
EXCELENTÍSSIMO(A)  SENHOR(A)  JUIZ(ÍZA)  FEDERAL  DA 1ª  VARA FEDERAL  DA

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE FEIRA DE SANTANA/BA

Autos nº 2156-84.2014.4.01.3304

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,  pelo procurador da República  in fine

assinado, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, vem, à presença de Vossa

Excelência, nos autos da presente ação civil pública, em atenção ao ato ordinatório de fl.

2.229, apresentar alegações finais sob a forma de MEMORIAIS, nos seguintes termos:

I. BREVE RELATÓRIO

O  Ministério  Público  Federal  ajuizou  ação  civil  pública  em  desfavor  da

EMBASA, com o escopo de condenar a ré a reparar os danos causados ao patrimônio

histórico-cultural nas cidades de Cachoeira/BA e São Félix/BA, decorrentes de sua conduta

ilícita e temerária durante a realização das obras do Sistema de Esgotamento Sanitário –

S.E.S. – nas referidas localidades, que acarretou a destruição de grande parte do complexo

arqueológico local.  Pretende-se também a condenação da acionada à obrigação de não

fazer  consistente  em  não  mais  realizar  obras  que  impliquem  alteração  do  solo  de

localidades protegidas por tombamento sem prévia realização de estudos arqueológicos e

sem a respectiva autorização do IPHAN.

Notificado, o IPHAN providenciou a juntada dos docs. fls. 502/2.040.

Devidamente citada, a EMBASA apresentou contestação às fls. 2.047/2.060.
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Despacho determinando a inclusão do IPHAN como assistente simples do

autor, à fl. 2.084.

O MPF apresentou réplica à contestação às fls. 2.087/2.091.

Petição do IPHAN ratificando sua condição de assistente simples, à fl. 2.096.

A EMBASA se manifestou acerca dos docs. fls. 520/2.040 colacionada pelo

IPHAN, às fls. 2.107/2.117.

O MPF requereu a produção de prova testemunhal às fls. 2.132/2.133.

A EMBASA requereu  a  produção  de  prova  pericial  e  testemunhal  às  fls.

2.137/2.138 e apresentou o rol às fls. 2.153.

Audiência de instrução realizada no dia 20/09/2017, em que foram ouvidas

duas testemunhas, à fl. 2.170 – mídia à fl.2.176.

Decisão do MM. Juízo que indeferiu o pedido de prova pericial da ré, bem

como fixou prazo comum para as partes juntarem documentos, às fls. 2.174/2.175.

A EMBASA juntou docs. de fls. 2.194/2.224.

O MPF informou seu desinteresse em juntar novos documentos, à fl. 2.225.

 

Vieram os autos para alegações finais.

II. DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO

A  presente  demanda  lastreia-se  no  Inquérito  Civil  Público  nº.

1.14.004.000243/2010-47,  que  relata  diversas  irregularidades  durante  os  trabalhos  de

implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário – S.E.S. - realizados pela EMBASA e a

empreiteira  Macro  Construtora  Ltda.  nos  municípios  de  Cachoeira/BA e  São  Félix/BA,

ambos tombados pelo IPHAN.
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Os autos  revelam que  a  demandada firmou contrato  com o Centro  de

Estudos  das  Ciências  Humanas  Sociedade  Ltda.  -  C.E.C.H.,  para  que  fosse  viável  a

realização de estudos arqueológicos no subsolo dos municípios aludidos, com o objetivo de

preservar  o rico  acervo arqueológico  da região antes que fossem inciadas as obras do

S.E.S. (fl. 239). 

Posteriormente, no dia 29 de maio de 2009, o IPHAN publicou no Diário

Oficial da União a Portaria n. 12/2009, concedendo renovação de permissão para o projeto

de investigação arqueológica na área do Sistema de Esgotamento Sanitário – S.E.S. (fls.

205/207).  A  partir  daí,  em  princípio,  as  obras  poderiam  ser  iniciadas,  desde  que  se

respeitassem os estudos preventivos de arqueologia a serem feitos pelo C.E.C.H., para que

nenhum objeto de valor histórico que pudesse ser encontrado fosse danificado pela ação

das máquinas da empreiteira.

