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PROMOTORIA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE 
COSTA DO CACAU – LESTE – ILHÉUS/BA 

 

 

 

 

RECOMENDAÇÃO N°07/2016 

 

ICP/MPE nº 001.0.11814/2013 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, por meio de seu membro infra 

firmado, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com fundamento nos artigos 

127, caput, e 129, incisos II e III, da Constituição Federal, art. 5°, inciso I, alínea 'h', 

inciso IV e inciso V, alínea 'b', e art. 6°, inciso XX, da Lei Complementar n° 75/93, e 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal Brasileira estabelece em seu artigo 225, 

caput, que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

CONSIDERANDO que para assegurar a efetividade desse direito, o parágrafo 1º, inciso 

III, do dispositivo citado, incumbe ao Poder Público definir em todas as unidades da 

Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, 

sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada 

qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem 

sua proteção. 

CONSIDERANDO que, por sua vez, o artigo 216 da Carta Magna apregoa que 

“constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, 

tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, 

à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se 

incluem”: [...] “V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 

artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico”. 
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CONSIDERANDO, ainda, que o parágrafo 1º do dispositivo também estabelece ser 

incumbência do Poder Público e da comunidade, proteger o patrimônio cultural brasileiro, 

por meio de “inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de 

outras formas de acautelamento e preservação”. 

CONSIDERANDO, ademais, que a Carta Magna de 1988 define  

como concorrente, de modo expresso, a competência entre União, Estados e  

Municípios quanto à proteção do patrimônio cultural. 

CONSIDERANDO que nesse sentido e simetricamente, a Constituição do Estado da 

Bahia estabelece ser incumbência do Estado, ainda, “além de todos os poderes que não 

lhe sejam vedados pela Constituição Federal”: [...] “XIV - proteger os monumentos, 

paisagens naturais notáveis e sítios arqueológicos e impedir a evasão, destruição e 

descaracterização de documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico e 

cultural1”, incumbindo aos Municípios, ainda, “VII - garantir a proteção do patrimônio 

ambiental e histórico-cultural local, observada a legislação federal e estadual”2, 

incumbindo a ambos, de “promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, 

observadas a legislação e a ação fiscalizadora federal”3. 

CONSIDERANDO que de acordo com a União Internacional para Conservação da 

Natureza (UICN), a instituição de áreas protegidas constitui uma das mais importantes 

estratégias, em âmbito nacional e internacional, de preservação ambiental, inclusive para 

a proteção de comunidades humanas e de lugares de grande valor cultural e espiritual. 

CONSIDERANDO que incorporando o conceito holístico de meio ambiente, o qual não se 

resume aos elementos meramente naturalísticos, o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação, abrangendo parte significativa das modalidades de áreas protegidas do 

país, tem como um de seus objetivos, conforme disposição estabelecida pelo artigo 4º, 

inciso VII da Lei 9.985/2000, especificamente a proteção das: “características relevantes 

de natureza geológica, geomorfológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica e 

cultural”. 

                                                           
1 “Art. 11 - Compete ao Estado, além de todos os poderes que não lhe sejam vedados pela Constituição 
Federal”: [...] “XIV - proteger os monumentos, paisagens naturais notáveis e sítios arqueológicos e impedir a 
evasão, destruição e descaracterização de documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico e 

cultural”; 
2 “Art. 59 - Cabe ao Município, além das competências previstas na Constituição Federal”:[...] “VII - garantir a 
proteção do patrimônio ambiental e histórico-cultural local, observada a legislação federal e estadual”; 
3 “Art. 271 - Compete ao Estado e aos Municípios promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, 
observadas a legislação e a ação fiscalizadora federal”. 
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CONSIDERANDO que os  espaços territoriais especialmente protegidos (ETEPs) não se 

resumem, portanto, às unidades de conservação nominadas pela Lei 9.985/2000, que 

estabelece o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, inserindo-se os bens 

imóveis tombados/inventariados no conceito amplo de espaços territoriais especialmente 

protegidos ao abrigo da norma constitucional estabelecida no art. 225, 1º, III da Carta 

Magna. 

