
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MEIO AMBIENTE DE MARACANAÚ

RECOMENDAÇÃO N.º 21/2016

OBJETO:  ADOÇÃO  POR  PARTE  DA
COMPANHIA  DE  DESENVOLVIMENTO
DO  CEARÁ  DE  TODAS  AS
PROVIDÊNCIAS  PARA  O
LICENCIAMENTO  DO  DISTRITO
INDUSTRIAL 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 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 que nos limites  territoriais  do  Município  de
Maracanaú está instalado e em funcionamento o maior Distrito Industrial do Estado do
Ceará, na condição de área específica para receber inúmeras indústrias, o que é fato
notório e incontroverso;

CONSIDERANDO que  a  razão  de  ser  da  concentração
industrial em áreas específicas é não só fomentar a atividade industrial, mas também
proteger  o  patrimônio  ambiental  e  urbanístico  da  cidade,  eliminando,  minorando  e
adequando os seus naturais inconvenientes.

CONSIDERANDO que,  por  meio  do  ofício  n.º
5116/2013/GS/DICOP – GECON, a Superintendência Estadual do Meio Ambiente –
SEMACE  informou  que:  “o  distrito  industrial  não  foi  contemplado  com
licenciamento ambiental como um todo por esta Autarquia. 

CONSIDERANDO  que  o  Município  de  Maracanaú,  em
informação  datada  de  3  (três)  de  maio  de  2016,  precisamente  no  ofício  n.º
22/2016, também informou inexistir procedimento de licenciamento ambiental do
empreedimento Distrito Industrial;

CONSIDERANDO que os distritos industriais possuem regime
jurídico  próprio,  decorrência  dos  seus  graves  impactos  ambientais,  urbanísticos,
sanitários e estruturais, dentre os quais avulta a Lei Federal n.º 6.803/80:  “Art . 1º Nas
áreas críticas de poluição a que se refere o art. 4º do Decreto-lei nº 1.413, de 14 de agosto de 1975, as
zonas  destinadas  à  instalação  de  indústrias  serão  definidas  em  esquema  de  zoneamento  urbano,
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aprovado por lei, que compatibilize as atividades industriais com a proteção ambiental“. Art . 2º As zonas
de  uso  estritamente  industrial  destinam-se,  preferencialmente,  à  localização  de  estabelecimentos
industriais cujos resíduos sólidos, líquidos e gasosos, ruídos, vibrações, emanações e radiações possam
causar perigo à saúde, ao bem-estar e à segurança das populações, mesmo depois da aplicação de
métodos adequados de controle e tratamento de efluentes, nos termos da legislação vigente.  § 1º As
zonas a que se refere este artigo deverão: I - situar-se em áreas que apresentem elevadas capacidade
de assimilação de efluentes e proteção ambiental, respeitadas quaisquer restrições legais ao uso do
solo;  II  -  localizar-se  em  áreas  que  favoreçam  a  instalação  de  infra-estrutura  e  serviços  básicos
necessários  ao  seu  funcionamento  e  segurança;  III  -  manter,  em  seu  contorno,  anéis  verdes  de
isolamento capazes de proteger as zonas circunvizinhas contra possíveis efeitos residuais e acidentes;
Art . 9º O licenciamento para implantação, operação e ampliação de estabelecimentos industriais, nas
áreas críticas de poluição, dependerá da observância do disposto nesta Lei, bem como do atendimento
das  normas e  padrões  ambientais  definidos  pelo  IBAMA,  pelos  organismos estaduais  e  municipais
competentes, notadamente quanto às seguintes características dos processos de produção: I - emissão
de gases,  vapores,  ruídos,  vibrações e  radiações;   II  -  riscos  de  explosão,  incêndios,  vazamentos
danosos e outras situações de emergência;  III - volume e qualidade de insumos básicos, de pessoal e
de tráfego gerados;  IV - padrões de uso e ocupação do solo;  V - disponibilidade nas redes de energia
elétrica, água, esgoto, comunicações e outros;  VI - horários de atividade. 

