cunho social, a exemplo do aumento da violência e da prostituição. 

Existem alguns Movimentos Sociais na área que tentam ajudar a mudar 

este quadro de abandono, a exemplo: Movimento dos Conselhos Populares (MCP), 

Comunidades Eclesiais de Base da Área Pastoral da Praia do Futuro (CEBs), dentre 

outros.   

Embora não seja vendedora ambulante, Nilde Silva disse que já 
tentou vender seus chapéus nas dependências de algumas barracas 
por várias vezes, mas sempre foi impedida pelos seguranças. ―Eu 
nem tento mais. Sei que eles não vão deixar mesmo‖, explica. 

[...] 

O proprietário Vando Oliveira afirma que não permite a entrada de 
ambulantes em sua barraca porque eles tiram o sossego dos clientes 
quando tentam vender os produtos. Quanto à venda de alimentos, o 
proprietário é enfático: ―Eu não posso deixar um vendedor ambulante 
vender camarão aqui. Se um cliente passar mal? Ele vai colocar a 
culpa na comida da minha barraca‖, defende.(Saraiva, 2010) 
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Eros Roberto Grau (1997, p. 284-285) enfatiza que a ordem econômica 

possui como finalidade assegurar a todos uma existência digna, assim como diz o 

caput do art.170, segundo os ditames da justiça social.  

Ainda segundo este nobre doutrinador, o conceito de justiça social é 

indeterminado, contingencial, visto que do mesmo somente podemos fazer uma 

idéia, muitas vezes restrita ou talvez ampliada, dependendo de cada consciência. 

Segundo Grau (1997, 245): ‖É que justiça social é expressão que, no 

contexto constitucional, não designa meramente uma espécie de justiça, porém um 

seu dado ideológico.‖ 

A justiça social empregada na Constituição de 1988 visa ser não somente 

uma imposição ética, mas também um princípio importante para a sociedade 

capitalista. 

 

A praia do Futuro foi  a   última   zona   de   praia    incorporada   à 
zona   urbana   de   Fortaleza. Localizava-se  em  área denominada   
de   Sítio   Cocó, na qual predominavam usos tradicionais (COSTA, 
1988), e que, a exemplo de outras praias, incorporou-se ao espaço 
urbano, ora como periferia de  zona portuária  (o   Porto do 
Mucuripe), ora    como  lugar ocupado para responder à demanda 
das classes abastadas que frequentavam a praia do Meireles. 
Nas proximidades do porto, implanta-se a zona industrial cuja 
infraestrutura possibilita instalação de  indústria  de  tratamento de 
produtos  alimentares  (trigo principalmente), de  indústria naval, bem 
como de indústrias petroquímicas. Tal especialização é seguida pela 
construção progressiva das residências de pobres, acompanhando a 
via  férrea,  favela Verdes Mares  e favela do Trilho, e sobre as 
dunas, favela do Castelo Encantado.(Dantas, 2011) 

 
 
 

A segregação espacial é uma das características da injustiça ambiental 

(como pode ser observada na foto abaixo), visto que as pessoas com menor poder 

aquisitivo se veem assolados pela pobreza na sua habitação, em bairros onde 

praticamente é inexistente a atividade do setor público, a exemplo da falta de 

saneamento, sendo mais suscetível à chamada vulnerabilidade ambiental. Na área 

da Praia do Futuro existe a divisão de praia, pó-praia e dunas, mas a divisão social 

encontra-se em qualquer lugar que olhe, é visível, latente.  

A construção das barracas de praia não só ofende a propriedade da 

União, mas evita o ir e vir de todas as pessoas pela faixa de praia seja elas 

abastadas ou não e isto sim, fere a Constituição, não somente por questões 
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ambientais, mas por razões sociais, não somente na área de praia, mas no pós-

praia e na área das dunas, como se vê na foto aqui exposta: 

 

 

 

(FOTO nº 21 - Casas de alto padrão econômico em contraste com a pobreza da 
área próxima às barracas – Fonte: Arquivo pessoal) 

 
 
 

Segundo Frota e Meireles (2008, p. 3301): 

 

Em razão da segregação sócio-espacial verificada nas cidades, e 
com mais veemência nas grandes metrópoles, a população mais 
pobre fica desprovida não somente dos serviços básicos de infra-
estrutura e equipamento urbanos. Sofre também com a ausência de 
condições dignas de moradia, encontrando, em muitas situações, 
uma única alternativa: ocupar irregularmente áreas insalubres. 
 

