
MINISTÉRIO PÚBLICO DO CEARÁ
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

PROMOTORIA DO MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DE
MARACANAÚ

                                                                                                      

RECOMENDAÇÃO Nº 5/2016

OBJETO:  INTERDIÇÃO  MATERIAL  DO
EMPREENDIMENTO  HOME  CENTER  LIMA
FREIRE  (CNPJ  N.º  02.854.129/0002-73)  –
SIMPLIFIQUE HOME CENTER.

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  o  que  dispõe  o  artigo  12  do  Código  de  Obras  e  Posturas  do
Município de Maracanaú: Art. 12 – Para atender aos objetivos desta Lei, nenhuma obra, serviço
ou instalação poderá ser iniciada sem a respectiva licença do órgão competente da Administração
e mediante o pagamento da taxa respectiva, exceto os casos previstos nesta Lei;

CONSIDERANDO que o Código de Obras e Posturas do Município de Maracanaú (Lei
nº 729/2000) preconiza:  “Art.  230  -  No  passeio  ou  leito  das  vias  e  logradouros  públicos,
em  praças, canteiros e jardins, nas praias, em qualquer terreno, assim como ao longo, ou no leito
dos  rios,  canais,  córregos,  lagos  e  depressões,  é  proibido  depositar  lixo,  resíduos, detritos,
animais mortos,  material  de  construção e entulhos,  mobiliário  usado,  folhagem,  material   de
podações,  resíduos de  limpeza de fossas  ou  de  poços  absorventes, óleo, gordura, graxa,
tintas e qualquer material ou sobras”; “Art.  288  -  Compete  à  Administração  zelar  pelo  bem
estar  público,  impedindo  o  mau uso da propriedade particular e o abuso do exercício dos
direitos individuais que  afetem a coletividade.    Parágrafo único  - Para  atender  as  exigências
do  presente  artigo o  controle e  a fiscalização  da  Administração  deverá  desenvolver-se  no
sentido  de  assegurar  a moralidade pública, o sossego público, a ordem nos divertimentos e
festejos públicos, a utilização  adequadas  das  vias  públicas,  a  exploração  ou  utilização  dos
meios  de publicidade e propaganda nos logradouros públicos ou em qualquer lugar de acesso
ao público, além de outros campos que o interesse social exige”.

CONSIDERANDO que  o  art.  72,  inciso  VII,  da  Lei  n.º  9.605/98  autoriza,  como
penalidade administrativa, o embargo da atividade, além da disciplina conferida pela



Lei Municipal n.º 1232/2007 (instituiu a Política Municipal do Meio Ambiente), no art. 8.º,
inciso IX, art. 120, §7.º e em especial: “Art. 105 - Quando o dano exigir imediata intervenção
do Poder Público para evitar malefícios ao ambiente natural  e construído e à saúde do meio
ambiente  e  da  população,  o  fiscal  está  autorizado  a  agir  prontamente  no sentido  de  coibir  a
gravidade do dano, apreendendo o produto,  instrumento,  embargando a obra ou atividade ou
interditando temporariamente a fonte de distúrbio”. 

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, ainda, o art. 183 da Lei Orgânica do Município de Maracanaú, que
diz: "as condutas e atividades lesivas ao meio ambiente ou ao patrimônio cultural sujeitarão os
infratores à sanções administrativas com aplicação de multas diárias e progressivas nos casos
de  continuidade  ou  reincidência,  incluídas  a  redução  do  nível  de  atividade  e  a  interdição,
independentemente da obrigação dos infratores de restaurar os danos causados";

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).

CONSIDERANDO que  a  autoexecutoriedade  dos  atos  da  Administração  Pública  é
inata ao poder de polícia administrativa, especialmente quando exercido para a tutela
da  ordem  urbanística  e  ambiental,  nos  termos  da  jurisprudência  do  SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA: “ADMINISTRATIVO. CONTROLE AMBIENTAL. A AUTORIDADE PODE,
PARA  EVITAR  DANOS  AO  MEIO  AMBIENTE,  PRATICAR  ATOS  EXECUTORIOS.  RECURSO
ORDINARIO IMPROVIDO”. (RMS/MG n.º 8294, 2.ªT, Rel. Ari Pagendler, j. 10/3/1998)

CONSIDERANDO que  no  procedimento  administrativo  n.º  2016/323359  restou
constatado  que  o  EMPREENDIMENTO  HOME  CENTER  LIMA  FREIRE  (CNPJ  N.º
02.854.129/0002-73)  –  SIMPLIFIQUE  HOME  CENTER  exerce  suas  atividades  sem  o
necessário alvará de funcionamento, bem como dispõe vários produtos de seu comércio no
passeio público, conforme atestado pelo auto de infração n.º 277/2016 lavrado pela Secretaria
do Meio Ambiente de Maracanaú – SEMAM;

CONSIDERANDO que depois da autuação realizada pela SEMAM, o empreendimento
permanece em funcionamento e ocupando o passeio público, a teor da constatação
realizada  em  6  (seis)  de  maio  de  2016  pela  Promotoria  de  Justiça  Ambiental  de
Maracanaú;

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,
INTERDIÇÃO  do  EMPREENDIMENTO  HOME  CENTER  LIMA FREIRE  (CNPJ  N.º
02.854.129/0002-73) – SIMPLIFIQUE HOME CENTER, 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 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, 10 de maio de 2016.

Fabrício Barbosa Barros
Promotor de Justiça
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