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AO JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DAS RELAÇÕES DE CONSUMO, 

CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ILHÉUS - BAHIA. 

 

 

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA por um de seus 

membros que esta subscreve, com endereço na Av. Vereador Marcus Paiva, 480, Cidade 

Nova, Ilhéus, Bahia, 45.652-050, endereço eletrônico pauloeduardo@mpba.mp.br, vem 

perante Vossa Excelência, com fulcro no art. 5°, caput, da Lei n.º 7.437/85 e art. 72, IV, 

“c”, da Lei Complementar Estadual n.º 11/96, ingressar com a presente AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA AMBIENTAL COM PEDIDO DE LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA E 

EVIDÊNCIA pelos motivos que passa a descortinar contra: 

 

O MUNICÍPIO DE ILHÉUS, pessoa jurídica de direito público interno inscrita 

no CNPJ sob o n.º 13.672.597/0001-62, com endereço no Palácio Paranaguá, s/n, Praça 

JJ Seabra, Centro, Ilhéus, Bahia, 45.650-000. 

 

I. DOS FATOS 

Aos 7 de julho de 2020 o Ministério Público do Estado da Bahia tomou 

conhecimento, por meio de denúncias encaminhadas ao seu email funcional de que o réu 

estava a prover a erradicação de árvores amendoeiras centenárias da Avenida Soares 

Lopes, Centro, Ilhéus, Bahia, com o propósito de promover a requalificação do acesso 

viário da Ponte Jorge Amado (documentos n.º 01 e 02). 

Nesse sentido, as denúncias se fizeram acompanhar de fotos e filmagens da 

situação relatada pelos moradores daquele logradouro, os quais se mostravam 

inconformados com a supressão dos indivíduos arbóreos (fotos n.º 01 a 07). 
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Quanto à supressão das árvores, o Ministério Público nada tem a se insurgir, 

até mesmo porque as amendoeiras-da-praia (Terminali cattapa, L.) são espécies exóticas 

originárias da Índia/Nova Guiné extremamente desaconselhadas aos ambientes urbanos. 

Diversas são as razões que desaconselham as amendoeiras: em razão de 

suas raízes serem radiculares, prejudicam o sistema de drenagem de águas pluviais e 

esgotamento sanitário. 

 Elas possuem elevado porte (prejudicando a passagem de cabos aéreos de 

energia, telefonia e dados, além de risco pessoal/patrimonial de tombamento, quando 

apodrecem). 

Também são caducifólias/caducas/decíduas (perdem as folhas com 

regularidade, entupindo o sistema de drenagem de águas pluviais por conta da maior 

fibrose de suas folhas). 

A questão que se apresenta é que referidas árvores abrigam famílias inteiras 

de pássaros do gênero “maritaca”, os quais ali residiam há décadas, e não estão tendo o 

devido tratamento de serem remanejados para outro local por conta da retirada das 

árvores. 

Até o presente momento não se sabe se houve plano de manejo de fauna 

no processo de licenciamento ambiental dessa obra de acesso viário (a informação já foi 

requisitada – Documento n.º 04), mas ainda que tenha havido esse estudo e tenha sido 

incluído no licenciamento ambiental da obra, o mesmo não está sendo cumprido. 

Os vídeos (que serão exibidos em audiência de justificação, caso deseje o 

Juízo) demonstram o desespero das aves, as quais não mais encontram seus ninhos e as 

árvores nas quais habitavam. 

Cumpre destacar que referidas aves são espécie selvagem do bioma Mata 

Atlântica e possuem características altriciais, quais sejam, não sobrevivem sem os seus 

pais.  

Nessa toada, a supressão das árvores, e por conseguinte, dos ninhos, levará 

inexoravelmente ao declínio de toda uma geração de indivíduos, o que pode afetar a 

perpetuação dessa população de aves no Centro de Ilhéus. 

Mister destacar que, além da função ecossistêmica de dispersão de 

sementes de vegetais da Mata Atlântica, as maritacas de Ilhéus também promovem 

verdadeiros espetáculos ambientais para os moradores da cidade e, principalmente, aos 
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turistas que visitam a cidade, com suas revoadas coreografadas de final de tarde e suas 

barulhentas e alegres algazarras. Curiosidade da etimologia da palavra, os termos 

Maitaca" e "baitaca" originam-se do termo tupi mba'é taka, que significa "coisa ruidosa, 

barulhenta”. 

