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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA – BA 

 

PEDIDO LIMINAR 

PERECIMENTO DO DIREITO 

 

 

FRUTEX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE FRUTAS 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ nº. 40.566.614/0001-50, com sede no Perímetro Irrigado do Brumado, 507, Lote, 

Livramento de Nossa Senhora, no Estado da Bahia, CEP: 46.140-000, neste ato representado 

por AUREO PEDRO DOS SANTOS, brasileiro, casado, agricultor, portador do RG nº. 

213.429.527-9 SSP/BA e no CPF nº. 207.403.107-63, residente e domiciliado na Estrada do 

Nado, Km 02, Zona Rural, Livramento de Nossa Senhora, no Estado da Bahia, CEP: 46.140-

000, por seus procuradores infra-assinados, mandato anexo (Doc. 01), com escritório nesta 

cidade, na Rua Rodrigo de Souza Meira, nº. 15, 1º Andar, Centro, Livramento de Nossa 

Senhora – BA, CEP: 46.140-000, no Estado da Bahia, local onde recebe intimações, perante 

Vossa Excelência, propor a presente  

 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER com TUTELA DE URGÊNCIA 

 

contra AILTON PORTO VIANA, brasileiro, casado, agricultor, com endereço profissional na 

Fazenda Peixe, s/n, Zona Rural, Dom Basílio, no Estado da Bahia, CEP: 46.165-000, o que faz 

com base nas razões de fato e de direito a seguir aduzidas: 

 

I - DOS FATOS 

 

O representante legal da requerente é proprietário de um imóvel rural 

localizado no Perímetro Irrigado do Brumado denominado “Várzea de Dentro”, com área total 

de 80 (oitenta) hectares, com 25.000 (vinte e cinco mil) pés de manga plantados e em 

produção. 

 

E para irrigar a sua plantação, a autora tem uma outorga de água 

concedida pelo Estado da Bahia para utilizar os recursos hídricos do Rio Brumado, conforme 

documentos anexos. 
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Ocorre que o requerido, conforme faz prova as fotografias anexas, 

obstruiu o curso natural do Rio Brumado mediante a construção de uma barramento em 

período de seca, fazendo com que a requerente, com a chegada das águas das chuvas (período 

de outubro a fins de janeiro do ano seguinte), fique sem poder se utilizar dos recursos hídricos 

para a irrigação de sua plantação. 

 

Não contente em apenas obstruir, o réu colocou três canos de duzentas 

polegadas, instalados nos fundos do rio após o barramento, com o objetivo de captar água para 

reservatório a jussante a captação da demandante. 

 

Para melhor visualização da situação, segue abaixo imagens aéreas do 

litígio: 

 

 
 

O círculo VERMELHO indica o lugar onde a autora capta a água para a 

irrigação de sua plantação. O círculo AZUL, o barramento feito pelo réu para obstruir o curso 

natural das águas do Rio Brumado representado pelas linhas de cor ROXA. E o círculo de cor 

AMARELA indica o lugar para onde água captada pelos canos colocados pelo réu vão 

desaguar, ou seja, em seu reservatório. 
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Segue abaixo mais fotos: 
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O círculo PRETO na primeira foto indica a encanação das águas 

captadas pelo réu em razão do bloqueio do curso natural do Rio Brumado, para seu 

reservatório. Na segunda foto, o círculo MARROM é o local onde a autora puxa sua água sem 

qualquer obstrução, sendo que a captação é feita pela margem do rio. 

 

Veja, Excelência, que a construção do barramento e do reservatório 

foram feitos pelo demandado há aproximadamente sessenta dias atrás em clara desobediência a 

legislação ambiental correlata, tanto que a autora fez denúncia ao INEMA (Instituto do Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos) através de sua ouvidoria (Protocolo nº. 6079), o que redundou 

na formalização do processo administrativo de fiscalização NRF: 1702/2018 em face da grave 

degradação ambiental verificada. 

 

Além do órgão de proteção ambiental acima indicado, o representante 

legal da demandante também fez, no dia 29/08/2018, denúncia junto a 1ª Promotoria de Justiça 

de Livramento de Nossa Senhora sobre os fatos em discussão (Notícia de Fato nº. 

703.9.151593/2018), nos seguintes termos, in verbis: 

 

“Que próximo ao posto Chapadão está sendo construída uma 

barragem para represar água do Rio Brumado, que a obra 

movimenta vários caminhões e máquinas, que acredita tratar-se de 

captação irregular do leito do rio Brumado, que a obra pertence ao 

Sr. Tebe, que acredita não possuir outorga para tal captação, que a 

barragem pode trazer sérios danos à comunidade, pois o leito do rio 

está sendo barrado, que a barragem está com mais de 5 metros, que 

já fez uma reclamação junto ao INEMA, em 29/08/2018 sob o 

protocolo 6079, que a barragem em questão vai trazer inúmeros 

prejuízos para quem depende da água do rio Brumado para 

consumo humano e animal”. (grifos nossos) 

 

E com o objetivo de melhor subsidiar este R. Juízo acerca dos pedidos 

feitos nesta inicial, segue abaixo trechos do relatório técnico feito pelo Engenheiro 

Agrônomo Antônio Brasil Trindade, inscrito do CREA nº. 10981-D, Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART) nº. BA20180180927, que melhor elucida os pontos 

controvertidos da situação fática ora exposta: 
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“(...) 

A estrutura hidráulica e o corpo do barramento não oferecem 

nenhuma segurança técnica, por ter sido construída com material 

arenoso sem compactação, sem dimensionamento de vertedouro e 

demais obras de arte que se fazem necessárias. 

Pode-se observar que a presente obra tem por finalidade derivar 

todo o curso do leito do Rio Brumado para um reservatório a 

Jusante do barramento construído pelo demandado. 

(...) 

É de conhecimento público que a vazão do Rio Brumado tornou-se 

controlada pela barragem LUIZ VIEIRA LIMA, localizada no 

Município de Rio de Contas, com prioridade para atender ao Projeto 

de Irrigação do Brumado. A vazão fornecida pelo reservatório 

(Vazão Ecológica), para a sobrevivência da vida Rio, não é 

suficiente para atingir o percurso deste, devido aos vários pontos 

de captação por lavradores para fins de irrigação. 

Diante este fato, os demais produtores agrícolas situados ao longo 

do leito ---- fazem uso das águas pluviais derivadas do rio para 

armazenamento em suas propriedades com finalidade de suprir a 

necessidade de irrigação durante o período de estiagem. 

Com a construção do barramento pelo Demandado, fica impedido 

o abastecimento do Demandante pelos fatos já citados. 

DANOS AMBIENTAIS: 

Supressão da vegetação no entorno do barramento. 

Utilização da área a montante do barramento para acúmulo do 

material escavado (expurgo, bota fora), ficando assim sujeita ao 

assoreamento da calha do rio pela erosão. 

(...)” (grifos nossos) 

 

Os fatos acima expostos são graves a ponto de comprometer toda a 

atividade econômica da demandante, tendo em vista que a sua única fonte de rendimentos 

provém da produção dos 25.000 (vinte e cinco mil) pés de manga que, além de suportar todos 

os gastos com os insumos, sustentam as famílias de quinze empregados que terão seus 

empregos ameaçados em razão da atitude desvairada do demandado. 
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Assim, tais atos molestadores do direito de água legítimo da requerente, 

bem como os que ainda estão em vias de se concretizar, em razão do impedimento a captação 

de água para irrigação na propriedade de maneira violenta empreendida pelo requerido, 

como já demonstrado, ensejam a propositura da presente ação, resultando daí a necessidade de 

concessão de medida liminar para que cesse a abusiva e ilegal prática adotada pelo réu. 

 

II - DO DIREITO 

 

Saliente-se, inicialmente, que o requerido impede o pleno gozo do direito 

de propriedade da requerente, mediante a utilização de meios que visam quebrar o curso 

natural das águas fluviais, causando constrangimento e tumulto, prejudicando, com isso, a 

segurança de pessoas e bens e, ao mesmo tempo, inviabilizando a posse plena da autora. 

 

A autora, em face desse procedimento do réu, vem sofrendo prejuízos em 

razão da obstrução das águas que servem para a irrigação de sua plantação, tendo, assim, sido 

ofendido seu direito insculpido na Carta Magna da República, no artigo 5º, caput, e inciso 

XXII, por não poder usar, gozar e fruir de sua propriedade, cuja exteriorização chama-se posse, 

a qual, por si só, é protegida, o que tende a se agravar com o impedimento de consumo de 

água. 

 

Aliás, o artigo 84 e seguintes do Decreto nº 24.643/34 (Código de 

Águas) busca proteger o escoamento natural das águas, sendo ilegal o desvio do curso natural 

do rio para beneficiar somente um dos proprietários marginais em detrimento dos demais. 

 

Assim diz mencionados dispositivos, in verbis: 

 

Art. 84. Os proprietários marginais das correntes são obrigados a 

se abster de fatos que possam embaraçar o livre curso das águas, e 

a remover os obstáculos a este livre curso, quando eles tiverem 

origem nos seus prédios, de modo a evitar prejuízo de terceiros, 

que não fôr proveniente de legítima aplicação das águas. 

Parágrafo único. O serviço de remoção do obstáculo será feito à 

custa do proprietário a quem ela incumba, quando este não queira 

fazê-lo, respondendo ainda o proprietário pelas perdas e danos que 
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causar, bem como pelas multas que lhe forem impostas nos 

regulamentos administrativos. 

Art. 85. Se o obstáculo ao livre curso das águas não resultar de fato 

do proprietário e não tiver origem no prédio, mas fôr devido a 

acidentes ou a ação do próprio curso de água, será removido pelos 

proprietários de todos os prédios prejudicados, e, quando nenhum o 

seja, pelos proprietários dos prédios fronteiros onde tal obstáculo 

existir. 

Art. 86. Para ser efetuada a remoção de que tratam os artigos 

antecedentes, o dono do prédio em que estiver o obstáculo é obrigado 

a consentir que os proprietários interessados entrem em seu prédio, 

respondendo estes pelos prejuízos que lhes causarem. 

Art. 87. Os proprietários marginais são obrigados a defender os 

seus prédios, de modo a evitar prejuízo para o regime e curso das 

águas e danos para terceiros. 

 

In casu, é inegável que o desvio/construção/canalização noticiado nesta 

inicial está acarretando sérios prejuízos a autora, que se vê desprovida de água por extensa 

área, prejudicando a prática de atividades que necessitam do almejado líquido. 

 

Dito isso, verifica-se que todos os requisitos previstos nos arts. 300 e 497 

do CPC estão preenchidos, necessários para a proteção que ora requer.  

