
Inquérito civil n.° 1.14.000.000113/2014-78

RECOMENDAÇÃO N. 01/2017 – PR-BA/18ºOF/PCB

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República subscritor, com
amparo nos artigos 127,  caput, 129, II e VI, da Constituição Federal, bem como nos
artigos 1º, 2º, 5º, III, “e”, IV e V, 6º, VII, “a” e “d”, e XX, e 8º, II, da Lei Complementar n.
75/93, e

 
CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica,

do regime democrático e dos interesses sociais  e  individuais  indisponíveis,  e  que o
Ministério Público tem como funções institucionais a promoção do inquérito civil e da
ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de
outros interesses difusos e coletivos, nos termos dos arts. 127, caput, e 129, II e VI, da
Constituição Federal e art. 5º da Lei Complementar n. 75/73;

CONSIDERANDO que, conforme o art. 129, II, da Constituição Federal, é função
institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos
serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo
as medidas necessárias a sua garantia;

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público a expedição de recomendações,
visando  à  melhoria  dos  serviços  de  relevância  pública,  bem  como  o  respeito  aos
interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a
adoção das providências cabíveis (art. 6º, XX, da Lei Complementar n. 75/93); 

CONSIDERANDO que o art. 225 da Constituição  Federal  estabelece 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 o art.  23,  VI  da Constituição Federal  estabelece que é
competência comum dos entes federativos a proteção ao meio ambiente e o combate à
poluição em qualquer de suas formas;

CONSIDERANDO que o art.  9o,  II  da Lei  Complementar  nº  140/11 atribui  ao
Município a gestão dos recursos ambientais no âmbito de suas atribuições, bem como
que  os  incisos  VIII  e  XIV  atribuem  ao  Município  a  fiscalização  das  atividades  e
empreendimentos que causem ou possam causar impactos ambientais no âmbito local;

CONSIDERANDO  que  o  art.  8o,  caput da  Lei  nº  12.651/12  enuncia  que  a
exploração em área de preservação permanente é situação excepcional, sendo admitida
tão somente nas hipóteses de utilidade pública, interesse social ou intervenção de baixo
impacto ambiental;
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CONSIDERANDO que a resolução CONAMA nº 369/06 estabelece, em seus artigos
2o e 4o, que qualquer intervenção ou supressão de vegetação, obra, plano, atividade ou
projeto em área de preservação permanente somente ode ser realizada após autorização
do órgão ambiental competente, através de processo administrativo autônomo e prévio;

CONSIDERANDO  que  os  elementos  constantes  no  inquérito  civil  n.
1.14.000.000113/2014-78  demonstram  a  existência  de  construções  irregularmente
erguidas e de viveiros de camarão sem licença ambiental em área de manguezal na região
de Pirajuía, no Município de Jaguaripe/BA.

Resolve  RECOMENDAR ao  Prefeito  do  MUNICÍPIO  DE  JAGUARIPE/BA,  HUNALDO
SIMÕES COSTA, 

que  adote  as  medidas  administrativas  necessárias  à  demolição  das
construções  irregularmente  erguidas  em  área  de  preservação
permanente, principalmente em região de manguezal, na localidade de
Pirajuía,  bem  como  que  providencie  a  cessação  da  atividade  de
carcinicultura  irregularmente  exercida  em  área  de  preservação
permanente.

Requisita-se, no prazo de 30 (trinta) dias, que informe sobre o acatamento ou não
de presente recomendação. Em caso positivo, deverá encaminhar, no mesmo prazo, as
informações e documentos comprobatórios das providências adotadas no caso em tela.

Por fim, adverte que o desatendimento desta recomendação poderá importar a
adoção das medidas judiciais cabíveis, para os fins de corrigir as ilegalidades constatadas e
promover as respectivas responsabilidades porventura configuradas.

Salvador, 10 de janeiro de 2016.

PABLO COUTINHO BARRETO

Procurador da República
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