Em resumo, ainda que tenha havido um plano de manejo nos autos do 

licenciamento ambiental, o mesmo não está sendo devidamente cumprido pelo Município 

de Ilhéus, em detrimento daquelas aves desamparadas. 

Essa situação ilícita merece ser reparada. 

 

 

II. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

A Constituição Federal prevê a responsabilidade objetiva daqueles que 

comissiva ou omissivamente causarem dano ao meio ambiente: 

Art. 225, §3º. As condutas e atividades consideradas 
lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente 
da obrigação de reparar os danos causados. 

 

No mesmo sentido, a Constituição do Estado da Bahia determina a 

obrigatoriedade do poder público, em qualquer de suas esferas (Legislativo, Executivo e, 

principalmente, Judiciário) em promover a responsabilização civil, administrativa e penal 

de degradadores ambientais no Estado da Bahia: 

Art. 214 – O Estado e Municípios obrigam-se, através 
de seus órgãos de administração direta e indireta, a: 

(...) 

XII – promover medidas judicias e administrativas, 
responsabilizando os causadores de poluições ou de 
degradação ambiental, podendo punir ou interditar temporária ou 

definitivamente a instituição causadora de danos ao meio ambiente. 

 

De forma que se percebe que o legislador nacional e estadual instituiu um 

mecanismo de responsabilização objetiva aos causadores de danos ambientais 

Regulamentando o dispositivo, a Lei n.º 6.938/81 (Lei da Política Nacional 

do Meio Ambiente e recepcionada pela Constituição Federal de 1988), prevê a expressa 

responsabilidade objetiva de degradadores ambientais: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_tupi
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Art. 14 – Sem prejuízo das penalidades 
definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o 
não cumprimento das medidas necessárias à 
preservação ou correção dos inconvenientes e danos 
causados pela degradação da qualidade ambiental 
sujeitará os transgressores: 

(...) 

§ 1º Sem obstar a aplicação das 
penalidades previstas neste artigo, é o poluidor 
obrigado, independentemente da existência de 
culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao 
meio ambiente e a terceiros, afetados por sua 
atividade. O Ministério Público da União e dos 
Estados terá legitimidade para propor ação de 
responsabilidade civil e criminal, por danos 
causados ao meio ambiente. 

 

A moderna concepção de meio ambiente abrange além do ambiente natural 

(atmosfera, hidrosfera e litosfera) o meio ambiente artificial (urbano), o cultural e o do 

trabalho. 

A degradação promovida pelo réu recai justamente sobre o meio ambiente 

artificial da cidade de Ilhéus, Bahia, mediante realização de supressão de indivíduos 

arbóreos na Avenida Soares Lopes sem o competente e eficiente manejo da fauna de 

pássaros maritaca que ali residem. 

Dessa forma, descabem maiores considerações sobre a culpabilidade do 

causador do dano ocorrido, bastando a demonstração do dano ambiental, da sua autoria 

e do nexo de causalidade entre ambos. 

Como descrito adrede, pela simples análise da documentação remetida pela 

população, e como já foi amplamente noticiado na imprensa local, o Município está a 

suprimir as árvores sem manejar previamente as aves ali residentes. 

Mister destacar que a Instrução Normativa n.º 146, de 10 de janeiro de 2017, 

do Instituto Nacional do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis  - IBAMA, 

disciplina os critérios e procedimentos para manejo de fauna silvestre, e em seus artigos 

exige: 

Art. 12. O Programa de Resgate ou 
Salvamento de Fauna deverá ser apresentado no 
âmbito do Plano Básico Ambiental (PBA) ou do Plano de 
Controle Ambiental (PCA). Parágrafo único: Para 
empreendimentos em que haja a necessidade de centro 
de triagem, a autorização de resgate só será emitida 
após a sua implementação.  