 

Ademais, tratando-se de uso de recursos hídricos, bem essencial à vida, 

não exige prova cabal completa e irretorquível dos requisitos alinhados no arts. 300 e 497 do 

CPC, basta que a prova seja satisfatória, não havendo necessidade de ser exaustiva e 

irrefutável, mas impondo ao juiz ponderação e equilíbrio na avaliação dos elementos 

apresentados, como os demonstrados ao curso da presente explanação. 

 

III - DA TUTELA DE URGÊNCIA 

 

- DO FUMUS BONI IURIS 

 

O direito objetivo, insculpido nos artigos 300 e 497, caput, do Código de 

Processo Civil, caracteriza-se em face do justo receio da autora em continuar sendo molestada 
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no exercício do direito ao uso dos recursos hídricos devidamente autorizados pelos órgãos 

competentes, conforme anteriormente demonstrado. 

 

Na hipótese dos autos, não se trata tão somente de fumaça do bom 

direito; aqui, na verdade, revela-se o direito propriamente dito, garantido constitucionalmente, 

razão pela qual requer que seja reconhecido por esse honroso Juízo. 

 

- DO PERICULUM IN MORA 

 

Ao lado do fumus boni iuris acima demonstrado, está o periculum in 

mora, que se traduz no grave dano que a demandante sofrerá ainda mais diante da 

continuidade da violação do seu direito. Assim, se não for concedido imediatamente a 

obrigação de fazer ora requerida, restará, indubitavelmente, molestado o direito ao uso da água 

e se consolidará os graves prejuízos causados a requerente. 

 

O periculum in mora, que autoriza a concessão da liminar, está no fato 

de que o réu está a esbulhar a autora de sua propriedade, haja vista que impede o curso natural 

das águas do Rio Brumado, impedindo que possa captar recursos hídricos de sua margem e, 

além de tudo, pratica crime ambiental ficando, assim, patente que o demandado está 

perpetrando atos ilícitos em detrimento do direito de água da requerente, pelo que pugna pelas 

urgentes providências judiciais que o caso requer. 

 

IV - DO REQUERIMENTO  

 

Diante do exposto, com fundamento nos dispositivos legais antes 

invocados, arts. 294, 297, 300 e 497 do Código de Processo Civil, a autora requer a V. Exa. 

que se digne de: 

 

a) Conceder a TUTELA DE URGÊNCIA consistente em obrigação de fazer, 

determinando que o réu, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), proceda a desobstrução do Rio Brumado mediante o desfazimento 

do barramento por ele construído, bem como a retirada das tubulações 

pelo mesmo colocadas que captam a água de maneira irregular, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, sem prejuízo das perdas e danos decorrentes 

de sua ação (Código de Processo Civil, art. 500); 
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b) Ultrapassado o pedido acima sem seu reconhecimento imediato, requer a 

designação de audiência de justificação prévia para a comprovação dos 

fatos, citando o réu a comparecer a tal audiência, nos termos do art. 300, § 2º 

do CPC, inclusive com a realização de vistoria e inspeção in loco; 

 

c) Ordenar a citação pessoal do réu acima identificado para, querendo, oferecer 

defesa no prazo legal e para todos os demais e ulteriores atos e termos 

processuais, até final sentença; 

 

d) Julgar procedente a ação, confirmando o provimento liminar de modo a 

assegurar, em definitivo, o direito da requerente, sempre com a cominação da 

aludida e liminarmente fixada pena pecuniária diária caso o réu venha a 

transgredir a decisão judicial; 

 

e) Conceder as prerrogativas previstas no art. 212, do Novo CPC; e, 

 

f) Condenar o réu nas verbas sucumbenciais e custas processuais, desde já 

requeridas.  

 

Protesta por todos os meios de prova em direito admitidos, 

especialmente, testemunhas, documentos, perícias, etc., desde já requeridos.  

 

Dá-se à causa, para os devidos fins e efeitos legais, o valor de R$ 954,00 

(novecentos e cinquenta e quatro reais).  

 

Nestes termos,  

Pede deferimento. 

 

Livramento de Nossa Senhora – BA, 31 de outubro de 2018. 

 

 

Leonardo Moreira Castro Chaves  Osair Oliveira Souza Júnior 

OAB/BA nº. 28.081    OAB/BA nº. 36.155 
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PROCURAÇÃO 

 

 

OUTORGANTE: FRUTEX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE FRUTAS 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ nº. 40.566.614/0001-50, com sede no Perímetro Irrigado do 

Brumado, 507, Lote, Livramento de Nossa Senhora, no Estado da Bahia, CEP: 46.140-

000, neste ato representado por AUREO PEDRO DOS SANTOS, brasileiro, casado, 

agricultor, portador do RG nº. 213.429.527-9 SSP/BA e no CPF nº. 207.403.107-63, 

residente e domiciliado na Estrada do Nado, Km 02, Zona Rural, Livramento de Nossa 

Senhora, no Estado da Bahia, CEP: 46.140-000. 

 

OUTORGADO: LEONARDO MOREIRA CASTRO CHAVES, inscrito no CPF 

nº. 015270035-82, RG nº. 1173178376, OAB/BA nº. 28.081; OSAIR OLIVEIRA 

SOUZA JÚNIOR, inscrito no CPF nº. 007.337.705-84, RG nº. 09634393-16, 

OAB/BA nº. 36.155, com escritório na Praça Rodrigo de Souza Meira, nº. 15, 1º 

Andar, Centro, Livramento de Nossa Senhora – BA, CEP: 46.140-000. 

 

PODERES: Através do presente instrumento particular de mandato, o 

OUTORGANTE nomeia e constitui como seu procurador o OUTORGADO, 

concedendo-lhe amplos poderes, inerentes ao bom e fiel cumprimento deste mandato, 

bem como para o foro em geral, conforme estabelecido no artigo 105 do Código de 

Processo Civil, inclusive os da cláusula ad judicia, e os especiais para transigir, fazer 

acordo, firmar compromisso, substabelecer, renunciar, desistir, reconhecer a 

procedência do pedido, receber intimações, receber e dar quitação, praticar todos os 

atos perante repartições públicas Federais, Estaduais e Municipais, e órgãos da 

administração pública direta e indireta, praticar quaisquer atos perante particulares ou 

empresas privadas, recorrer a quaisquer instâncias e tribunais, podendo atuar em 

conjunto ou separadamente e receber quantia na Caixa Econômica Federal e no Banco 

do Brasil relativos a RPV referente ao processo a ser ajuizado, dando tudo por bom e 

valioso, usufruindo de todas as prerrogativas e poderes constantes acima. 

 

Livramento de Nossa Senhora – BA, 25 de outubro de 2018. 
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29/10/2018 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp 1/1

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL   CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 
 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
40.566.614/0001-50

 MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
10/10/1991 

 
NOME EMPRESARIAL 
FRUTEX IND COM FRUTAS IMP E EXP LTDA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
FRUTEX 

PORTE 
ME 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
01.33-4-10 - Cultivo de manga 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
01.32-6-00 - Cultivo de uva 
01.33-4-09 - Cultivo de maracujá 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
PRJ IRRIGADO DO BRUMADO 

NÚMERO 
507 

COMPLEMENTO 
LOTE 

 
CEP 
46.140-000 

BAIRRO/DISTRITO 
LIV. N. SENHORA 

MUNICÍPIO 
LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA 

UF 
BA 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
consolnet@gmail.com 

TELEFONE 
(77) 3444-1100 / (77) 3444-1100 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
08/01/2005 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 29/10/2018 às 15:43:30 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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29/10/2018 Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA
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Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 40.566.614/0001-50
NOME EMPRESARIAL: FRUTEX IND COM FRUTAS IMP E EXP LTDA
CAPITAL SOCIAL:
 
O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:
 

Nome/Nome Empresarial: VERA LUCIA GUIMARAES PEDRO DOS
SANTOS

Qualificação: 49-Sócio-Administrador

 

Nome/Nome Empresarial: AUREO PEDRO DOS SANTOS

Qualificação: 49-Sócio-Administrador

 
 
Para informações relativas à participação no QSA, acessar o E-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.
 
Emitido no dia 29/10/2018 às 15:47 (data e hora de Brasília).
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ATENÇÃO: Pagável nas agências da Caixa Econômica Federal, em seus Agentes Bancários, 
Terminais de Autoatendimento, Casas Lotéricas, Internet e nas Agências Bradesco, Bradesco 

BradeSCO Expresso, Autoatendimento, Fone Fácil, Bradesco Celular e Internet
CAIXA

I

«

Emissor 9999 

Série 022 

N® 218231

I DAJE
Documento de Arrecadação Judicial e Extrajudicial

PonRjinv::i^Jio

CPF/CNPJ
40.566.614/0001-50

PAGÁVEL ATÉ
03/11/2018

CONTRIBUINTE
FRUTEX

ENDEREÇO 
ZONA RURAL

CDADE
LIVRAMENTO DE NOSSA

COMARCA
LIVR. DE NOSSA SENHORA

CARTÓRIO

0JUDICIAJ. n EXTRAJUDiaAL
RESPONSÁVEL 

I I DELEGATARIO r*1
CÓDIGO DESTINO
0581 - VARA CÍVEL - LIVRAMENTO DE NOSSA SR - LIVRAMENTO

SERVIDOR
SUBSTITUTO

OBSERVAÇÁO/FILiAÇÁO NUMERO DO ATO/PROCESSO(esta úfbma somente em caso de certidão dvel/criminaf) QUANTIDADE DE ATOS
1

COMPLEMENTAÇÁO DAJE N* TPO/NATUREZA DO ATO
41017 - XXVIII - CITAÇÃO, INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO E ENTREGA DE

VALOR DO ATO
R$ 104.26

Senhor caixa: nto receber pegamento em cheque • náo receber após o vencimento. DATA DE EMISSÃO

29/10/2018
VALOR A PAGAR
R$ 104.26

Emissor 9999 

Série 022 

N® 218231

DAJE
Documento de Arrecadação Judicial e Extrajudicial

PüM-»jl!K:IAI00
-IA

CPF/CNPJ
40.566.614/0001-50

PAGÁVEL ATÉ
03/11/2018

CONTRIBUINTE
FRUTEX

ENDEREÇO 
ZONA RURAL

CDADE
LIVRAMENTO DE NOSSA

COMARCA
LIVR. DE NOSSA SENHORA

CARTÓRIO

0 JUDICIAL Eli EXTRAJUDICIAL
CÓDIGO DESTINO
0581 - VARA CÍVEL - LIVR/U^ENTO DE NOSSA SR - LIVRAMENTO

RESPONSÁVEL 
I i DELEGATÂRIO I i

SERVIDOR
SUBSTITUTO

OBSERVAÇÁO/FILiAÇÁO NÚMERO DO ATO/PROCESSO(esta última somente em caso de certidão civel/cráninal) QUANTIDADE DE ATOS
1

COMPLEMENTAÇÁO DAJE N” V/U.OR DO ATO 
R$104.26

TPOmATUREZA DO ATO
41017 - XXVHl - CITAÇÃO. INTIMAÇÃO. NOTIFICAÇÃO E ENTREGA DE

Senhor caixa: não receber pagamento em cheque • não receber após o vencimento. DATA DE EMISSÃO
29/10/2018

