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

RECOMENDAÇÃO N.º 29/2016

OBJETO:  CANCELAMENTO  DE
LICENÇA DE OPERAÇÃO N°961/2012-
DICOP  -  GECON,  CONCEDIDA  AO
EMPREENDIMENTO  -  RHS
INDUSTRIA  E  SERVIÇOS  LTDA  –
CNPJ:  02.769.119/0001-59,  POR
DESCUMPRIMENTO  DAS
CONDICIONANTES  IMPOSTAS  NA
LICENÇA  DE  OPERAÇÃO
CONCEDIDA AO EMPREENDIMENTO.

  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 a SEMACE enviou a esta Promotoria de
Justiça o ofício n°5938/2012/GS/DIFIS junto o Auto de Infração n°M201206062501-
AIF, lavrado em face de Lançar substâncias oleosas, provenientes da usina de asfalto,
em desacordo com as exigências estabelecidas em leis. (fls. 07).

   CONSIDERANDO  que o empreendimento tinha a Licença de
Operação  n°327/2010-DICOP-GECON  com  validade  até  19/04/2012,  depois  fez  a
renovação  da  Licença  de  Operação  n°961/2012-DICOP-GECON  com  validade  até
27/09/2016.

  CONSIDERANDO que com base nas informações apresentadas
pelos órgãos fiscalizadores e licenciadores ambientais, o reclamado não apresentou os
seguintes documentos: Relatório de Acompanhamento e Monitoramento Ambiental –
RAMA,  Relatórios  de  automonitoramento  das  emissões  atmosféricas  oriundas  do
tambor secador misturador rotativo, da caldeira de fluído térmico e da movimentação
dos agregados (pós de pedra e brita), Relatórios  de acompanhamentos das ações
referentes a implantação dos projetos de contenção de pó e poeira e Comprovação da
construção de bacias de contenção com piso impermeável  no local  onde estão os
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tanques de armazenamento das matérias-primas. Descumprindo as condicionantes da
Licença de Operação n° 961/2012-DICOP-GECON concedida ao empreendimento.

  CONSIDERANDO  que o representante da empresa informou
que  os  “Relatórios  de  acompanhamento  e  monitoramento  ambiental  –  RAMA,
referentes aos anos de 2014 e 2015 como também os relatórios de automonitoramento
das atmosféricas e os demais requisitados não foram emitidos, pois a empresa está
inativa devido a uma crise financeira como também pela falta de obras”.  

CONSIDERANDO que as condicionantes fixadas na Licença
de  Operação  n°  961/2012-DICOP-GECON  devem  ser  obedecidas  para  a
manutenção da Licença de Operação adquirida, a fim de garantir a observância dos
limites impostos pelo órgão licenciador, depois de aprovado o projeto apresentado
pelo empreendimento licenciado;

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 a  possibilidade  da  modificação  das
condicionantes, bem como da suspensão ou cancelamento da licença ambiental
concedida, nos termos do art. 19 da Resolução CONAMA 237/97, estabelecendo
que “O  órgão  ambiental  competente,  mediante  decisão  motivada,  poderá modificar  os
condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar uma licença expedida,
quando ocorrer: I - Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais; II -
Omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença; III -
superveniência de graves riscos ambientais e de saúde (grifo nosso).

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 as  informações  constantes  no
Procedimento  Preparatório nº  2014/83578,  tendo  como  reclamado  o
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empreendimento  denominado  RHS  INDUSTRIA  E  SERVIÇOS  LTDA  CNPJ
N°02.769.119/0001-59, possuidor da Licença de Operação n°961/2012 – DICOP -
GECON;

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  SUPERINTENDENTE  ESTADUAL  DO  MEIO
AMBIENTE - SEMACE

I –  anular imediatamente a Licença de Operação n°961/2012-DICOP-GECON,
concedida  ao  empreendimento RHS  INDUSTRIA  E  SERVIÇOS  LTDA,  por
descumprimento  das  condicionantes  impostas  na  Licença  de  Operação
concedida, devendo informar em até 30 (trinta) dias as providências adotadas
com cópias dos atos praticados.

2) Enviem-se cópias da presente Recomendação Ministerial para:
a) Superintendente Estadual do Meio Ambiente – SEMACE; b)Secretário de Meio
Ambiente e Controle Urbano; c) Conselho Superior do Ministério Público do Estado
do Ceará, para fins de conhecimento.

Maracanaú, 19 de setembro de 2016.

Fabrício Barbosa Barros
Promotor de Justiça 

           Titular da Promotoria de Defesa do Meio Ambiente
 e Planejamento Urbano