Art. 13. O Programa de Resgate de Fauna 
deverá conter:  
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I - descrição da estrutura física, incluindo 
croqui das instalações relacionadas ao Programa de 
Resgate, suas localizações e vias de acesso. Quando 
necessária, deverá estar prevista a instalação de centro 
de triagem, onde os animais ficarão temporariamente 
alojados;  

II - descrição e quantificação dos 
equipamentos utilizados;  

III - composição das equipes de resgate, 
incluindo currículo dos responsáveis técnicos. Para a 
definição do número de equipes (incluindo equipe de 
apoio), deverão ser considerados os dados referentes à 
velocidade do desmatamento ou regime de enchimento 
do reservatório e acessos existentes. O número de 
equipes de resgate deverá ser compatível com a área 
total do ambiente a ser suprimido;  

IV - programa do curso de capacitação 
pessoal para a equipe de resgate;  

V - plano específico de desmatamento que 
deverá direcionar o deslocamento da fauna e auxiliar na 
execução do resgate, utilizando dispositivos que limitem 
a velocidade de desmatamento e favoreçam a fuga 
espontânea da fauna.  

VI - destinação pretendida para cada grupo 
taxonômico da fauna resgatada, prevendo a remoção 
dos animais que poderão ser relocados para áreas de 
soltura previamente estabelecidas de acordo com o art. 
9º, inciso V ou encaminhados para centros de triagem, 
zoológicos, mantenedouros, criadouros ou ainda 
destinados ao aproveitamento do material biológico em 
pesquisas, coleções científicas ou didáticas;  

VII - detalhamento da captura, triagem e 
dos demais procedimentos a serem adotados para os 
exemplares coletados, vivos ou mortos, informando o 
tipo de identificação individual (marcação duradoura 
consagrada na literatura científica), registro e biometria. 

 

Ora, do que se apresenta nitidamente até o momento é que o Município está 

removendo as árvores sem previamente resgatar a fauna local, relegando-a á própria 

sorte. 

Independentemente da situação política do réu, o fato é que o mesmo veio 

a causar um passivo ambiental na comarca de Ilhéus por conta de sua atitude não 

ambientalmente adequada. 

Cumpre ressaltar que a responsabilização objetiva por dano ambiental é 

matéria pacífica no STJ, conforme se depreende dos julgados abaixo: 

É manifesto que o Direito Ambiental é regido por 
princípios autônomos, especialmente previstos na Constituição 
Federal (art. 225 e parágrafos) e legislação específica, entre os quais 
a responsabilidade objetiva do causador do dano ao meio 
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ambiente (arts. 3º, IV, e 14, § 1º, da Lei 6.938/81). Portanto, a 
configuração da responsabilidade por dano ao meio ambiente 
exige a verificação do nexo causal entre o dano causado e a ação 
ou omissão do poluidor. Assim, não há falar, em princípio, em 
necessidade de comprovação de culpa dos ora recorrentes como 
requisito à responsabilização pelos danos causados ao meio 
ambiente Resp. 570194/RS, DJ 12.11.97). 

 

O repasse das verbas pelo Estado do Paraná ao 
Município de Foz de Iguaçu (ação), a ausência das cautelas 
fiscalizatórias no que se refere às licenças concedidas e as que 
deveriam ter sido confeccionadas pelo ente estatal (omissão), 
concorreram para a produção do dano ambiental. Tais circunstâncias, 
pois, são aptas a caracterizar o nexo de causalidade do evento, e 
assim, legitimar a responsabilização objetiva do recorrente. Assim, 
independentemente da existência de culpa, o poluidor, ainda que 
indireto (Estado-recorrente) (art. 3º da Lei nº 6.938/81), é obrigado 
a indenizar e reparar o dano causado ao meio ambiente 
(responsabilidade objetiva) Resp. 604725/PR, DJ 22.8.05). 

 

Além das medidas protetivas e preservativas previstas no 
§ 1º, incs. I-VII do art. 225 da Constituição Federal, em seu § 3º ela 
trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores 
de dano ao meio ambiente, ao dispor: "As condutas e atividades 
consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, 
pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 
independentemente da obrigação de reparar os danos causados". 
Neste ponto a Constituição recepcionou o já citado art. 14, § 1º 
da Lei n. 6.938/81, que estabeleceu responsabilidade objetiva 
para os causadores de dano ao meio ambiente, nos seguintes 
termos: 'em obstar a aplicação das penalidades previstas neste 
artigo, é o poluidor obrigado, independentemente de existência 
de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio 
ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade'. (Sergio 
Cavalieri Filho, in "Programa de Responsabilidade Civil)” Resp. 
467212/RJ, DJ 15.12.03. 

