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Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direito da       Vara Cível da Comarca de Ubatuba 

do Estado de São Paulo.

PEDIDO DE LIMINAR

                                                INSTITUTO DE DEFESA DA 

CIDADANIA – IDC, Registro no Registro de Civil de Pessoas Jurídicas, sob o n. 1.163, às fls.91, 

do livro A-06 CNPJ - 08.865.387/0001-50,  cadastrada na Secretaria de Assuntos Comunitários, 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Ubatuba, Conselho Municipal de 

Saúde de Ubatuba,  com sua sede à rua Conceição,  120 – Sl 18, centro, nesta cidade, 

representado por seu Presidente Vicente Malta Pagliuso, brasileiro, divorciado,  advogado, residente 
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e domiciliado à rua Abreu Sodré, 635, nesta cidade, por sua advogada infra assinada, vem, 

respeitosamente, perante Vossa Excelência, propor a seguinte:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR DANO

CAUSADO AO MEIO AMBIENTE,

COM PEDIDO LIMINAR,

  

em face de:

Doutor Professor   Eduardo de Souza César, brasileiro, casado,  Prefeito Municipal de Ubatuba, 

Prefeitura Municipal de Ubatuba,  por seu representante legal, ambos com endereço à rua D. 

Maria Alves, n.865, centro, nesta cidade, e a firma  RESITEC SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA, 

representada por sua sub-empreiteira Transmil Ltda (aterro sanitário do Horto), cujos endereços  de 

suas  respectivas  sedes  são  ignorados  pela  autora,  podendo,  entretanto,  ser  fornecidos  pela 

Secretaria Municipal de Obras,  pelas razões de fato e de direito a seguir:

Dos Fatos
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                                         O rio Grande, está localizado neste 

município  e, após atravessar a cidade deságua mar. O fluxo das águas do rio passa pelo 

centro da cidade de Ubatuba, atingindo toda a população existente nesta área,  Mercado de 

Peixe e outros centros comerciais.

                                    As águas deste rio mantêm uma qualidade 

razoável até atingir o depósito de lixo, onde recebe uma imensa quantidade de chorume, por 

conta do desserviço público prestado pela Prefeitura, na manipulação do lixo, transformando os 

cursos d’água em um esgoto esgotos a céu aberto, gerando problemas de saúde pública e 

ambientais.

                                  Em virtude da enorme poluição, a Requerente 

realizou várias vistorias conforme fotos em anexo. A partir dos dados levantados foi possível 

detectar inicialmente, que pessoas que trabalham na extração de areia no rio, vêm sofrendo  as 

conseqüências da poluição em suas vidas, sendo testemunhas vivas dos perigos  gerados naquele 

local, trazendo prejuízos irreparáveis à população, em especial, às crianças que costumam banhar-

se naquelas águas.
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                                  O chorume é lançado no rio a céu aberto sem 

qualquer tratamento de decantação. Entende-se por chorume:

O chorume era inicialmente apenas a substância gordurosa expelida pelo 

tecido adiposo da banha de um animal. Posteriormente, o significado da 

palavra foi ampliado e passou a significar o líquido  poluente, de cor 

escura e odor nauseante, originado de processos biológicos, químicos e 

físicos  da  decomposição  de  resíduos  orgânicos.  Esses  processos, 

somados com a ação da água das chuvas, se encarregam de lixiviar 

compostos  orgânicos  presentes  nos  aterros  sanitários  para  o  meio 

ambiente.

Esse líquido pode atingir os  lençóis freáticos, de águas subterrâneas, 

poluindo esse recurso natural. A elevada carga orgânica presente no 

chorume faz com que ele seja extremamente poluente e danoso às 

regiões por ele atingidas

          

                                         Assim, a presente ação é também 

dirigida aos Órgãos do Poder Público Estadual, responsáveis pela fiscalização e concessão da 

Licença Ambiental,  pois,  os mesmos, certamente,  vêm se omitindo no cumprimento de suas 

funções.
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Da Problemática Ambiental

                                          A água, por ser elemento vital para a 

sobrevivência de todas as formas de vida na Terra, e neste caso, é um direito de todos e 

também é dever de todos preservar e garantir a sua qualidade e pureza.