O fato é que a acionada não respeitou as imposições administrativas e

iniciou  as  obras  muito  antes  de  os  arqueólogos  assumirem,  nas  áreas  do  S.E.S.,  os

trabalhos de sondagens necessários para detectar materiais de valor histórico. 

Com  efeito,  conforme  narra  os  relatórios  parcial  e  final  do  Centro  de

Estudos das Ciências Humanas,  no dia 24/08/2009,  quando a Direção-Geral  e o Grupo

Técnico do C.E.C.H. chegaram no município de Cachoeira/BA, para dar início à sondagem,

foram  surpreendidos  com  a  informação  dada  pelos  gerenciadores  da  obra  de  que  os

serviços  de  implantação  do  Sistema  de  Esgotamento  Sanitário  já  se  encontravam

bastante adiantados, com 65% das ruas da cidade de Cachoeira já finalizadas e as

vilas de Belém, São Francisco do Paraguaçu, bem como todas as ruas na cidade de

São  Félix  inteiramente  concretizadas,  ainda  que  sem  a  existência  de  qualquer

investigação arqueológica prévia (fls. 49/50 e fls. 69 e ss.). 

Dessa  maneira,  restou  ao  grupo  de  arqueologia  realizar  estudos  nos

logradouros  remanescentes,  uma  vez  que  não  era  mais  possível  a  realização  das

sondagens em áreas já escavadas por operários e máquinas. 

A  irresponsabilidade  da  demandada,  contudo,  foi  mais  além,  pois,

conforme relatos  do grupo técnico  do C.E.C.H.,  em determinadas localidades,  enquanto
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estavam sendo abertas sondas, equipes de engenharia chegavam com retroescavadeiras

danificando importantes evidências arqueológicas (fl. 175).

De  se  destacar,  ainda,  as  informações  obtidas  pelo  grupo  técnico  do

C.E.C.H.,  segundo  as  quais  pessoas  ligadas  à  obra  teriam  confirmado  o  achado  de

materiais arqueológicos durante as escavações, porém sem saber informar qual o destino

dado a estes materiais (fl. 175). 

É preciso  ressaltar,  ainda,  que a Superintendência  do IPHAN na Bahia

informou ter notificado a demandada acerca das irregularidades na execução das obras,

mas a EMBASA seguiu desrespeitando a necessidade dos estudos prévios de arqueologia,

agindo  dolosamente,  dada  sua  ciência  da  existência  dos  sítios,  prosseguindo  na

empreitada,  buscando  o  lucro  individual  do  empreendimento  em  detrimento  do

patrimônio coletivo (fl. 264). 

Logo,  forçoso concluir  que os trabalhos de implantação do Sistema de

Esgotamento Sanitário da EMBASA, com a utilização de máquinas, causaram a destruição

de  um  universo  de  importantes  referenciais  arqueológicos,  por  conta  do  revolvimento

indiscriminado da subsuperfície do trajeto por onde passaria a rede de esgoto. Tais fatos

descartaram qualquer  probabilidade  de  se  localizar  a  existência  de  possíveis  Áreas  de

Concentração/Ocorrência e/ou Sítios Arqueológicos, causando grave prejuízo ao patrimônio

histórico e cultural naquela região (p. 10 do Relatório Final do C.E.C.H. – fl. 306 dos autos).

II.1  DA  LESÃO  AO  PATRIMÔNIO  HISTÓRICO-CULTURAL  NOS  MUNICÍPIOS  DE

CACHOEIRA/BA E SÃO FÉLIX/BA

Os municípios de Cachoeira/BA e São Félix/BA situam-se na região do

recôncavo  baiano,  uma  das  mais  antigas  povoações  europeias  em  solo  brasileiro,  e

representam atualmente  um dos  principais  acervos culturais  do  Brasil,  formado durante

séculos de pujança política e econômica, bem como através da rica herança das diversas

etnias que povoaram a região.

No caso em tela,  a  empresa  demandada infringiu  diversas  disposições

legais e restrições administrativas durante a execução do S.E.S., lesionando gravemente o
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patrimônio cultural da região, ao danificar inúmeros materiais arqueológicos encontrados,

assim como ao impossibilitar a ação do C.E.C.H. naqueles logradouros em que as obras de

saneamento iniciaram antes de a equipe de arqueologia começar as sondagens.

