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DECISÃO

MARCELO TIMBÓ NILO , devidamente qualificado na inicial, ajuizou a presente

ação  popular  contra  a  UNIÃO,  ESTADO DA BAHIA ,  MUNICÍPIO DE SALVADOR ,  CAIXA

ECONÔMICA FEDERAL  e CONDER – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO

ESTADO DA BAHIA , objetivando a concessão de tutela de urgência para “que determine aos

acionados que: a. abstenham-se de expedir alvarás, autorizações, licenças ou congêneres para

instalação, construção ou implantação de qualquer obra de macrodrenagem no trecho do Rio

Jaguaribe que margeia  a  orla  de Salvador,  que acompanha a Av.  Octávio Mangabeira,  do

SESC-PIATÃ  até  a  foz  do  rio,  em  Patamares;  b.  adotem  medidas  destinadas  a  paralisar

eventuais obras de construção já iniciadas – ou que porventura venham a ser irregularmente

iniciadas  no  curso  desta  ação  –  que  estejam  localizados  na  área  mencionada  na  alínea

anterior,  notadamente  às  margens  do  Rio  Jaguaribe,  bem  como  se  retire  os  tapumes  já

instalados no local até que a presente demanda tenha um desfecho em definitivo”.

Alega que, há poucos dias, para a surpresa dos moradores do entorno do Rio

Jaguaribe, foi implantada, próximo à foz do rio em Patamares, placa publicitária do Governo do

Estado  da  Bahia  comunicando  a  realização  de  OBRA  DE  MACRODRENAGEM  PARA

CANALIZAÇÃO E REVESTIMENTOS DOS RIOS JAGUARIBE E MANGABEIRA, sob o regime

de contratação integrada (RDC), indicando como agentes participantes o Governo Federal e o

Governo Estadual, com prazo de duração de 24 meses e investimento público avaliado em R$
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273,9 milhões de reais.

Prossegue  relatando  que,  a  referida  obra,  a  ser  realizada  pela  CONDER  –

Companhia  de  Desenvolvimento  Urbano  do  Estado  da  Bahia,  com  o  apoio  da  CAIXA

ECONÔMICA FEDERAL e do Ministério das Cidades, ao que parece, irá decretar o fim da vida

da fauna e flora ainda existentes nas margens do Rio Jaguaribe, que, apesar de infelizmente

contaminado por dejetos, ainda está vivo. Acrescenta que as suas margens e leitos naturais,

sem revestimento ou canalização, têm garantido a manutenção da vegetação ao longo do seu

curso, fundamentais para a qualidade do ambiente e da paisagem urbana.

Informa, entretanto,  que a referida obra de macrodrenagem caminha a passos

largos,  pois  já  se  percebe  a  instalação  dos  tapumes  para  que  os  tratores  da  CONDER

arranquem, em poucos dias, toda a vegetação existente.

Ressalta que as amplas áreas naturais do Rio Jaguaribe e seus afluentes são

protegidos pelas principais leis que tratam do desenvolvimento urbano: o Estatuto da Cidade e

o PDDU da Cidade de Salvador e diz que a legislação aponta claramente para a opção de

preservar  as  condições  naturais  ante  a  ocupação  urbana,  exigindo  a  adoção  de  medidas

especiais em quaisquer intervenções nessas áreas.

Aduz que, contrariando as condições naturais e as diretrizes legais, os Poderes

Públicos parecem estar mais uma vez optando por uma concepção antiquada de retificação e

canalização  em  concreto  do  Rio  Jaguaribe  e  seus  afluentes,  na  tentativa  de  resolver  os

problemas de alguns moradores, especialmente na cabeceira do rio, como no Bairro da Paz,

que sofrem com enchentes eventuais decorrentes da ocupação desordenada e construções

justamente nas antigas áreas naturais de escape do volume das águas pluviais.

Sustenta  que  tais  projetos  de  canalização,  entretanto,  resultarão  em impactos

irreversíveis na paisagem, na drenagem natural e nas condições ambientais para fauna e flora,

como vem acontecendo desde a década de 1960 em outros rios urbanos de Salvador, o que

demonstra  a  estagnação  tecnológica  e  administrativa  no  tratamento  dispensado  aos  rios

urbanos nesta cidade.

Cita como exemplo desse modelo atrasado de concepção de rio urbano o que

ocorreu com o Rio Camurugipe, no bairro do Costa Azul, hoje um canal degradado e poluído

que dificulta inclusive o desenvolvimento de atividades sociais e econômicas ao seu redor.

Destaca  que  essas  soluções  corretivas  adotadas  em Salvador  têm resultados

questionáveis em relação ao controle de enchentes e melhoria da drenagem, além de custos

elevados. Afirma também que são bastante questionáveis em termos da qualidade ambiental

resultante de tais obras.