VALOR A PAGAR

R$ 104.26

Emissor 9999 

Série 022 

N* 218231

DAJE
Documento de Arrecadação Judicial e Extrajudicial

pMMjlitKriArsü

CPF/CNPJ
40.566.614/0001-50

PAGÁVEL ATÉ
03/11/2018

CONTRIBUINTE
FRUTEX

ENDEREÇO 
ZONA RURAL

COMARCA
LIVR. DE NOSSA SENHORA

CDADE
LIVRAMENTO DE NOSSA

CARTÓRIO

0 JUDICIAL 0 EXTRAJUDICIAL
CÓDIGO DESTINO
0581 - VARA CÍVEL - LIVR/VMENTO DE NOSSA SR - LIVRAMENTO

RESPONSÁVEL 
[~~l delegatArio I I SERVIDOR

SUBSTiTUTO

OBSERVAÇÁO/FILIAÇÁO NÚMERO DO ATO/PROCESSO QUANTDADE DE ATOS(esta úRima somente em caso de certidão civel/criminal)
1

COMPLEMENTAÇÁO DAJE N** VALOR DO ATO
R$ 104.26

TPO/NATUREZA DO ATO
41017 - XXVIII - CITAÇÃO, INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO E ENTREGA DE

DATA DE EMISSÃO

29/10/2018
Senhor caixa: não rec^wr pagamento em cheque - não receber após o vendmento. VALOR A PAGAR

R$ 104.26

85800000001 1 04260409181 310399990222 0 18231058100 2
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Comprovante de Transação Bancária
IMPOSTO/TAXAS
Data da operação: 30/10/2018 - 15h31
Autenticação Bancária: 069.087.058

Bradesco

Conta de débito: Ag: 3528 | Conta: 10397-7 | Tipo: Conta-Corrente 

Nome: OSAIR OLIVEIRA SOUZA JUNIOR 

Código de barras: 85800000001-1 04260409181-3 10399990222-0 18231058100-2 

Empresa/Órgão: DAJE - BA
Descrição: DOC.ARREC.JUDICIARIA 

SERIE N.: 9022218231 

Data do Pagamento: 30/10/2018 

Data do Vencimento: 03/11/2018 

Valor Principal: R$ 104,26 

Desconto: R$ 0,00 

Juros: R$ 0,00 

Multa: R$ 0,00
Valor do pagamento: R$ 104,26

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Celular.

AUTENTICAÇÃO
iLnDArti 2xlGzpV3 52G4fsv4 PQnlHmTO eA27HbLp qouM@E9c 3GJcrFQh sJdVD6iv 
F2@P?Xsw #nUbS6pB JkGWoK3@ gxUQ*Cjd vTM#HfeM ZFpSqszS 826@ZsGE hnNWQlQZ 
KiYHICX# A2ni9*X9* pRjOAftV IfôpteKO KõvAeXpS HHcONwRb 54050820 13028708

Apoio ao Internet Banking e Bradesco Celular SAC-Alõ Bradesco
0800 704 8383

Ouvidoria Bradesco
0800 727 99333003 0237 - Capitais e regiões metropolitanas 

0800 701 0237 - Demais localidades
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ATENÇÃO: Pagável nas agências da Caixa Econômica Federal, em seus Agentes Bancários, 
Terminais de Autoatendimento, Casas Lotéricas, Internet e nas Agências Bradesco, Bradesco 

BradeSCO Expresso, Autoatendimento, Fone Fácil, Bradesco Celular e Internet.
, CAIXA ll

1 Emissor 9999DAJE
Série 022Documento de Arrecadação Judicial e Extrajudicial

R«'in N* 218162
CONTRIBUINTE
FRUTEX

CPF/CNPJ
40.566.614/0001-50

PAGÁVELATÉ
03/11/2018

ENDEREÇO 
ZONA RURAÇ

CIDADE
LIVRAMENTO DE NOSSA

COMARCA
LIVR. DE NOSSA SENHORA

CARTÓRIO

0 JUDICIAL n EXTRAJUDIOAL
RESPONSÁVEL

I i delegatArio I I
CÓDIGO DESTINO

0581 - VARA CÍVEL - LIVRAMENTO DE NOSSA SR - LIVRAMENTO
SERVIDOR
SUBSTITUTO

observaçAo/filiaçAo NÚMERO DO ato/processo(esta última somente em caso de certidão dveVchminal) QUANTDADE DE ATOS
1

COMPLEMENTAÇÁO DAJE N<* TIPOmATUREZA DO ATO
32069 - I - DAS CAUSAS EM GERAL

VALOR DO ATO

R$ 954.00

Senhor caixa: não receber pagamento em cheque - não receber após o vencimento. DATA OE EMiSSAO
29/10/2018

VALOR A PAGAR
R$ 301.98

Emissor 9999 

Séríe 022
DAJE

Documento de Amecadação Judicial e Extrajudicial
P(»DFIlj1Jrx:i.ÁW(> 

IIaBá ‘IA N* 218162
CPF/CNPJ
40.566.614/0001-50

CONTRIBUINTE
FRUTEX

PAGÁVEL ATÉ
03/11/2018

ENDEREÇO 
ZONA RURAÇ

CDADE
LIVRAMENTO DE NOSSA

COMARCA
LIVR. DE NOSSA SENHORA

CARTÓRIO

0 JUDICIAL I \ EXTRAJUDICIAL
CÓDIGO DESTINO

0581 - VARA CÍVEL - LIVRAMENTO DE NOSSA SR - LIVRAMENTO
RESPONSÁVEL

I I DELEGATÁRIO I I
SERVIDOR
SUBSTITUTO

OBSERVAÇÁO^ILIAÇÁO NÚMERO DO ATO/PROCESSO(esta última somente em caso de certdão civeVcnminal) QUANTIDADE DE ATOS
1

COMPLEMENTAÇÁO DAJE N* TPO/NATUREZA DO ATO

32069 - I - DAS CAUSAS EM GERAL

VALOR DO ATO 
R$ 954.00

Senhor caixa: não receber pagamento em cheque • não recebw após o vendmanto. DATA DE EMISSAO
29/10/2018

VALOR A PAGAR 
R$ 301.98

Emissor 9999DAJE
Séríe 022Documento de Arrecadação Judiciai e Extrajudicial

PocHjimriAW) N® 218162
CWCNPJ
40.566.614/0001-50

PAGÁVEL ATÉ
03/11/2018

CONTRIBUINTE
FRUTEX

ENDEREÇO 
ZONA RURAÇ

COMARCA
LIVR. DE NOSSA SENHORA

CDADE
LIVRAMENTO DE NOSSA

CARTÓRIO

0 JUDICIAL I I EXTRAJUDiaAL
CÓDIGO DESTINO
0581 - VARA CÍVEL - LIVRAMENTO DE NOSSA SR - LIVRAMENTO

RESPONSÁVEL
i I DELEGATÁRIO \ I

SERVOOR
SUBSTITUTO

observaçAo/filíaçAo NÚMERO DO ATO/PROCESSO(esta úRIma somente em caso de certidão civeVcdrrynal) QUANTDADE OE ATOS
1

COMPLEMENTAÇÁO DAJE N* TFO/NATUREZA DO ATO
32069 - I - DAS CAUSAS EM GERAL

VALOR DO ATO 
R$ 954.00

Senhor caixa: não receber pagamento em cheque • rtão receber apóa o vencimento. DATA DE EMISSÃO

29/10/2018

VALOR A PAG/Ut
R$ 301.98

85850000003 7 01980409181 210399990222 0 18162058100 2
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Comprovante de Transação Bancária
IMPOSTO/TAXAS
Data da operação: 30/10/2018 * 15h28
Autenticação Bancária: 069.084.846

i3 Bradesco

Conta de débito: Ag: 3528 | Conta: 10397-7 | Tipo: Conta-Corrente 

Nome: OSAIR OLIVEIRA SOUZA JUNIOR 

Código de barras: 85850000003-7 01980409181-2 10399990222-0 18162058100-2 

Empresa/Órgão: DAJE - BA
Descrição: DOC.ARREC.JUDICIARIA 

SERIE N.; 9022218162 

Data do Pagamento: 30/10/2018 

Data do Vencimento: 03/11/2018 

Valor Principal; R$301,98 

Desconto; RS 0,00 

Juros: RS 0,00 

Multa: RS 0,00
Valor do pagamento: RS 301,98

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Celular.

AUTENTICAÇÃO
fRTZhPCI 7sOcQLEE YflErleb kR#BqQ@v PSQuibBs xdZC?*yl f5XK4a68 b@QIuqDh 
oZizPBX? Pb*YKw@W 6X6H?Isy mKtMyfSE e#OeZda3 IRihrrqT WfP98WW9 2iJKlain4 
#Use7FkS wmLzzusE PXIIJVYO 5rSE45jq AQP?ThJc guwOR@7N 51050820 72028708

Ouvidoria Bradesco
0800 727 9933

Apoio ao Internet Banking e Bradesco Celular SAC-Alô Bradesco
3003 0237 - Capitais e regiões metropolitanas 
0800 701 0237 - Demais localidades

0800 704 8383
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POOER JUDICIÁRIO

LIVRA^líITO de: nossa senhora/bahia
COMARCA DE

REGISTRO DE IMÓVEIS 

E HIPOTECAS
15 OFÍCIO) •»

■

i ‘

U-fWft*

Pig.Taiie nsCertificado do Registro

2-E-23 do Livro n-CERTIFICO que às fis
Feito

foi —
R-2-M-Ó21,Matrícula 8 Registro no Registre GeralrUmahoje, sob o n-

proprisdade agrícola denominada "VARZEA DE DEf^lTRO”, distrito se
de deste Município de Livramento de Nossa Ssnhora-Bahia,com duaí>. 
casinhas am ruínas a demais benfeitorias axistsntes,cercada de
arame farpado a de quiabentos,com um tanque dentro da mesma pro
priedade^limitando-SB ao ^4ascents com a estrada do Curtume ao

Antonio Gonçalves de Aguiar; aolugar S3p3t9ito;ao Poente com
estrada dc Nade e ao Sul cem a Sociedade de Aguas d<Norte com a

Livramento S/A,cüjo imóvel esta cadastrado no Incra sob código
n2 507149004944-0, área tctal 30,0 ha;Fraçio Mínima de Parcela
mento 3,0;N2 de Módulos ô5;de cujo imóvel é ADQUIRENTE Sr.AUREO 
PEDRO DÜS SANTOS,brasileiro,maior,casado,comerciante,portador cU 

Cádula de Identidada RG 2.104.372 53P/R3 e dc CPF 207.403
107/63,residente e domicili do na Alameda Coqueiro Uerde nS 01- 