CONSIDERANDO que como consectários lógicos do regramento constitucional e legal 

vigente, uma vez tombado o bem, (I) somente lei formal pode retirar a proteção, (II) 

havendo vedação a qualquer uso que possa vir a comprometer a integridade dos 

atributos que justificaram a sua proteção. 

CONSIDERANDO que “os bens naturais tombados pelo seu valor ecológico, paisagístico 

ou científico, de forma individual ou em conjunto, ocupando espaços territoriais como 

uma Serra do Mar, um parque como o Ibirapuera, uma praça ou de tamanho a abrigar 

uma única árvore, já que a Carta Magna não distinguindo dimensões não autoriza o 

intérprete da lei a fazê-lo, podem ser compreendidos como unidades de conservação em 

sentido amplo e, como tal, espaços territoriais especialmente protegidos, sendo a 

alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização 

que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem a sua proteção, conforme o 

art. 225, § 1º, inc. III”4. 

CONSIDERANDO que “a norma constitucional não abriu qualquer exceção à modificação 

dos espaços territoriais e, assim, mesmo uma pequena alteração só pode ser feita por 

lei”5. 

CONSIDERANDO que, conforme o regramento constitucional vigente, não é dado ao 

chefe do Poder Executivo, tampouco seus Secretários ou Colegiados, a exemplo do 

Comitê Gestor do Projeto Orla, decidirem sobre o destombamento de bens, posto que a 

supressão protetiva pressupõe, necessariamente, a edição de lei em sentido estrito, 

como cláusula de garantia da análise democrática e fundamentada da retirada da 

proteção de um bem cultural, evitando retrocessos casuísticos motivados por interesses 

nem sempre confessáveis. 

                                                           
4 RODRIGUES, José Eduardo Ramos. Unidades de conservação não integrantes do sistema nacional de unidades 
de conservação (SNUC). p. 29. 
5 BENJAMIN. Antônio Herman. O Regime Brasileiro de Unidades de Conservação. Revista da Faculdade de 
Direito da UFF Vol. 5 - 2001, pág. 53. 
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CONSIDERANDO também, ainda invocando o mesmo arcabouço Constitucional, não ser 

outorgado ao chefe do Poder Executivo, seus Secretários ou Colegiados, a exemplo do 

Comitê Gestor do Projeto Orla, decidirem sobre usos ou intervenções que possam vir a 

comprometer a integridade dos atributos que justificaram a proteção de bem Tombado, 

cuja “utilização deve se dar de maneira conforme à preservação dos atributos que 

justificaram o ato protetivo, não se admitindo usos abusivos ou que coloquem em risco a 

integridade do imóvel ou sua ambiência”6;7. 

CONSIDERANDO que o ato Administrativo de Tombamento constitui-se em ato de 

natureza meramente declaratório, pelo qual o Poder Público por meio de um 

procedimento administrativo lhe reconhece o valor cultural previamente existente e 

necessariamente precedente e vinculante daquele, submetendo-o a um regime jurídico 

especial de proteção que veda a destruição ou mutilação da coisa, impondo a sua 

conservação, vigilância, além de outras limitações8. 

CONSIDERANDO que por meio de Decreto Municipal registrado sob o número 046/97, 

de 03 de agosto de 1997, restou Tombado como Sítio histórico e paisagístico o 

denominado MORRO DE PERNAMBUCO, situado na Zona Urbana do Bairro de Pontal, 

nesta cidade e Comarca de Ilhéus. 

CONSIDERANDO que em meados de 2013, chegou ao conhecimento desta Promotoria 

de Justiça que o Decreto Municipal 046/97 teria sido ilegalmente declarado nulo por ato 

do anterior Gestor Municipal, supostamente por vícios formais existentes em sua 

constituição. 