 
 

Assim é como vivem os habitantes dos bairros Praia do futuro I e II ou 

aqueles que transformam as barracas de praia em moradia improvisada. Este tipo 

de moradia precária pode ser amplamente observada tanto no entorno nas barracas 

como nos bairros Praia do Futuro I e II, como se pode ver na foto a seguir: 

 



120 

 

 

 

 

(FOTO nº  22  - Urbanização do entorno da Praia do Futuro 
Fonte: Arquivo pessoal) 

 
 

Mediante o exposto por  Acselrad (1999): 

 

A desigualdade ambiental é sem dúvida uma das expressões da 
desigualdade social que marcou a história do nosso país. Os pobres 
estão mais expostos aos riscos decorrentes da localização de suas 
residências, da vulnerabilidade destas moradias a enchentes, 
desmoronamentos e à ação de esgotos a céu aberto. Há 
consequentemente forte correlação entre indicadores de pobreza e a 
ocorrência de doenças associadas à poluição por ausência de água 
e esgotamento sanitário ou por lançamento de rejeitos sólidos, 
emissões líquidas e gasosas de origem industrial. Esta desigualdade 
resulta, em grande parte, da vigência de mecanismos de privatização 
do uso dos recursos ambientais coletivos – água, ar e solos.   
 
 

 

Mesmo com altos índices de salinidade, a área da Praia do Futuro ainda é 

um dos locais mais procurados para a expansão turística. A prefeitura de Fortaleza 

busca na atualidade fazer reformas com base em informações enviadas por 

funcionários da SETUR- Secretaria de Turismo de Fortaleza (segue em anexo e-mail 

obtido através da Secretaria de turismo de Fortaleza confirmando os valores que 

serão gastos na região). 

Atualmente existem os projetos para a região dos bairros Praia do Futuro 

I e II e são eles a urbanização da Praça 31 de março e a Requalificação e expansão 

viária da Praia do Futuro.  

O problema das barracas da Praia do Futuro é que é visível também a 

não acessibilidade à praia naquela zona, especialmente as pessoas de menor poder 

aquisitivo. O não acesso aos recursos naturais abertos a todos de comum forma 
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também é um caso de injustiça ambiental. Por exemplo: um turista rico estrangeiro 

tem mais acesso à praia do Futuro que se estende por volta de 7 a 8 km da Orla 

cearense do que um morador do Serviluz ou de Sabiaguaba que, somente para 

citar, são regiões vizinhas. 

Nos bairros Praia do Futuro I e II é visível a desigualdade social e os mais 

pobres, além de sofrerem mais com os danos ambientais, ainda tem de arcar a 

vergonha de serem rechaçados por não terem condições de consumirem produtos 

advindos das barracas. 

Os barraqueiros alegam que mais de 5 (cinco) mil pessoas trabalham no 

local e que o montante só tende a aumentar devido à Copa de 2014. O problema é, 

em que condições estão estes trabalhadores perante o direito do trabalho?! Este 

questionamento é relevante porque o próprio conceito de justiça e, portanto, no 

Estado Democrático de Direitos de Hegel envolve também as condições trabalhistas. 

Outro ponto importante, mas que deve ser citado, é que as populações 

originais daquela região, com o aumento extremo das barracas, foram saindo para 

outras localidades, ferindo os direitos dos cidadãos de frequentar um bem de uso 

comum do povo, ou seja, a praia. 

Pelo o que foi relatado acima, o problema é que este ―oásis‖ turístico mais 

parece uma miragem, você pensa que ele existe, mas quando olha bem de perto, 

desaparece subitamente. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através deste trabalho, buscou-se convergir o direito privado (direito da 

propriedade, posse e enfiteuse) com outros aspectos do direito, no caso o 

processual (Ação civil Pública) e o Público (Direito Ambiental), como também 

integrar as questões ambientais com as sociais, a exemplo da justiça ambiental. 