                                             A lição de Paulo Affonso Leme 

Machado é clara:

          "Salientemos  as  conseqüências  da 

conceituação da água como "bem de uso comum do 

povo": o uso da água não pode ser apropriado por 

uma  só  pessoa  física  ou  jurídica,  com  exclusão 

absoluta dos outros usuários em potencial; o uso da 

água não pode significar a poluição ou a agressão 

desse bem; o uso da água não pode esgotar  o 

próprio bem utilizado e a concessão de autorização 

(ou qualquer tipo de outorga) do uso da água deve 

ser motivada ou fundamentada pelo gestor  público". 

(internet: www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=2614).
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                                   É inaceitável que uma pessoa, seja ela física, 

jurídica, em especial, Poder Público, faça mau uso da água, poluindo-a e tornando-a imprópria 

para utilização e consumo para os demais membros da sociedade.

                                          O Poder Público, através de seus 

órgãos competentes de proteção e fiscalização do meio ambiente, precisam agir como gestores 

dos recursos hídricos, defendendo os interesses da coletividade. Infelizmente, apenas, pequenos e 

pobre sofrem a hostil vigilância dos Órgãos de Repressão, demonstrando que vivemos  num país 

onde impera a parcialidade, conivência e conveniência; para não dizer mazelas e improbidade 

administrativa; onde apenas os desfavorecidos socialmente são punidos. 

                                            Alterações nas qualidades físicas ou 

químicas da água devem ser consideradas como poluição.

                                         A poluição da água é definida como 

sendo "qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas das águas que possa  

importar em prejuízo à saúde, à segurança e ao bem-estar das populações e ainda comprometer  

a sua utilização para fins agrícolas, industriais, comerciais, recreativos e principalmente a existência  

normal da fauna aquática" (art. 3º do Decreto 50.877, de 29.6.61).(grifo nosso).
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                                          O principal agente causador da 

poluição das águas é o homem, uma vez que no exercício de suas atividades econômicas pode 

ocorrer, e normalmente ocorre, a eliminação de resíduos. A questão a se destacar é o modo 

como estes resíduos são descartados.

                                   Como mencionado acima, este rio recebe uma 

imensa carga de chorume, que acaba por transformar seu curso d’água em verdadeiro esgoto a 

céu aberto, com poluentes de diversos tipos. 

                                 Diante da imensa importância da água, os 

requeridos, que vêm causando a poluição,  especialmente, o gestor municipal, em razão da 

ilegalidade contratual, deverão ser responsabilizados, obrigando-se a recuperar o meio ambiente e 

indenizar quem tiver sido prejudicado por todos os seus atos.

Do Instrumento Processual e da Competência

                                            A Ação Civil Pública é o 

instrumento adequado para as ações de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, 

conforme estabelece o artigo 1º, inciso I da Lei n.º 7.347/85.
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          Com relação à competência, o artigo 2º da mesma Lei prevê que a ação deverá 

ser proposta no foro do local onde ocorrer o dano, e no caso em aludido, a Comarca de 

Ubatuba

Da Legitimidade Ativa

         

                                                INSTITUTO DE DEFESA DA 

CIDADANIA – IDC , ora Requerente, é sociedade civil, sem fins lucrativos, sem prazo de duração 

indeterminada, sediada na cidade de Ubatuba, Estado de São Paulo.

                                              Nélson e Rosa Nery nos 

ensinam,  "as associações civis já com um ano regular de vida, que tenham como finalidade 

estatutária à defesa do ambiente, poderão agir em juízo por meio das ações coletivas." (Nélson 

Nery Júnior e Rosa Maria B. B. de Andrade de Nery, Responsabilidade Civil, meio ambiente e 

ação coletiva ambiental, em Dano ambiental: prevenção, reparação e repressão, p.283-291).
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                                 A Requerente tem por objetivo, defender o meio 

ambiente,, valorizando as comunidades humanas, e animais que a habitam, e também conservando 

o patrimônio natural, buscando o seu desenvolvimento sustentado.