De tão considerável o cabedal histórico, cultural, artístico e arqueológico

da região de Cachoeira e São Félix que,  apesar das grandes dificuldades de atuação em

campo, o Grupo Técnico do C.E.C.H. conseguiu executar nos logradouros não intercedidos

pela  construtora  1.308  sondagens  estratigráficas  sistemáticas,  as  quais  resultaram  na

reunião  de  um  importante  acervo  arqueológico,  traduzido  em  6.128  fragmentos  de

cerâmica e louça das mais variadas tipologias (inclusive de imagem religiosa), vidros

(tais  como frascos de remédios),  metais e moluscos,  além de 12 peças inteiras e

incompletas (p. 10 do Relatório Final do C.E.C.H. – fl. 306 dos autos). 

Não  há  como  negar  o  alto  valor  material  e  imaterial  que  este  acervo

possui, na medida em que a recuperação e conservação de objetos arqueológicos resgatam

a memória referente às gerações passadas, sendo meio valioso de explicação do modo de

ser contemporâneo.

Disso resulta a gravidade dos atos ilícitos cometidos pela acionada, que

depreciaram  consideravelmente  o  acervo  arqueológico  presente  no  subsolo  da  região

supramencionada. 

Inquirido em juízo (mídia à fl.  2.176),  a  testemunha de acusação  IVAN

DÓREA CÂNCIO SOARES, arqueólogo coordenador responsável, sócio da empresa Centro

de Estudos das Ciências Humanas Sociedade Ltda.  -  C.E.C.H.,  que foi  contratada pela

EMBASA,  aduziu  que,  ao  chegar  na  região  da  Chapada,  já  encontrou  a  obra  muito

adiantada.  Os engenheiros disseram que 65% da obra já estava pronta no município

de Cachoeira e que a cidade de São Félix já estava toda pronta. As vilas Belém de

Cachoeira  e  São  Francisco  do  Paraguaçu  também  estavam  todas  prontas.

Imediatamente, ele comunicou esta situação absurda à EMBASA e ao IPHAN.

Disse  que,  antes  da  chegada  de  sua  equipe,  foi  informado  que  o

material encontrado era jogado fora e que só teve acesso a uma xícara que foi guardada

por um técnico.
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Salientou,  também,  que  acredita  terem  as  obras  da  EMBASA  se

iniciado  alguns  meses  antes  da  publicação  da  portaria  do  IPHAN,  ocorrido  em

29/05/2009 e, consequentemente, da assinatura do contrato de sua empresa, Centro de

Estudos das Ciências Humanas Sociedade Ltda. - C.E.C.H., com a EMBASA, ocorrido em

16/07/2009.

Informou que foi um trabalho muito difícil  e complicado:  eles faziam as

marcações em um dia, e os tratores e máquinas passavam por cima das marcações

destruindo tudo.  Encontraram muita dificuldade. Relataram sempre essas dificuldades à

EMBASA e ao IPHAN, sendo que as devidas providências nunca foram tomadas.

Durante a obra, os engenheiros contratados pela EMBASA, por várias

vezes,  lhe  informaram  que  estavam  cumprindo  ordens  e  não  interessava  o  que

estivesse na frente.

Por fim, salientou que  o prejuízo foi muito grande, por ser Cachoeira

uma cidade histórica, havendo, por conta disso, uma perda irreparável e relevante de

material arqueológico.

Em sua contestação, às fls. 2.047/2.060, a empresa demandada se limitou

a negar a existência de quaisquer danos, em razão da ausência de sítios arqueológicos nas

áreas das obras,  tese esta absolutamente descabida,  uma vez que todo o arcabouço

probatório,  lastreado  pelos  relatórios  parcial  e  final  da  C.E.C.H.,  e  corroborado  pelo

depoimento, em juízo, do arqueólogo coordenador dos trabalhos,  IVAN DÓREA CÂNCIO

SOARES,  atribuiu culpa exclusiva à EMBASA por não terem sido encontrados sítios

arqueológicos nos referidos locais.

