
MINISTÉRIO PÚBLICO DO CEARÁ
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

PROMOTORIA DO MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DE
MARACANAÚ

                                                                                                      

RECOMENDAÇÃO Nº 23/2016

OBJETO:  REVISAR O LICENCIAMENTO
DO  EMPREENDIMENTO  “PARQUE
TAMBOR”  POR  AUSÊNCIA  DE
ANUÊNCIA DO  ÓRGÃO  DE  TRÂNSITO
COM  CIRCUNSCRIÇÃO  SOBRE  A VIA
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 o que preceitua Constituição Federal de 1988:
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União,
dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios  obedecerá  aos  princípios  de
legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e  eficiência  e,  também,  ao
seguinte”;  “Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: II - zelar pelo
efetivo  respeito  dos  Poderes  Públicos  e  dos  serviços  de  relevância  pública  aos
direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua
garantia”;

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 o que expressamente dispõe a Lei Orgânica do
Município  de Maracanaú:  ““Art.  8º  -  Ao Município compete,  concorrentemente:  VIII  -
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  que  o  está  expressamente  previsto  na  Lei
Federal  n.º  9.503/97  (Código  Nacional  de  Trânsito): “Art.  93.  Nenhum  projeto  de
edificação que possa transformar-se em pólo atrativo de trânsito poderá ser aprovado
sem prévia anuência do órgão ou entidade com circunscrição sobre a via e sem que



do  projeto  conste  área  para  estacionamento  e  indicação  das  vias  de  acesso
adequadas”. 

CONSIDERANDO que é pacífico que a Administração Pública
dever  anular  os  seus  próprios  atos  quando  constatada  ilegalidade,  o  que  já  foi
sumulado  pelo  Supremo Tribunal  Federal,  por  meio  do  seu  enunciado  de  n.º473,
primeira parte: “a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios
que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos”;

CONSIDERANDO a previsão da Lei de Improbidade Administrativa
(Lei  n.º  8.429/92):  “Art.  11.  Constitui  ato de improbidade administrativa que atenta
contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os
deveres  de  honestidade,  imparcialidade,  legalidade,  e  lealdade  às  instituições,  e
notadamente: I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso
daquele  previsto,  na  regra  de  competência; II  -  retardar  ou  deixar  de  praticar,
indevidamente, ato de ofício;

CONSIDERANDO que  no  procedimento  administrativo  n.º
2015/207126 restou constatado que o EMPREENDIMENTO “PARQUE TAMBOR” (CNPJ:
09.616.726/0001-28),  situado na Av.  Osório de Paiva,  7815,  Maracanaú/CE, encontra-se
realizando eventos sem a anuência do órgão de trânsito com circunscrição sobre a via em
relação ao Relatório  de Impacto  ao Sistema de Trânsito,  nos  termos do art.  93 da Lei
Federal n° 9.503/97;

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)  Ao Município de Maracanaú, por meio de sua Secretaria de Meio Ambiente, a REVISÃO
DO LICENCIAMENTO do  EMPREENDIMENTO “PARQUE TAMBOR”,  pela  ausência  de
anuência do órgão de trânsito com circunscrição sobre a via, para que NÃO CONTEMPLE A
REALIZAÇÃO  DE  EVENTOS até  que  seja  concedida  a  referida  anuência,  devendo
encaminhar o resultado das providências administrativas tomadas no prazo de 30 (trinta)
dias.

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

       Maracanaú, 21 de junho de 2016.

Fabrício Barbosa Barros
Promotor de Justiça
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