
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARACANAÚ DEFESA DO MEIO

AMBIENTE E PLANEJAMENTO URBANO

RECOMENDAÇÃO N.º 16/2016

OBJETO:  INTERDIÇÃO  DO
EMPREENDIMENTO
“CHURRASCARIA  COMPLEXO  –  O
DIASSIS”  DE  PROPRIEDADE  DA
RECLAMADA MARINALVA MENDES
DE  FREITAS  –  AUSÊNCIA  DE
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO.

 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 no. 75/93; 

CONSIDERANDO que  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, a promoção
do inquérito civil e ação civil pública, para a  proteção do meio ambiente e de outros
interesses difusos e coletivos, podendo ainda expedir Recomendações para o melhor
desempenho de suas atribuições;

CONSIDERANDO o  Auto  de  Infração  n.º  0982/2015-  SEMAM,  onde
consta  que  o  empreendimento  não  possui  alvará  de  funcionamento,  estando  em
desacordo com a lei, compete ao Município de Maracanaú, conforme disposto no artigo
8º, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Maracanaú, fazer cessar, no exercício
do poder de polícia administrativa, as atividades que violarem as normas de saúde,
sossego, higiene, segurança, funcionalidade, estética, moralidade e outras de interesse
da coletividade;

CONSIDERANDO o que o Decreto Federal 6514/08 prevê como infração
administrativa:  Art.  66.  Construir,  reformar,  ampliar,  instalar  ou  fazer  funcionar
estabelecimentos, atividades, obras ou serviços utilizadores de recursos ambientais,
considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos
órgãos ambientais competentes, em desacordo com a licença obtida ou contrariando
as normas legais e regulamentos pertinentes;

CONSIDERANDO  o  que  preconiza  o  art.  341  da  Lei  Municipal  nº
729/2000 (Código de Obras e Posturas de Maracanaú):  "Nenhum estabelecimento
comercial,  industrial,  prestador  de  serviço  ou  similar,  poderá  instalar-se  no
Município,  mesmo  transitoriamente,  nem  iniciar  suas  atividades,  sem  prévia
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licença  de  localização  e  funcionamento  emitida  pela  Secretaria  de
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente e a expedição do respectivo alvará";

 
CONSIDERANDO o  entendimento  do  egrégio  Tribunal  de  Justiça  do

Distrito Federal, quando decidiu em sede de Agravo de Instrumento que "a ausência
de  alvará  de  funcionamento,  fato  confirmado  pela  agravante-impetrante,
fundamenta a sanção de interdição do estabelecimento empresarial" (TJ-DF - AG:
174723320098070000  DF  0017472-33.2009.807.0000,  Relator:  VERA  ANDRIGHI,
Data de Julgamento: 17/03/2010, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 05/04/2010, DJ-
e Pág. 74);

CONSIDERANDO também o entendimento da Ministra Laurita Vaz em sede de
medida cautelar:

"MEDIDA  CAUTELAR.  AUSÊNCIA  DOS  PRESSUPOSTOS
AUTORIZATIVOS  DA CONCESSÃO DEFINITIVA DA TUTELA
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ORDENS DE FECHAMENTO EMITIDAS
CONTRA ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS IRREGULARES
NÃO  EFETIVADAS  PELA  ADMINISTRAÇÃO  MUNICIPAL.
VIOLAÇÃO  ÀS  DIRETRIZES  DO  PLANO  DE  ZONEAMENTO
URBANO.  ATO  ADMINISTRATIVO.  PRINCÍPIO  DA
LEGALIDADE  E  DA  AUTO-EXECUTORIEDADE  PELA
ADMINISTRAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL
DA INDEPENDÊNCIA DOS PODERES NÃO CONFIGURADA.
1. O caso em testilha não se enquadra nas hipóteses excepcionais
em  que  esta  Corte  Superior  de  Justiça  tem  conferido  efeito
suspensivo a recurso especial, eis que ausentes os pressupostos
autorizativos à concessão da cautela. 2. As ordens de fechamento
expedidas pela Prefeitura, e reiteradamente descumpridas, devem
ser  efetivadas  em  face  do  princípio  da  legalidade  e  da  auto-
executoriedade dos atos administrativos. 3. O uso e a ocupação
do  solo  urbano  deve  propiciar  a  realização  do  bem  estar
social,  para  isso o Município  deve  promover  a  fiscalização
das  atividades  residenciais  e  comerciais,  não  podendo  ser
conivente com irregularidades existentes. 4. O agente público
está adstrito ao princípio da legalidade, não podendo dele se
afastar  por  razões  de  conveniência  subjetiva  da
administração. Por conseguinte, não há na espécie violação
ao princípio da independência dos poderes. 5. Medida cautelar
improcedente”. (Medida  Cautelar  n.º  4193/SP,  2.ªT,  Rel.  Min.
Laurita Vaz, j. 25/6/2002);

CONSIDERANDO o que dispõe o art.  70, §3.º da Lei n.º 9.605/98:  “A
autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração ambiental é obrigada a
promover  a sua apuração imediata,  mediante processo administrativo  próprio,
sob pena de co-responsabilidade”;



PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARACANAÚ DEFESA DO MEIO

AMBIENTE E PLANEJAMENTO URBANO

CONSIDERANDO     que constitui um dos instrumentos da Política Nacional
do Meio Ambiente    a aplicação de penalidades administrativas  , conforme se vê do
seu art. 9.º, inciso IX da Lei n.º 6.983/81;

CONSIDERANDO ainda o artigo 68 da Lei n.º 9.605/98: “Art. 68. Deixar,
aquele que tiver o dever legal ou contratual de fazê-lo, de cumprir obrigação de
relevante interesse ambiental: Pena - detenção, de um a três anos, e multa.

VEM RECOMENDAR AO MUNICÍPIO DE MARACANAÚ:

1. Através  de  seu  Secretário  de  Meio  Ambiente,  a  interdição  do
estabelecimento "CHURRASCARIA COMPLEXO – O DIASSIS", localizado na Rua
Petrônio Portela, 573, Pajuçara, Maracanaú/CE, diante da ausência de Alvará de
Funcionamento;

2. Enviem-se cópias para: a) Secretaria do Meio Ambiente de Maracanaú, para fins
de conhecimento e providências; b) Conselho Superior do Ministério Público do Estado
do Ceará, para fins de conhecimento.

Maracanaú, 3 de junho de 2016. 
                    

 Fabrício Barbosa Barros
       Promotor de Justiça 

                 

               