CONSIDERANDO que à época, expedimos a RECOMENDAÇÃO 01/2013, de 09 de 

janeiro de 2013, no bojo da qual esclarecemos, dentre outros aspectos, que ainda que 

                                                           
6 Nesse sentido, já decidiu o TJSP: AÇÃO POPULAR TOMBAMENTO. Ação ajuizada para assegurar a originalidade 
de imóvel público de valor histórico e cultural. Direito Administrativo. Tutela do meio ambiente cultural. Prova 
que revela a descaracterização de imóvel tombado, mediante utilização irregular do espaço urbano 
para fins comerciais. Inadmissibilidade. Meio Ambiente. Conjunto arquitetônico protegido. Incumbe ao 
Poder Público definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, vedada 
qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção CF, 
art. 225, § 1º, inciso III Sentença mantida Recursos improvidos. (TJSP; APL 0021583-56.2004.8.26.0566; Ac. 
5731143; São Carlos; Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Xavier de Aquino; Julg. 05/03/2012; DJESP 
22/05/2012). 
7 Conforme MIRANDA: “Evidentemente, seria um rematado contrassenso impor a preservação de um bem por 
determinados motivos e colocá-lo sob ameaça em razão de usos que comprometam os atributos que serviram 
de justificativa para a própria intervenção estatal protetiva. Assim, não é possível se admitir a realização de 

manobras militares, com uso de artilharia pesada, em uma ilha tombada por sua beleza cênica e paisagística; a 
instalação de depósitos de explosivos ou combustíveis no núcleo histórico de uma cidade colonial tombada por 
sua relevância arquitetônica; ou a realização de rally de veículos pesados em um caminho histórico calçado com 
pedras há séculos, por exemplo”. 
8 MIRANDA, Marcos Paulo de Souza. Lei do Tombamento Comentada. Belo Horizonte: Del Rey, 2014. 
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procedentes fossem as informações acerca de eventual irregularidade formal do Decreto 

de Tombamento, a mesma não teria o condão de retirar do MORRO DE PERNAMBUCO 

nenhum dos atributos naturais, históricos, paisagísticos e culturais que foram 

responsáveis por seu tombamento, vez que se constituíam em predicativos preexistentes 

e desencadeadores daquele.  

CONSIDERANDO que mesmo na eventual possibilidade de sua formal nulidade, ainda, o 

que não se verificou, o Decreto ostenta materialmente pelo seu próprio conteúdo, prova 

categórica do valor Histórico e Paisagístico do MORRO DO PERNAMBUCO, EXIGINDO-

SE DO MUNICÍPIO, em verdade, e com base em toda a fundamentação constitucional e 

legal acima insculpida, sua pronta intervenção para sanar-se qualquer mácula à 

eventuais irregularidades existentes9 na normativa, que pudesse lhe fragilizar a 

proteção10. 

CONSIDERANDO que o ato de Tombamento não afeta, por si só o núcleo do direito 

de propriedade, preservando-se o direito de alienação (jus disponendi) e mantendo os 

direitos de uso e gozo sobre a res, que ficam apenas restringidos pela impossibilidade de 

alteração total ou parcial do bem, sujeitando-se às limitações decorrentes do necessário 

respeito ao direito coletivo na respectiva preservação. 

