
R E C O M E N D A Ç Ã O  Nº 02/2018 

IDEA no.: 003.9.267657/2017

Assunto: atividades carnavalescas realizadas em vias urbanas, logradouros
públicos,  praças  e  espaços  livres  localizados  em  núcleos  históricos
tombados em nível federal, estadual ou municipal, ou no entorno de bens
culturais protegidos. 

O  MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,  por  meio  do(a)
Promotor(a) de Justiça que a esta subscreve, com fundamento no artigo 129 da Consti tuição
Federal , nos artigos 5º e 6º da Lei  Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, no art. 1º,
inciso III da Lei Federal no. 7437/85; nos arts. 72, inciso IV-b c/c art. 73, inciso I-VII, da Lei
Complementar Estadual no. 11/1996 e, por fim, no Ato PGJ/BA no. 229/2009, apresentar as
seguintes considerações para, ao final, expedir a seguinte RECOMENDAÇÃO: 

Considerando que compete ao poder público e à sociedade, preservar, proteger
e promover o patrimônio cultural brasileiro, nos precisos termos dos arts. 127, caput, 129 inciso
III e 216, parágrafo 1º, todos da Constituição da República;

Considerando em especial o disposto no art . 216 da Consti tuição Federal que
reconhece  como integrantes do patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e
imaterial, tomados individual ou em conjunto, portadores de referência à  identidade, à ação e à
memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasi leira;

Considerando que  o  art  .  23  da  Constituição  Federal  reconhece  como
competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a atribuição
de proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural , os
monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;

Considerando  que o Estatuto da Cidade estabelece como diretriz orientadora
das políticas públicas municipais  a  “proteção,  preservação e recuperação do meio ambiente
natural e construído, do patrimônio cultural,  histórico, artístico, paisagístico e arqueológico”
(art. 2º, XII). 

 



Considerando que é vinculada, e não discricionária, a atividade do Poder Público
na proteção, preservação e promoção do Patrimônio Cultural, sob pena de responsabilização,
nos níveis administrativo, cível e criminal, conforme pacífico entendimento jurisprudencial:
"(...)  Cabe ao poder público municipal,  como Poder Executivo,  aplicar as medidas coercitivas previstas  na
legislação, sob pena de responder por danos, improbidade administrativa, prevaricação e outros ilícitos previstos
em Lei. A omissão por quem de direito de quem deveria adotar as medidas administrativas e judiciais cabíveis,
inclusive em relação ao não exercício do poder de polícia implica em responsabilidade de reparação por danos
coletivos" (TJMT – AI no. 96061/2013, Quarta Câmara Cível; Rela. Desa. Serly Marcondes Alves; Julg.
10/12/2013; DJMT 17/12/2013; Pág. 220; 

Considerando  que parte  das  festividades de Carnaval,  que se  avizinham, são
comumente  realizadas  em  vias  urbanas,  logradouros  públicos,  praças  e  espaços  livres
localizados  em  núcleos  históricos  tombados  (ou  na  área  de  entorno  de  bens  culturais
protegidos); 

Considerando que as atividades carnavalescas realizadas em tais localidades, em
regra, provocam: 1) aglomeração excessiva de pessoas em espaços reduzidos; 2) dificuldade de
evasão rápida em caso de sinistro devido às reduzidas dimensões das ruas e praças das cidades
históricas; 3) emissão de níveis de ruído acima dos limites legais e regulamentares permitidos; 4)
trepidação  das  paredes,  telhados,  portas  e  janelas  das  edificações  antigas  decorrentes  do
deslocamento das ondas sonoras; 5) instalação de equipamentos (v.g. palcos, telões e similares)
com a retirada de pavimentação; 6) instalação de vendedores ambulantes e comércio provisório
que gera a necessidade de energia e iluminação acima da capacidade prevista para o local; 7)
implementação de instalações precárias (“gambiarras”); 8) utilização de produtos inflamáveis
e/ou explosivos, como gás de cozinha, foguetes, fogos de artifício etc.; 9) expressiva produção
de  resíduos  sólidos;  10)  necessidade  de  instalação  de  banheiros  químicos;  11)  atos  de
vandalismo decorrentes do consumo excessivo de bebidas alcoólicas e do uso de substância
entorpecente  ou  que  determine  dependência  física  ou  psíquica,  sem  autorização  ou  em
desacordo com determinação legal ou regulamentar etc.; 

