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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA 
 

2ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE ITABUNA
 

 
 
PROCESSO N. 8009435-27.2022.8.05.0113
 
AUTOR: GRUPO DE AMIGOS DA PRAIA, INSTITUTO NOSSA ILHEUS 
 
Advogado(s) do reclamante: JUREMA CINTRA BARRETO, MARTA VIRGINIA NUNES SERAFIM,
SILVANA VIEIRA LINS, BRUNO DUARTE SANTANA, MARIA LIVIA PORTO CARVALHO
 
REU: MUNICIPIO DE ITABUNA 
 
Advogado(s) do reclamado: JAMILLE DE SEIXAS SOUZA
 
 
 

DESPACHO / DECISÃO 
 

(Com força de mandado) 
 

 
 
Vistos e examinados.
 
Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA com pedido de tutela de urgência movida pelo INSTITUTO
NOSSA ILHÉUS e GRUPO DE AMIGOS DA PRAIA - GAP em face do MUNICÍPIO DE ITABUNA,
pelos fatos e fundamentos expostos na petição inicial. 
 

Depreende-se dos autos que, o município de Ilhéus estaria sofrendo dano ambiental e prejuízo

financeiro e econômico decorrente de conduta imputada ao Município de Itabuna no que

concerne ao manejo indevido da vegetação Macrófitas Eichornia Crassipes, também conhecida

como “baronesas”, em virtude das cheias provocadas pelas últimas chuvas.
  

Segundo esclarece a exordial, o Município Réu, em desrespeito às norma ambientais e ao TCA

pactuado com o ministério público estadual, vem despejando as baronesas rio abaixo, apenas

desprendendo-as dos pilares das pontes de forma que os resíduos tenham curso livre pelas

águas até a foz do rio, no município de Ilhéus, poluindo assim, as praias e interferindo em todo o

ecossistema aquático/marinho do município.
  

Portanto, requer:
 

A concessão de liminar inaudita altera pars, demonstrados o fumus boni iuris

e o periculum in mora para que se suspendam imediatamente as AÇÕES

DE RETROESCAVADEIRAS NAS PONTES DO MARABÁ E SÃO

CAETANO sem o devido Licenciamento Ambiental de Manejo de Macrófitas

Aquáticas (Eichornia Crassipes), determinando que a DESOBSTRUÇÃO DA
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PONTE seja realizada com Gerenciamento de Resíduos Sólidos do Rio

Cachoeira; que de forma emergencial seja determinada a retirada das

“baronesas”, com caçambas e caminhões, a fim de que as mesmas sejam

transformadas em adubos, ou destinadas ao Centro de Valorização de

Resíduos da Costa do Cacau conforme contrato vigente; Seja determinada a

separação das macrófitas e dos resíduos sólidos inorgânicos com

destinação adequada para a Cooperativa de Reciclagem de Itabuna,

proibindo que a Prefeitura “empurre” as macrófitas e resíduos pelo Rio

Cachoeira sob pena de multa diária a ser arbitrada por este juízo, não

inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);
  

Juntou documentos, dentre eles atos constitutivos, termo de compromisso ambiental, vídeos,

fotografias e Plano Estratégico para Revitalização da Bacia do Rio Cachoeira.
  

Intimado para se manifestar em três dias, o Município peticionou nos autos conforme peça de ID

336156015.
  

É o breve Relatório.  Passo a DECIDIR.
  

Inicialmente, anote-se que o deferimento de tutela de urgência pressupõe, em linhas gerais, o

atendimento aos requisitos de fumus boni iuris e de periculum in mora, com fulcro no art. 300 do

CPC/2015 c/c o art. 19 da Lei n° 7.347/1985. Senão vejamos:
  

Art. 300, CPC/2015.  A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
  

Noutros termos, a injunção initio litis subordina-se ao reconhecimento, de plano, da relevância do

fundamento consignado na peça inicial (fumus boni iuris) e à constatação de que a medida

resultará ineficaz caso seja deferida somente ao epílogo do processo (periculum in mora). A

razão da dupla exigência é preservar ao máximo o respeito ao princípio contraditório, corolário

inseparável do devido processo legal.
  

Para além da prova que conduza à plausibilidade das alegações, exige-se, em regra e com os

temperamentos impostos pelo princípio da proporcionalidade, que haja reversibilidade dos efeitos

do provimento liminar requestado, aspecto que dá a nota de provisoriedade/precariedade

característica das medidas antecipatórias (art. 300, §3º, CPC/2015).
  

Pois bem. No caso em comento, pela prova documental constante dos autos, sem antecipar juízo

quanto ao mérito da causa, tem-se que estão PRESENTES EM PARTE os requisitos ao

deferimento da liminar.
  

Nos termos do art. 225 da Constituição Federal, 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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Em termos similares, dispõe a Lei Orgânica do Município de Itabuna: Art. 271 - O Município

deverá atuar no sentido de assegurar a todos os cidadãos o direito ao meio ambiente

ecologicamente saudável e equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia

qualidade de vida.
  

Não se pode olvidar, assim, que um meio ambiente ecologicamente equilibrado é fator primordial

para a manutenção da saúde da população, bem como para o pleno desenvolvimento das

atividades econômicas e sociais.
  

No entanto, a situação narrada na exordial aponta para uma desarmonia nesses fatores.
  