                                                           
9 Nesse sentido, farta e remansosa jurisprudência no sentido de sequer exigir-se o próprio tombamento, para 
justificar e exigir medidas de salvaguarda:   
“Ação Civil Pública - Imóvel de Valor Histórico - Irrelevância quanto ao não tombamento - Possibilidade de 
ocorrência de demolição - Inicial que, ademais, fala em restauração de coisa e, se não possível, indenização, a 
integrar o fundo de que trata a LF 7.347/85 - Carência afastada”, 
“Apelação Cível nº 137.765-1, “verbis”: “Ação Civil Pública - Preservação da Construção de Edifício - Valor 
Histórico e Arquitetônico - Lei a Respeito não Aprovada - Irrelevância - Interesse Público que pode ser 
defendido como realidade social - Reconhecimento de sua existência que pode ser feito pelo Judiciário, não 
sendo privativo do órgão legislativo ou administrativo - Sentença Anulada - Prosseguimento do 
feito Ordenado”.  
10 Nesse sentido, acerca da dispensabilidade até mesmo do Ato Administrativo do Tombamento, o que no 
presente caso até mesmo existe e permanece válido, farta a Jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 
DECLARATÓRIA. PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO. SUSPENSÃO DO DEVER DE MANTER OS BALAUSTRE DA 
FACHADA DE PRÉDIO INVENTARIADO COMO DE VALOR HISTÓRICO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA 
SUSPENDER A ORDEM ADMINISTRATIVA. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL. O Poder Público, com a colaboração 
da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de vigilância, tombamento e 
desapropriação (art. 216, § 1º da CF). Irrelevante o fato de o prédio da recorrente não ter sofrido o 
competente tombamento por parte do Município de Novo Hamburgo, que aliás, motivou o direcionamento da 
demanda contra si. Todavia, cabe ao Poder Público Municipal, nos termos da Constituição Federal, 
proteger o patrimônio cultural, por meio do tombamento e de qualquer forma de preservação. 
Somente após a coleta da prova, se poderá concluir se o prédio tem ou não valor histórico e paisagístico. 
Enquanto isso, tem o proprietário o dever de mantê-lo inalterado, recolocando detalhes da fachada, sob pena 
de descaracterização. Correta, portanto, a decisão que indefere a revogação da ordem de recolocação de 

balaústres da fachada do prédio, pelo proprietário. Ausência de verossimilhança do direito invocado. Agravo 
desprovido. (Agravo de Instrumento Nº 70063000343, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 
RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 18/03/2015). (TJ-RS - AI: 70063000343 RS, Relator: Marco 
Aurélio Heinz, Data de Julgamento: 18/03/2015,  Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 
da Justiça do dia 23/03/2015). 
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CONSIDERANDO que o direito de propriedade assegurado no artigo 5º, inciso XXII, da 

Constituição Federal, deve ser exercido com observância de sua função social, conforme 

apregoado no mesmo artigo, em seu inciso XXIII, impondo-se ao proprietário a utilização 

do imóvel consoante o interesse social, no caso, ditado pelos aspectos culturais do bem. 

CONSIDERANDO, portanto, que nem sempre o ente federativo será obrigado à 

indenização ou desapropriação do bem tombado, desde que o direito privado de 

propriedade bem como o uso de seus atributos possam ser compatibilizados e adequados 

às limitações inerentes ao Tombamento, como expressão da supremacia do interesse 

público sobre o privado, jamais o contrário. 

CONSIDERANDO que embora tivesse a Secretaria de Meio Ambiente requerido por meio 

do ofício 135/2016, prazo de 90 (noventa) dias para que procedesse à: “1. Notificação do 

requerente da nulidade e interdição do empreendimento por não possuir alvará de 

funcionamento; 2. Instauração de novo processo de tombamento do sítio paisagístico 

Morro de Pernambuco; 3. Elaboração e validação junto ao projeto orla: (3.1.Das 

Diretrizes Urbanísticas, ambientais e paisagísticas para uso e ocupação do solo do sítio 

Morro de Pernambuco. 3.2.Do Estudo de viabilidade urbanística, ambiental e 

administrativa para regularização ou a execução de demolição da construção existente — 

Casa principal”), fomos surpreendidos pela convocação por parte dessa Secretaria de 

Meio Ambiente, do Comitê Gestor do Projeto Orla, para uma Audiência Pública a ser 

realizada no dia 10 de novembro de 2016 , como o escopo de “SER APRESENTADA E 

APROVADA EM PLENÁRIA” o Zoneamento do MORRO DO PERNAMBUCO. 

CONSIDERANDO, que na data de 07 de novembro de 2016, o Município noticiou por 

meio do ofício 184/2016, dentre outras informações, que: “Em atendimento ao solicitado 

no oficio em referência vimos esclarecer a) Não houve a realização do decreto de 

tombamento com base no parecer da Promotoria (rectus, Procuradoria) Geral do 

Município (processo 11.203/2014) encaminhada a essa promotoria através do ofício 

SEMA n° 135/2016”, demonstrando uma aparente omissão quanto a qualquer medida 

efetivamente protetiva ao bem cultural. 

