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PORTARIA Nº. 08/2016 – PJT 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº. 08/2016 

 

 

Converte a Notícia de Fato nº 05/2014, em Procedimento Administrativo e dá outras 

providências. 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, por intermédio da 

Promotora de Justiça signatária, no exercício de suas funções constitucionais e legais e 

atendendo às determinações constantes na Recomendação nº 003/2014-

CGMP/PGJ/CE, de 20 de junho de 2014. 

 

CONSIDERANDO as atribuições previstas na Constituição Federal Brasileira, art. 127, 

caput, e art. 129, IIIe IX; na Lei Federal nº 8.625/93, art. 27, caput, inciso I a IV, e 

seu parágrafo único, inciso I a IV, c/c art.80; na Lei 7.347/85, art. 8º, § 1º, e na Lei 

Complementar Estadual nº 72/2008, art. 114, inciso IV, alínea b, art. 116, inciso I, alínea b e 

art. 117, inciso II, parágrafo único, alíneas a e b; e ademais: 

 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público a promoção de medidas 

necessárias à garantia do efetivo respeito aos serviços de relevância pública aos direitos 

assegurados pela Constituição (CF, art. 129, II); 

 

CONSIDERANDO que a Poluição Sonora apresenta-se como agente perturbador do sossego 

e da paz pública, e que sua ocorrência dá-se principalmente através de bares, casas de show e 

veículos automotores; 

 

CONSIDERANDO que em decorrência de tal fato, o Estado do Ceará promulgou a Lei nº 

13.711, de 20/12/2005, conhecida como “LEI DO SILÊNCIO”, que estipula: 

 

Art. 1º. Ficam expressamente proibidos, no Estado do Ceará, independentemente da 

medição de nível sonoro, utilizar quaisquer sistemas e fontes de som: 

I – os estabelecimentos comerciais, com a finalidade de fazer propaganda publicitária 

e/ou divulgação de produtos ou serviços; 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constituição-federal-constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10678873/artigo-127-da-constituição-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10677474/artigo-129-da-constituição-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/2772846/inciso-iii-do-artigo-129-da-constituição-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10677123/inciso-ix-do-artigo-129-da-constituição-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/127649/lei-orgânica-nacional-do-ministério-público-lei-8625-93
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/12101740/artigo-27-da-lei-n-8625-de-12-de-fevereiro-de-1993
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/12101701/inciso-i-do-artigo-27-da-lei-n-8625-de-12-de-fevereiro-de-1993
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/12101603/inciso-iv-do-artigo-27-da-lei-n-8625-de-12-de-fevereiro-de-1993
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/12101564/parágrafo-1-artigo-27-da-lei-n-8625-de-12-de-fevereiro-de-1993
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/12101521/inciso-i-do-parágrafo-1-do-artigo-27-da-lei-n-8625-de-12-de-fevereiro-de-1993
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/12101416/inciso-iv-do-parágrafo-1-do-artigo-27-da-lei-n-8625-de-12-de-fevereiro-de-1993
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/12094741/artigo-80-da-lei-n-8625-de-12-de-fevereiro-de-1993
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103274/lei-de-ação-civil-pública-lei-7347-85
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Art. 2º. Verificada a não observância desta Lei, ficam os infratores sujeitos a multa de 

100 (cem) UFIRCE's cumulada com a apreensão da aparelhagem emissora da fonte 

sonora. 

 

Art. 3º.  Cabe a qualquer pessoa do povo que considerar seu sossego perturbado por 

sons ou ruídos não permitidos nesta Lei comunicar ao órgão competente a ocorrência, 

para que sejam tomadas as providências necessárias. 

 

CONSIDERANDO o trâmite da Notícia de Fato nº 05/2014 instaurada nesta 

Promotoria de Justiça em 09 de abril de 2014 na qual consta abaixo-assinado de moradores da 

Rua Jatobá I, Bairro Alto dos Camelos, Tururu/Ce ao Ministério Público do Estado do Ceará, 

aqui representado por este Órgão de Execução em razão da perturbação do sossego público 

naquela localidade, consequência da Poluição Sonora produzida pelo proprietário do 

estabelecimento intitulado “Brisa da Lagoa”, Sr. Antonio Orlando de Sousa; 

 

CONSIDERANDO necessidade de acompanhar o cumprimento do compromisso firmado em 

audiência extrajudicial pelo Sr. Antonio Orlando de Sousa de abster-se de causar qualquer tipo 

de poluição sonora aos moradores daquela localidade, bem como apurar se houve saneamento 

da suposta irregularidade; 

 

RESOLVE converter em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO a Notícia de Fato nº.05/

2014, desde já determinando o seguinte: 

 

a) Registre a presente portaria; 

 

b) Autuação do Procedimento Administrativo, com registro no livro apropriado, bem como as 

devidas alterações nas anotações do Procedimento Extrajudicial que originou o presente; 

 

c) Cientifique-se da presente Portaria, o Conselho Superior do Ministério 

Público, a Secretaria Geral, requerendo sua publicação no Diário da Justiça, a Corregedoria 

Geral do Ministério Público e o Centro de Apoio Operacional de Proteção à Ecologia, Meio 

Ambiente, Urbanismo, Paisagismo e Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural - 

CAOMACE; 

 

d) Encaminhe-se cópia da presente portaria ao Secretário Municipal de Cultura e Meio 

Ambiente de Tururu para ciência além de requerimento para realização de inspeções de rotina 

no estabelecimento supracitado, bem como nos demais da espécie existentes nesta Urbe, 

devendo serem os autores, autuados e responsabilizados judicialmente pela infração. 
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e) Notifiquem-se, os Sres. Antonio Orlando de Sousa e Domingos Pinto de Sousa, para 

comparecerem à Promotoria de Justiça de Tururu em dia e hora previamente designados com a 

finalidade de prestarem esclarecimentos e informações sobre o fato narrado que deu origem ao 

presente Procedimento Extrajudicial; 

 

f) Designo para secretariar os trabalhos o servidor público municipal cedido a Procuradoria 

Geral de Justiça, Antonio Anacelmo Alves de Sousa. 

 

Autue-se e registre. Após, conclusão. 

 

Tururu, 19 de janeiro de 2016. 

                                                                           

                                                                                           Brenda Marialva Teixeira 

                                                                                      Promotora de Justiça Respondendo 

 

 


