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RECOMENDAÇÃO  Nº05/2016.

O  Membro  do  Ministério  Público  Titular  da  Promotoria  de  Justiça  do
Juizado Especial Cível e Criminal de Juazeiro do Norte-CE, com atribuições
relativas a Tutela Coletiva da Defesa do Meio Ambiente, Planejamento Urbano,
Defesa do Consumidor e Defesa dos Bens de Interesse Histórico,  Artísticos,
Culturais,  Turísticos  e  Paisagísticos,  nos  Termos  da  Resolução  22/2015  do
CPPGJ/CE,

CONSIDERANDO que nos termos do art. 98, caput do Código Civil Pátrio são
bens públicos os bens do domínio nacional pertencentes a pessoas jurídicas de
direito público interno, todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a
que se pertença;

CONSIDERANDO que os bens públicos classificam-se em de uso comum do
povo, de uso especial  e dominicais;

CONSIDERANDO  que os bens públicos de uso comum do povo e  de uso
especial são inalienáveis, enquanto conservarem sua qualificação, na forma que
a lei determinar;

CONSIDERANDO  que  o  município  é  pessoa  jurídica  de  direito  público
interno;

CONSIDERANDO  que  as  Secretarias  Municipais  são  órgãos  públicos  da
Administração Pública Direta  Municipal;

CONSIDERANDO que o art. 68 da lei Municipal nº 2571/00 (Código de Obras
e Posturas do Município) proíbe propagandas em fachadas de prédios públicos,
escolas, museus, igrejas, teatros ou que de algum modo possam prejudicar os
aspectos paisagísticos da cidade, seus panoramas e monumentos;
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CONSIDERANDO que nos termos do art. 163, parágrafo único, inciso II c/c
art. 167, ambos do Código Penal Pátrio,  constitui crime de dano qualificado
destruir, inutilizar ou deteriorar o patrimônio da União, Estado, Município,
Empresa  concessionária  de  serviços  público  ou  sociedade  de  economia
mista, tratando-se de delito de ação pública incondicionada

O Membro do Ministério Público signatário RECOMENDA:

Que  o(a)  Excelentíssimo(a)  Secretário(a)  Municipal  de  (Recomendação
direcionada  às  Secretarias  Municipais  de  Juazeiro  do  Norte/CE)  de
Juazeiro  do  Norte-CE adote  as  medidas  cabíveis  para  proibir  qualquer
pichação nas fachadas dos prédios públicos municipais,  tenham elas,  ou
não, caráter publicitário, bem como, adote incontinenti providências para
restaurar os bens públicos que foram objeto de tais condutas, sob pena do
Ministério  Público  tomar  as  providências  judiciais  cabíveis  para
preservação dos bens públicos retro-citados.

Por oportuno, requisita que Vossa Excelência,  no prazo de 10(dez) dias úteis, a
contar  da presente  recomendação,  preste  informações devidamente instruídas
com documentos acerca da satisfação  do recomendado, ou os motivos de não
fazê-lo.

Juazeiro do Norte-CE, 23 de maio de 2016.

Efigênia Coelho Cruz
Promotora de justiça
RG-334 PGJ/CE        
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