Ademais, também restou comprovado que os trabalhos de implantação do

Sistema de Esgotamento Sanitário da EMBASA, iniciados muito antes da publicação da

portaria do IPHAN no D.O.U.,  e  sem a supervisão da C.E.C.H.,  com a utilização de

máquinas,  causaram  a  destruição  de  um  universo  de  importantes  referenciais

arqueológicos,  por  conta  do revolvimento  indiscriminado  da  subsuperfície  do  trajeto  por

onde passaria a rede de esgoto,  o que causou grave prejuízo ao patrimônio histórico e

cultural naquela região, conforme minudentemente demonstrado à p. 10 do Relatório Final

do C.E.C.H. – fl. 306 dos autos.
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Por fim, os documentos colacionados pela empresa ré, às fls. 2.194/2.224,

em  nada  elidem  a  responsabilidade  da  EMBASA pela  destruição  de  grande  parte  do

patrimônio histórico e arqueológico dos municípios de Cachoeira e São Félix, uma vez que

apenas tratam de sondagens arqueológicas  realizadas pela própria equipe da C.E.C.H.,

quando  grande  parte  das  obras  de  infraestrutura  já  havia  sido  executada,  e,

consequentemente, a maior parte do patrimônio histórico dos municípios  sub examine já

havia sido destruída, conforme amplamente demonstrado nos presentes autos.

III. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

“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 [...]” (art. 216,

caput, CF). Incluem-se entre estes bens os “conjuntos urbanos e sítios de valor histórico,

paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico” (art. 216, V, CF).

Na defesa desses bens, o poder público, com o auxílio da comunidade,

pode lançar mão de diversos instrumentos administrativos de conservação, dentre os quais

se insere o tombamento (art. 216, §1º, CF).

 

O  tombamento  consiste  em  espécie  de  intervenção  do  Estado  na

propriedade com o objetivo de proteção ao patrimônio cultural brasileiro. Nessa hipótese, os

poderes inerentes ao titular do direito de propriedade ficam parcialmente suprimidos, como

forma de prevenir a desfiguração do valor (histórico, artístico, paisagístico, turístico, cultural

ou científico) que se pretende resguardar no caso concreto. 

É por isso que as ingerências nas áreas tombadas dependem de anuência

do IPHAN, sendo vedada a destruição, demolição ou mutilação do Patrimônio Histórico e

Artístico  Nacional  e,  ainda,  sem  prévia  autorização,  a  reparação,  pintura  ou  mesmo a

restauração dos bens protegidos. Nos termos do Decreto-Lei nº 25/1937:

Art. 17. As coisas tombadas não poderão, em caso nenhum ser destruidas,
demolidas  ou  mutiladas,  nem,  sem  prévia  autorização especial  do
Serviço  do  Patrimônio  Histórico  e  Artistico  Nacional,  ser  reparadas,
pintadas ou restauradas,  sob pena de multa de cincoenta por cento do
dano causado. 

Rua Castro Alves, nº 1560, Centro – Feira de Santana/BA CEP: 44001-184                                        7
Telefone/Fax: (75) 3211-2000 E-mail: PRBA-prmfs@mpf.mp.br                                            JMNR



No caso vertente,  tanto a quadricentenária cidade de Cachoeira quanto

São  Félix  estão  protegidas  pelo  instituto  do  tombamento.  A primeira,  desde  o  decreto

68.045/1971, e a segunda após deliberação unânime do Conselho Consultivo do IPHAN em

processo iniciado em 1989 e publicado no Diário Oficial da União no dia 09/11/2012, seção 3

– n. 217.

Sendo assim, não era permitido à empresa ré iniciar as obras sem

prévia autorização do IPHAN, tampouco continuá-las desrespeitando o cronograma de

estudos arqueológicos previstos, como deliberadamente o fez. 

Violada a norma e gerado o dano, surge de logo a pretensão de repará-lo,

na forma da lei. O instrumento apto a isto é a Ação Civil Pública, regulamentada pela Lei

7.347/1985 (Lei de Ação Civil Pública), que expressamente prevê a legitimidade ativa do

Ministério Público à propositura de demanda coletiva para proteção aos bens conformadores

do patrimônio público cultural.