Cidade de Porto Seguro-Bahia,nesta ato representado pelo seu 
procurador o Sr«38b Aluim 3uliao,brasileirc,maior,casado,agricu. 
tor,portador do RG 1*501,778 SSP/BA a CIC 119,610.235-04,; 
residente e domiciliado na rua Olavo Bilac,n2 68,na Cidade de t.i 
nápolis,Estado da Sahia,e’-Transmitsntè O.Sr.Roàáiao Alves Dantsí
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\
Q 3ua esposa Srs.Analia Aguida da 3ssus Oantas,brasileiros,niaio- 
ras,casados antre si,ele lavrador,ela dona de casa,inscritos no 
cPr n- lí3,939,995-63,residentes s doíniciliados no lugar denomi 
nado CurtumSjSede deste Município de Livramento de Nossa Senho- 
ra-Estado da 3ahia,confofme Escritura pública lavrada pelo Tabs 
lião de Notas ^lemar Klinger Spínola em 31 de agosto da 1994, D 
valor de dois mil e duzentos reais(R8 2,200,00),XX
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J.íaovel ac l'a‘Li:‘iiaonio da i:'es3oa Júi^íãic
fia /ur^ia cjbõUxo:

Livro ,93 -ií’1 • lOO e 101
.-iuantos este públicro ^«stziunento vlren ou dela noi 

31 (trinta o Uum) dias do neo de ianeiro dcciss tiver.a q_ue sendo aos 

ano de hurc 72il novecentos e noventa e cinco(l995), nesta Cidade de Li-
vra^iiento de Nossa lienh-ora» Coíiarca de i£íual none, perante mi-a dubto.be- 

liã e í!?abelia de Notas dubstituta, comparecerem partes entre ai, ^ustí 

avindaa e contratadas a saoer: de ua lado como outor^rantes o iJr. ATJRüá 

i-Z:.'iG jANTüo e sua esposa V.üiu^ LUCli^ CrüILAítr. .,J braailej
roa, maioresia casados, coiaerciantea, residentes e domiciliados na.ci^f 

de de Porto deguro, iiíatado da -dabia, portador do 207 403 107 63
digo, portador do á<j n» 2*104*372 ddP—-«T e CIO respectivaaiente . sob 

207 403 107-63, ato devidamente representados por seu bastante ’
procurador o dr* Job *U.viin Juliao, brasileiro, maior, comerciante, 
saio, portador do dd n« 1.501-778 e üIG 119.610,235-04, residente,© dc 

mieiiiado na Cidade de jj-Unápolia-Baiiia, confonae Procuração Publica lí 

viada no Livro CO, ils 121, no Oartorio do iVoelionato de Kotaa da Ci
dade de x^orto oeâuro-xfcaliia e do outro lado como outorgada a Piriaa Piw- 

2fi.i IiOUo'Z(ü..i jí. -jA PiiUiLxCí Il-A'v_iLi;,,TC- i -líiiV-úiVlV^U Lril-t.,, aití

na iiodovia LiVi-auentc a Itanajé, Km O5, neste município íe Livramento 

de Nos^a oeniiora, Bahia, inscrita no iinistério da Pasenda com o CGC j 
4O5666I4OÜÜ2-30, neste ato representada por um dos seus socios e respi 
sável 00b Alvim Julião, conioriiie contrato asairuido pelos sócios e que 

lae foi apresentado e uuaa asicx que ficaraá arquivada necito cartório, 
sendo o mesato anterioriLiente qualificado, juridicamente capaí^es, recon
hecidos pelos próprios de que trato 9 dou fé; 3 perante aa partes, pe^ 

los piiícrgantes ne foi dito que a .justo título, livre o Scae ibarfçadoo' 
de quaisquor onuo, ’ívidcs ou coniprc.aisaoa, com jeral atlministração a* 

p prsscnts e:ccrcício, são sc/k-oreso oiCíií ti.moa possui "'ores d9;4feift.prí 
priedais agrícola desnu-iucaa ‘'Varaea de --entro‘', cUsfcrito deste I
nicípto do Livrsunsnto de Nossa Seníiora—oehia, cora duas casinhas em ru: 
nas e demais benfeitorias existentes, cercada de arame iai^pado s de qi 
abente, com vcn tanque ucntro da meg^ia propriedade, liiaitaiiuo-se ao na? 

conte com a estrada do Curtume ac lugar sapateiro; uo foente com Antoi

ca-

C.d0.15.[V89

* -
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liaviao pox oo^^ipi^a do -ioaulvo .-Ives Oíantaa a 

critura Pública lavrada neataa nosfcas no
joa o^ijosa conforme sa 

^ivro go, Pl=i.l22 a 123, o de- 

vid-cu-Lante registrado aoo n£ .í-2-:-621-L-2-3-í;1:-23, no Oarcório do xegia 

tro de Imóveis dírsta õoinaroa em 31 do agosto de.l9g4«

• • •

nesolva deese mo
do doravante transferir, incoreoran òono de fato e na 7èrãa:e, incoroo- 

rado têm, tendo oido consignado a esta incorporarão para todos oa efei
tos, inclusive para efeitos fiscais 0 valor de lio -3.000,00 (oito mil sa 

ais). Doravante transferem a outorgada, firma J-ii 'jOi. —

bj;. I: POiiíA^.tC d iLí.PCaTá4-.0 113:..,
e da Cláusula *'oOi.j'XlPUTC’',

CIC por força Jesta escritura 

toda posse, jús, "domínio, direitos. açâo e
servidão ativa q.ue sobre 0 aludido imóvel exerciam ate a presente data.
para ç^ue a mesiiia dele possa usar, goisar e livrinente dispor, 
q^ue 4 c fica senio. Prometendo os outorgántes transmitentes, 
por seus bofCeiros e sucessores.

oomo sua *
por si

faser desta ineorpor-çao, sempre boa , 
finiie 9 valioso em •4ual:paer teiiipo e lugar e rc-spondei- pola -vicção 

direitos na forma da L-ei e quando cliamalos a autoria, pondà a outorga<Ía 

a par e a salvo de quaisluer dúvidas 0 çoatestagõea fututraa.

e

de

Pela oato3
gada, na pessoa do seu repxisoütante legal :ia foi dito que aceitava a *'
presenue oocritura em fcodoj cs seus axjx-ojooo termos e co>-o se acu-t-U re
digida a iim de que pro 1.13a 00 desejados efoiiios jurídicos. Moete uto • 
me foram apresentados os seguintes docuaontos: Xlma via do )oGu-:iaato Ce 

Arre ca .la 5 ao auni c i pal- - relativo ao Ifil (lupusto do 

bens Imóveis), uo valor (\o lCi,03 (cento e sessenta e làmi reais e -jx
Ivansmissão deOi

to centÁ»vo3), inclusive ta:ca de expedioate) 

canicaiUeatr MUtoaticud-i' pelo bu.mo do .tosil ^'1, ago-mlo 

recebia?!:. :o a'- '.'I j, 

iiifoxniação do mesmo imposto, fica arquiva.da neste certó..lü ao .1

o a ce.v b.l . 0 \ü qi.x ^açoo, -jj 

l.-S cidw. j.e, 

..c -..ita tje.- '.Áiikí vi.'- ia ã"uie .Ig

a lo da •
qui caçuo ; vmioipal. famb-ma ae foi aprceontado uj'xi eextidão 

ra desta cidalo, a qual 3 Jj teoi’ suduiato:
ia Ir-efeitu-

Uertidão passada a
ir. Aureo .de Iro dos ientos o sua asoosa, aa for.iia abaixo, iu, João Para: 

ra Neves, Icsoureiro da Prefeitura de Livramento de Nossa -isnliora, na *

pedi Jo d(

• 4
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vencionados outorgantes vendedorea e outorga o coaorado» pelo
con-

seu repre
sentante me pediram que lhes lavrasse esta escritura em nieu livro de No
tas o que ora foço a qu^ foi lida por mm ^abeliao de Notas, perante as 

partes foi aceita em tudopor aquelas que,reciproca2ier-te outorgaram,ace; 
taram, assinando Josefina Maria ^ourado dos "'aníwB a rogo do outorgante 

vendedor dosalvo Alves Dantas, que declarou ser analfabeto o qu-il deixa 

sua impressão digital do polegar direito à margem desta, 
te vendedoasAnalia ^guinda de Jesus Dgntas, com Job Alvim Julião,

com a outoxgan 

como-
representante legal do outorgado comprador Aureo pedro dos Jantos, comi
go Tabelião que a escreví,dou fá e assino^ em público e raso.Ficam dispea

art.134 do ^ódlgo ^ivil Bra
sileiro,com redação da lei^^952 de «G^dí.Sl.í^ testeiaunh.Q:^-^:^^^rda-
de.^,?i—«-_•— ------- -—-V

feri e assino.BaJ nfi 8368^5«-*
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Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasit

Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
Exercício 2017

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DO ITR DO EXERCÍCIO DE 2017

DADOS DO IMÓVEL RURAL

ÁreaTotsd: 70,0 haNúmero do Imóvel na Receita Federal (Nirf): 2.848.420-7 
Nome:
Endereço:
Município:

FAZENDA VARZEA DE DENTRO 
FAZENDA VARZEA DE DENTRO 
LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA UF: BA CEP: 46140-000

IDENnFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome:
CNPJ:
Endereço:
Número:
Bairro:
Município:

FRUTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS IMPORTACAO E EXPORTACA
40.566.614/0001-50
FAZENDA FRUTEX
S/N Complemento: CASA
SEDE

LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA UF:BA

Telefone:CEP: 46140-000

OUTRAS INFORMAÇÕES DA DECLARAÇÃO (Valores em R$)

Declaração Retificadora: 
Imposto Calculado: 
Quantidade de Quotas:

Não Valor da Terra Nua Tributável: 
Imposto Devido:

Valor da Quota:

500,00
10,00

10,00

7,00

1

AVISOS:

Para imóveis rurais obrigados ao procedimento de vinculação entre o Sistema Nacional de Cadastro Rural (SNCR) e o 
Cadastro de Imóveis Rurais (Cafir), conforme previsão contida na Instrução Normativa Conjunta RFB/Incra n® 1.581, de 17 
de agosto de 2015, e para os imóveis rurais em que, mesmo desobrigados, já tenha sido realizado esse procedimento, não 
haverá atualização cadastrai no Cafir a partir dos dados informados no Documento de Informação e Atualização Cadastral 
(Diac) da Declaração do imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR).

1 -

Apesar de obrigado, ainda não foi efetuado o procedimento de vinculação entre o SNCR e o Cafir para esse imóvel rural. 
Acesse o serviço de vinculação por meio do sítio Cadastro Rural, no endereço <www.cadastrorural.gov.br>, onde poderão 
ser obtidas mais informações sobre o procedimento. A falta de vinculação sujeita o imóvel rural à situação de pendência 
cadastral no Cafir e à seleção no SNCR para fins de inibição da emissão do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural 
(CCIR), conforme previsto no art. 8" da IN Conjunta RFB/Incra n« 1.581, de 2015.