CONSIDERANDO que os graves impactos ambientais também
incorrem nas exigências da Lei n.º 6.938/81, que instituiu a política nacional do meio
ambiente:“Art. 10. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e
atividades  utilizadoras  de  recursos  ambientais,  considerados  efetiva  e  potencialmente
poluidores,  bem  como  os  capazes,  sob  qualquer  forma,  de  causar  degradação  ambiental,
dependerão  de  prévio  licenciamento  de  órgão  estadual  competente,  integrante  do  Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA, em caráter supletivo, sem prejuízo de outras licenças exigíveis”.

CONSIDERANDO que  a Resolução nº 1/86 do CONAMA, que
dispõe sobre os procedimentos relativos ao Estudo de Impacto Ambiental, já preconiza
a obrigatoriedade do estudo de impacto ambiental em áreas destinadas para Distrito
Industrial e Zonas Estritamente Industriais :"Art. 2º – Dependerá de elaboração de estudo de
impacto ambiental  e respectivo relatório de impacto ambiental - RIMA,  a serem submetidos à
aprovação do órgão estadual competente, e da Secretaria Especial do Meio Ambiente – SEMA, em
caráter supletivo,o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, tais como: XIII -
Distritos industriais e zonas estritamente industriais - ZEI"

CONSIDERANDO que  é  competência  comum a  proteção  do
Meio Ambiente, nos termos da expressa previsão da Constituição Federal de 1988:
“Art.  23.  É competência  comum da União,  dos Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos
Municípios: VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas
formas”;

CONSIDERANDO que o Distrito Industrial de Maracanaú possui
impacto direto e imediato em toda a economia do Estado do Ceará, revelando que o
interesse no atendimento das obrigações legais não está circunscrito aos limites do
Município  de  Maracanaú,  atraindo  também  a  responsabilidade  da  Companhia  de
Desenvolvimento do Ceará, enquanto titular da mencionada área;
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CONSIDERANDO que  a  Secretaria  de  Desenvolvimento
Econômico do Estado do Ceará, por meio do ofício n.º 9/2016, informou que o
posicionamento da Companhia de Desenvolvimento do Ceará é que a área do
Distrito Industrial está regular;

CONSIDERANDO a  firme  jurisprudência  do  SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA: "Para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano ambiental,
equiparam-se quem faz,  quem não faz quando deveria fazer,  quem deixa fazer,  quem não se
importa que façam, quem financia para que façam, e quem se beneficia quando outros fazem".
(Resp n.º 650728/SC, 2.ªT, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 23/10/2007)

CONSIDERANDO que o administrador público é tutelado pelo
princípio da legalidade, com previsão expressa na Constituição Federal (art. 37, caput),
e o seu descumprimento configura ato de improbidade administrativa estampado no
artigo 11 da Lei  de Improbidade Administrativa  (Lei  n.º  8.429/92),  sem prejuízo da
correspondente responsabilização criminal.

CONSIDERANDO que  é  vedada  a  concessão  de  qualquer
benefício  fiscal  e  financiamento  às  indústrias  que  não  estejam  em  situação  de
regularidade ambiental (artigo 12 da Lei Federal n.º 6.803/80 e Artigo 11, parágrafo
único, da Lei Estadual n.º 11.411/87), incluindo-se aí a existência de licença ambiental
específica para áreas criadas e destinadas à atividade industrial, a exemplo do Distrito
Industrial de Maracanaú.

    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   

1) à  COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  DO CEARÁ  para  que adote todas as
providências administrativas no sentido de obter  a necessária  licença ambiental  do
Distrito Industrial de Maracanaú – na condição de espaço específico de instalação de
indústrias, regularizando a situação de ilegalidade com o obrigatório procedimento de
licenciamento  ambiental,  devendo remeter,  em até  30 (trinta)  dias,  informações
sobre as medidas tomadas.

2)  Enviem-se  cópias  para:  a)  o  Presidente  da Companhia  de Desenvolvimento  do
Ceará; b) o Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Ceará, para fins de
conhecimento.

Maracanaú, 14 de junho de 2016.
                    

                                  Fabrício Barbosa Barros
                           Titular da Promotoria de Justiça 
                           do Meio Ambiente de Maracanaú