                                             Também neste sentido:

          PROCESSO  CIVIL.  AÇÃO  CIVIL 

PÚBLICA.  LEGITIMIDADE  ATIVA.  ASSOCIAÇÃO  DE 

BAIRRO. A ação civil pública pode ser ajuizada tanto 

pela  associação  exclusivamente  constituídas  para  a 

defesa do meio ambiente, quanto por aquelas que, 

formadas  por  moradores  de  bairro,  visam ao bem 

estar coletivo, incluída evidentemente nessa cláusula a 

qualidade de vida, só preservada enquanto favorecida 

pelo meio ambiente. (Recurso Especial não conhecido. 

RESP 31150 – SP – 2. T. – STJ – j. 20.05.96 – Rel. 

Min. Ari Pagender.)
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                                               Diz o artigo  o parágrafo 4 do 

artigo 5º. da Lei n. 7.347/85:                   

“O  requisito   da  pré-constituição  poderá  ser 

dispensado pelo juiz, quando haja manifesto interesse 

social evidenciado pela dimensão ou  ou característica 

do dano, ou pela relevância dobem jurídico a ser 

protegido”

                                              No caso em tela, há manifesto 

interesse  social  e  grave  dano,  uma  vez  que  além  do  dano  ambiental,  são  graves  as 

conseqüências relacionadas à Saúde Pública. É inconcebível, a irresponsabilidade, a temeridade, do 

Sr. Prefeito; e a estranha ausência de fiscalização. Os danos permanecem indefinidamente, sem 

qualquer  medida  eficaz,  para  paralisar  o  emporcalhado   desserviço  público,  fruto  de  uma 

concorrência pública duvidosa, que será objeto de ação de improbidade.

                                         Desta forma, a Requerente possui 

legitimidade para propor a presente ação e defender os interesses difusos da população desta 

cidade, conforme determina o artigo 5º, incisos I e II da Lei 7.347/85.

Do Mérito
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                                      O direito ao meio ambiente, no dizer de 

JOSÉ AFONSO DA SILVA, em face da Constituição vigente, não pode ser mais considerada mero 

interesse difuso, mas forma de direito humano fundamental, dito de terceira geração.(cf. Direito 

Ambiental Constitucional. Malheiros, 1997, p. 221)

                                        Questionando-se a razão da tutela 

ambiental, chega-se facilmente a constatação de que esta está intimamente ligada à sobrevivência 

de todos os seres humanos.

                                     Como direito fundamental, a proteção ambiental 

foi reconhecida pela Declaração do Meio Ambiente, adotada pela Conferência das Nações Unidas, 

em Estocolmo, em junho de 1972. O texto, que é considerado uma extensão da Declaração 

Universal  dos Direitos do Homem, é composto de vinte e sete Princípios.E estes princípios 

merecem ser aqui destacados:

          Principio 2 – Os recursos naturais da Terra inclusos o ar, a água, a terra, a flora 

e a fauna e especialmente as amostras representativas dos ecossistemas naturais devem ser 

preservados em beneficio das gerações presentes e futuras, mediante uma cuidadosa planificação 

ou regulamentação segundo seja mais conveniente.
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          Principio 3 – Deve ser mantida e, sempre que possível, restaurada ou melhorada a 

capacidade da terra para produzir recursos vitais renováveis.

          Principio 5 – Os recursos renováveis da terra devem ser empregados de maneira a 

se evitar o perigo de seu esgotamento e a se assegurar a toda humanidade a participação nos 

benefícios de tal emprego.