2-

Declaraçao recebida via Internet JV 
pelo Agente Receptor Serpro 

em 23/08/2017 às 16:27:23 
0961287942

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DO ITR DO EXERCÍCIO DE 2017

FRUTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS IMPORTACAO E EXPORTACA, inscrito(a) no CNPJ sob o rfi 40.566.614/0001- 

O NÚMERO DO RECIBO da DITR do exercício de 2017 apresentada em 23/08/2017, às 16:27:23, referente ao Nirf 2.848.420-7,
50.

é:

02.29.54.65.50.89
Este número é de uso pesso^ e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Guarde-o, pois ele será necessário caso deseje retificar esta 
declaração.
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Meio Âmbiente e Recursos Hídricos

PORTARU N® 07 DE 18 DE MARÇO DE 2003

O SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, no uso de suas atribuições,

RESOLVE
^signar ALEXANDRE ALELUIA DANTAS DA COSTA para o cargo de Oficial de Gabinete, símbolo DAI-5 do 
Gabmete do Secretário, desta Secretaria. *

Gabinete do Secretário, em 18 de março de 2003.

JORGE KHOURY
Secretário

DCF/SEC/SEMARH - AUTORI^ÇÀO N" 531 de 13/03/03 - Autorizada a supressSo de vegetaçfio nativa da fabca de 
da Linha de Distribuição de Energia Elétrica (Programa Luz no Campo), ccan extensão de 3,8 Km e tensão de 13,8 kV 
abrangido uma área de 5,70 ha, objetivando sMvir a comunidade de Lagoa Grande-Anlônio Gonçalves, sem rendimôito dê 
matenal lenhoso. ProcesM n* 0700020039290. Requerente: Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA. 
Propriedade: Linha de Disftribuiçâo Povoado de Lagoa Grande - Antdnio Gonçalws. Município: Antônio Gonçalves Prazo de 
validade; Doze meses á partir da data de publicação no DOE 
PAULO PELLEGRINl 
Diretor de Controle e Fiscalização

l^F/SFC/SEMARH - AUTORIZAÇÃO N* 532 de 14/03/03 -Autorizada a aipressão de vegetação nativa da faixa de servidão 
da Linha de Distnbuição de Energia Elétrica, com extensão de 7,5 Km e tensão de 34,5 kV. numa área de 6.50 ha, no município 
de Uruçuca, d^de que, observado os seguintes condicionantes:

o volume de material lenhoso quantífícado de\'erá ser utilizado na execução do pró|wio em|we«idimcnío e/ou doado á 
comumdade; - como forma de compensação da supressão de vegetação de Mata Atlântica, o requerente deverá comprar e doar 
uma area de Umdade de Conservação no Parque Estadual da Serra do Conduru, com dimensões e localização definidas 
posterioraiente pela Diretoria de Gestão de Unidades de Cons^ação da SFC. Processo n* 0700030000317 Requerente: 
Com^nhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA. Propriedade: Linha de Distribuição LD 34,5 kV Uruçuca^ 
Município: Uniçuca. Prazo de validade; Doze meses à partir da data de publicação no DOE 
PAULO PELLEGRINl 
Diretor de Controle e Fiscalização

SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HÍDRICOS - SRH

PORTARIA N* 156/03-OG
OUTORGANTE; Superintendência de Recursos Hídricos - SRH OUTORGADO: Jurací Leite da Cunha, CPF n'»237.172.975-20 
com ender^ ã Fazenda Recife - Presidente Dutra - Ba, autorizar por 04 (quatro) anos prorrogável por mais ttàs períodos 
iguais ^ 04 (quatro) anos a critério da SRH, o direito de uso das águas do Poço Tubular, no entorno das coordenadas 
ge^ráficas Lat 11* 17’ 30” S e Long. 42* 00' 16" W. para derivação durante 7.0h/d(a de até 135,0 m*l dia (cento e trinta e dnco 
m^os cutucos por dia) para irrigação por santeno de 2.0 ha. PRAZO; 01 (hum) ano para execução de todas as obras 

autorização sob pena de revogação DISPOSITIVOS LEGAIS; Decreto Federal n*24.643/1934. Lei Estadual 
rre.855/1995, Decreto Estadual n*6.296/1997. Lei Federa! n®9.433/1997 e Decreto Estadual n®8.247/2002- PROCESSO 
N‘3448/03- SRH.

PORTARIA N*157/03-OG
OUTORGANTE; Superintendência de Recursos Hídricos - SRH. OUTORGADO; José Barbosa de Lucena, CPF n® 213.478.595- 
00 com er^reço à Rua Liobino Rocha, 50 - lapfto - Ba. autorizar por 04 (quatro) anos prorrogável por mais dois períodos 
iguais de 04 (quatro) anos a critério da SRH, o direito de uso das águas do Poço Tubular, no entorno das coordenadas 
geográficas Lat 11® 28' 2,39" S e Long. 41® éT 56,6" W, para derivação durante 6,Sh/día de até 139,0 m^dia (cento e trinta e
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PrÇTARJA N* 183W3-DG
OUTORGANTE: Superintendêr>cia de Recursos Hidricos - SRH. (XITORGADO: Hugo Roberto Alves Rocha, CPF 
rf*017.132.925-21 com endereço à Fazenda Aguada Nova - Lapto - Ba., autorizar por 04 (quatro) anoe prorrogável por mais 
dois períodos iguais de 04 (quatro) anos a critério da SRH, o cfreíto de uso das águas do Poço Tubular no entorno das 
coordenadas geográficas Lat. 11» 27* 08" S e Long. 41» 45’ 43" W. para derivação durante 9.5h/dia de até 208,0 m*/ dia 
(duzentos e oito metros cúbicos por cfia) para irrigação por santeno de 3,0 ha. PRAZO; 01 (um) ano para execução de todas as 
obras decorrentes desta autorização sob pena de revogação. DISPOSITIVOS LEGAIS; Decreto Federal n®24.643/1934. Lei 
Estadual n“6.855/1995. Decreto Estadual n“6.296/1997, Lei Federal n*9.433/1997 e Decreto Estadual n*® 247/2002- PROCESSO 
N»3439/03- SRH.
GABINETE OO DIRETOR GERAL, 13 de março de 2003.
Manfredo Pires Cardoso 
Diretor Geral

PORTARIA N* 184/03-D6
OUTORGANTE: Superintendência de Recursos Hídricos - SRH. OUTORGADO; Barros e Cia Uda, CGC n*Y13.968.154/0001-60 
com endereço à Av. Eduardo Fróes da Mota - Cidade Nova, Lot Grania Campo Limpo, 6736 - Feira de Santana - Ba., 
autorizar por 04 (quatro) anos prorrogável por ma» dois períodos iguais de 04 (quatro) anos a critério da SRH. o direito de uso 
das águas do Rio de Paraguaçu, no entorno das coordenadas geográficas Lat. 12* 45’ 05” S e Long. 40* 14’ 47” W, para 
derivação durante 12,7h/dia de até 1.131,0 m®/ dia (um mil, cento e trirrta e um metros cúlxcos por <fia) para irrigado por pivot 
centrai de 16,62 ha. PRAZO: 01 (hum) ano para executo de todas as obras decorrentes desta autorização sob pena de 
revogação. DISPOSITIVOS LEGAIS; Decreto Federai n®24.643/1934. Lei Estadual n"6.855/1995, Deaeto Estadual n*6.296/1997 
Lei Federal n®9,433/1997 e Decreto Estadual n*8.247/2002- PR(DCESSO N®3071»2- SRH.
PORTARIA N*187/03-DG
O CMretor Geral da Superintendência de Recursos HírSicos - SRH, usando de suas atribuições, resolve PRORROGAR por 01 (um) 
ano o prazo estipulado na Portaria de Outorga n*58S/99 publicada no DOE de 10/11/99 para tir» de irrigação por pivot centraL 
em favor de Cachoeira do Café Agrotécnica Uda - PROCESSO N*885/99-SRH.
PORTARIA N*188M)3-OG
O Diretor Gerá da Superintendência de Recursos Hitticos - SRH, usando de suas atribuições, resolve PRORROGAR por 01 (um) 
ano o prazo estipulado na Portaria de Outorga n*S41/99, publicada no DOE de 22/10/99 para fins de irrigação por pivot central, 
em favor de Cachoeira do CaSé Agrotécnica Ltda - PROCESSO N<«l4/99-SRH.
PORTARIA N*189/03>DG
O Diretor Geral da Superintendência de Recursos Hídricos - SRH, usando de suas atribuições, resolve PRORROGAR por 01 (um) 

prszo estipulado na Portaria de Outorga n*S32/99. publicada no DOE de 21/10/99 para fins de Irrigação por pivot centrai, 
em favor de Cachoeira do Café Agrotécnica Ltda - PROCESSO N*883/99-SRH.
PORTARIA N*190I03.DG
O Diretor Geral da Superintendênda de Recursos Hídricos - SRH, usando de suas atribuições, resolve PRORROGAR por 01 (um) 

prazo estipulado na Portaria de Outorga n*S84/99, publicada no DOE de 10/11/99 para fins de irrigação por pivot central, 
em favor de Cachoeira do Café Agrotécnica Ltda - PROCESSO N*882/99'SRH.
PORTARIA N*191/03-OG
O Diretor Geral da Superintendência de Recursos Hídricos - SRH, usando de suas atribuições, resdve PRORROGAR por 01 (um) 
ano 0 prazo estipulado na Portaria de Outorga n*648/99, publicada no DOE de 17/12/99 para fins de irrigação por pivot central, 
em favor de Cachoeira do Café Agrotécnica Ltda - PROCESSO N*881/99-SRH.
PORTARIA N*192/03-DG
O Diretor Gerd da Superintendênda de Recursos Hicfri«)S - SRH. usando de suas atribuições, resolve PRORROGAR por 01 (um) 
ano 0 prazo estipulado na Portaria de Outorga n°509/99, publicada no DOE de 08/10/99 para fins de irrigação por pivot central 
em favor de Cachoeira do Café Agrotécnica Ltda - PROCESSO N*88(W99-SRH.
PORTARIA ir 

,.0 Diretor Gerá
anos o prazo estipulado na Portaria de Outorga n*035/95, publicada no DOE de 27 e 28/05/95 para fins de irrigação por 
microaspersão de 71,27 ha com vazão de Z241,72 nrpftla, e Comércio de Frutas Importação
e Exportação Lida - PROCESSO N*2356/95-SRK

ano o

ano o

)
Su^ríntendênda de Recursos Hídricos > SRH, usando de suas atribuições, resolve RENOVAR por 4 (quatro)

PORTARIA N* 194/03-DG
OUTORGANTE: Superintendência de Recursos Hídricos - SRH. OUTORGADO; Prefeitura Municipal de Laje, CGC 
n*13.825.492/0001-04 com endereço à Praça Rahnundo José de Almeida, 01 - Centro - Laje - Ba, autorizar por 04 (quatro) 
anos prorrogável por mais dois períodos iguais de 04 (quatro) anos a critério da SRH. o direito de uso das águas do Rk> de 
Pedras, no entorno das coordenadas geográficas Ut 13* 13’ 28,2" S e Long. 39* 11’ 58,1" W. para derivação durante 12,Oh/dia 
de até 53,0 m^ dia (dnqüenta e tiês metros cúbicos por <fia) para abastodmento humano. PRAZO; 01 (hum) ano para execução 
de todas as obras decorrentes desta autorização sob pena de revogação. DISPOSITIVOS LEGAIS; Decreto Federal 
n*24.643/1934. Lei Estadual n*6.855/1995. Decreto Estadual n"6.296/1997. Lei Federal n*9.433/1907 e Decreto Estadual 
n«8.247/2002- PROCESSO N*3272/02- SRH.

