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RECOMENDAÇÃO Nº 11/2016

OBJETO:  OBSERVÂNCIA  DA  LEI  NOS
COMPROMISSOS  DE  REGULARIZAÇÃO
FIRMADOS  PELA  SEMAM  POR  FALTA  DE
LICENÇA  AMBIENTAL  DE
EMPREENDEDORES DE MARACANAÚ.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, por meio do promotor de justiça
abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com base no art.
129, III, da Constituição Federal de 1988, art. 26, I, da Lei 8.625/93, art. 6º, XX, da Lei
Complementar n.º 75/93;

CONSIDERANDO  que o Ministério  Público  Estadual  possui  legitimidade para  zelar
pela observância da ordem ambiental e urbanística, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça:  “Legitima-se o Parquet a toda e qualquer demanda que vise à defesa do
patrimônio público (neste inserido o histórico, cultural, urbanístico, ambiental, etc), sob o ângulo
material (perdas e danos) ou imaterial (lesão à moralidade). Deveras, o Ministério Público está
legitimado a defender os interesses transindividuais, quais sejam os difusos, os  coletivos e os
individuais  homogêneos.  Precedentes  do  STJ:  AARESP 229226 /  RS,  Rel.  Min.  Castro  Meira,
Segunda  Turma,  DJ  de 07/06/2004;  RESP  183569/AL,  deste  relator,  Primeira  Turma,  DJ  de
22/09/2003; RESP 404239 / PR ;  Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, DJ de 19/12/2002;
ERESP 141491 / SC ; Rel Min. Waldemar Zveiter, Corte Especial, DJ de 01/08/2000”.

CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Federal n.º 6.938/81 (Política Nacional do Meio
Ambiente: “Art. 10.  A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e
atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes,
sob  qualquer  forma,  de  causar  degradação  ambiental  dependerão  de  prévio  licenciamento
ambiental”.   

CONSIDERANDO  também os termos da Resolução CONAMA n.º  237/97:“Art.  2.º  A
localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação de empreendimentos e
atividades  utilizadoras  de  recursos  ambientais  consideradas  efetiva  ou  potencialmente
poluidoras, bem como os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar degradação
ambiental, dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental competente, sem prejuízo de
outras licenças legalmente exigíveis”.

CONSIDERANDO a recorrente conduta da Secretaria do Meio Ambiente de Maracanaú
-  SEMAM  que,  ao  constatar  a  ausência  de  prévia  licença  ambiental  em
empreendimentos  fiscalizados,  tem  firmado  compromissos  formais  de



regularização da atividade,  sem a determinação da suspensão das  atividades
ilegalmente exercidas; 

CONSIDERANDO  que o procedimento de licenciamento  consiste  em expressão do
poder de polícia da Administração Pública, oportunidade em que será possível reunir
os  elementos  necessários  para  estabelecer  as condições,  restrições e  medidas de
controle  quanto  à  localização,  instalação,  ampliação  e  operação  das  atividades
capazes de causar impacto ao meio ambiente, ou mesmo definir se a atividade é viável
ou não;

CONSIDERANDO que nos Termos de Compromisso firmados sequer há pedido de
licença ambiental realizado, de modo que nem informações sobre a possibilidade de
regularização  da  atividade  existem,  materializando  verdadeira  afronta  ao  regime
preventivo que caracteriza o Direito Ambiental Brasileiro;

CONSIDERANDO ainda  os  termos  expressos  do  art.  87,  §1.º  da  Lei  da  Política
Ambiental do Município de Maracanaú (Lei n.º 1.232/2007): “Iniciadas as atividades de
implantação  e  operação,  antes  da  expedição  das  respectivas  licenças,  constitui  infração  e  o
dirigente  do  órgão  Executor  do  Sistema  Municipal  do  Meio  Ambiente  deverá,  sob  pena  de
responsabilidade funcional, comunicar o fato às entidades financiadoras dessas atividades, às
entidades  financiadoras,  ao  Ministério  Público  e  aos  órgãos  ambientais  competentes,  sem
prejuízo da imposição de penalidades, e adotar as medidas administrativas de interdição (parcial
ou  total),  judiciais,  de  embargo  e  outras  providências  cautelares”.