Corroborando a legitimidade do Ministério Público para propor ações civis

públicas desta natureza, o Superior Tribunal de Justiça já assentou:

Hodiernamente, após a constatação da importância e dos inconvenientes da
legitimação isolada do cidadão, não há mais lugar para o veto da legitimatio
ad causam do MP para a Ação Popular, a Ação Civil Pública ou o Mandado
de Segurança coletivo. Em conseqüência, legitima-se o Parquet a toda e
qualquer  demanda  que  vise  à  defesa  do  patrimônio  público  (neste
inserido o histórico, cultural, urbanístico, ambiental, etc), sob o ângulo
material (perdas e danos) ou imaterial (lesão à moralidade). Deveras, o
Ministério Público está legitimado a defender os interesses transindividuais,
quais sejam os difusos, os coletivos e os individuais homogêneos (grifos
acrescidos. 
(STJ  -  RESP  -  586307  -  Processo:  200301512700  -  UF:  MT  -  Órgão
Julgador:  PRIMEIRA TURMA -  Rel.  Min.  LU  IZ  FUX  14/09/2004)(grifos
nossos).

Por outro lado, a empresa acionada possui legitimidade passiva à presente

ação, visto que foi a responsável pelo ordenamento da execução das obras do Sistema de

Esgotamento Sanitário – S.E.S. em desconformidade com as determinações a ela impostas,

muito embora tenha se valido de empresa terceirizada para tanto.

Com efeito, prevê a Lei 8.987/95 (Lei de Serviços Públicos), no seu art. 25,

que “incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder
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por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros,

sem  que  a  fiscalização  exercida  pelo  órgão  competente  exclua  ou  atenue  essa

responsabilidade”(grifos nossos). 

Continua o §1º afirmando que “sem prejuízo da responsabilidade a que

se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento

de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a

implementação de projetos associados” (grifos nossos).

Portanto,  resta patente a responsabilidade da EMBASA em relação aos

atos a ela imputados durante a execução do serviço público, ainda que estes atos tenham

sido cometidos por empresa interposta.

IV.  DA  INDENIZAÇÃO  PELOS  DANOS  CAUSADOS  AO  PATRIMÔNIO  PÚBLICO

HISTÓRICO-CULTURAL 

A Constituição  Federal  de  1988  considera  como  direito  fundamental  o

direito  de resposta,  proporcional  ao agravo,  além da indenização por  dano,  seja ele  de

natureza material, seja de valoração extrapatrimonial (art. 5º, inciso V). Em se tratando de

tutela  de  direitos  transindividuais,  o  art.  1º  da  Lei  7.347/1985  prevê  expressamente  a

responsabilização por  danos patrimoniais e morais  causados a bens e direitos de valor

artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, bem como a qualquer outro interesse

difuso ou coletivo.

Verifica-se, dessa forma, a existência em nosso ordenamento do princípio

da  reparação  integral  do  dano ao  patrimônio  histórico-cultural,  que  propõe  a

recuperação das lesões suportadas pela coletividade, colocando, na medida do possível, o

bem lesado em situação equivalente à anterior ao fato danoso, e, não sendo possível esta

reparação, oferecer  compensação proporcional ao dano, sem perder de vista a  punição

aos agentes por ele responsáveis.

In  casu, os  danos  causados  pela  EMBASA ao  meio  ambiente  natural

arqueológico  são  irreversíveis  e  consubstanciam  ofensa  incomensurável  ao  patrimônio

histórico-cultural nacional. Logo, há que se efetivar compensação proporcional à gravidade
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da lesão, com fundamento especial no já mencionado princípio da reparação integral, bem

como nos princípios ambientais da prevenção, da responsabilidade e do poluidor-pagador. 

Em suma, estes princípios indicam a possibilidade de que as condutas e

atividades lesivas ao meio ambiente, aqui considerado em sua dimensão cultural – meio

ambiente  cultural,  devam  sujeitar  os  infratores  a  sanções  penais,  administrativas,

independentemente da obrigação de reparar os danos causados  (CF, art. 225, § 3º),

haja vista a necessidade de que sejam responsabilizados aqueles que criaram os riscos

ambientais, em razão da privatização dos lucros advindos da exploração de atividades que

importem degradação.