                                             O legislador, na Constituição da 

República  Federativa  do Brasil  de 1988,  inspirando-se na já  mencionada Declaração  quando 

elaborou o capítulo destinado ao meio ambiente, que esta inclusa no Capítulo VI, do Título VIII, 

cujo artigo inicial, assim preceitua:

          Art.  225.  Todos  têm direito  ao  meio 

ambiente  ecologicamente  equilibrado,  bem  de  uso 

comum do povo e essencial a 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.

                                               A leitura do artigo transcrito 

revela a sua estreita vinculação com o artigo 5.º da Constituição Federal, uma vez que este se 
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estabelece como garantia fundamental o direito à vida, bem maior que merece ampla proteção 

Estatal. 

                                                  Assim, se a preservação  

ambiental é condição "sine qua non" para a sadia qualidade de vida, conclui-se que a tutela do 

meio ambiente é imprescindível para o exercício efetivo da garantia fundamental mor que é a 

proteção da pessoa humana.

                                         Cumpre ressaltar que a preocupação 

constitucional com a proteção do meio ambiente não é vislumbrada apenas no capítulo destinado 

ao  assunto,  em  diversos  outros  regulamentos  fazem  referências  explícitas  ao  tema,  como 

demonstram os seguintes artigos: art. 5.º LXXIII, art. 20, II, art. 23, art. 24, VI, VII e VIII, art. 

91, § 1º, III, art. 129, III, art. 170, VI, art. 173 §5º, art. 174 §3º, art. 186, II, art. 200, VIII, art. 

216, V, art. 220, §3.º, II, art. 225, art. 231; entre outras alusões implícitas à matéria.

                                       Não são raras as agressões sofridas pelo 

meio ambiente, decorrentes de atividades destruidoras realizadas pelo homem.
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                                 Estes processos de alteração desfavoráveis das 

propriedades ambientais denominados poluição, afetam profundamente o solo, a água e o ar, 

conhecido como meio ambiente, causando repercussões danosas à saúde, à segurança e ao bem-

estar da população.

                                           A Lei 6.938 de 31 de agosto de 

1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, trata do tema de forma eficiente, 

ditando definições básicas que devem ser observadas. Em seu artigo 3.º lança os conceitos de 

meio ambiente, degradação da qualidade ambiental e de poluição:

          Art. 3.º. Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

          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;

          b) criem condições adversas as atividades sociais e econômicas;

          c) afetem desfavoravelmente a biota;

          d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;

          e)  lancem  matérias  ou  energia  em  desacordo  com  os  padrões  ambientais 

estabelecidos;
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                                                          A mencionada 

Lei 6.938/81 define como poluidor a pessoa física ou jurídica de  direito público ou privado, 

responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental.

                                         A conceituação legal de JOSÉ AFONSO 

DA SILVA ressalta:

          "Agentes  poluidores  são  todas  as 

pessoas, entidades ou instituições que, consciente ou 

inconscientemente, direta ou indiretamente, provocam a 

presença,  o  lançamento  ou  a  liberação,  no  meio 

ambiente, de poluentes.

                                       Poluentes, assim, são toda e qualquer 

forma de matéria ou energia que, direta ou indiretamente, causa poluição no meio ambiente. São 

aquelas substâncias sólidas, líquidas, gasosas ou em qualquer estado da matéria, que geram a 

poluição."

                              Assimilando os conceitos, não restará dúvida de que a 

prática de despejar efluentes de atividades na manipulação do lixo, nas águas do rio Ipiranguinha 
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e Rio Grande de Ubatuba , sem o prévio, adequado e eficiente tratamento caracteriza-se como 

uma prática poluidora.