Além disso, foram expostos pontos relevantes concernentes à situação 

atual tanto jurídica, como social da área das barracas da Praia do Futuro, com o 

intuito de formular questionamentos sobre a retirada ou não das barracas. 

Muitos sugerem a retirada total, assim como aconteceu na Bahia e em 

outros estados, mas no Ceará as barracas já fazem parte até mesmo da cultura do 

povo local. Seria melhor uma reformulação da área junto ao IAB?! Fazer com que os 

barraqueiros saiam daquele local e, por meio de colaboração do município ou até do 

Estado do Ceará e de empresários locais construir novas obras turísticas após a 

Avenida Zezé Diogo e Dioguinho para que não seja mais ferida a legislação atual e 

ser mantida a tradição fortalezense de aproveitar o seu lazer com certo ―conforto 

extra‖ concedido pelas barracas?! 

Existem muitos questionamentos a respeito e, com certeza, deve ocorrer 

uma resposta através de disposição legal, visto que a maior parte destes ocupantes 

das barracas encontra-se visivelmente em faixa de praia e não possui o 

licenciamento ambiental correspondente para se fizer uma construção, visto que 

nem foi realizado o EIA e o RIMA (Estudo de impacto ambiental e relatório do 

impacto ambiental). 

Deve ser citada a instrução Normativa Nº 02/07 (Segue em anexo) 

advinda da SEMACE – (Superintendência Estadual do Meio ambiente) que é claro 

quanto o que é necessário para a implementação de complexos turísticos, a 

exemplo das barracas de praia. 

No presente trabalho também foi realizada uma explanação sobre a 

função socioambiental da propriedade, seu conceito e sua importância para o caso 

da retirada das barracas, visto que enfatiza o direito do real proprietário, ou seja, a 

União e que a faixa de praia é uma região de não edificação e um bem difuso, 

coletivo, de uso comum do povo e que dele não pode ser podado ou tomado, como 
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se observa em muitas barracas através de tapumes ou mesmo construções 

gigantescas com piscinas e ampla área de lazer. 

Também foi exposta a questão da justiça ambiental e de como ela está 

desvirtuada na área aonde se instalaram as barracas de praia. Os moradores menos 

abastados além de enfrentar os danos ambientais derivados dos resíduos sólidos e 

líquidos provenientes dos barraqueiros, ainda enfrentam um aumento da poluição 

(dos ecossistemas, sonora e mesmo visual), da violência ocasionada pelo aumento 

do fluxo turístico e da prostituição, algo extremamente lamentável, mas que, 

infelizmente, já virou algo comum naquela localidade em Fortaleza. 

Hoje em dia, fala-se muito e faz-se pouco. Muitos nomes surgiram em prol 

do meio ambiente: ecosocialismo, socioambientalismo, vulnerabilidade 

socioambiental, cidades sustentáveis, cidadania ambiental, economia 

socioambiental, cidadania ambiental, racionalismo ambiental,  etc..  

Na realidade, o que ocorre na área das barracas da praia do futuro é que 

existe um ferimento na legislação, haja vista que o território é da União e pouco ou 

nada se faz para modificar tal fato. Vê-se somente um turismo voltado para o lucro e 

nas pessoas de bom poder aquisitivo que podem comprar seus produtos, sem 

pensar nos demais que têm direito à praia e que nesta faixa não podem usufruir. 

Seria o capitalismo predatório versus a legislação?! Fica aqui o questionamento. 

O fato é, o modo como as barracas estão dispostas fere-se a céu aberto  

a cidadania e a dignidade destas pessoas excluídas, esta é a verdade, infelizmente. 

Portando, a presente dissertação de mestrado buscou trazer algumas 

informações e indagações sobre a celeuma jurídica (e mesmo socioambiental) da 

área na qual se encontram as barracas no intuito de elucidar alguns 

questionamentos que as pessoas leigas tenham sobre este assunto tão discutido no 

meio jurídico, como também social nos dias atuais. 
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