Assevera  que  a  legislação  também  indica  claramente  a  necessidade  de

participação da população no que tange a tais obras com nítido impacto ambiental. Entretanto,

narra que toda a obra no Rio Jaguaribe está sendo feita através de procedimento obscuro, sem

Processo Judicial Eletrônico: https://pje1g.trf1.jus.br/pje/Painel/painel_usuario/documentoHTML.s...

2 de 7 28/06/2017 07:42



transparência  e  participação  ativa  dos  moradores  do  entorno  do  Rio  Jaguaribe,  pois  a

esmagadora maioria da população nem sabia da proposta de tal obra de macrodrenagem até a

instalação da placa publicitária há pouco mais de uma semana.

Argumenta que é preciso, ao menos, conhecer o inteiro teor do projeto desta obra

que impactará, de modo permanente, a vida dos moradores dos bairros limítrofes e de toda a

cidade como um todo e debater sobre a funcionalidade e necessidade de tal obra.

Acrescenta que também se faz extremamente necessário um estudo minucioso

através  de  laudos  técnicos  e  multidisciplinares  de  terceiros  especialistas  em  impacto

ambientais para opinarem se a referida obra, nos termos que está para ser executada, é de

fato  uma  boa  solução  para  a  cidade  e,  em  especial,  para  os  moradores  que  convivem

diariamente com o Rio Jaguaribe.

A inicial veio instruída com procuração e documentos.

Foi  postergada  a  apreciação  do  pedido  de  tutela  de  urgência  para  após  a

apresentação  das  contestações,  bem  como  foi  determinada  a  intimação  do  MPF,  em

conformidade com o despacho proferido em 05/06/2017.

Em 07/06/2017, a parte autora juntou petição, acompanhada de documentos, com

pedido de  reconsideração  para  que  seja  deferida  a  liminar  pleiteada.  Alega  que  a  licença

ambiental  somente  foi  deferida  semanas  após  o  seu  efetivo  início  das  obras.  Reafirma a

necessidade  de  publicidade  e  transparência  no  procedimento  de  licenciamento  ambiental.

Sustenta ainda que foi adotado indevidamente o licenciamento ambiental unificado, quando o

correto seria o licenciamento ambiental trifásico, tendo em vista que a obra de macrodrenagem

tem significativo potencial de impacto ambiental.

O MPF se manifestou, opinando pela concessão da tutela de urgência requerida

na  inicial,  com espeque no  poder  geral  de  cautela  concedido  ao  Juízo  e  a  existência  de

verossimilhança na alegação, perigo na demora e aplicação do princípio da prevenção (evento

nº 1910273).

Vieram-me os autos conclusos.

 

É o relatório. Decido .

 

Nos  termos  do  art.  300  do  Novo  CPC,  "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".

A  lide  gira  em  torno  da  necessidade  de  interrupção  imediata  da  obra  de

macrodrenagem do Rio Jaguaribe, para que haja uma análise mais aprofundada acerca dos

impactos ambientais que serão gerados com a execução da obra, a fim de evitar a ocorrência

de danos de difícil ou de impossível reparação.
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Entendo que, no caso em apreço, estão presentes os requisitos autorizadores da

concessão da medida vindicada.

O meio ambiente ecologicamente equilibrado é bem jurídico de natureza difusa

que encontra ampla proteção no texto constitucional, especificamente no art. 225:

 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações.

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

[...]

III  -  definir,  em  todas  as  unidades  da  Federação,  espaços  territoriais  e  seus
componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão
permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a
integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; (Regulamento)

[...]

VII  -  proteger  a  fauna  e  a  flora,  vedadas,  na  forma  da  lei,  as  práticas  que
coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou
submetam os animais a crueldade. (Regulamento)

 

O Código Florestal considera como área de preservação permanente – APP as

florestas  e  demais  formas de vegetação situadas  ao longo dos rios  ou de  qualquer  curso

d’água, nos seguintes termos:

 

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

I - as faixas marginais de qualquer curso d'água natural perene e intermitente,
excluídos  os  efêmeros,  desde  a  borda  da  calha  do  leito  regular,  em  largura
mínima de: (incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).

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

[...]

 

O  objetivo  da  APP,  consabido,  é  a  preservação  dos  recursos  hídricos,  da

paisagem, da estabilidade geológica, da biodiversidade, do fluxo gênico de fauna e flora e do
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solo, bem como assegurar o bem-estar das populações humanas.

Observa-se que a área em questão constitui área de preservação permanente –

APP, consoante disciplina o Código Florestal – Lei nº 12.651/2012 –, o que impõe limitações ao

seu uso, como forma de preservar o meio ambiente.