O  Superior  Tribunal  de  Justiça  já  vem se  manifestando  no  sentido  de

acolher o uso dos princípios como fundamento das decisões que importem obrigação de

pagar quantia como forma de reparação aos danos ambientais, pois:

“o sistema jurídico de  proteção  ao meio ambiente,  disciplinado em
normas constitucionais (CF, art.  225,  § 3º)  e infraconstitucionais (Lei
6.938/81, arts. 2º e 4º),  está fundado, entre outros,  nos princípios da
prevenção,  do  poluidor-pagador  e  da  reparação  integral.  Deles
decorrem,  para  os  destinatários  (Estado  e  comunidade),  deveres  e
obrigações  de  variada  natureza,  comportando  prestações  pessoais,
positivas e negativas (fazer e não fazer),  bem como de pagar quantia
(indenização  dos  danos  insuscetíveis  de  recomposição  in  natura),
prestações  essas  que  não  se  excluem,  mas,  pelo  contrário,  se
cumulam, se for o caso”. (grifos acrescidos).
(REsp 605323/MG, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, Rel. p/ Acórdão Ministro
TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2005, DJ
17/10/2005, p. 179).

Dessarte, é perfeitamente possível no caso a imposição de condenação

em pecúnia à EMBASA como forma de compensar os graves danos por ela causados ao

meio  ambiente  cultural  existente  nas  cidades  de  Cachoeira  e  São  Félix.  Ampla

jurisprudência ampara a presente pretensão, consoante demonstra o seguinte julgado:

AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA. PROTEÇÃO  DO  PATRIMÔNIO  HISTÓRICO  E
CULTURAL  BRASILEIRO.  BEM  DA  EXTINTA  REDE  FERROVIÁRIA
FEDERAL DESTRUÍDO POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
LEGITIMIDADE  ATIVA  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.  BEM DE VALOR HISTÓRICO
PERTECENTE  AO  PODER  PÚBLICO.  DESNECESSIDADE  DO
TOMBAMENTO. CONDENAÇÃO. 
1. O Ministério Público Federal possui legitimidade para figurar no pólo ativo
de ação civil pública que visa à proteção do patrimônio histórico e cultural
brasileiro.

Rua Castro Alves, nº 1560, Centro – Feira de Santana/BA CEP: 44001-184                                        10
Telefone/Fax: (75) 3211-2000 E-mail: PRBA-prmfs@mpf.mp.br                                            JMNR



2. É da competência da Justiça Federal processar e julgar o feito quando há
interesse da União. Hipótese em que o bem atingido integrava o patrimônio
da extinta Rede Ferroviária Federal S/A que, por força da Lei n.11.483/2007,
foi transferido à União. 
3. Os patrimônio cultural brasileiro, bem como os meios para sua proteção,
não estão taxativamente descritos. Inteligência do art. 216, da Constituição
Federal. O tombamento é um dos instrumentos possíveis de identificação e
proteção, necessário quando se trata de bem privado mas, dispensável, por
óbvio, quando o bem já integra o patrimônio do órgão público. 
4. A alegação de que a demolição foi feita para atender necessidade de
segurança  e  de  preservação  ambiental  é  afastada  pela  ausência  de
qualquer ato administrativo, quer do titular do bem destruído quer de outro
órgão  competente  reconhecendo  e  autorizando  a  demolição.  Tendo  a
requerida agido por sua conta e risco, deve arcar com os danos decorrentes
de sua atuação. 
5.  Comprovado  nos  autos  que  a  requerida  destruiu  bem  de  valor
histórico, de propriedade da extinta Rede Ferroviária Federal S/A, hoje
integrado ao patrimônio da União Federal, é cabível a condenação de
quantia  a  ser  destinada  ao  Fundo de  Defesa  dos  Direitos  Difusos,
administrado  pelo  Ministério  da  Justiça.  Provimento  do  apelo  do
Ministério Público Federal. 
6. Nos termos do artigo 460 do Código de Processo Civil, é defeso ao juiz
proferir  sentença,  a  favor  do autor,  de natureza diversa da pedida,  bem
como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que
lhe foi demandado. Apelo da requerida provido nesta parte. 
7. Apelação do Ministério Público Federal provida. Apelação da requerida
parcialmente provida. 
(TRF4, AC 2005.70.01.004660-4, Terceira Turma, Relator Fernando
Quadros da Silva, D.E. 05/11/2010)(grifos nossos).