PORTARIA N* 19S8)3-OG
OUTORGANTE; Superintendência de Recursos Hídricos - SRH. OUTORGADO; Pr^ítura Municipal de tbirapitanga, CGC
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Voltaranffl um
:iível

HfflB

23/10/2006http://www.cdbrasil.cnpm.embrapa.lw‘/ba/htniO/ba45_49Jitni
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FOTO Nº1 

IMAGEM DO GOOGLE EARTH – EM 15-09-2018. 

TREXO DO RIO NO LOCAL DO BARRAMENTO ANTES DA INTERVENÇÃO 

PELO DEMANDADO. 
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IMAGEM DO GOOGLE EARTH EM 15-09-2018 

DEMOONSTRATIVO DA ÁREA DE AMPLIAÇÃO DO RESEVATÓRIO DO 

DEMANDADO. – JUSANTE DO BARRAMENTO. 
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BARRAMENTO NA CALHA DO RIO. MONTANTE 
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FOTO DO BARRAMENTO A JUSANTE. 
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Número: BA20180180927
Profissional: ANTONIO BRASIL TRINDADE
Observação: Elaboração de laudo técnico

Número do Boleto: 49174736
Sacado: ANTONIO BRASIL TRINDADE

Situação: Pago
Data do Pagamento: 31/10/2018

Contrato
Valor: R$ 3.000,00

Data de início: 31/10/2018
Data de fim: 29/11/2019

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Observação:

Contratante
Contratante Nome: AUREO PEDRO DOS SANTOS

Contrante CPF/CNPJ: 20740310763

Endereço do Contrato
País BRA

CEP: 46140000
Tipo de logradouro: LOTEAMENTO

Logradouro: PERÍMETRO IRRIGADO DO BRUMADO
Número: 507

Complemento
Bairro: CENTRO

Cidade: LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
UF: BA

Latitude: 0
Longitude: 0

MENU

DETALHES DA ART

Detalhes

 

Pagamento

 

Contrato 001

 
 

 
 
Lista de Atividades (1)

 
 

 
 

CREA-BA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

  
 
 

Tutorial SITAC

▾

Mostrar 10  registros Buscar: 

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Execução CREA-BA-1025 -> ATIVIDADES DE ROTINA -> AVALIAÇÕES E PERÍCIAS -> #614 - SERVIÇOS AFINS E
CORRELATOS EM ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERICIAS 65 - Laudo 1,00

XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

NÍVEL ATIVIDADE SUBORDINADA ATIVIDADE/SERVIÇO QUAN

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último
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r\
MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO OA BAHIA

1* Promotoría de Justiça de 
Livramento de Nossa Senhora - BA

TERMO DE DECLARAÇÕES

No dia 29/08/2018, na sede da Promotoria de Justiça da Comarca de Livramento de Nossa 

Senhora/BA, compareceu o Sr. AUREO PEDRO DOS SAKFOS, na Estrada do Nado km 02 - 
LNS, telefone (77)9.9968-1994, e disse o seguinte:

Que próximo ao posto Chapadão está sendo construída uma barragem para represar água do 

Rio Brumado, que a obra movimenta vários caminhões e máquinas, que acredita tratar-se de 

captação irregular do leito do rio Brumado, que a obra pertence ao Sr. Tebe, que acredita não 

possuir outorga para tal captação, que a barragem pode trazer sérios danos à comunidade, pois o 

leito do rio está sendo barrado, que a barragem já está com mais de 5 melros, que já fez uma 

reclamação junto ao ao INEME, em 29/08/2018 sob o protocolo 6079, que a barragem em questão 

vai trazer inúmeros prejuízos para quem depende da água do rio Brumado para consume humano e 

animal para b

ada mais a declarar, encerra-se o presente termo, que segue assinado por mim, 
., ATA mal. 352.409, e pelo declaranle.

/
\

eo Pedro d^S^mos
Declaranle

Aa

Promotoria de Justiça de Livramento de Nossa Senhora 
Rua Durval Guimarães, 80, Centro 

CÉP: 46.140-000 - Tel.: (77) 3444-1920
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Promotoria de Justiça
SALVEM O RIO BRUMADO Uvramento de Nossa senhora

RecebidoenWW —
Pnr í, mAÍ/JáE A POPULAÇÃO RIBEIRINHA ü

Já a cerca de cinco anos o Rio Brumado^no trecho entre Livramento e D.BasÍlio,vem 

sofrendo em seu leito, a construção de barramentos e aprofundamento com a 

retirada de areia para comercialização, de forma criminosa e sem autorização 

das autoridades ambientais.

Neste ano de 2018 essas barragens se intensificaram por parte de irrigantes 

inescrupulosos, bombeando agua ate mesmo para irrigação em lotes dentro do 

Projeto Irrigado ,impedindo o fluxo normal do Rio o que o impede de levar suas 

aguas aos irrigantes que a décadas as utilizam e as populações ribeirinhas , 
i^incipalmente as de D.Basilio que sofrem com a falta de agua ate mesmo para 

consumo humano e animal.

Essas barragens,uma vez cheias,espalham as preciosas aguas por grandes 

várzeas e se perdem por infiltração.

Barragens imensas,construídas ate mesmo em concreto armado podem ser 

vistas numa simples caminhada pelas margens do rio.

As autoridades ambientais ,INEMA, IBAMA ,SECRETARIAS E ATE MESMO A 

PROMOTORIA PUBLICA,já receberam ,nestes últimos anos, inúmeras denuncias 

as quais estamos,mais uma vez, reiterando ,sem que providencia alguma fosse 
Ornada.

O Projeto Irrigado Do Brumado,obra publica destinada ao assentamento de 

pequenos irrigantes,transformou-se em latifúndio de meia dúzia de empresários 

que hoje ocupam ,cinco,dez ,vinte e ate mesmo mais de trinta lotes dentro do 

mesmo,desvirtuando completamente a função social do projeto

Se voce e cidadão se mobilize, não se omita ,vamos salvar o rio , a população 

ribeirinha e devolver ao Projeto Irrigado do Brumado sua função social 
acabando com a ganancía de uns poucos.

GRUPO DE AMIGOS DO RIO BRUMADO.

Esta denuncia e anônima por receio da truculência dos poderosos.
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IDEA - Sistema Integrado de Dados, Estatística e Atuação

Data de Emissão: 31/10/2018

1 de 1

Dados Básicos

Órgão/Unidade

EXTRAJUDICIAIS > PROCEDIMENTOS DO MP > Notícia de Fato 
(910002)

Classe

703.9.151593/2018

AUREO PEDRO DOS SANTOS Declarante

Partes

Nome Tipo

29/08/2018 11:20 ATOS FINALÍSTICOS > Encaminhamento ao Membro (920023) - Livramento de 
Nossa Senhora - Secretaria Processual e Administrativa

WELDE CLAY JUNQUEIRA CAMACHO

29/08/2018 10:55 ATOS COMUNS > Entrada da carga (920246) - Livramento de Nossa Senhora - 
Secretaria Processual e Administrativa

WELDE CLAY JUNQUEIRA CAMACHO

Movimentações

Data Movimentação Responsável

Número IDEA

Processo(s)/Procedimento(s) Relacionados

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO 
PÚBLICO > Meio Ambiente > Recursos Hídricos (11824)

Assuntos

Número(s) de Referência
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MM. Juiz,

Segue anexo movimentação processual da denúncia feita junto ao INEMA (Processo nº. 
2018-008269/TEC/DEN-109 ), como mais um motivo para o deferimento da liminar requerida na inicial,6
em razão do crime ambiental praticado pelo demandado.

Diante o exposto, requer a juntada do documento anexo e seja deferida a tutela de urgência nos exatos
termos do quanto pleiteado na exordial.

Nestes termos, pede deferimento.

Livramento de Nossa Senhora/BA, 05 de novembro de 2018.

Leonardo Moreira Castro Chaves

OAB/BA nº. 28.081
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05/11/2018 Serviços Online - Instituto do Meio Ambiente

http://sol.inema.ba.gov.br/sol/servicos/consultaProcesso/ 1/1

Segunda-Feira, 05 de Novembro de 2018

Menu

•Página Inicial

•Cadastro

•Serviços Disponíveis

Consulta de Processo

CEAPD

RAF

•Fale Conosco

Esqueci a SenhaEfetuar Login CPF/CNPJ ••••• ok

Digite abaixo os números do seu processo

Selecione a opção desejada:  Licenciamento, Fiscalização e Florestal  Outorga  

2018-008269    PESQUISAR

Informações do
Processo

2018-008269/TEC/DEN-1096

Cliente ANONIMO

Fato Gerador DEN - RF 1702/18; Construção de barragem no meio do Rio Brumado. -
Livramento de Nossa Senhora.

Status Atual Enviado para área

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serviços Disponíveis :: Consulta de Processos de Licenciamento, Fiscalização, Florestal e Outorga
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MM. Juiz,

 

 

Segue anexo de todo o processo de todo o processo administrativo em trâmite no INEMA (Processo nº. 
2018-008269/TEC/DEN-109 ), como mais um motivo para o deferimento da liminar requerida na inicial,6
em razão do crime ambiental praticado pelo demandado.

No processo há duas vistorias realizadas por técnico do instituo ambiental em que se constatam as
violações ambientais praticadas, bem como ordens de embargo e multas com a lavratura dos respectivos
autos de infração.

Diante o exposto, requer a juntada do documento anexo e seja deferida a tutela de urgência nos exatos
termos do quanto pleiteado na exordial.

Nestes termos, pede deferimento.

Livramento de Nossa Senhora/BA, 06 de novembro de 2018.