CONSIDERANDO que a despeito de não concluir qualquer efetiva medida protetiva, o 

Município informou, ainda, que: “e) A lei 3.746/2016 (uso e ocupação do solo) no seu 

artigo 7 e no Anexo II estipulam as regras e índices urbanísticos para as 60 (sessenta) 

zona de uso na cidade de Ilhéus. O morro do Pernambuco definido como ZEIA (Zona 

Especial de Interesse Ambiental) pelo Plano Diretor Municipal Participativo de Ilhéus, esta 
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definida na Lei 3.746/15 como ZS51 — cujo anexo II atribui sua ocupação e uso através 

de estudo especial através da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo. Estudo esse 

que no entendimento da Secretaria deverá ser discutido e referendado em reunião do 

Comitê Gestor do Projeto Orla, objetivo da reunião do dia 10/11/2016”, olvidando-se que 

para além das disposições legais municipais urbanísticas, há de haver a observância de 

regramentos federais e da própria Constituição Federal, haja vista cuida-se de bem de 

valor histórico e cultural. 

CONSIDERANDO, no entanto, que os estudos a que se refere o Município, realizados 

pela Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, preveem em seu anexo, que de um total 

de 65.963,70m2 da poligonal da área do MORRO DO PERNAMBUCO, o quantitativo de 

23.337,24m2, localizados justamente em sua mais alta e visível porção será tida por 

ZONA EDIFICÁVEL (ZS-49) – o que permitirá intervenções e construções que 

demandarão, fatalmente, supressões de vegetação que acabarão por descaracterizar a 

paisagem aniquilando por completo o bem de inquestionável valor ambiental e cultural – 

somando-se ainda, um total de 14.161,54m² de ZONA DE USO RESTRITO e de - 

23.350,40m2 de ZONA DE USO PRECÁRIO. 

CONSIDERANDO que de acordo com os mapas apresentados pelo Município, a 

intervenção proposta pela SEMA e que será submetida à apresentação e APROVAÇÃO 

por parte dos Conselheiros do Comitê Gestor do Projeto Orla no dia 10 de novembro de 

2016, implicará ao que tudo indica, em uma utilização que comprometerá a integridade 

dos atributos que justificaram a proteção do MORRO DO PERNAMBUCO, mormente 

aspectos paisagísticos, afrontando o Texto Constitucional11 e demais normativas, 

incorrendo em ato ilegal à qual nem o Chefe do Poder Executivo, tampouco Secretários 

ou órgãos colegiados detém legitimidade12. 

CONSIDERANDO que as delongas de anos de ausência de solução por parte do 

Município se chocam com a excepcional convocação EXTRAORDINÁRIA da Plenária para 

submissão da matéria à apreciação E APROVAÇÃO do rezoneamento do MORRO DO 

PERNAMBUCO, desconsiderando completamente o valor cultural do bem. 

CONSIDERANDO, ademais, que em existindo dúvida acerca da compatibilidade de 

determinados usos em relação ao bem tombado, deve ser adotado o princípio da 

                                                           
11 Basta observar as intervenções já realizadas pelo Restaurante, que claramente comprometem todo o aspecto 
visual do patrimônio cultural, contando com a inércia e com o silêncio eloquente do Poder Público. 
12 Ademais, ainda que a matéria esteja sob reserva legal estrita, com limitadas hipótese, sujeitas tanto quanto 
ao controle de legalidade, finalidade e impessoalidade. 
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prevenção (in dubio pro cultura) e exigida a realização de estudos de impacto ao 

patrimônio cultural para que o órgão competente, com base em sólidos elementos 

técnicos de convicção, modelagens, análises, possa autorizá-los ou não,  considerando 

que nosso ordenamento está orientado para uma posição de caráter fundamentalmente 

preventiva ao patrimônio cultural, voltada para o momento anterior à consumação do 

dano — o do mero risco
13

. 