 

Como se trata de matéria exclusivamente de direito (em razão das 

exaustivas provas carreadas aos autos no tocante à autoria, materialidade e nexo de 

causalidade), e verificando-se a impossibilidade de demonstração da inexistência de culpa 

ou atribuição de culpa a terceiros, requer o Parquet que este juízo se digne em julgar 

antecipadamente o mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC e repositório do STJ: 

 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. OCORRÊNCIA 
APÓS O SANEAMENTO DA CAUSA. POSSIBILIDADE. 
CONFORME AS CIRCUNSTANCIAS ESPECIAIS DA DEMANDA, 
PODERA O JUIZ JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE, SEM 
CERCEAMENTO DE DEFESA, AINDA QUE PROFERIDO O 
DESPACHO SANEADOR, QUANDO A PROVA JA SE 
APRESENTAR SUFICIENTE A DECISÃO E A DESIGNAÇÃO DE 
AUDIENCIA SE MOSTRAR DE TODO DESNECESSARIA. 
PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (REsp 
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35316/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, 
julgado em 13.05.1996, DJ 24.06.1996 p. 22760). 

 

PROCESSUAL CIVIL - SANEADOR - DEFERIMENTO 
DE PROVAS - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - 
OCORRENCIA DE FATO SUPERVENIENTE - JUNTADA DE 
DOCUMENTOS. I - OCORRENDO FATO SUPERVENIENTE, NO 
CURSO DA AÇÃO, QUE ATINGIU O DIREITO CONTROVERTIDO 
DO AUTOR, CUMPRE AO JUIZ TOMA-LO EM CONSIDERAÇÃO AO 
DECIDIR. DEVE A TUTELA JURISDICIONAL COMPOR A LIDE 
COMO A MESMA SE APRESENTA NO MOMENTO DA ENTREGA 
(ART. 460, DO CPC). II - NÃO CARACTERIZADO CERCEAMENTO 
DE DEFESA O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SE OU 
QUANDO HAVENDO QUESTÃO DE FATO, JA EXISTIR NOS 
AUTOS ELEMENTOS PROBATORIOS BASTANTES PARA O 
PRONUNCIAMENTO DO JUIZO DECISORIO, SEM NECESSIDADE 
DE SER PRODUZIDA PROVA EM AUDIENCIA. PRECEDENTES 
DO STJ. III - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (REsp 
57432/RS, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, 
julgado em 12.06.1995, DJ 09.10.1995 p. 33550). 

 

Por fim, cumpre salientar que a competência deste juízo é clara a teor do 

disposto no art. 2°, caput, da Lei n.º 7.347/85; art. 93, I, da Lei n.º 8.078/90 e art. 53, IV, 

alínea “a” do CPC, tendo em vista que o fato está a ocorrer nesta comarca. 

 

IV - DO PEDIDO DE TUTELA LIMINAR DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA EM 

RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER 

Como narrado, a Instrução Normativa n.º 146, de 10 de janeiro de 2017, do 

Instituto Nacional do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, disciplina 

os critérios e procedimentos para manejo de fauna silvestre. 

O art. 300 e seguintes do Código de Processo Civil preveem a possibilidade 

de o magistrado deferir os efeitos da tutela de urgência, quando houver elementos que: a) 

evidenciem a probabilidade do direito e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo: 

No vertente caso temos preenchidos todos os requisitos legais para 

deferimento da medida, senão vejamos. 

A prova inequívoca do direito do autor encontra-se de forma documental nos 

autos, tendo em vista a prova documental carreada aos autos (fotos e matérias 

jornalísticas obtidas na internet). 
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Ademais, o fato é notório, já tendo sido noticiado em diversos blogs e 

veículos de comunicação do Município. 

Logo, muito mais que probabilidade do direito do autor, temos a certeza 

jurídica de que a presente demanda é calcada na mais absoluta legalidade e certeza de 

bom direito, ante a produção documental farta do ilícito promovido pelo réu. 

Logo, a demonstração da existência do fato constitutivo do direito do autor 

(remoção de árvores sem o prévio manejo de fauna das aves locais) encontra amparo em 

prova documental inequívoca trazida aos autos. 

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo traduz-se no fato de 

o réu estar em plena operação de remoção das árvores, já tendo derrubado várias delas. 