Com efeito, os elementos de informação já encartados aos autos conduzem a um juízo de

probabilidade no sentido de que: a) as “baronesas” se proliferam em decorrência da

poluição existente na bacia hidrográfica do rio Cachoeira; b) não há indícios de

atendimento ao Plano Estratégico para Revitalização da Bacia do Rio Cachoeira; c) o

manejo inadequado da vegetação está causando poluição das praias e prejuízo às

atividades econômicas e sociais correlatas na cidade de Ilhéus.
  

Não obstante, frise-se que, conforme consignado na própria petição inicial, a bacia hidrográfica do

rio Cachoeira é composta por onze municípios, sendo o Município de Itabuna aquele que, por

questões geográficas, “recebe” toda a poluição proveniente dos outros entes e, por via de

consequência, também toda a vegetação colateral.
  

Dessa forma, neste juízo de cognição não exauriente, não cabe integral imputação de

responsabilidade a esse ou aquele Município, apenas o atendimento das medidas imprescindíveis

à contenção dos danos apontados na exordial, diante da urgência da medida e da plausibilidade 

do direito invocado.
  

A propósito, além da questão envolver outros municípios da bacia hidrográfica,

potencialmente também interessa ao Estado da Bahia, de sorte que o atendimento integral

ao pleito liminar, já no início da lide, sem contraditório mais completo e maiores subsídios,

poderia resultar em ônus desproporcional e indevido ao Município de Itabuna, com outras

consequências sociais importantes que daí também podem advir.
  

Ressalte-se que, consoante dispõe o art. 296 do CPC/2015, a tutela antecipada poderá ser

revogada ou modificada a qualquer tempo, em decisão fundamentada, notadamente em face da

obtenção de novos elementos de informação e prova no decorrer do trâmite processual.
  

Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA LIMINAR requestada,

para determinar que:
  

a) por ocasião da desobstrução das pontes, realize o Município de Itabuna o devido

gerenciamento dos resíduos, em conformidade com a legislação ambiental, planos

estratégicos, termos e convênios vigentes, abstendo-se de reinserir tais resíduos e a

vegetação objeto da lide ("baronesas") no leito do rio Cachoeira;
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b) promova o Município de Itabuna, de forma emergencial, no presente período de chuvas

e pelo prazo de 30 (trinta) dias, o manejo adequado das macrófitas "baronesas" e demais

resíduos que apareçam nas margens do Rio Cachoeira, na porção geográfica que lhe cabe,

abstendo-se igualmente de fazê-los retornar sem o devido tratamento ao curso do rio.
  

Fixo o prazo de 05 (cinco) dias para o Réu, organizando-se, implemente a obrigação, sob pena

de, descumprindo o preceito, incidam as medidas previstas nos artigos 297 e 301 do CPC/2015, 

inclusive multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por cada evento de comprovado

descumprimento da presente decisão, até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sem

prejuízo das demais cominações legais, tais como multa e bloqueio de verbas públicas na

hipótese de descumprimento.
  

INTIME-SE o polo ativo para se manifestar acerca da necessidade de inclusão na lide do

Estado da Bahia e dos demais municípios componentes da bacia hidrográfica do rio

Cachoeira. Prazo de 15 (quinze) dias.
  

INTIME-SE o Ministério Público para atuar como fiscal da ordem jurídica, com fulcro nos

artigos 176 e 178, I do CPC/2015, manifestando-se nos autos, inclusive sobre legitimidade

ativa e passiva, adequação do instrumento e aspectos processuais e de mérito que

entender pertinentes, no prazo de 15 (quinze) dias.
  

CITE (M)-SE a (s) parte (s) ré (s) para, querendo, apresentar (em) resposta processual no

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de revelia (art. 19 da Lei nº 7.347/85 e art. 335, III c/c 183, 

caput, CPC/2015).
  

Havendo contestação, acaso verificadas as hipóteses dos artigos 350 e 351 do CPC/2015, intime-

se o Ministério Público para manifestar-se no prazo legal de 30 dias.
  

Nos termos do art. 3º do Decreto Judiciário nº 439, de 8 de julho de 2021, Fica excepcionada a

utilização do ato de comunicação eletrônico (via sistema) nos casos urgentes, em que houver

potencial prejuízo a qualquer das partes ou à efetivação do próprio ato. É o caso dos autos.
  

Portanto, deverá o Cartório/Secretaria adotar os meios necessários para a comunicação ao órgão

responsável, da forma mais célere possível, inclusive por meio de oficial de justiça, nos termos do

que dispõe no art. 3º, caput e § 1º do referido decreto, bem assim, em qualquer das hipóteses,

certificar quanto ao horário e modo(s) do envio, destinatário, e confirmação de recebimento – se

obtida -, observando-se, inclusive, mas não apenas, dados de contato porventura informados na

inicial.
  

Publique-se. Intime (m)-se. Cumpra-se. Demais expedientes necessários.
  
Serve cópia autêntica do(a) presente como mandado, com vistas ao célere cumprimento
das comunicações processuais e providências determinadas.
 
 
 

Itabuna - BA, data registrada no sistema PJE.
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Assinado Eletronicamente
 

LEONARDO CARVALHO TENÓRIO DE ALBUQUERQUE
 

Juiz de Direito
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