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RECOMENDAÇÃO Nº 6/2016

OBJETO:  INTERDIÇÃO  MATERIAL  DO
EMPREENDIMENTO  BEBIDAS  E
CONDIMENTOS  ASA  BRANCA LTDA  (CNPJ
N.º 09.497.397/0001-43)

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 a Lei Federal n.º 6.938/81 (Política Nacional do Meio
Ambiente: “Art. 10.  A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e
atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes,
sob  qualquer  forma,  de  causar  degradação  ambiental  dependerão  de  prévio  licenciamento
ambiental”.   

CONSIDERANDO que também os termos da Resolução CONAMA n.º 237/97:“Art. 2.º A
localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação de empreendimentos e
atividades  utilizadoras  de  recursos  ambientais  consideradas  efetiva  ou  potencialmente
poluidoras, bem como os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar degradação
ambiental, dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental competente, sem prejuízo de
outras licenças legalmente exigíveis

CONSIDERANDO que o art.  13, §4.º da Lei Complementar n.º 140:  “A renovação de
licenças ambientais deve ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da
expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva licença, ficando este automaticamente
prorrogado até a manifestação definitiva do órgão ambiental competente.  

CONSIDERANDO o que expressamente dispõe a Resolução do Conselho Estadual do
Meio Ambiente – COEMA n.º 10/2015: ““Art. 8°. As Licenças Prévia (LP), de Instalação (LI), de
Instalação  e  Operação  (LIO),  Licença
Simplificada  (LS)  e  Licença  Simplificada  por  Autodeclaração  (LSA)  terão  validade  pelo  prazo
nela  fixado,  podendo  ser  renovada,  a  requerimento  do  interessado,  protocolizado  em até  60



(sessenta)  dias  antes  do  término  de  sua  validade,  e  a  Licença de  Operação  (LO)  120  (cento
e  vinte)  dias  antes  da  expiração  do  seu  prazo  de  validade.
§  2º.  Caso  o  interessado  protocole  o  pedido  de  renovação antes  do  vencimento  da  licença,
porém após o prazo previsto no  caput  deste artigo, não terá direito à prorrogação automática
de validade a que se refere o parágrafo anterior.

CONSIDERANDO  que  a  Superintendência  Estadual  do  Meio  Ambiente  –  SEMACE
constatou no Relatório de Infração Administrativa Ambiental – RAIA n.º 160/2016 que o
empreendimento  BEBIDAS  E  CONDIMENTOS  ASA  BRANCA  LTDA  (CNPJ  N.º
09.497.397/0001-43)  está  funcionando  sem  licença  ambiental,  uma  vez  que
requereu renovação de licença de operação em 25 (vinte e cinco) de abril  de
2013, quando o prazo de validade da mencionada licença era de 26 (vinte se seis)
de abril  de 2013, além de não atender as exigências já formuladas quanto ao
pedido de renovação efetuado.

CONSIDERANDO que a medida para a ausência de licença ambiental de atividades
potencialmente poluidoras é a imediata interdição, a teor da uniforme jurisprudência : “O
licenciamento  ambiental  é  requisito  imprescindível  para  as  pessoas  físicas  ou  jurídicas  que
vierem  a  construir,  instalar,  ampliar  e  funcionar  estabelecimentos  e  atividades  que  utilizam
recursos  ambientais  considerados  efetiva  e  potencialmente  poluidores,  bem  como  aqueles
capazes,  de  qualquer  forma,  de  causar  degradação  ambiental.  Diante  da  ausência  do
licenciamento correta se mostra a  aplicação da penalidade de  embargo/interdição pelo órgão
competente,  porque  tem o  dever  de  fiscalizar  e  aplicar  a  legislação  pertinente,  sob  pena de
responsabilidade e ofensa ao princípio constitucional da legalidade”. (TJMT, Ap 67701/2013, DESA.
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/02/2015, Publicado
no  DJE  23/02/2015);  “ADMINISTRATIVO.   AGRAVO   DE   INSTRUMENTO   EM   AÇÃO   CIVIL
PÚBLICA.  AUSÊNCIA  DE  CONCESSÃO, PELO ÓRGÃO ESTADUAL COMPETENTE (SEMACE), DE
LICENCIAMENTO  PARA  FINS  DE  FUNCIONAMENTO.   SUSPENSÃO  DAS  ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS.  POSSIBILIDADE.  AGRAVO  CONHECIDO  E  DESPROVIDO.  1.  Constatada
irregularidade,  no  âmbito  de  Ação  Civil  Pública,  por  meio  de  documentação  idônea,  que  a
empresa  Agravante   não  possuía  a  licença  ambiental  legalmente  exigida  para  o  seu
funcionamento, é de ser mantida a decisão liminar que suspende  suas atividades. Possibilidade
que exsurge da exegese do art. 14, IV e §1º, da Lei nº 6.938/81. 2. Agravo conhecido e desprovido”.
(22006-81.2008.8.06.0000/0 - AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravado : SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO
AMBIENTE  Agravante  :  VS  COMERCIAL DE  PETROLEO  LTDA Relator(a).:  Desa.  MARIA NAILDE  PINHEIRO  NOGUEIRA
Acordam: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 2ª Câmara  Cível
em  conhecer  e  negar  provimento  ao Agravo  de  Instrumento  nº  22006-81.2008.8.06.0000/0)

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  BEBIDAS  E  CONDIMENTOS  ASA  BRANCA  LTDA  (CNPJ  N.º
09.497.397/0001-43), 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)  à  Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE  ,   INTERDIÇÃO  do
BEBIDAS E CONDIMENTOS ASA BRANCA LTDA (CNPJ N.º 09.497.397/0001-43),  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.

3) Enviem-se cópias para: a)  o Exmo. Secretário do Meio Ambiente do Município de
Maracanaú; b)  ao  Superintendente  da  SEMACE;  c)  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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