                                      Nas gestões anteriores,  embora não fossem 

as condições ideais, havia uma manipulação tecnicamente mais adequada e com o equipamento 

correto. O chorume sofria uma filtração e era conduzido ao rio através de uma tubulação. Nesta 

gestão,  marcada  pela  incompetência,  imoralidade,  hipocrisia,  molecagem,  tráfico  de  influência, 

indícios de crime organizado, superfaturamentos como nunca visto neste rincão, a manipulação do 

lixo é realizada por firma fruto de uma licitação duvidosa,  onde o lixo permanece muito mais de 

24 horas exposto, gerando todos os tipos de males. O chorume escoa a céu aberto, passando 

por vegetação de preservação permanente e sem qualquer filtragem ou decantação; finalmente, o 

chorume,  despeja-se no referido rio, causando poluição e  danos irreparáveis ao meio ambiente 

e  à saúde pública. Não se tem notícia, da existência de  questionamento judicial no sentido de 

obstar, responsabilizar e penalizar os atuais envolvidos.

                                     No que diz respeito sobre responsabilidade 

civil por dano causado ao meio ambiente, a Constituição Federal trata assim do assunto:

          Art.  225,  §  3º-  As  condutas  e 

atividades  consideradas  lesivas  ao  meio  ambiente 

sujeitarão aos infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a 
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sanções  penais  e  administrativas,  independentemente 

da obrigação de reparar os danos causados.

                                         A Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, 

em seu artigo 14, §1.º, prescreve:

          Art. 14, §1.º. Sem prejuízo das penas 

administrativas  previstas  nos  incisos  do  artigo,  o 

poluidor é obrigado, independentemente de culpa, a 

indenizar  ou  reparar  os  danos  causados  ao  meio 

ambiente e a terceiro, afetados por sua atividade.

                                        Dos artigos acima mencionados, extrai-se 

que a responsabilidade para os causadores de danos ecológicos é a objetiva e integral. Não 

tendo, portanto, como se perdoar à culpa do agente poluidor.

          SÉRGIO FERRAZ, em artigo publicado na RDP, 49/50, p.39 e 40, denominado: 

Responsabilidade  Civil  por  dano  ecológico,  enuncia  as  conseqüências  desse  tipo  de 

responsabilidade:

          a) irrelevância da intenção danosa (basta um simples prejuízo);
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          b) irrelevância da mensuração do subjetivismo (o importante é que, no nexo de 

causalidade, alguém tenha participado e, tendo participado, de alguma sorte, deve ser apanhado 

nas tramas da responsabilidade objetiva);

          c) inversão do ônus da prova;

          d) irrelevância da licitude da atividade;

          e) atenuação do relevo do nexo causal: basta que, potencialmente, a atividade do 

agente possa acarretar prejuízo ecológico para que se inverta imediatamente o ônus da prova, 

para que imediatamente se produza a presunção da responsabilidade, reservando, portanto, para o 

eventual acionado o ônus de procurar excluir sua imputação.

          (Apud SILVA, José Afonso)

          "Neste caso, para que se possa pleitear 

a reparação do dano, basta que o autor demonstre o 

nexo causal entre a conduta do réu e a lesão ao 

meio  ambiente  a  ser  protegido.  Ou  seja,  ficam 

afastadas as investigações e a discussão da culpa." 

(Súmula  18  do  Conselho  Superior  do  Ministério 

Público de São Paulo,  Aviso 397/94,  publicado no 

DOE de 1º.06.1994).
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          "A responsabilidade civil objetiva funda-se 

no princípio da eqüidade, existente desde o Direito 

Romano, aquele que lucra com uma atividade deve 

responder  pelo  risco  ou  pelas  vantagens  dela 

resultantes.  Assumem o  agente,  destarte,  todos  os 

riscos de sua atividade, pondo-se fim, em tese, à 

prática  inadmissível  da  socialização  do  prejuízo  e 

privatização  do lucro.  A ausência  de  culpa  ou a 

licitude da atividade não inibe o dever de reparar 

eventuais danos causados".  (Paulo Salvador Frontini, 

Ação  Civil  Pública:  Lei  7.347/85:  Reminiscências  e 

reflexões após dez anos de aplicação, coord. Edis 

Milaré, São Paulo: RT, 1995, p. 399).