CONSIDERANDO que para além de todas as violações acima enunciadas, e de tanto 

quanto prever normativas que exigem o respeito e resguardo aos bens de valor cultural, 

o Estatuto da Cidade – Lei 10.257/00 – preconiza dentre suas diretrizes gerais 

estabelecidas pelo artigo 2º, a [...] “II – gestão democrática por meio da participação da 

população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade na 

formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de 

desenvolvimento urbano”, o que por certo não ocorrerá em uma única audiência 

promovida abruptamente entre o Poder Público e um único seguimento – o Conselho 

Gestor, sem prévio conhecimento toda a população. 

CONSIDERANDO que o patrimônio público é o conjunto de bens e interesses de 

natureza moral, econômica, estética, artística, histórica ambiental e turística 

pertencentes ao Poder Público, de forma que se enquadra em atos de improbidade 

qualquer forma de degradação ao patrimônio ambiental, incorrendo os agentes ou 

terceiros responsáveis por danos ou lesão ao patrimônio público, nas sanções previstas 

na Lei 8.429/92, impondo-se o integral ressarcimento do dano lesão ao patrimônio 

público por ação ou omissão, dolosa ou culposa. 

CONSIDERANDO que se o gestor, ciente de sua responsabilidade de impedir a 

degradação ambiental, passa a ser o próprio agente poluidor/degradador em desrespeito 

aos princípios e normas constitucionais e infraconstitucionais, age, consequentemente, 

improbamente. 

CONSIDERANDO que o artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que 

o agente público que retarda ou deixa de praticar, indevidamente, ato de sua atribuição, 

                                                           
13 Conforme jurisprudência: “AVENIDA PAULISTA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. TOMBAMENTO. SÚMULA 279. 
Na desapropriação indireta, destaca-se a dimensão individual do prejuízo sofrido com o tombamento. 
Demonstração, no acórdão recorrido, do dano especial sofrido pelo proprietário, o qual resultou no 

esvaziamento do direito de propriedade. Inviabilidade da pretensão recursal de reexame das premissas fáticas 
do acórdão (súmula 279 desta Corte). Agravo regimental a que se nega provimento. 
(STF - RE: 361127 SP, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 15/05/2012, Segunda Turma, 
Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-150 DIVULG 31-07-2012 PUBLIC 01-08-2012) 
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ainda que as ações não acarretarem lesão ao erário nem importarem em enriquecimento 

ilícito do agente público que a pratica, incidirá em improbidade administrativa, 

conduzindo à declaração de nulidade do ato administrativo e consequente 

responsabilização do agente público. 

CONSIDERANDO que o artigo 327 do Código Penal14 estabelece, ainda, que “considera-

se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou 

sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública”, o que se pode, em tese, 

se aplicar aos Conselheiros. 

CONSIDERANDO, por fim, que a Lei 9.605/98 estabelece que em seus artigos 62 a 64, 

e 66 a 69-A, tipos penais (crimes), voltados aos danos ao patrimônio cultural, quanto a 

funcionários públicos que atuarem desapegados de suas funções e princípios 

constitucionais e legais15.  

 

 

                                                           
14 Art. 327 - Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem 
remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. § 1º - Equipara-se a funcionário público quem exerce 
cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço 
contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública.  
15 Art. 62. Destruir, inutilizar ou deteriorar: 
I - bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial; 
[...] 
Pena - reclusão, de um a três anos, e multa. 
[...] 
Art. 63. Alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local especialmente protegido por lei, ato administrativo 
ou decisão judicial, em razão de seu valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, 
religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em 
desacordo com a concedida: 
Pena - reclusão, de um a três anos, e multa. 
Art. 64. Promover construção em solo não edificável, ou no seu entorno, assim considerado em razão de seu 
valor paisagístico, ecológico, artístico, turístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou 
monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida: 