Considerando  que,  dessa  forma,  as  festividades  de  carnaval  nos  núcleos
históricos e no entorno de bens protegidos podem ser consideradas – efetiva e potencialmente
– eventos de risco ao patrimônio cultural protegido e causar, por conseguinte, significativos e
irreparáveis danos a bens de valor cultural; 

Considerando que para evitar esse risco é essencial que o poder público tome
cada vez mais consciência do seu dever moral e legal de respeitar o seu próprio patrimônio
cultural; 

Considerando que as condutas e atividades consideradas lesivas ao patrimônio
cultural  brasileiro  sujeitam  os  infratores,  pessoas  físicas  ou  jurídicas,  a  sanções  penais  e
administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados; 



Considerando  que  a  Lei  n.  9.605/98  (Lei  de  Crimes  Ambientais),  em  seu
capítulo V, que disciplina os crimes contra o meio ambiente, seção IV, que trata dos crimes
contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural, estabelece: 

“Art. 62. Destruir, inutilizar ou deteriorar: 
I - bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial; 
II - arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica ou similar protegido por lei, ato
administrativo ou decisão judicial: 
Pena - reclusão, de um a três anos, e multa. 
Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena é de seis meses a um ano de detenção, sem prejuízo da
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. 65. Pichar, grafitar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano: 
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. 
Parágrafo único.  Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada em virtude do seu valor
artístico, arqueológico ou histórico, a pena é de seis meses a um ano de detenção, e multa”; 

Considerando que cabe ao Ministério Público Brasileiro, nos termos do art. 1º,
inciso III c/c art. 5º, inciso I da Lei Federal no. 7.347/1985, a defesa dos bens de valor artístico,
estético, histórico e paisagístico, como também, na forma do art. 4º, inciso III do Ato PGJ/BA
no. 229/2009, cabe ao Coordenador do NUDEPHAC promover, junto aos órgãos e entidades
governamentais  das  três  esferas  da Administração Pública Direta  e Indireta,  as articulações
extrajudiciais necessárias à efetiva proteção do patrimônio cultural em geral; 

RECOMENDA  à  EMPRESA  SALVADOR  TURISMO  (SALTUR),  na
pessoa de seu Presidente, Sr.  Isaac Edington, a adoção de todas as medidas administrativas
tendentes a prevenir e/ou minimizar/mitigar impactos aos núcleos históricos tombados ou não,
que  gozem  de  especial  proteção,  e  ao  entorno  de  bens  culturais  protegidos  durante  as

festividades carnavalescas do ano de 2018, e, em especial, assegurar: 

1. a eventual instalação de barracas, palcos e equipamentos em geral, observando-
se  uma  distância  mínima  –  proporcional  ao  potencial  de  risco  –  dos  bens
tombados; 
2. prévia autorização pelo órgão de patrimônio competente e o regresso ao status
quo ante das ruas, logradouros públicos, praças e bens eventualmente impactados
pelas  estruturas  necessárias  à  realização das  festividades,  inclusive  mediante  a
afixação de faixas e cartazes. 
3.  o  licenciamento  e  fiscalização  pelos  órgãos  competentes  das  instalações
elétricas e da utilização de materiais inflamáveis; 



4. a aprovação do local em que se concentrarão as atividades carnavalescas pelo
corpo de bombeiro militar – instituição responsável pela execução de atividades
de defesa civil; 
5. emissão  de  ruídos  em níveis  considerados  adequados  e  aceitáveis  pela
legislação vigente;
6. fiscalização e controle pelo poder público municipal quando da instalação
de barracas, tendas, construções de madeira e lonas etc.; 
8. ausência de danos aos bens tombados quando da instalação ou remoção de
objetos de decoração, enfeites, adornos etc. eventualmente fixados; e 
9. a  eventual  instalação  de  banheiros  químicos  em  locais  adequados  e
distantes das fachadas dos imóveis e monumentos tombados.
10. Proibição de venda de bebidas acondicionadas em vasilhames de vidro;
11. orientação quanto aos trajetos de trios elétricos e carros alegóricos para

