
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MEIO AMBIENTE DE MARACANAÚ

RECOMENDAÇÃO N.º 30/2016

OBJETO:  ANULAÇÃO  DE  LICENÇA
AMBIENTAL  DE  OPERAÇÃO  DO
RESTAURANTE  POPULAR  POR
DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 2.º DA LEI
ESTADUAL  N.º  13.556/2004  QUE  DISPÕE
SOBRE  A  SEGURANÇA  CONTRA
INCÊNDIOS  E  DÁ  OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

 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 os termos da Recomendação n.º 10/2015,
expedida em maio de 2015, cujo conteúdo proibia a expedição de qualquer tipo de
licença aos empreendimentos que não dispusessem do certificado de conformidade
do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará;

CONSIDERANDO  que  nos  autos  do  procedimento  n.º
2015/295965 foi constada a expedição de licença ambiental de operação n.º 050-
06/2016 pela Secretaria do Meio Ambiente de Maracanaú e Controle Urbano de
Maracanaú  –  SEMAM,  em  favor  do  Restaurante  Popular  do  Município  de
Maracanaú, desconsiderando a inexistência do atestado de conformidade do Corpo
de Bombeiros do Estado do Ceará, conforme informado por sua Coordenadoria de
Atividades Técnicas – CAT no ofício n.º 232/2016 – CAT/CBMCE 
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CONSIDERANDO o que está expressamente previsto na Lei
Municipal n.º 729/2000 (Código de Obras e Posturas do Município de Maracanaú:
“Art. 4.º - Toda construção, reforma, ampliação de edifícios, bem como demolição parcial ou total,
efetuadas por particulares ou entidade pública, a qualquer título, assim como obras ou serviços
executados em logradouros públicos, serão regulados pela presente Lei,  obedecidas,  no que
couber, as disposições federais e estaduais relativas à matéria e as normas vigentes da ABNT e
do Código de Segurança contra Incêndio, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado”.

CONSIDERANDO  também a determinação da Lei  Estadual
n.º  13.556/2004  (Dispõe  sobre  a  segurança  contra  incêndios  e  dá  outras
providências): “Art.2º. A expedição de licenças para construção, funcionamento de quaisquer
estabelecimentos ou uso de construção, nova ou antiga, dependerão de prévia expedição, pelo
órgão próprio do Corpo de Bombeiros, de Certificado de Conformidade do Sistema de Proteção
contra Incêndio e Pânico”.

CONSIDERANDO  que o  “licenciamento  é  pautado  por  princípios
específicos,  como  o  da  prevenção,  o  da  precaução,  o  do  poluidor/pagador  e  o  do
desenvolvimento sustentável, e é por isso que as licenças não são definitivas e são passíveis de
revisão quando o interesse público o justifique”.  (in  Licenciamento Ambiental – Aspectos
Teóricos e Práticos, TALDEN FARIAS, Editora Forum, 3.ªed., 2011, p. 184)

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 o  caráter  irreversível  dos  danos
deflagrados contra o meio ambiente, exigentes de proteção rápida e preventiva, de
modo que não seja submetido a uma posterior responsabilização de danos, mas –
sim - a uma efetiva restauração e recomposição do meio ambiente eventualmente
agredido;

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 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”.

1)  VEM  RECOMENDAR  AO  MUNICÍPIO  DE  MARACANAÚ,  por  meio  da
Secretaria do Meio Ambiente e Controle Urbano de Maracanaú 
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 a anulação da licença ambiental de operação    n.º 050-06/2016, a considerar
que emitida sem a apresentação do certificado de conformidade do Corpo de
Bombeiros, descumprindo o artigo 2.º da Lei Estadual n.º 13.556/2004, motivo
pelo qual deve encaminhar informações sobre as medidas adotadas em até 30
(trinta) dias.

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

Maracanaú, 7 de novembro de 2016.
                    

                                  Fabrício Barbosa Barros
                           Titular da Promotoria de Justiça 
                           do Meio Ambiente de Maracanaú

                 

             


