MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE

RECOMENDAÇÃO N° 002/2022

O MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO, por meio
do 2° Promotor de Justiça Cível da Comarca de Santa Cruz do
Capibaribe, no uso das atribuições conferidas pelos artigos 127 a 129 da
Constituição da República; pelos artigos 26, incisos I e V; e 27,
parágrafo único, único, inciso IV, da Lei Federal nº 8.625/93 - Lei
Orgânica Nacional do Ministério Público e pela Resolução 03/2019 do
CSMPPE e;
CONSIDERANDO ser o Ministério Público 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 e tendo entre suas atribuições
institucionais promover o inquérito civil e a ação civil pública para a
proteção do patrimônio público e social;
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CONSIDERANDO que o artigo 225, caput, da
Constituição Federal assegura que “Todos tem direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à
sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e a coletividade o
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações;
CONSIDERANDO que, nos termos da Resolução RESCSMP nº. 003/2019, o Órgão de Execução do Ministério Público, para
garantir a melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem
como dos demais interesses, direitos e bens cuja defesa lhe caiba
promover, poderá expedir Recomendações aos diversos órgãos, de
ofício ou mediante provocação;
CONSIDERANDO que, conforme dispõe o artigo 53 da
citada Resolução, “A recomendação é instrumento de atuação
extrajudicial do Ministério Público por intermédio do qual este expõe,
em ato formal, razões fáticas e jurídicas sobre determinada questão,
com o objetivo de persuadir o destinatário a praticar ou deixar de
praticar determinados atos em benefício da melhoria dos serviços
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públicos e de relevância pública ou do respeito aos interesses, direitos e
bens defendidos pela instituição, atuando, assim, como instrumento de
prevenção de responsabilidades ou correção de condutas.”;
CONSIDERANDO que, esta 2ª Promotoria de Justiça
Cível, como também as Promotorias de Justiças Criminais, dessa
Comarca, receberam inúmeras reclamações da população local e dos
Órgãos de Segurança Pública do Município de Santa Cruz do Capibaribe,
em especial Vigilância Sanitária e Guarda Municipal, acerca da
ocorrência de poluição sonora, realizada nos mais diversos
empreendimentos comerciais, em especial restaurantes, bares e
similares, sempre equipados com sistema de som, perturbando o
sossego e comprometendo a saúde dos munícipes;
CONSIDERANDO que, a utilização abusiva de
instrumentos sonoros como amplificadores e caixas de som, os quais
promovem “música ao vivo” são feitos em horários diversos, sem
regulamentação e regramento, inclusive, durante a noite e madrugada,
mesmo nas cercanias de imóveis residenciais;
CONSIDERANDO que a poluição sonora e o abuso da
utilização de equipamentos de som podem constituir contravenção
penal, em perturbação de sossego e violação da paz pública, conforme
estabelece o artigo 42, inciso III, da Lei das Contravenções Penais
(Decreto Lei n° 3688/41), “perturbar alguém, o trabalho ou sossego
alheio, abusando de elementos sonoros ou sinais acústicos, e outros;
CONSIDERANDO que, a Lei Estadual n° 12.789/2005
prevê no seu art. 1° que, “É proibido perturbar o sossego e o bem-estar
público com ruídos, vibrações, sons excessivos ou incômodos de
qualquer natureza, produzidos por qualquer meio ou forma que
contrariem os níveis máximos de intensidade auditiva, fixados por lei;
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CONSIDERANDO que, a emissão de ruídos produzidos
por atividades comerciais e industriais de qualquer espécie, prestação
de serviços, inclusive de propaganda, bem como religiosas, sociais e
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recreativas ou outros que possam produzir distúrbios sonoros em
unidades residenciais ou áreas de silêncio, deverão atender aos limites
máximos permissíveis de ruídos, de acordo com a tabela disposta no
art. 15 da Lei Estadual n° 12.789/2005.
CONSIDERANDO que, nos termos da Lei Estadual n°
12.789/2005, art. 10, c.c art. 12, parágrafo único, o infrator está sujeito
a multa, que varie de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 5.000,00 (Cinco
mil reais), além da interdição da atividade, fechamento do
estabelecimento, apreensão da fonte causadora da infração e demais
sanções previstas nos dispositivos supracitados;
CONSIDERANDO que, os estabelecimentos em
questão devem assegurar a perfeita função social dos imóveis, tanto
próprios quanto lindeiros, devendo, ainda, desobstruir vias, abster-se de
ocupar
calçadas
públicas,
praças
ou
qualquer
outro
espaço/equipamento público para o exercício da atividade comercial,
sem tolhimento de qualquer espécie de direitos inerentes a propriedade
de lindeiros ou violação ao interesse público;
CONSIDERANDO que, cabe a Polícia Militar de
Pernambuco, Guarda Civil Municipal, Companhia de Trânsito e
Transporte Urbano, Vigilância Sanitária, e demais órgãos competentes
exercerem o poder de polícia para fiscalização do cumprimento integral
dos dispositivos legais supramencionados;
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sonoros, tais como amplificadores, caixas de som, e similares, para
promoverem “música ao vivo” ou de qualquer outro modo emitir ruídos,
não ultrapasse às 22:00h, e nos finais de semana NÃO ultrapasse às
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01h00 da manhã, em especial em locais lindeiros a imóveis residenciais;
3. Que busquem, junto aos órgãos competentes do
poder público Municipal, Estadual e Federal as licenças necessárias para
funcionamento de seus estabelecimentos e regularização formal e
material de suas atividades empresárias;
4. Que, mediante a intenção de realização de
eventos, tais como festas, shows, os quais se preveja a aglomeração de
número considerável de pessoas, busquem junto aos órgãos
competentes Municipais a PERMISSÃO para realização do evento, com a
emissão do alvará necessário;