que não provoquem danos ao patrimônio cultural;
12. advertência  aos  foliões,  mediante  inserções  periódicas  de  mensagens

educativas  nos  sistemas  de  sonorização,  para  que:a)  não  lancem  ou  acionem  serpentinas,
confetes, balões, foguetes, rojões e outros adereços em direção à rede elétrica;b) respeitem os
bens integrantes do patrimônio cultural; c) utilizem exclusivamente os banheiros públicos para
as necessidades fisiológicas;

13. orientação à sua Guarda Civil para que realize proteção do meio ambiente
cultural  e  demais  equipamentos  urbanos afins,  de  modo ostensivo,  contínuo e  permanente
durante todo o período das festividades, a fim de se evitar danos ao patrimônio cultural;

14. a realização de parcerias com outras esferas de governo para a prevenção e
repressão de crimes contra o patrimônio cultural.

Tendo em vista a relevância do tema e a proximidade dos festejos carnavalescos
previstos para o início de fevereiro, fixa-se o prazo de 10 (dez) dias para que esta Empresa
apresente a este Núcleo (com sede na Rua das Larajeiras, no. 12, Pelourinho) comprovação da
adoção (ou determinação para a adoção) das medidas recomendadas, dentre a esfera de suas

atribuições, ou justifique as razões para não fazê-lo. 

Por fim, nos termos do  Parágrafo Único do artigo 46 da Resolução no. 06/2009
do OECPJ/B, este órgão subscritor requisita ainda ao destinatário, em prazo hábil, a divulgação
desta recomendação nos meios de comunicação locais destinados à publicação dos atos oficiais,
podendo ainda tal divulgação ocorrer com o uso de redes e sites virtuais. 

Salvador, Bahia, 22 de janeiro de 2018.

EDVALDO GOMES VIVAS 
Coordenador do Núcleo de Defesa do Patrimônio Histório, 



Artístico e Cultural do Ministério Público da Bahia

Of.no.: 05/2017

EMPRESA SALVADOR TURIMO - SALTUR 
Rua Humberto de Campos, 251, Graça, Salvador, Bahia, CEP 40150-130
V. Sa. Isaac Edington
Presidente

Sr. Presidente,



O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, através do Núcleo de Defesa
do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural – NUDEPHAC, expediu a Recomendação nº
02/2018, em anexo, que trata da adoção de medidas administrativas com a finalidade de
prevenir ou minimizar os impactos das Festividades Carnavalescas realizadas em vias
urbanas, logradouros públicos, praças e espaços livres localizados em núcleos históricos
tombados  em  nível  federal,  estadual  ou  municipal,  ou  em  entorno  de  bens  culturais
protegidos.

Tendo em vista a relevância do tema e a proximidade dos Festejos Carnavalescos
previstos para o início de fevereiro do corrente ano, fixo o prazo de 10 (dez) dias para
que Vossa Senhoria apresente a este Núcleo Ministerial  comprovação da adoção (ou
determinação para a adoção) das medidas recomendadas ou justifique as razões para
não fazê-lo.

 Considerando nos termos do Parágrafo Único do Art.46 da Resolução n 06/2009
do OECPJ/BA, requisito  ainda a Vossa Senhoria, em prazo hábil,  a divulgação desta
Recomendação  nos  meios  de  comunicação  locais  destinados  à  publicação  dos  atos
oficiais, podendo ainda tal divulgação ocorrer com o uso de redes e sites virtuais.

 
Atenciosamente,

EDVALDO GOMES VIVAS
Promotor de Justiça

Coordenador do NUDEPHAC

Núcleo de Defesa do Patrimônio Histórico Artístico e Cultural
Rua das Laranjeiras nº 12, Pelourinho

CEP 40.026230– Salvador/BA

Tel.: (71) 3321-7736 - nudephac@mp.ba.gov.br

mailto:nudephac@mp.ba.gov.br

