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RECOMENDAÇÃO Nº 04/2016

O Ministério Público Estadual, instituição permanente e essencial à
função  jurisdicional  do  Estado,  é  incumbido  da  defesa  da  ordem  jurídica,  dos
interesses sociais e individuais indisponíveis, assim como dos interesses difusos e
coletivos. 

Por  consectário,  é  atribuição do Ministério  Público Estadual,  nos
termos do art. 80, da Lei nº 8.625/93, c/c o art.6o, inciso XX, da Lei Complementar nº
75/93,  expedir  recomendações  visando  à  melhoria  dos  serviços  públicos  e  de
relevância pública, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis
e ainda:

CONSIDERANDO, que é pública e notória a existência de inúmeros
animais  soltos,  principalmente  suínos,  transitando  pelas  ruas  do  Município  de
Marco/CE,  especialmente  na Rua Osterno,  por  trás  do Fórum Monsenhor  Valdir
Lopes de Castro, os quais causam transtornos a população, devido ao mau cheiro
exalado por  tais  animais,  causando ainda danos ao patrimônio Público(praças e
áreas abertas ao público);

CONSIDERANDO  que  animais  soltos  em  vias  públicas  podem
causar acidentes envolvendo tais animais e os condutores de veículos que trafegam
nas  vias,  ceifando,  lesionado  a  integridade  física  e  psíquica  das  pessoas  e
danificando o patrimônio automotivo dos motoristas e motociclistas;

CONSIDERANDO que os proprietários e possuidores dos animais
soltos às ruas têm plena ciência de que suas condutas ativas ou omissas em deixá-
los livres causam riscos concretos e iminentes à vida, à integridade física e psíquica
e ao patrimônio público e patrimônio dos condutores dos veículos que trafegam em
Marco/CE.

CONSIDERANDO  que o  art.  132,  caput  do  Código Penal,  pune
com penas de três meses a um ano de detenção quem expõe a vida ou saúde de
outrem a perigo direto e iminente, configura um tipo penal genérico de perigo, válido
para todas as formas de exposição da vida ou da saúde de terceiros a risco de dano,
é  um típico  caso  de dolo  de  perigo,  na  modalidade  eventual,  uma vez  que,  os
proprietários e possuidores de animais, assumem o risco de colocar outra pessoa
em perigo,  de  sofrer  dano quando deixam soltos  os  seus animais  nas  ruas;  se
consuma  enquanto  houver  a  exposição  da  vida  ou  da  saúde  a  perigo  direto  e
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iminente à luz do art. 302, inciso I, do Código de Processo Penal, podendo ocorrer à
prisão  do  agente  expositor  devido  ao  delito  que  se  encontra  em  flagrante
permanente;

CONSIDERANDO que os animais dos proprietários e possuidores
estiverem  soltas  pelas  ruas  estão  expondo  a  perigo  concreto  e  iminentes  os
condutores de veículos que trafegam nestas ruas;

CONSIDERANDO,  o disposto na Lei Estadual nº 13.045 de 17 de
Julho de 2000, que dispõe sobre a apreensão, guarda e destinação de animais que
permanecem soltos,  amarrados,  ou abandonados nas estradas sob jurisdição do
DERT/CE e dá outras providências;

CONSIDERANDO, ainda a existência do Inquérito Civil Público nº
2015/253480, no âmbito desta Promotoria de Justiça, que investiga a existência de
animais  soltos  nas  ruas  de  Marco/CE,  causando  transtornos  aos  moradores  e
expondo os mesmos a riscos de saúde;

RESOLVE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO CEARÁ, por intermédio
do Promotor de Justiça abaixo assinado, RECOMENDAR:

1.  Ao Município de Marco-CE que promova campanhas educativas
objetivando conscientizar a população dos riscos da criação e circulação de animais
em estado de soltura nas ruas desta cidade, bem como, recolha e disponibilize local
adequado  para  permanência  dos  animais  abrangidos  por  esta  recomendação,
observando-se  os  ditames  do  art.  3º  da  Lei  Estadual  nº  13.045/2000,  devendo
comprovar a realização de providências junto a esta Promotoria de Justiça no prazo
de 60 (sessenta) dias;

2. Ao Secretário de Obras e Serviços Urbanos de Marco/CE, para
que providencie  a  designação de uma equipe  de agentes,  que  deverão  realizar
vistorias nas ruas de Marco/CE, apreendendo os animais que se encontrarem soltos,
devendo tais agentes estarem devidamente equipados com fardas identificadoras e
utilizando os Equipamentos de Proteção Individual - EPI's, necessários ao trabalho a
ser  realizados,  deve  ainda,  ser  designado  um local  adequado  para  guarda  dos
animais apreendidos, devendo comprovar a realização de providências junto a esta
Promotoria de Justiça no prazo de 60 (sessenta) dias;

3. Ao Ilmo. Delegado de Polícia Civil  e ao Ilmo. Comandante do
Destacamento de Polícia Militar de Marco/CE, que identifiquem e orientem, e em
caso  de  reincidência,  prendam  em  flagrante  delito  os  proprietários  e
possuidores de animais que os deixem soltos nas ruas do território de Marco-

O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127)



ESTADO DO CEARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

                                                                                                                              

                                                                                                                                         

CE, à vista da manifesta infringência deles ao tipo do art. 132,  caput, do Código
Penal;

4.  A  Polícia  Militar  que  identifique  os  proprietários  ou
possuidores dos animais soltos às margens das rodovias e ruas no território
de Petrolândia-PE, utilizando, se necessário, do órgão de inteligência, efetuando
em seguida as prisões pertinentes;

5.  A  Polícia  Civil  que  elabore  o  procedimento  policial
correspondente ao crime do art. 132, caput, do Código Penal, mas só liberte o preso
quando cessar a situação de flagrante, ou seja, quando comprovado que os animais
encontrados tenham sido retirados das ruas de Marco-CE.

Para maior conhecimento e divulgação, determino a remessa de cópias da presente 
Recomendação e da mencionada Lei Estadual nº 13.045/2000:

1) Ao Exmo. Prefeito de Marco-CE;
2) Ao Ilmo. Secretário de Obras e Serviços Urbanos de Marco/CE;
3) Ao Ilmo. Delegado de Polícia Civil responsável pelo Município de Marco-CE;
4) Ao Ilmo. Comandante do Destacamento de Polícia Militar de Marco/CE;
5) A Corregedoria Geral do Ministério Público;
6) Ao Centro de Apoio Operacional CAOMACE;
7) À Secretaria-Geral do Ministério Público, por via Protocolo Web, para a 
publicação no Diário Oficial da Justiça;
8) Publicação no átrio do Fórum;
9) Às emissoras de rádio locais.

Publique-se. Registre-se.

Marco-CE, 01 de março de 2016.

_________________________________________________
FRANCISCO ROBERTO CALDAS NOGUEIRA PINHEIRO

Promotor de Justiça Auxiliar, respondendo
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