                                Ressalte-se, como acima mencionado,  os requeridos, 

têm utilizado as margens do rio, indevidamente, permitindo o escoamento do chorume a céu 

aberto,  sendo clara a desobediência ao que preceitua o artigo 2º da Lei n.º 4.771/65, que 

determina que as áreas situadas às margens dos rios serão consideradas áreas de preservação 

permanente, e constituindo contravenção penal destruir ou danificar tais áreas, conforme estabelece 

o artigo 26, letra "a", desta mesma lei.

          Neste sentido:
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          Dano Ecológico em área de preservação 

permanente, próxima a curso d’água. Necessidade de 

restauração  integral  do  ambiente  degradado. 

Condenação ao cumprimento da obrigação. Sentença 

alterada para esta finalidade. Provimento do recurso 

ministerial.  Comprovada  a  degradação  de  área  de 

preservação permanente, próxima a curso d’água, deve 

o responsável ser condenado à recomposição integral 

do ambiente danificado. (AP 28.514/9. 1ª Câm. Dir. 

Público.  TJSP  –  j.  09.03.1999  –  Rel.  Des.  Luiz 

Ganzerla.)

         

          Como preceitua o artigo 10 da Lei nº 6.938/81:

          Art.  10.  A  construção,  instalação, 

ampliação  e  funcionamento  de  estabelecimentos  e 

atividades  utilizadoras  de  recursos  ambientais, 

considerados efetiva e potencialmente poluidores, bem 

como os  capazes,  sob qualquer  forma,  de  causar 

degradação  ambiental,  dependerão  de  prévio 
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licenciamento de órgão estadual competente, integrante 

do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, e 

do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos 

Naturais Renováveis  – IBAMA, em caráter  supletivo, 

sem prejuízo de outras licenças exigíveis.(grifo nosso)

                             A exigência no artigo transcrito faz parte do sistema de 

controle  de empreendimentos  potencialmente causadores  de degradação do meio  ambiente.  A 

licença reveste-se de instrumento garantidor de que a atividade passou pela aprovação do órgão 

de proteção ambiental, e, por conseguinte, sendo objeto de estudo de impacto e de adaptação as 

exigências legais. Portanto há que existir a fiscalização.          

          Neste entendimento:

          "Segundo entendemos, o Estado também 

pode ser solidariamente responsabilizado pelos danos 

ambientais provocados por terceiros, já que é o seu 

dever fiscalizar e impedir que tais danos aconteçam. 

Essa  posição  mais  se  reforça  com  a  cláusula 
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constitucional que impôs ao Poder Público o dever de 

defender o meio ambiente e de preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações. Assim, afastando-se da 

imposição  legal  de agir,  ou agindo deficientemente, 

deve o Estado responder por sua incúria, negligência 

ou deficiência, que traduzem um ilícito ensejador do 

dano  não  evitado,  que,  por  direito,  deveria  ser." 

(Camargo Ferraz, Milaré e Nery Júnior, A ação civil  

pública e a tutela jurisdicional dos interesses difusos, 

São Paulo: Saraiva, 1984, p. 75 –76.)

                                          Não pode persistir dúvida acerca da 

irregularidade da prática adotada pelos Requeridos, no que diz respeito ao descarte de efluentes, 

de maneira desconforme com a Constituição do Brasil,  bem como com as leis ambientais, 

causando prejuízos ao meio ambiente. Seria necessário um processo eficiente de decantação; o 

que não é custoso e nem difícil, bastando, apenas, existir vontade e responsabilidade política.

Finalmente, devemos observar duas questões:
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                                                IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA – CORRUPÇÃO – IMORALIDADE - ILEGALIDADE – A firma RESITEC SERVIÇOS 

INDUSTRIAIS LTDA.,  atual nos serviços públicos municipais (aterro sanitário) fruto de ilegal 

comissão de licitação(funcionários nomeados) e ilegal procedimento licitatório, onde desrespeitou-se a 

lei municipal de n. 2.358 de 11 de junho de 2.003  1   (edital – contrato)  . A Resitec, vencedora no 

duvidoso processo licitatóiro, sub-empreitou, ilegalmente, os seus serviços à firma Transmil ltda. A 

firma  Resitec,  recebe  os  valores  mensais  da  PMU,  em torno  de  R$  70.000,00/  mensais. 