CONSIDERANDO que a medida para a ausência de licença ambiental de atividades
potencialmente poluidoras é a imediata interdição, a teor da uniforme jurisprudência : “O
licenciamento  ambiental  é  requisito  imprescindível  para  as  pessoas  físicas  ou  jurídicas  que
vierem  a  construir,  instalar,  ampliar  e  funcionar  estabelecimentos  e  atividades  que  utilizam
recursos  ambientais  considerados  efetiva  e  potencialmente  poluidores,  bem  como  aqueles
capazes,  de  qualquer  forma,  de  causar  degradação  ambiental.  Diante  da  ausência  do
licenciamento correta se mostra a  aplicação da penalidade de  embargo/interdição pelo órgão
competente,  porque  tem o  dever  de  fiscalizar  e  aplicar  a  legislação  pertinente,  sob  pena de
responsabilidade e ofensa ao princípio constitucional da legalidade”. (TJMT, Ap 67701/2013, DESA.
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/02/2015, Publicado
no DJE 23/02/2015); “ADMINISTRATIVO. AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  EM  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.
AUSÊNCIA  DE  CONCESSÃO,  PELO  ÓRGÃO  ESTADUAL  COMPETENTE  (SEMACE),  DE
LICENCIAMENTO  PARA  FINS  DE  FUNCIONAMENTO.  SUSPENSÃO  DAS  ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS.  POSSIBILIDADE.  AGRAVO  CONHECIDO  E  DESPROVIDO.  1.  Constatada
irregularidade,  no  âmbito  de  Ação  Civil  Pública,  por  meio  de  documentação  idônea,  que  a
empresa  Agravante  não  possuía  a  licença  ambiental  legalmente  exigida  para  o  seu
funcionamento, é de ser mantida a decisão liminar que suspende  suas atividades. Possibilidade
que exsurge da exegese do art. 14, IV e §1º, da Lei nº 6.938/81. 2. Agravo conhecido e desprovido”.
(22006-81.2008.8.06.0000/0 - AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravado : SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO
AMBIENTE  Agravante  :  VS  COMERCIAL DE  PETROLEO  LTDA Relator(a).:  Desa.  MARIA NAILDE  PINHEIRO  NOGUEIRA
Acordam: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 2ª Câmara  Cível
em  conhecer  e  negar  provimento  ao Agravo  de  Instrumento  nº  22006-81.2008.8.06.0000/0)

CONSIDERANDO que os termos de compromisso que estão sendo realizados nesses
casos  expressam verdadeiras  autorizações  de  funcionamento,  sem  respaldo  legal,
incorrendo na conduta criminal descrita na Lei Federal n.º 9.605/98: “Art. 67. Conceder o
funcionário público licença, autorização ou permissão em desacordo com as normas ambientais,
para  as  atividades,  obras  ou  serviços  cuja  realização  depende  de  ato  autorizativo  do  Poder
Público: Pena - detenção, de um a três anos, e multa”.

VEM  RECOMENDAR  IMEDIATAMENTE  AO  MUNICÍPIO  DE  MARACANAÚ,  POR
MEIO DE SUA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE – SEMAM:



1)  A INTERDIÇÃO/SUSPENSÃO   das atividades de empreendimentos em que for
constatada a ausência de licença ambiental, não sendo lícita a liberação da atividade
até que se obtenha a devida licença ambiental;

2)   A  OBRIGAÇÃO  DE  CONSIGNAR A  EXPRESSA  PROIBIÇÃO  DE
FUNCIONAMENTO  ATÉ  A  EXPEDIÇÃO  DA  LICENÇA  AMBIENTAL,  nos
compromissos  de  regularização  eventualmente  firmados  com empreendedores  que
não detiverem licença ambiental.

3)  A OBRIGAÇÃO DE ANULAR  os compromissos de regularização já firmados com
prazo  concedido  e  que  não  foram  suspensas  as  atividades  do  empreendimento
carente de licença ambiental.

4) Enviem-se cópias para: a)  o Exmo. Secretário do Meio Ambiente do Município de
Maracanaú,  o qual deverá enviar resposta das providências adotadas em até 30
(trinta) dias; b) ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Ceará, para
fins de conhecimento.

Maracanaú, 27 de maio de 2016.

Fabrício Barbosa Barros
Promotor de Justiça
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