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa. 
Art. 66. Fazer o funcionário público afirmação falsa ou enganosa, omitir a verdade, sonegar informações ou 
dados técnico-científicos em procedimentos de autorização ou de licenciamento ambiental: 
Pena - reclusão, de um a três anos, e multa. 
Art. 67. Conceder o funcionário público licença, autorização ou permissão em desacordo com as normas 
ambientais, para as atividades, obras ou serviços cuja realização depende de ato autorizativo do Poder Público: 
Pena - detenção, de um a três anos, e multa. 
Art. 68. Deixar, aquele que tiver o dever legal ou contratual de fazê-lo, de cumprir obrigação de relevante 
interesse ambiental: 
Pena - detenção, de um a três anos, e multa. 
Art. 69-A. Elaborar ou apresentar, no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro procedimento 
administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por 
omissão: 
Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa. 
[...] 
§ 2o A pena é aumentada de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), se há dano significativo ao meio ambiente, em 
decorrência do uso da informação falsa, incompleta ou enganosa.  
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RECOMENDA AO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, NA PESSOA DE SEU PREFEITO 

MUNICIPAL, AO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE: 

 
 

a) O sobrestamento de qualquer procedimento administrativo, inclusive por meio de 

Consultas ou Audiências Públicas em trâmite nessa Municipalidade que resulte ou 

possa resultar em Zoneamento/Rezoneamento que flexibilizem ou diminuam a 

proteção, permita, ainda que em tese e como decorrência futura, supressão de 

vegetação e possa resultar em intervenções físicas com possibilidade de novas 

edificações, no MORRO DE PERNAMBUCO capazes de descaracterizar-lhe a 

paisagem e os atributos do sítio histórico e paisagístico e culturais16; 

 

b) Que ANULE ou PROIBA qualquer loteamento ou edificação na área conflitante, 

quer com o Decreto em questão, quer com suas características históricas e 

aspectos paisagísticos. 

 

c) Que adote medidas EFETIVAS E IMEDIATAS para a realocação, regularização ou 

desapropriação (esta última, se o caso), do RESTAURANTE localizado no MORRO 

DO PERNAMBUCO, responsável por sua descaracterização parcial, não se 

limitando a “medidas de papel”, consoante se viu ao longo de toda essa gestão. 

 

d) Que, em entendendo essa Municipalidade haver qualquer dúvida quanto a 

aspectos formais Decreto 046/97, que procedeu ao TOMBAMENTO DO MORRO 

DO PERNAMBUCO17que adote IMEDIATAMENTE todas as medidas legais cabíveis 

para AFASTAR INTERPRETAÇÕES EQUIVOCADAS, quer por parte dessa 

Municipalidade, quer por parte de Particulares, de forma a não restar incerteza 

alguma quanto ao TOMBAMENTO, e mais ainda, quanto ao anterior valor cultural, 

histórico e paisagístico do bem, conforme todo o já aduzido18. 

 

e)  Que, após e uma vez afastado qualquer questionamento sobre o TOMBAMENTO 

DO MORRO DO PERNAMBUCO, e SOMENTE APÓS, que proceda este Município a 

novos e exaurientes estudos, modelagens que possam prognosticar as 

                                                           
16 Exatamente como a que será apresentada ao Comitê do Projeto Orla. 
17 Cujo destombamento somente poderia ocorrer por extrema exceção, por meio de lei, e sob o crivo restrito da 

probidade administrativa e supremacia do interesse público – coletividade – sobre o particular – eventuais 
interessados em projetos ou proprietários, sob pena de prática de ato de improbidade administrativa e crimes 
ambientais. 
18 Ainda que com nova ratificação daquele, haja vista que o valor cultural que justificou o anterior Decreto 
remanesce in totum, e é reconhecido a todo instante pelo próprio Município. 
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intervenções, consultas, discussões e debates envolvendo a Secretaria de Meio 

Ambiente, de Turismo e de Cultura, além do próprio Conselho Gestor do Projeto 

Orla, CONJUNTAMENTE A TODA A COMUNIDADE19, cujo conteúdo seja 

previamente publicizado em tempo e modo adequados, com a finalidade de 

proceder à REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO20, a fim de delinear os aspectos de 

intervenções que serão, em tese, permitidos naquele Patrimônio Cultural, de 

forma a manter a integridade de seus atributos E A SUPREMACIA DO INTERESSE 

PÚBLICO SOBRE O PARTICULAR. 

