
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO

DE MARACANAÚ

RECOMENDAÇÃO N.º 36/2016

OBJETO:  ADOÇÃO  DE  MEDIDAS
PARA  A  DEMOLIÇÃO/RETIRADA  E
PROIBIÇÃO DE OCUPAÇÃO ILEGAL
DE  ÁREA  VERDE  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 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);
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CONSIDERANDO a proibição de apossamento de bens públicos de uso
comum (STJ, Resp n.º 11988/SP); 

CONSIDERANDO  que  no  Procedimento  Preparatório  n.º  2016/302772,  em
trâmite  na  Promotoria  de  Justiça  do  Meio  Ambiente  e  Controle  Urbano  de
Maracanaú,  constatou-se que o empreendimento de propriedade do senhor
JOÃO  CARLOS  SILVA  DE  CASTRO/ROGER  DOS  SANTOS  LEMOS
(RESTAURANTE E CHURRASCARIA ROMAVILLE) (Rua: 17 - B, n.º31/33 –
Industrial) realizou construção e ocupa área verde, conforme ofício SEMAN n.º
63/2016.

CONSIDERANDO que o Auto de Interdição n°0511/2015 apresenta uma séria
de  ocorrências  envolvendo  o  empreendimento  mencionado,  registrando-se
funcionamento sem Alvará de Funcionamento;

CONSIDERANDO que,  em  fiscalização  realizada  pela  Secretaria  do  Meio
Ambiente e Controle Urbano de Maracanaú no dia 08 (oito) de abril de 2016
(ofício n.º 63/2016), persiste a construção no local, além da ocupação de área
verde;

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 também  o  entendimento  da  jurisprudência:  “Apelação  –
Ambiental – Construção ilegal em área verde de loteamento – Sentença que determina a
demolição das construções e a recuperação da vegetação. Preliminares. Alegação de
cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide Inocorrência Prova
pericial desnecessária. Coisa julgada inexistente Ação anterior ajuizada por vizinhos do
imóvel  Ausência  de  identidade  de  partes  e  causa  de  pedir.  Interesse  processual
presente Demolição e recuperação ambiental não demonstradas Tutela jurisdicional que
ainda se mostra necessária. Mérito Questão fática incontroversa Irregular a construção,
deve  ocorrer  a  demolição e  a  reparação  ambiental  Irrelevância  da  concessão  de
autorização pela municipalidade Questão que se resolve em perdas e danos Obrigação
de reparar o dano é propter rem e tem natureza objetiva. Recurso desprovido”.  (TJSP,
Apel. Cível n.º 1997-22.2002.8.26.0075, 2.ª Câm. Direito Ambiental, Rel. Desemb. Souza Nery,
j. 24/10/2013)

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
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patrimonial  das  entidades mencionadas no  art.  1º  desta  lei,  sem a observância  das
formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;”.

  
VEM RECOMENDAR:

1) Ao Município de Maracanaú por meio de seu Prefeito Municipal e
de seu Secretário do Meio Ambiente e Controle Urbano, além da
sua  Procuradoria  Jurídica,  seja  iniciado  procedimento
administrativo  para  demolição/retirada  da  construção  irregular,
cumulado com proibição de uso/ocupação realizada em Área Verde
(empreendimento de propriedade do senhor JOÃO CARLOS SILVA
DE  CASTRO/ROGER  DOS  SANTOS  LEMOS  (RESTAURANTE  E
CHURRASCARIA ROMAVILLE), localizado na Rua: 17-B, n.º31/33 –
Industrial),  devendo adotar todas as medidas necessárias para a
proteção da Área Comunitária ocupada, inclusive a propositura de
medida judicial cabível, caso seja necessário;

2) Fixa-se prazo de 30 (trinta) dias para que seja enviada à Promotoria
de Defesa do Meio Ambiente e Planejamento Urbano comprovante
da  abertura  do  procedimento  administrativo  e  das  medidas
adotadas pelo Município de Maracanaú.

3) Enviem-se  cópias  para:  a)  Prefeito  Municipal  de  Maracanaú;  b)
Secretário do Meio Ambiente e Controle Urbano; c) Procuradoria-Geral
do Município de Maracanaú; d) Conselho Superior do Ministério Público
do Estado do Ceará, para fins de conhecimento.

Maracanaú, 27 de dezembro de 2016.
    

                       Fabrício Barbosa Barros
                           Promotor de Justiça 
        Titular da Promotoria de Defesa do Meio Ambiente
                         e Planejamento Urbano