5. RECOMENDAR ao Comandante da Companhia de
Polícia Militar neste Município, ao Diretor da Guarda Civil Municipal e ao
Diretor da Companhia de Trânsito e Transporte Urbano, Diretor da
Vigilância Sanitária que:
5.1 No exercício do poder de polícia, inerentes as
suas atividades, procedam as diligências necessárias para coibir as
práticas dispostas na presente Recomendação, tomando as medidas
necessárias, em especial, apreensão de equipamentos sonoros e
interrupção, parcial ou total das atividades empresariais, com a
eventual lacração do estabelecimento, em decisão administrativa
fundamentada e instruída;
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6. RECOMENDAR a Prefeitura Municipal de Santa Cruz
do Capibaribe que:
6.1 Se necessário, através dos órgãos competentes,
adote as medidas adequadas à aplicação da multa prevista na Lei n°
12.789/2005, como garantia da proteção ao bem-estar, da paz pública e
do sossego público local;
6.2 Que autorize o funcionamento de bares,
restaurantes, barracas ou similares que estejam em situação regular,
em posse do respectivo Alvará de Funcionamento e regularização formal
de exploração empresarial, com a autorização da Vigilância Sanitária
Municipal e do Corpo de Bombeiros, sempre que necessário;
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6.3 Realize a fiscalização nos termos da presente
recomendação.
DETERMINAR à Secretaria desta Promotoria de
Justiça, com atuação na Promoção e Defesa do Patrimônio Público, as
seguintes providências:
1) Registre-se
eletrônico SIM do MPPE;

essa

Recomendação

no

sistema

2) Encaminhe-se cópia da presente recomendação ao
Conselho Superior do Ministério Público e à Corregedoria-Geral do
Ministério Público para conhecimento;
3) Encaminhamento aos destinatários para ciência,
providências e manifestação escrita conforme acima especificado;

comunicação
publicização;

4) Encaminhe-se aos Blogs e demais meios de
de Santa Cruz do Capibaribe/PE, para a devida

5) Encaminhem-se, ainda, cópias da presente
recomendação ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de
Justiça do Patrimônio Público.
6) Remeta-se cópia desta Recomendação à
Secretaria-Geral do Ministério Público para publicação no Diário Oficial,
em espaço próprio.
Santa Cruz do Capibaribe, 20 de abril de 2022.
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Bel. ARIANO TÉRCIO SILVA DE AGUIAR
Promotor de Justiça
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