Do  exame  da  documentação  trazida  aos  autos,  verifica-se  que  restou

demonstrada a existência de fauna e flora às margens do Rio Jaguaribe, bem com o início da

execução da obra, com a instalação dos tapumes. Diante da relevância do bem a ser tutelado,

mostra-se  verossímil,  especialmente  diante  dos  princípios  da  prevenção  e  precaução,  a

narrativa do autor no sentido de que o licenciamento ambiental não observou o procedimento

adequado para a proteção do meio ambiente.

Com efeito, além de demonstrar que a obra de macrodrenagem tem significativo

potencial  de  degradação  do  meio  ambiente,  o  autor,  amparado  em  vasta  documentação,

aponta  situações  que  podem  caracterizar  irregularidades  no  licenciamento  ambiental:  i)

expedição da licença após o início da obra; ii)  ausência de publicidade e transparência e iii)

adoção  de  procedimento  simplificado  de  licenciamento  ambiental,  de  forma  a  revelar  a

probabilidade do direito.   

O princípio do desenvolvimento sustentável, previsto no art. 225 da Constituição

da  República,  impõe  a  adoção  de  um  modelo  econômico  que  leve  à  sério  o  direito  à

preservação ambiental, atraindo condutas responsáveis e cautelosas, que evitem ao máximo

possível o risco de dano, ainda que potencial, ao meio ambiente.

Desse modo,  constata-se  que a  suposta  violação do  procedimento  legal  para

concessão de licenciamento de obras potencializa o iminente prejuízo ambiental decorrentes

da execução da obra, o que justifica frear a progressão do empreendimento, evitando a lesão

ao direito tutelado, notadamente, nos casos em que o eventual dano é irreversível ou de difícil

reversão.

Nesse sentido, é como se posiciona a jurisprudência pátria:

 

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lenoir Felipe Bachinski contra decisão proferida pelo MM.
Juiz  Federal  da  2ª  Vara  da  Subseção  Judiciária  de  Sinop/MT,  que  indeferiu  pedido  de  tutela  de  urgência
formulado nos autos Ação Ordinária n. 3542-57.2016.4.01.3603, ajuizada contra o Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, objetivando a suspensão dos efeitos dos Autos de
Infração n.s 9085920-E, 651856-D e 681487-D e dos termos de embargos correlatos.

[...]

12. Dessa forma, tendo em vista tratar-se de matéria ambiental, ressalto que a questão merece melhor
análise, devendo se primar, momento, pelo princípio da precaução, em face de dano ambiental ser de
difícil ou impossível reparação. Confira-se, a propósito, orientação jurisprudencial nesse sentido: PEDIDO DE
SUSPENSÃO DE MEDIDA LIMINAR. LICENÇA AMBIENTAL. AUDIÊNCIAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO
DA PRECAUÇÃO. Em matéria de meio ambiente vigora o princípio da precaução que, em situação como
a dos autos,  recomenda a  realização de audiências  públicas  com a  participação da população local.
Agravo  regimental  não provido. (AgRg na  SLS 1.552/BA,  Rel.  Ministro  ARI  PARGENDLER,  CORTE
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ESPECIAL, julgado em 16/05/2012, DJe 06/06/2012) ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. MANDADO DE
SEGURANÇA.  INSTITUTO  BRASILEIRO  DO  MEIO  AMBIENTE  E  DOS  RECURSOS  NATURAIS
RENOVÁVEIS  -  IBAMA.  DOCUMENTO  DE  ORIGEM  FLORESTAL  - DOF.  IRREGULARIDADE.
BLOQUEIO.  PRINCÍPIO  DA  PRECAUÇÃO.  DIREITO  LÍQUIDO  E CERTO.  NÃO  EXISTÊNCIA.
SEGURANÇA  CASSADA.  I  -  Em  questão  ambiental,  como  no  caso,  deve-se  privilegiar,  sempre,  o
princípio da precaução, já consagrado em nosso ordenamento jurídico, inclusive com status de regra de
direito internacional, ao ser incluído na Declaração do Rio, como resultado da Conferência das Nações
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento -  Rio/92, como determina o seu Princípio 15, nestas
letras: "-Com a finalidade de proteger o meio ambiente, os Estados devem aplicar amplamente o critério
da precaução, conforme suas capacidades. Quando houver perigo de dano grave ou irreversível, a falta de
uma certeza absoluta  não deverá ser  utilizada para postergar-se a  adoção de medidas eficazes para
prevenir a degradação ambiental." (...) (AMS 2007.39.01.000753-5/PA, Rel. Desembargador Federal Souza
Prudente,  Sexta  Turma,  e-DJF1  p.300  de  07/04/2008)  (grifo  nosso)  AMBIENTAL.  IBAMA.  EMBARGO
AMBIENTAL.  ATIVIDADE  PECUÁRIA.  REGENERAÇÃO  DE  VEGETAÇÃO  NATIVA  EM  ÁREA
ESPECIALMENTE  PROTEGIDA.  BIOMA  AMAZÔNIA.  LEI  Nº  9.605/98.  DECRETO  Nº  6.514/2008.
AUTARQUIA  FEDERAL  E  SEMA.  COMPETÊNCIA  COMUM  PARA  FISCALIZAR.  PRECEDENTES.
REVIGORAÇÃO DO EMBARGO. APELAÇÃO E REMESSA PROVIDAS.