É  preciso  levar  em  consideração,  no  tocante  à  quantificação  da

indenização, a extensão da lesão causada ao patrimônio histórico-cultural, que, conforme

demonstrado alhures, no caso dos autos é de grande monta.

Outrossim,  por  ter  a  empresa ré  demonstrado muito pouco respeito às

limitações impostas ao seu projeto de esgotamento sanitário,  tendo sido notificada pelo

IPHAN acerca das irregularidades durante a execução da obra, e mesmo assim seguido

desrespeitando o cronograma previamente ajustado de estudos arqueológicos,  é preciso

que haja indenização em valor suficiente a punir tamanho menoscabo e arrogância por

parte da EMBASA às normas de tutela ao meio ambiente cultural.

Torna-se imperioso, destarte, impor à ré uma condenação pecuniária no

sentido de desestimular a reincidência na prática de ilícitos. O valor arbitrado, portanto,

deve ser  razoável para o atendimento da sua finalidade, ou seja, deve ser  apto para

coibir a prática de ilícitos.
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Sob esse enfoque, a indenização pelo dano deve ser fixada em R$

1.000.000,00 (um milhão de reais). Tal indenização deverá ser revertida ao Fundo de

Defesa de Direitos Difusos, com espeque no art. 13 da Lei 7.347/85.

IV.1 DO PEDIDO ALTERNATIVO DE REFORMA E/OU RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS DE

VALOR HISTÓRICO CULTURAL NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRA E SÃO FÉLIX

Conforme  ensinamento  de  Fredie  Didier  Jr.,  a  cumulação  imprópria

alternativa de pedidos “consiste na formulação, pelo autor, de mais de uma pretensão, para

que  uma  ou  outra  seja  acolhida,  sem  expressar,  com  isso,  qualquer  preferência.  É

cumulação imprópria, pois somente um dos pedidos formulados poderá ser atendido” (in

Curso de Direito Processual Civil. Vol. I, 2007. Salvador: Juspodivum. p. 389). 

É o que se pretende nesta ação.

Com  efeito,  uma  vez  que  a  presente  pretensão  tem  caráter  apenas

compensatório, visto que a lesão ao bem jurídico ora tutelado não é mais suscetível de

reparação, este Órgão Ministerial lança mão de pedido alternativo de obrigação de fazer,

consistente  na  reforma  e/ou  reconstrução  de  imóveis  históricos  situados  nos

municípios  de  Cachoeira/BA  e  São  Félix/BA,  a  cargo  da  EMBASA,  através  da

indicação dos edifícios a serem beneficiados por órgão ligado ao IPHAN, o qual deverá

fiscalizar o andamento das obras, com vistas à preservação do patrimônio histórico-cultural

da multirreferida região do recôncavo baiano.

Por  óbvio,  os  valores  aplicados  nestas  reformas  e/ou  reconstruções

deverão alcançar o patamar pedido no item anterior, qual seja, um milhão de reais, devendo

a parte ré valer-se de avaliação do IPHAN para esta comprovação.

A pretensão encontra fundamento no art. 84, § 1º do Código de Defesa do

Consumidor,  segundo  o  qual,  em  se  tratando  de  tutela  coletiva,  deve-se  sempre  que

possível evitar a  conversão da obrigação em perdas e danos, devendo o autor buscar na

medida  do  possível  a  tutela  específica  ou  a  obtenção  do  resultado  prático

correspondente. 
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De fato, a solução prática mais aprazível à defesa do patrimônio cultural

em tela, sem dúvida, é a reparação de imóveis de alto valor histórico nos municípios de

Cachoeira e São Félix, porquanto se destinará a preservar diretamente o patrimônio cultural

da região mais afetada pelas condutas ilícitas da acionada. 

V. DO PEDIDO FINAL

Ante  a  robustez  das  provas carreadas aos autos,  requer  o  MINISTÉRIO

PÚBLICO FEDERAL a condenação da empresa demandada nos termos da exordial.

Feira de Santana/BA,12 de setembro de 2018.

SAMIR CABUS NACHEF JUNIOR
PROCURADOR DA REPÚBLICA
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