 

Leonardo Moreira Castro Chaves

OAB/BA nº. 28.081
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PODER JUDICIÁRIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

VARA CÍVEL DA COMARCA DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Av. Dr. Nelson Leal, 568 - Centro, Livramento de Nossa Sra. - BA, 46140-000

Telefone: (77) 3444-2311. E-mail: ldensenhora1vcivel@tjba.jus.br

 

 

Processo n.º 8001460-67.2018.805.0153

Natureza: Reintegração de posse

Autor: Frutex Indústria e Comércio de Frutas Importação e Exportação Ltda

Réu: Ailton Porto Viana

DECISÃO

 

Vistos, etc.

Frutex Indústria e Comercio de Frutas Importação e Exportação Ltda., ingressou com ação que em face de
Ailton Porto Viana, ambos qualificados nos autos, com pedido de tutela de urgência, em suma, buscando
obrigar o requerido a desobstruir curso d'água que passa pelas propriedades de ambos.

Narrou, em síntese, ser titular de uma propriedade rural onde cultiva manga fazendo uso do direito de
captação de água no Rio Brumado. Entretanto, o requerido obstruiu a passagem de água com a construção
de um barramento no período de seca, cerca de 60 dias atrás.

Supostamente o requerido teria violado a legislação ambiental e não teria autorização para a captação de
água no local.

Aduziu que a interrupção do curso d'água impede o acesso ao líquido comprometendo atividade
econômica e prejudica a plantação de 25 mil pés de mangas, sua única fonte de renda.

Juntou laudo técnico, fotografias e outros documentos.
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Pediu ao final, tutela de urgência consistente em obrigação de fazer com determinação ao réu para que
desobstrua o Rio Brumado mediante desfazimento do barramento por ele construído, bem como das
tubulações pelo mesmo colocadas que captam a água de maneira irregular.

Autos conclusos, decido.

A autora pede o cumprimento de uma obrigação de fazer, porém, narra suposta turbação a sua posse por
ato do réu, o qual teria construindo obra que obstruiu curso do rio que abastecia tanto a propriedade do
réu, quanto a propriedade do autor.

Abra-se um parêntese para essa consideração, já que a repercussão processual implica provimentos
judicial diversos.

Certamente, a obrigação de fazer, em regra, decorre de lei, contrato ou ato ilícito.

Entretanto, o que o autor visa com a provocação judicial é assegurar a exploração econômica de atividade
agrícola por meio da posse de propriedade rural, a qual encontra-se afetada por construção feita pelo réu.

Essa distinção é válida para nortear o procedimento a ser adotado.

Não se trata, em verdade, de um conflito surgido em razão do descumprimento de um contrato, mas sim,
de ato que afeta de maneira ampla a posse de um imóvel.

Veja-se o que diz Joel Dias Figueiras Jr.:

[…] A ação de manutenção de posse é aquela destinada à proteção do possuidor contra a prática de atos
turbativos. Esses atos correspondem não apenas à moléstia ao normal exercício da posse, mas também à
diminuição do uso, gozo, eficácia ou disposição do bem, da tranquilidade, e, em geral, são todos aqueles
capazes de interferir negativamente na consecução dos fins sociais e econômicos do bem manutenido […]
(FIGUEIRA JR, Joel Dias.  Liminares nas ações possessórias. 2 ed. São Paulo: 1999. Revista dos
Tribunais, p. 74).

Não obstante o apontado equívoco, não há impedimento ao processamento do feito, porquanto, a narrativa
contida na inicial é suficiente para o conhecimento do pedido, adequando-se, entretanto, ao rito próprio.

Diz o art. 561 do Código de Processo Civil que nas ações possessórias:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de
reintegração.
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Para demonstração de sua posse a autora juntou aos autos escritura pública (evento 16873215), declaração
do ITR exercício 2017 (evento 16873231), outorga de captação de água para o fim de irrigação (evento
16873245), imagens aéreas do local, entre outros.

Tais documentos apresentam-se hábeis para demonstração da posse do autor.

A turbação também apresenta-se justificada com imagens do local indicando a obra construída pelo réu, o
seu local e a afetação direta à propriedade do autor (evento 16873269).

Foi anexado também laudo técnico (evento 16873329), assinado por engenheiro agrônomo, o qual
descreve a obra e suas características e inclusive a turbação.

Esse laudo técnico também serve para demonstrar se tratar de obra nova, já que descreveu em 30 de
outubro de 2018, que o objeto da análise seria barramento em construção, ou seja, inacabado, obra em
andamento.

Os documentos de indicados nos eventos 16873405 e 16873385 reforça essa assertiva.

A continuidade da posse não exige aprofundamentos, mesmo porque, a sua afetação foi indireta, bastando
os documentos já apontados para sua demonstração.

Não se perca de vista que a análise, nessa altura do procedimento, deve ser superficial o suficiente para
identificar elementos que possam autorizar, no início da demanda, a concessão de medida liminar.

No caso dos autos, o autor demonstrou os requisitos suficiente para o deferimento do pedido liminar,
embora, com as limitações de início de conhecimento.

Conforme dito acima, a documentação acostada aos autos é suficiente para verificar a turbação à posse do
autor por ato do réu, o qual interrompeu o curso de um rio para o fim de usufruir com exclusividade das
águas que por ele correm.

Há que destacar que os atos egoísticos no uso do recurso natural devem ser afastados, para possibilitar
que todos os usuários tenham o acesso adequando, respeitando-se as normas legais pertinentes.

Como dito, comprovados os requisitos do art. 561, o pleito liminar deve ser concedido.

Nesse sentido o seguinte julgado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - SERVIDÃO
DE ÁGUA - SISTEMA DE IRRIGAÇÃO - REPRESA - DESOBSTRUÇÃO DE CURSO D'ÁGUA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Na ação de reintegração de posse, para o deferimento da liminar, cabe ao autor provar a posse, a turbação
ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação e a continuação da posse, embora turbada.
- Verificado o uso da água pelos proprietários dos prédios inferiores, bem como a obstrução causada pela
construção de represa para sistema de irrigação, comprovada a posse e esbulho necessários ao
d e f e r i m e n t o  d a  l i m i n a r .
- A penalidade fixada em caso de descumprimento de medida liminar há que ser limitada.
-Recurso conhecido e provido parcialmente.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 1.0718.13.002158-4/001 - COMARCA DE VIRGINÓPOLIS -
AGRAVANTE(S): RENATO FERREIRA MAGALHÃES - AGRAVADO(A)(S): PAULO CESAR

Num. 17017730 - Pág. 3



FERREIRA NUNES (TJMG- Agravo de Instrumento-Cv 1.0718.13.002158-4/001, Relator(a): Des.(a)
Wanderley Paiva , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/08/2014, publicação da súmula em
27/08/2014)

Entretanto, o pleito liminar não pode ser atendido em sua plenitude, já que a eventual captação de água
pelo réu, sem outorga desse direito, não restou demonstrado.

Ante ao exposto, atento à prova produzida nos autos e com fundamento nos arts. 1210 do Código Civil e
562 do Código de Processo Civil,  a medida liminar, determino, em consequência, que o réuDEFIRO
desobstrua o leito do Rio Brumado, para tanto, removendo o barramento indicado na inicial, no prazo de
48 horas sob pena de multa diária que fixo em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Intimações necessárias.

Cite-se o réu para apresentar contestação no prazo de 15 dias.

Cópia dessa decisão serve como mandado de citação e intimação.

Livramento de Nossa Senhora/BA, 12 de novembro de 2.018.

João Lemos Rodrigues

Juiz de Direito em substituição

(Assinatura eletrônica)
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Processo n.º 8001460-67.2018.805.0153

Natureza: Reintegração de posse

Autor: Frutex Indústria e Comércio de Frutas Importação e Exportação Ltda

Réu: Ailton Porto Viana

DECISÃO

 

Vistos, etc.

Frutex Indústria e Comercio de Frutas Importação e Exportação Ltda., ingressou com ação que em face de
Ailton Porto Viana, ambos qualificados nos autos, com pedido de tutela de urgência, em suma, buscando
obrigar o requerido a desobstruir curso d'água que passa pelas propriedades de ambos.

Narrou, em síntese, ser titular de uma propriedade rural onde cultiva manga fazendo uso do direito de
captação de água no Rio Brumado. Entretanto, o requerido obstruiu a passagem de água com a construção
de um barramento no período de seca, cerca de 60 dias atrás.

Supostamente o requerido teria violado a legislação ambiental e não teria autorização para a captação de
água no local.

Aduziu que a interrupção do curso d'água impede o acesso ao líquido comprometendo atividade
econômica e prejudica a plantação de 25 mil pés de mangas, sua única fonte de renda.

Juntou laudo técnico, fotografias e outros documentos.
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Pediu ao final, tutela de urgência consistente em obrigação de fazer com determinação ao réu para que
desobstrua o Rio Brumado mediante desfazimento do barramento por ele construído, bem como das
tubulações pelo mesmo colocadas que captam a água de maneira irregular.

Autos conclusos, decido.

A autora pede o cumprimento de uma obrigação de fazer, porém, narra suposta turbação a sua posse por
ato do réu, o qual teria construindo obra que obstruiu curso do rio que abastecia tanto a propriedade do
réu, quanto a propriedade do autor.

Abra-se um parêntese para essa consideração, já que a repercussão processual implica provimentos
judicial diversos.

Certamente, a obrigação de fazer, em regra, decorre de lei, contrato ou ato ilícito.

Entretanto, o que o autor visa com a provocação judicial é assegurar a exploração econômica de atividade
agrícola por meio da posse de propriedade rural, a qual encontra-se afetada por construção feita pelo réu.

Essa distinção é válida para nortear o procedimento a ser adotado.

Não se trata, em verdade, de um conflito surgido em razão do descumprimento de um contrato, mas sim,
de ato que afeta de maneira ampla a posse de um imóvel.

Veja-se o que diz Joel Dias Figueiras Jr.:

[…] A ação de manutenção de posse é aquela destinada à proteção do possuidor contra a prática de atos
turbativos. Esses atos correspondem não apenas à moléstia ao normal exercício da posse, mas também à
diminuição do uso, gozo, eficácia ou disposição do bem, da tranquilidade, e, em geral, são todos aqueles
capazes de interferir negativamente na consecução dos fins sociais e econômicos do bem manutenido […]
(FIGUEIRA JR, Joel Dias.  Liminares nas ações possessórias. 2 ed. São Paulo: 1999. Revista dos
Tribunais, p. 74).

Não obstante o apontado equívoco, não há impedimento ao processamento do feito, porquanto, a narrativa
contida na inicial é suficiente para o conhecimento do pedido, adequando-se, entretanto, ao rito próprio.

Diz o art. 561 do Código de Processo Civil que nas ações possessórias:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de
reintegração.
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Para demonstração de sua posse a autora juntou aos autos escritura pública (evento 16873215), declaração
do ITR exercício 2017 (evento 16873231), outorga de captação de água para o fim de irrigação (evento
16873245), imagens aéreas do local, entre outros.