 

 
RECOMENDA A CADA UM DOS CONSELHEIROS QUE: 

 

a) Atentando-se a todos os aspectos acima descritos, que SE ABSTENHAM DE 

PROCEDER À DELIBERAÇÃO de novo ZONEAMENTO DO MORRO DO PERNAMBUCO 

ou outras áreas que possam se enquadrar como espaços territorialmente 

protegidos, até que sejam adotadas por parte do Município, todas as medidas 

constantes dos itens “a” a “e”, acima recomendadas. 

 

 
DETERMINA-SE, AINDA, AO MUNICÍPIO E À SEMA, BEM COMO AOS 

CONSELHEIROS (naquilo que for compatível): 

 

a) Sejam feitas tantas cópias da presente RECOMENDAÇÃO quantas necessárias 

forem, sendo então distribuídas a todos os MEMBROS DO CONSELHO GESTOR DO 

PROJETO ORLA, previamente à reunião agendada para o dia 10 de novembro de 

2016, a fim dar o mais amplo e inequívoco conhecimento a todos de seu teor. 

 

b) Que seja a presente RECOMENDAÇÃO integralmente divulgada a toda a 

comunidade e ao público em geral. 

 

c) Que se manifestem todos, até a IMPOSTERGÁVEL data de 16 de novembro de 

2016, a respeito do acatamento ou não da presente RECOMENDAÇÃO, devendo, 

no caso dos Conselheiros, haver a menção individualizada e nominal de cada 

posicionamento externado, constando a qualificação de todos. 

 

                                                           
19 Como corolário do Princípio da Gestão Democrática que norteia o ordenamento pátrio. 
20 Que deverá balizar o rezoneamento do Projeto Orla, e não o contrário. 
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d) Em caso de acatamento da presente RECOMENDAÇÃO, manifeste-se o 

MUNICÍPIO, ainda, até IMPOSTERGÁVEL data de 16 de novembro de 2016, a 

respeito das medidas adotadas para o correto cumprimento dos itens 

“a”,“b”,“c”,“d” e “e”, retro, e, em especial, para o cumprimentos itens “c” a “e”, 

apresentando cronograma e juntando a documentação comprobatória que 

entender cabível.  

 

 

EFICÁCIA DA RECOMENDAÇÃO: A ciência da presente RECOMENDAÇÃO, cuja 

publicização incumbe ao Município, constitui em mora os destinatários, e faz prova pré-

constituída de conhecimento de seu teor. 

 

O não atendimento das providências apontadas ensejará a responsabilização do 

MUNICÍPIO, bem como dos Agentes Políticos – Chefe do Poder Executivo Municipal e 

Secretário de Meio Ambiente, dos Técnicos do Município responsáveis pela elaboração 

dos laudos e estudos que se pretende sejam submetidos à apreciação, e dos membros do 

Conselho Gestor do PROJETO ORLA, podendo sujeitá-los às consequentes medidas 

judiciais e extrajudiciais cabíveis, na esfera cível e criminal.  

 

A presente RECOMENDAÇÃO não esgota a atuação do Ministério Público Estadual da 

Bahia sobre o tema, não excluindo futuras recomendações, atuações conjugadas ao 

Ministério Público Federal, requisição de Instauração de Inquéritos Policiais ou Civis 

Públicos (inclusive por improbidade), ou quaisquer outras iniciativas extrajudiciais ou 

judiciais com relação à(s) pessoa(s) indicada(s), ou outros, inclusive particulares, cuja 

atuação seja pertinente ao seu objeto. 

 

 

Ilhéus, aos 09 de novembro de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

Aline Valéria Archangelo Salvador 

Promotora de Justiça Regional de Meio Ambiente 
Costa do Cacau-Leste – Ilhéus/BA  


