
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE MEIO AMBIENTE DE MARACAN

RECOMENDAÇÃO N.º 38/2016

OBJETO:  INTERDIÇÃO  MATERIAL  DO
EMPREENDIMENTO  DE  PROPRIEDADE
DO SENHOR ANTÔNIO JACINTO DUARTE
(CPF Nº 921.842.943-49).

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 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,  dentre
outras funções, a promoção do inquérito civil e ação civil pública, para a proteção
da ordem urbanística e de outros interesses difusos e coletivos, podendo ainda
expedir Recomendações para o melhor desempenho de suas atribuições;

CONSIDERANDO  que  o  Ministério  Público  Estadual  possui  legitimidade  para
zelar pela observância da ordem urbanística, o que está estampado no artigo 1.º,
inciso  VI,  da  Lei  n.º  7.347/85  (Lei  da  Ação  Civil  Pública),  bem  como  em
consonância com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (RESP n.º
166714/SP);

CONSIDERANDO que no procedimento em trâmite na Promotoria de Justiça do
Meio  Ambiente  e  Controle  Urbano  de  Maracanaú,  registrado  sob  o  n.°
2016/302580,  a  Secretaria  do  Meio  Ambiente  e  Controle  Urbano  –  SEMAM
constatou  em  relatório  de  fiscalização  que  o  empreendimento   COZINHA
MINEIRA  de  propriedade  do  senhor   ANTÔNIO  JACINTO  DUARTE  (CPF
Nº921.842.943-49)  localizado  na  Rua  04/14,  N.°12  –  Industrial,  está
funcionando  sem  o  alvará  de  funcionamento,  conforme  atestado  pelos
fiscais que participaram da diligência.

CONSIDERANDO que o Código de Obras e Posturas do Município de Maracanaú
(Lei nº 729/2000) preconiza: “Art.  341.  Nenhum estabelecimento comercial, industrial,
prestador de serviço ou similar, poderá instalar-se no Município, mesmo transitoriamente,
nem iniciar suas atividades, sem prévia licença de localização e funcionamento emitida pela
Secretaria  de  Desenvolvimento  Urbano  e  Meio  Ambiente  e  a  expedição  do  respectivo
alvará”.
 
CONSIDERANDO que as normas que compõem a ordem urbanística devem ser
observadas impreterivelmente, mesmo porque ensina a doutrina de Hely Lopes
Meireles: "Como  imposições  de  ordem  pública,  as  limitações  urbanísticas  são
imprescritíveis, irrenunciáveis e intrasancionáveis" (Direito de Construir, Malheiros, 2011, p.
110).
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CONSIDERANDO  ainda  o  que  já  decidiu  o  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA:“AGRAVO  REGIMENTAL.  MEDIDA  CAUTELAR.  AUSÊNCIA  DOS
PRESSUPOSTOS  AUTORIZATIVOS  DA  CONCESSÃO  LIMINAR.  ATO  ADMINISTRATIVO.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA AUTO-EXECUTORIEDADE. ORDENS DE FECHAMENTO
EMITIDAS CONTRA ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS IRREGULARES NÃO EFETIVADAS
PELA  ADMINISTRAÇÃO  MUNICIPAL.  VIOLAÇÃO  ÀS  DIRETRIZES  DO  PLANO  DE
ZONEAMENTO URBANO. OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INDEPENDÊNCIA
DOS PODERES NÃO CONFIGURADA. FRAGILIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. I - 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. II - 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.  III  -  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. IV - Agravo improvido”. (AgRg na MC 4.193/SP, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2001, DJ 04/02/2002, p. 317)

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
corresponsabilidade”.

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  e  Controle  Urbano,  A  INTERDIÇÃO do  empreendimento
COZINHA  MINEIRA de  propriedade  do  senhor  ANTÔNIO  JACINTO
DUARTE  (CPF  Nº921.842.943-49),  localizado  na  Rua  04/14,  n.°12  –
Industrial, com a lacração de suas portas e fixação de auto de interdição
até a necessária regularização,  devendo encaminhar o resultado das
providências administrativas tomadas no prazo de até 30 (trinta) dias.

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

                                 Maracanaú, 29 de dezembro de 2016.

                                         Fabrício Barbosa Barros
                                            Promotor de Justiça 