Como demonstrado nos autos por meio das provas documentais, a 

Secretaria de Serviços Urbanos restou responsável pela erradicação das árvores, estando 

a desempenhar a malfadada remoção. 

Não há sequer que se perquirir a ocorrência de dano na presente hipótese, 

eis que o mesmo ocorre ipso jure, ope legis, dada a exigência legal constante na Instrução 

Normativa n.º 146, de 10 de janeiro de 2017, do Instituto Nacional do Meio Ambiente e 

Recursos Naturais Renováveis  - IBAMA  sobre a necessidade de um eficiente plano de 

manejo de fauna na situação, o que não está ocorrendo. 

A medida liminar ora solicitada é plenamente reversível ao réu a qualquer 

tempo, de forma que não incide na vedação preconizada pelo art. 300, §3º, do CPC. 

De forma que preenchidos os requisitos legais estabelecidos pelo CPC em 

seu art. 300, caput, e seguintes, o Ministério Público vem requerer o que se segue: 

01. Seja deferida liminarmente inaudita altera pars tutela provisória de 

urgência e evidência no sentido de ser o réu obrigado a não mais suprimir quaisquer 

árvores relacionadas ao acesso viário da Ponte Jorge Amado no trecho da Av. Sas 

Lopes sem que apresente prévio plano de manejo de fauna, a ser apresentado e 

aprovado por este Juízo em sede de futura perícia ambiental, sob pena de: 

I – Pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por espécie 

arbórea suprimida sem o devido plano de manejo de fauna; 

II – Futura responsabilização pessoal e solidária do Exm.º Sr. Hermano 
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Fahning Ferreira Magno, Secretário de Serviços Urbanos de Ilhéus, pelo descumprimento 

da medida liminar concedida por este Juízo, mediante sua inclusão no polo passivo; 

III – Futura responsabilização pessoal e solidária da Sr.ª Joelia Sampaio 

Oliveira Bezerra, Superintendente de Meio Ambiente de Ilhéus, pelo descumprimento da 

medida liminar concedida por este Juízo, mediante sua inclusão no polo passivo. 

Acatados ou não os pedidos anteriores, requer em sede de pedidos 

principais o que se segue. 

 

V – DOS PEDIDOS FINAIS 

Diante de todo o exposto, o Ministério Público requer: 

01. O recebimento e processamento da presente ação, sob o rito ordinário, 

bem como a citação do réu para comparecer a uma audiência de conciliação a ser 

designada, nos termos do art. 334, caput, do CPC. 

02. Seja designada audiência de conciliação ou mediação para tentativa de 

composição dos fatos entre as partes, conforme o art. 319, VII, do CPC. 

03. Provar o alegado por intermédio de todos os meios de provas em direito 

admitidos, especialmente depoimento pessoal do réu, testemunhal, documental e pericial. 

04. Seja o réu condenado a uma obrigação de não fazer, consistente em se 

abster de suprimir quaisquer árvores relacionadas ao acesso viário da Ponte Jorge Amado 

sem que apresente prévio plano de manejo de fauna, a ser apresentado e aprovado por 

este Juízo em sede de futura perícia ambiental, sob pena de pagamento de multa no valor 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por espécie arbórea suprimida sem o devido plano de 

manejo de fauna a título de danos sociais coletivos, a qual será revertida ao fundo de 

reparação de direitos difusos da área de consumidor da comarca de Ilhéus. 

05. A dispensa de intimação de terceiro representante do Parquet como 

custos legis, em razão da unidade e indivisibilidade da instituição, nos termos do art. 127, 

§1º, da Constituição Federal. 

06. A publicação de edital no Diário do Poder Judiciário e átrio do Fórum nos 

termos do art. 5º, II, e 21 da Lei n.º 7.347/85, c/c o art. 94 da Lei n.º 8.078/90, para que 

eventuais interessados se habilitem nos autos como litisconsortes. 
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07. A intimação pessoal de todos os atos do processo, conforme o art. 180, 

caput, do CPC. 

Dá-se à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para meros efeitos 

fiscais, em razão da isenção estatuída no art. 10, IV, da Lei Estadual n.º 12.373/11. 

 

Ilhéus, 9 de julho de 2020. 

                                                                                                                                                                  

____________________________________ 
PAULO EDUARDO SAMPAIO FIGUEIREDO 

11º Promotor de Justiça de Ilhéus 
 

 