Tais documentos apresentam-se hábeis para demonstração da posse do autor.

A turbação também apresenta-se justificada com imagens do local indicando a obra construída pelo réu, o
seu local e a afetação direta à propriedade do autor (evento 16873269).

Foi anexado também laudo técnico (evento 16873329), assinado por engenheiro agrônomo, o qual
descreve a obra e suas características e inclusive a turbação.

Esse laudo técnico também serve para demonstrar se tratar de obra nova, já que descreveu em 30 de
outubro de 2018, que o objeto da análise seria barramento em construção, ou seja, inacabado, obra em
andamento.

Os documentos de indicados nos eventos 16873405 e 16873385 reforça essa assertiva.

A continuidade da posse não exige aprofundamentos, mesmo porque, a sua afetação foi indireta, bastando
os documentos já apontados para sua demonstração.

Não se perca de vista que a análise, nessa altura do procedimento, deve ser superficial o suficiente para
identificar elementos que possam autorizar, no início da demanda, a concessão de medida liminar.

No caso dos autos, o autor demonstrou os requisitos suficiente para o deferimento do pedido liminar,
embora, com as limitações de início de conhecimento.

Conforme dito acima, a documentação acostada aos autos é suficiente para verificar a turbação à posse do
autor por ato do réu, o qual interrompeu o curso de um rio para o fim de usufruir com exclusividade das
águas que por ele correm.

Há que destacar que os atos egoísticos no uso do recurso natural devem ser afastados, para possibilitar
que todos os usuários tenham o acesso adequando, respeitando-se as normas legais pertinentes.

Como dito, comprovados os requisitos do art. 561, o pleito liminar deve ser concedido.

Nesse sentido o seguinte julgado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - SERVIDÃO
DE ÁGUA - SISTEMA DE IRRIGAÇÃO - REPRESA - DESOBSTRUÇÃO DE CURSO D'ÁGUA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Na ação de reintegração de posse, para o deferimento da liminar, cabe ao autor provar a posse, a turbação
ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação e a continuação da posse, embora turbada.
- Verificado o uso da água pelos proprietários dos prédios inferiores, bem como a obstrução causada pela
construção de represa para sistema de irrigação, comprovada a posse e esbulho necessários ao
d e f e r i m e n t o  d a  l i m i n a r .
- A penalidade fixada em caso de descumprimento de medida liminar há que ser limitada.
-Recurso conhecido e provido parcialmente.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 1.0718.13.002158-4/001 - COMARCA DE VIRGINÓPOLIS -
AGRAVANTE(S): RENATO FERREIRA MAGALHÃES - AGRAVADO(A)(S): PAULO CESAR
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FERREIRA NUNES (TJMG- Agravo de Instrumento-Cv 1.0718.13.002158-4/001, Relator(a): Des.(a)
Wanderley Paiva , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/08/2014, publicação da súmula em
27/08/2014)

Entretanto, o pleito liminar não pode ser atendido em sua plenitude, já que a eventual captação de água
pelo réu, sem outorga desse direito, não restou demonstrado.

Ante ao exposto, atento à prova produzida nos autos e com fundamento nos arts. 1210 do Código Civil e
562 do Código de Processo Civil,  a medida liminar, determino, em consequência, que o réuDEFIRO
desobstrua o leito do Rio Brumado, para tanto, removendo o barramento indicado na inicial, no prazo de
48 horas sob pena de multa diária que fixo em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Intimações necessárias.

Cite-se o réu para apresentar contestação no prazo de 15 dias.

Cópia dessa decisão serve como mandado de citação e intimação.

Livramento de Nossa Senhora/BA, 12 de novembro de 2.018.

João Lemos Rodrigues

Juiz de Direito em substituição

(Assinatura eletrônica)
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PODER JUDICIÁRIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

VARA CÍVEL DA COMARCA DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
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Processo n.º 8001460-67.2018.805.0153

Natureza: Reintegração de posse

Autor: Frutex Indústria e Comércio de Frutas Importação e Exportação Ltda

Réu: Ailton Porto Viana

DECISÃO

 

Vistos, etc.

Frutex Indústria e Comercio de Frutas Importação e Exportação Ltda., ingressou com ação que em face de
Ailton Porto Viana, ambos qualificados nos autos, com pedido de tutela de urgência, em suma, buscando
obrigar o requerido a desobstruir curso d'água que passa pelas propriedades de ambos.

Narrou, em síntese, ser titular de uma propriedade rural onde cultiva manga fazendo uso do direito de
captação de água no Rio Brumado. Entretanto, o requerido obstruiu a passagem de água com a construção
de um barramento no período de seca, cerca de 60 dias atrás.

Supostamente o requerido teria violado a legislação ambiental e não teria autorização para a captação de
água no local.

Aduziu que a interrupção do curso d'água impede o acesso ao líquido comprometendo atividade
econômica e prejudica a plantação de 25 mil pés de mangas, sua única fonte de renda.

Juntou laudo técnico, fotografias e outros documentos.
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Pediu ao final, tutela de urgência consistente em obrigação de fazer com determinação ao réu para que
desobstrua o Rio Brumado mediante desfazimento do barramento por ele construído, bem como das
tubulações pelo mesmo colocadas que captam a água de maneira irregular.

Autos conclusos, decido.

A autora pede o cumprimento de uma obrigação de fazer, porém, narra suposta turbação a sua posse por
ato do réu, o qual teria construindo obra que obstruiu curso do rio que abastecia tanto a propriedade do
réu, quanto a propriedade do autor.

Abra-se um parêntese para essa consideração, já que a repercussão processual implica provimentos
judicial diversos.

Certamente, a obrigação de fazer, em regra, decorre de lei, contrato ou ato ilícito.

Entretanto, o que o autor visa com a provocação judicial é assegurar a exploração econômica de atividade
agrícola por meio da posse de propriedade rural, a qual encontra-se afetada por construção feita pelo réu.

Essa distinção é válida para nortear o procedimento a ser adotado.

Não se trata, em verdade, de um conflito surgido em razão do descumprimento de um contrato, mas sim,
de ato que afeta de maneira ampla a posse de um imóvel.

Veja-se o que diz Joel Dias Figueiras Jr.:

[…] A ação de manutenção de posse é aquela destinada à proteção do possuidor contra a prática de atos
turbativos. Esses atos correspondem não apenas à moléstia ao normal exercício da posse, mas também à
diminuição do uso, gozo, eficácia ou disposição do bem, da tranquilidade, e, em geral, são todos aqueles
capazes de interferir negativamente na consecução dos fins sociais e econômicos do bem manutenido […]
(FIGUEIRA JR, Joel Dias.  Liminares nas ações possessórias. 2 ed. São Paulo: 1999. Revista dos
Tribunais, p. 74).

Não obstante o apontado equívoco, não há impedimento ao processamento do feito, porquanto, a narrativa
contida na inicial é suficiente para o conhecimento do pedido, adequando-se, entretanto, ao rito próprio.

Diz o art. 561 do Código de Processo Civil que nas ações possessórias:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de
reintegração.
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Para demonstração de sua posse a autora juntou aos autos escritura pública (evento 16873215), declaração
do ITR exercício 2017 (evento 16873231), outorga de captação de água para o fim de irrigação (evento
16873245), imagens aéreas do local, entre outros.

Tais documentos apresentam-se hábeis para demonstração da posse do autor.

A turbação também apresenta-se justificada com imagens do local indicando a obra construída pelo réu, o
seu local e a afetação direta à propriedade do autor (evento 16873269).

Foi anexado também laudo técnico (evento 16873329), assinado por engenheiro agrônomo, o qual
descreve a obra e suas características e inclusive a turbação.

Esse laudo técnico também serve para demonstrar se tratar de obra nova, já que descreveu em 30 de
outubro de 2018, que o objeto da análise seria barramento em construção, ou seja, inacabado, obra em
andamento.

Os documentos de indicados nos eventos 16873405 e 16873385 reforça essa assertiva.

A continuidade da posse não exige aprofundamentos, mesmo porque, a sua afetação foi indireta, bastando
os documentos já apontados para sua demonstração.

Não se perca de vista que a análise, nessa altura do procedimento, deve ser superficial o suficiente para
identificar elementos que possam autorizar, no início da demanda, a concessão de medida liminar.

No caso dos autos, o autor demonstrou os requisitos suficiente para o deferimento do pedido liminar,
embora, com as limitações de início de conhecimento.

Conforme dito acima, a documentação acostada aos autos é suficiente para verificar a turbação à posse do
autor por ato do réu, o qual interrompeu o curso de um rio para o fim de usufruir com exclusividade das
águas que por ele correm.

Há que destacar que os atos egoísticos no uso do recurso natural devem ser afastados, para possibilitar
que todos os usuários tenham o acesso adequando, respeitando-se as normas legais pertinentes.

Como dito, comprovados os requisitos do art. 561, o pleito liminar deve ser concedido.

Nesse sentido o seguinte julgado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - SERVIDÃO
DE ÁGUA - SISTEMA DE IRRIGAÇÃO - REPRESA - DESOBSTRUÇÃO DE CURSO D'ÁGUA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Na ação de reintegração de posse, para o deferimento da liminar, cabe ao autor provar a posse, a turbação
ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação e a continuação da posse, embora turbada.
- Verificado o uso da água pelos proprietários dos prédios inferiores, bem como a obstrução causada pela
construção de represa para sistema de irrigação, comprovada a posse e esbulho necessários ao
d e f e r i m e n t o  d a  l i m i n a r .
- A penalidade fixada em caso de descumprimento de medida liminar há que ser limitada.
-Recurso conhecido e provido parcialmente.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 1.0718.13.002158-4/001 - COMARCA DE VIRGINÓPOLIS -
AGRAVANTE(S): RENATO FERREIRA MAGALHÃES - AGRAVADO(A)(S): PAULO CESAR
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FERREIRA NUNES (TJMG- Agravo de Instrumento-Cv 1.0718.13.002158-4/001, Relator(a): Des.(a)
Wanderley Paiva , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/08/2014, publicação da súmula em
27/08/2014)

Entretanto, o pleito liminar não pode ser atendido em sua plenitude, já que a eventual captação de água
pelo réu, sem outorga desse direito, não restou demonstrado.

Ante ao exposto, atento à prova produzida nos autos e com fundamento nos arts. 1210 do Código Civil e
562 do Código de Processo Civil,  a medida liminar, determino, em consequência, que o réuDEFIRO
desobstrua o leito do Rio Brumado, para tanto, removendo o barramento indicado na inicial, no prazo de
48 horas sob pena de multa diária que fixo em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Intimações necessárias.

Cite-se o réu para apresentar contestação no prazo de 15 dias.

Cópia dessa decisão serve como mandado de citação e intimação.

Livramento de Nossa Senhora/BA, 12 de novembro de 2.018.

João Lemos Rodrigues

Juiz de Direito em substituição

(Assinatura eletrônica)
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