Entretanto,  quem presta os serviços é a firma Transmil ltda. 

                                   Por outro lado, os repasses dos valores da 

firma Resitec  para  firma   Transmil  são  escassos  e falhos.  Com efeito,  a empresa  opera 

precariamente somente com uma máquina. O operador, não recebe salário há três meses; pior, o 

operador não recebe o adicional – insalubridade há mais de um ano. 

1 Artigo 1º. – As empresas vencedoras de licitações de obras e serviços no Município,  

ficam proibidas de sub-empreitar, no todo ou em parte, sua execução

Artigo 2º. – O estabelecimento nesta Lei constará obrigatoriamente dos editais iniciais  

das licitações realizadas pela Administração Municipal.

Artigo 3º. – aos infratores desta Lei, será aplicada uma multa de 20% (vinte por 

cento) do valor do contrato, aplicada em dobro na primeira reincidência, e cumulativa 

com a rescisão do contrato,  na segunda,  ficando impedidos  de participar  de novas 

licitações, pelo prazo de um ano.

 
Movimento Coração Limpo

Cidadania é direito e dever do cidadão

23

http://www.institutoidc.cjb.net/
mailto:institutoidc@uol.com.br


“   Instituto de Defesa da Cidadania - IDC  .”  
Rua Conceição, 120-Sl-18, centro – Ubatuba – CEP 11.680-00 – F: (12)38339535 -   institutoidc@uol.com.br 
http://www.institutoidc.cjb.net/   - CNPJ: 08.865.387/0001-50
                                 Neste mês, devido ao acúmulo de lixo exposto  

(semanas), a resitec sub-empreitou parte dos serviços que deveria prestar, à pessoa física de 

nome Rosemberg, para realizar retirada de terra no aterro sanitário (contrato verbal – talvez). Os 

operadores trabalham sem qualquer equipamento de proteção. 

                                  O prefeito tem conhecimento das sub-empreitas, 

uma vez que os serviços são realizados dentro da prefeitura, mas, “favorece particular”, não 

cobrando a multa devida e estabelecida na lei acima referida.

                             O operador da Transmil recebe em torno de R$1.000,00 

por mês. Considerando o valor do operador  e hora/máquina, percebe-se o baixo custo da 

operação. A firma Resitec, que sequer se encontra no local, recebe da Prefeitura os valores 

mensais e, possivelmente, repassa pequena parcela deste valor à firma Transmil, que acaba dando 

o calote em seu funcionário, que trabalha, arduamente, mais de 8 horas diária, sem equipamento, 

sem salários( apenas vales), sem o adicional-insalubridade, sem horas-extras... 

                                   Na verdade este contexto contratual é imoral, 

ilegal, com fortes indícios de improbidade administrativa, que será questionada judicialmente pela 

autora oportunamente.
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                                 Por conta desta imoralidade, ilegalidade contratual,  

os serviços são prestados precariamente, gerando  crimes e danos ambientais.

 

                                O chorume que escoa pelo rio, atinge diretamente os 

que retiram areia (conforme foto em anexo) e crianças que brincam e nadam no rio. Como este 

rio atravessa a cidade e deságua no mar, dispensa-se maiores comentários os efeitos da poluição. 

Este é o perfil, a “cara”, da atual administração municipal. Total irresponsabilidade “ molecagens” e 

superfaturamentos, com indícios de crime organizado.

                               Daí, considerando a ilegalidade da licitação e do 

contrato, certamente, o prefeito é quem deve ser responsabilizado pelos danos ambientais.

