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                                              Portaria nº 062/2016/2PJR

Converte Notícia de Fato em Procedimento Preparatório e dá outras providências.

      A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE RUSSAS, através do
membro que abaixo subscreve, no uso das atribuições previstas na Constituição
Federal Brasileira, art. 127, caput, e art. 129, III e IX; na Lei Federal nº. 8.625/93,
art. 27, caput, incisos I a IV, e seu parágrafo único, incisos I e IV, c/c art. 80; na
Lei 7.347/85, art. 8º, § 1º; na Lei Complementar Estadual nº. 72/2008, art. 114,
inciso IV, alínea “b”, art. 116, inciso I, alínea “b”, art. 117, inciso II, parágrafo
único, alíneas “a” e “b”; na Resolução 007/2010/CPJ, art. 11, parágrafo único, e,
ademais:

CONSIDERANDO  a  instauração  de  notícia  de  fato,  visando  apurar  a
ocorrência  de  poluição  sonora  provocada  por  estabelecimento  comercial
(Bar);

    CONSIDERANDO que, nos termos do art. 11 da Resolução N.º 007/2010-CPJ,
“a peça de informação deverá ser concluída no prazo de 90 (noventa) dias,
prorrogável, quando necessário, por até 30 (trinta) dias, cabendo ao Órgão
de Execução motivar a prorrogação nos próprios autos”;

     CONSIDERANDO a necessidade de realização de mais diligências com o fim
de esclarecer integralmente os fatos; 

CONSIDERANDO, finalmente,  que a Constituição  Federal  determina como
função  institucional  do Ministério  Público  a  defesa  da  ordem jurídica,  do
regime  democrático  e  dos  interesses  sociais  e  individuais  indisponíveis,
cabendo-lhe promover o Inquérito Civil e a ação civil pública para a proteção
do patrimônio  público  e social,  do meio ambiente  e de outros interesses
difusos e coletivos (arts 127 e 129, III, da CF);

            RESOLVE,  com fundamento do art. 11, parágrafo único,  da Resolução
007/2010/CPJ, converter a Notícia de Fato nº 2015/227336  em Procedimento
Preparatório, por meio do qual se dará continuidade a apuração dos fatos acima
mencionados  e  de  suas  repercussões  jurídicas,  para  tanto  determinando  as
seguintes providências:
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1. Oficie-se ao Município de Russas, através de seu representante legal, com
cópia da ficha de atendimento da reclamante, requisitando que informe, no
prazo  de  dez  dias,  se  houve  concessão  de  alvará  de  funcionamento  ao
referido estabelecimento comercial, solicitando uma via, em caso afirmativo;

2. Após,  designe-se  audiência,  notificando-se  para  comparecimento  a
proprietária do “bar” em questão.

Autue-se. Registre-se em livro próprio.

Expedientes necessários. 

Russas/CE, 19 de maio de 2016.

Cleiton Sena de Medeiros
Promotor de Justiça Auxiliar

 (Portaria nº 2004/2016)


