
MINISTÉRIO PÚBLICO DO CEARÁ
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

PROMOTORIA DO MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DE
MARACANAÚ

                                                                                                      

RECOMENDAÇÃO Nº 22/2016

OBJETO:   ADOÇÃO  DE
PROVIDÊNCIAS  PARA  A
DEMOLIÇÃO/RETIRADA  DE
OCUPAÇÃO  IRREGULAR  DE
ESPAÇO  PÚBLICO  NO  ÂMBITO  DO
MUNICÍPIO 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 no RESP n.º 166714/SP;

CONSIDERANDO a lei do parcelamento do solo, Lei n. 6.766/79, impõe ao Poder
Público o dever de preservação e recuperação dos espaços livres, praças, áreas
verdes e  institucionais  componentes  do  meio  ambiente  urbano,  bens  do
patrimônio público e social, ressaltando: “Art. 17. Os espaços livres de uso comum, as
vias e praças, as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos,
constantes do projeto e do memorial descritivo, não poderão ter sua destinação alterada
pelo  loteador,  desde a  aprovação  do  loteamento,  salvo  as  hipóteses de  caducidade da
licença ou desistência do loteador, sendo, neste caso, observadas as exigências do art. 23
desta Lei”.

CONSIDERANDO  a  disciplina  expressa  do  Código  Civil:  Art.  99.  São  bens
públicos: 
I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças; 

CONSIDERANDO o  que  versa  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  no  seguinte
julgado:  “Inexistência de ilegalidade ou abusividade do exercício do Poder
de Polícia para demolir construções irregulares decorrentes de invasão de
área 'non aedificandi' do Município”.  (STJ, RMS n.º 11688/RJ, 2.ªT, Rel. Min.
Peçanha Martins, j. 18/4/2002);



CONSIDERANDO o regime do Código Florestal  (Lei Federal n.º  12.651/2012):
“Art.  3.º  Para  os  efeitos  desta  Lei,  entende-se  por:  XX  -  área  verde  urbana:  espaços,
públicos ou privados, com predomínio de vegetação, preferencialmente nativa, natural ou
recuperada, previstos no Plano Diretor, nas Leis de Zoneamento Urbano e Uso do Solo do
Município,  indisponíveis  para  construção  de  moradias,  destinados  aos  propósitos  de
recreação, lazer, melhoria da qualidade ambiental urbana, proteção dos recursos hídricos,
manutenção ou melhoria paisagística, proteção de bens e manifestações culturais”;

CONSIDERANDO o  que ensina  a  doutrina  sobre  a matéria:  “os  espaços  não  -
edificáveis de domínio público são elementos componentes da estrutura urbana, como as
vias de circulação, os quais se caracterizam como áreas “non aedificandi”, vias de comunicação e
espaços livres,  áreas verdes, áreas de lazer e recreação” (JOSÉ AFONSO DA SILVA, Direito
Urbanístico Brasileiro, 6ª Ed., 2010, p. 268);

CONSIDERANDO  a  proibição  de  apossamento  de  bens  públicos  de  uso
comum (STJ, Resp n.º 11988/SP);

CONSIDERANDO o entendimento da doutrina “que a demolição de obra clandestina
pode ser efetivada mediante ordem sumária da Prefeitura e que o ato ilegal de particular que
constrói sem licença rende ensejo a que a Administração use o poder de polícia que lhe é
reconhecido para embargar, imediata e sumariamente, o prosseguimento da obra e efetivar
a demolição do que estiver irregular, com seus próprios meios, sem necessidade de um
procedimento formal anterior, porque não há licença ou alvará a ser invalidado. Basta a
constatação  da  clandestinidade  da  construção,  pelo  auto  de  infração,  para  o  imediato
embargo e ordem de demolição”.  (HELY LOPES MEIRELLES, Direito De Construir,  10.ª ed.,
2011, p. 227); 

CONSIDERANDO que no Procedimento Preparatório n° 2015/272583, em trâmite
na Promotoria de Justiça do Meio Ambiente e Controle Urbano de Maracanaú,
aponta  que  o  empreendimento  situado  na  Rua  31,  esquina  com  n°183,
Jereissati I, Maracanaú/CE, realizou ampliação do estabelecimento em uma
área pública (verde), bem como ficou constatada a irregularidade pelos Fiscais
de Urbanismo da Secretaria de Meio Ambiente e Controle Urbano de Maracanaú,
através do ofício n°63/2016.

CONSIDERANDO  ainda o que dispõe a Lei de Improbidade Administrativa (Lei
n.º 8.429/92):  “Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao
erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio,
apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas
no art.  1º desta lei,  e notadamente:  II  -  permitir  ou concorrer para que pessoa física ou
jurídica privada utilize  bens, rendas, verbas ou valores integrantes do  acervo patrimonial
das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem a observância das formalidades legais
ou regulamentares aplicáveis à espécie;”.

CONSIDERANDO   ainda o artigo 68 da Lei n.º 9.605/98: “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)  Ao Município de Maracanaú,  por  meio de sua Secretaria  de Meio Ambiente,
DEMOLIÇÃO da AMPLIAÇÃO do empreendimento que se encontra em área verde,
situado na Rua 31, esquina com n°183, Jereissati  I,  Maracanaú/CE,  devendo
encaminhar o resultado das providências administrativas tomadas no prazo de 30
(trinta) dias.

2) Enviem-se cópias para: a) o Exmo. Secretário do Meio Ambiente do Município de
Maracanaú; b) ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Ceará,
para fins de conhecimento.

Maracanaú, 15 de junho de 2016.

Fabrício Barbosa Barros
Promotor de Justiça


	RECOMENDAÇÃO Nº 22/2016