                           TRÁFICO DE INFLUÊNCIA – CRIME ORGANIZADO – são 

fortes os comentários na cidade de pernicioso trafico de influência e crime organizado, envolvendo 

os órgãos fiscalizadores e o atual prefeito. Enquanto caiçaras anciões são penalizados criminal e 

civilmente,  por  eventuais  infrações  ambientais,  relacionadas  com  as  suas  necessidades  de 

sobrevivência, poderosos, a SABESP e a Prefeitura,  não são sequer questionados judicialmente, 

embora pratiquem danos ambientais bem mais graves. 
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                                  Considerando as inquestionáveis provas/ imagens 

em anexo, o indeferimento da liminar pleiteada, estará confirmando,  que a eficácia na justiça, 

tende para os desfavorecidos socialmente; pois não há como negar o dano ambiental e o perigo 

na demora, colocando a comunidade local em risco de vida. Afinal, somente os alienados, não 

sabem  da  importância  da  água,  para  a  preservação  da  espécie  humana,  ameaçada  pela 

irresponsabilidade e ineficácia dos órgãos públicos; como acontece no presente caso! 

                                           Protesta-se provar o alegado por  

todos  os meios  de provas  admitidos  em direito  e necessários  no transcorrer  da instrução, 

especialmente,  documental,  material  fotográfico,  depoimento pessoal dos requeridos,  testemunhal, 

pericial e constatação “in loco” se for preciso.

Do Pedido

          Diante do exposto, requer-se:

A dispensa do requisito da pré-constituição, nos termos do artigo 5 parágrafo 4º. Da lei n. 7.347-

852, devido o manifesto interesse social, dimensão e característica do dano, pela relevância do 

bem jurídico protegido,

2 “O requisito  da pré-constituição poderá ser dispensado pelo juiz, quando 

haja  manifesto  interesse  social  evidenciado  pela  dimensão  ou   ou 

característica do dano, ou pela relevância dobem jurídico a ser protegido”
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 A citação da Requerida para contestá-la, sob pena de revelia e confissão; 

A procedência total da ação com a condenação da Requerida, sob pena de cominação de multa 

diária,  nos termos do art.  11, da Lei n° 7.347/85, em prazo a ser estipulado por Vossa 

Excelência à: 

A obrigação de não fazer, consistente em doravante abster-se de despejar efluentes, ou qualquer 

outro resíduo, nas áreas aqui questionadas;

A obrigação de fazer, consistente em instalar imediatamente um sistema antipoluente que permita 

o tratamento dos dejetos antes que estes sejam despejados no rio ;

A obrigação de fazer, consistente em reparar o dano causado à área de preservação permanente 

atingida, e, que, não sendo possível, que a Requerida adote medidas compensatórias;

A obrigação de fazer, consistente em iniciar imediatamente um projeto de recuperação das áreas 

afetadas pelos efluentes já lançados.

A   obrigação de  fazer, consistente em dar início ao procedimento de fiscalização e controle 

efetivo  dos  efluentes  que  estão  sendo  despejados  no  Rio  Grande,  não  seja  omissa  no 

cumprimento de suas funções legais.

A fixação de indenização a ser quantificada por perícia, pertinente aos danos causados aos 

recursos hídricos, que eventualmente não possam vir a ser restaurado, a ser recolhida ao Fundo 

de Recursos para o Meio Ambiente – FERFA, criado pela Lei Estadual n° 3.858, de 03/11/80, e 

gerido pelo CRA – Centro de Recursos Ambientais.
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Da Medida Liminar

                                 Requer, ainda, concessão de MEDIDA LIMINAR, nos 

termos do artigo 12, da Lei n.º 7.347/85, sob a cominação de multa diária, "inaudita altera pars" 

e sem justificação prévia, a fim de que os Requeridos acabem, imediatamente, com o despejo de 

efluentes, chorume, no Rio, tendo em vista a existência do "fumus boni iuris", com também pelo 

"periculum in mora" demonstrado concretamente através do grave risco de dano irremediável.

                                         Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 

(um mil reais)

  

Termos em que

  

Pede o deferimento

  

Ubatuba, 17 de julho de 2.007

  

Antonio Dos Santos

  

OAB-SP n.93.224
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