[...]

"5. "...a tutela constitucional, que impõe ao Poder Público e a toda coletividade o dever de defender e
preservar, para as presentes e futuras gerações, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à
sadia qualidade de vida, como direito difuso e fundamental, feito bem de uso comum do povo (CF, art.
225, caput), já instrumentaliza, em seus comandos normativos, o princípio da precaução (quando houver
dúvida sobre o potencial deletério de uma determinada ação sobre o ambiente, toma-se a decisão mais
conservadora, evitando-se a ação) e a consequente prevenção (pois uma vez que se possa prever que uma
certa atividade possa ser danosa, ela deve ser evitada), exigindo-se, na espécie, a manutenção das medidas
de prevenção determinadas pela decisão monocrática, a fim de evitar danos maiores e irrecuperáveis à
área objeto da presente demanda.

[...]

(AGRAVO 00203938220174010000, DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, TRF1,
16/06/2017)

AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. ANÁLISE DE CUNHO POLÍTICO.
IMPOSSIBILIDADE  DE  AVALIAÇÃO  DO  MÉRITO  DA  CAUSA.  OBRA  DE  CONSTRUÇÃO  CIVIL.
DANO  AO  MEIO  AMBIENTE.  IRREPARABILIDADE.  NECESSIDADE  DE  MANUTENÇÃO  DO
EMBARGO À OBRA.

A análise do pedido de suspensão dispensa a prévia oitiva da parte contrária, providência facultada ao julgador
quando a considere necessária para a formação do seu convencimento.

A suspensão de liminar e de segurança é medida na qual não cabe o exame das questões de fundo da lide,
devendo  a  análise  limitar-se  ao  aspecto  político.  Avalia-se  a  potencialidade  lesiva  da  medida  concedida,
confrontando-a com os valores juridicamente protegidos, sem se adentrar o mérito da causa, pois a suspensão
não tem caráter revisional, tampouco substitui a via recursal própria.

Eventual  lesão  econômica  pode  ser  reparada;  a  lesão ambiental,  por  sua  vez,  jamais  poderá  ser
restaurada caso executados os trabalhos de construção civil, ante o impacto que provocam.

Confrontados o interesse privado e o público, deve-se privilegiar este - que é irreparável - em detrimento
daquele.

Havendo o prosseguimento da construção, corre-se o risco de autorizar provimento apto a macular a
fauna e a flora locais de maneira irreversível. Dessa forma, em juízo político, visando-se evitar lesão à
ordem pública gerada pela incerteza quanto aos riscos ambientais, a suspensão do ato que autorizou o
prosseguimento da obra é necessária como medida destinada a evitar eventual dano maior.

Agravo regimental desprovido.
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(AgRg na SLS 1.419/DF, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2013, DJe 27/09/2013)

 

 

 

À vista das considerações expostas, tem-se presente a probabilidade do direito

das alegações, aliada ao fundado receio de dano irreparável, suficientes ao deferimento da

medida de urgência, tendo em vista a especial tutela constitucional do meio ambiente, somada

à irreversibilidade de eventuais danos que possam ocorrer em função da obra no leito do Rio

Jaguaribe.

Ante o exposto, defiro a tutela de urgência , para determinar que os réus:

a) abstenham-se de expedir alvarás, autorizações, licenças ou congêneres para

instalação, construção ou implantação de qualquer obra de macrodrenagem no trecho do Rio

Jaguaribe que margeia  a  orla  de Salvador,  que acompanha a Av.  Octávio Mangabeira,  do

SESC-PIATÃ até a foz do rio, em Patamares; e

b) adotem as medidas destinadas a paralisar eventuais obras de construção já

iniciadas – ou que porventura venham a ser irregularmente iniciadas no curso desta ação – que

estejam localizados na referida área, notadamente às margens do Rio Jaguaribe, bem como se

retire os tapumes já instalados no local.

Intimem-se, com urgência.

 

 

Salvador/BA, 27 de junho de 2017.

ANDRÉ JACKSON DE HOLANDA MAURÍCIO JÚNIOR

Juiz Federal Substituto da 1ª Vara/BA
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