
MINIST€RIO DO CEARA
PROCURADORIA GiERAL DE JUSTI:GA

2A PROMOTORIA DO MEIO AMBIIENTE E PLANEJAMENTO URBANO

TERMO DE COMPROMISSO DE A'USTAMENTO I)E CONDUTA

Aos 14 (quatorze) dias do m6s de agosto de 2'.0!4, nesta Cida<le e Comarca de Fortaleza, no

edifircio anexo da Procuradoria Geral de Justir;a, na sala da ['romotoria de Justiga do Meio

Ambiente e Planejamento Urbano da Comarr:a tla Capital, is 10f 35, onde presente se achava o
promotor de Justiga, Dr. Jos6 Francisco de Ctlive:ira Filho, titular rla 2a. Promotoria de Justiga
do Meio Ambiente e Planejamento Urbarro da Comarca da Capital, com amparo nos
termos do ar{. LZg,IX, da ConstituigSo Federal c/c o art. 130, D(, da Constituigdo do Estado do
Cear5; o art. 25 da Lei OrgAnica Nacional; o art. 52, X(, do C6digo Estadual do Minist6rio
priblico, e o art.4o e seguintes da Lei Estadual no 13.195/2002, ai compareceu o Sr. GLAUCO
BEZERRA DE MENEZES, brasileiro, pastor, inscrito na carteita de identidade no 830624-84
SSp/CE, Respons5vel Legal da IGREJA MIS;SIONARIA PEI'ENCOSTAL, localizada na Rua
pedro Melo, igO - Ant6nio Bezerra, nesta caSrital, doravante crenominado Compromiss5rio,
que informa conhecer a reclamagSo ofereci'Ja nesta 2.a Ptomotoria de Justiga do Meio
Ambiente e Planejamento Urbano da Comarca da Capital, de n,o 832212OL4-9, que trata de
denfncia de poluigSo sonora, proveniente do estabelecimento reclamado, em desacordo com
a LegislagSo Municipal, e pretendendo ajustar-r;e aos mandamertos legais sem necessidade de
instauragSo de procedimento administrativo e/ou ajuizamento d,l agSo civil prlblica de que trata
a Lei Federal n. o 7.347, de 24 de julho rle 1985, para firmar o presente TERMO DE
COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE (:ONDUTA, em 'rerdade titulo extrajudicial, de
conformidade com o disposto no par5grafo 6.o do aft. 5.o, da tei Federal,7347l85, e art. 585,
incisos III e VII,do CPC, nas seguinte condic5q;:

ClSusula Primeira - O Compromiss5rio s€ c,)rnprornete perante o 6195o do
Minist6rio Priplico, que doravante, n5o produzirS, nem permiti'6 que seja produzido qualquer
ruido sonoroho estabelecimento religioso,,acirna dos limites permitidos em lei, bem ainda, que
jA tendo requisitado alvar5 de funcionamento junto i Sl:R III, se compromete de
apresentar ao Minist6rio Pfblico c6pia do mesmo no prazo de 120 (cento e vinte)
dias, juntamente com a AutorizagSo para UtilizagSo de liquipamentos Sonoros.

Par6grafo Primeiro - A pre;ente obriga$o rleverS constar obrigatoriamente
como clSusula vinculante em eventual futuro empr6stimo, ces:;Eo de uso ou arrendamento do
im6vel do Compromissirio, transferindo a obrigagSo constante do presente tltulo de modo a
ser obtida id6ntica adequagSo de conduta por rarte de terceiros, cession5rios e arrendat6rios.

ClSusula Segunda - O presente titulo executivo n5o inibirS nem restringir5,
de forma alguma, as ag6es de controle, ronitoramento e fiscalizagSo de qualquer 6195o
priblico, nem limita ou impede o exercicio, por ele, de suas atritruig6es legais e regulamentares.

Par5grafo 0nico O presente tftulc executivo n5o eximir5 o
Compromiss5rio de eventual responsabilidade penal por SrrodugSo de PoluigSo Sonora e
Atmosf6rica.
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Cl5usula Terceira - O descumprimento ou violagSo de qualquer dos
compromissos ora assumidos implicar6, a titulo de cl5usula pettal, o pagamento de multa di6ria
correspondente a R$ 1OO,OO (cem reais), exigfveis enquantc perdurar a violagSo;
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trfi}Cl6usula Quafta - o descump'imento de qualquer das obrigag6es assu-'liidur 
--j

implicarS a sujeigSo do compromiss5rio iis rnedidas judiciais cabi,veis, iniruinaoti"i,?bT ,{ .rrtespecifica na forma estatuida no par5grafo 6. o do urt.'i. ", o' Lei Federal n. o 7
incisos II e VII, do aft. 5g5, do Cpi. 

- u o' " qo ar' 5' v' oil Lel Federal n' o 73'4718=--'
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cl5usula Quinta - A fiscalizagSo do cumprimento do compromisso ora firmadoser5 realizada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Servi;os Urbanos - 5EMAM e pelas

Secretarias Executivas Regionais, segundo as respectivas cornpet€ncias, ou outro 6rgioambiental.

cl5usula sexta - A celebr,lgSo deste TEllMo de coMpRoMISso eAJUSTAMENTo de coNDuTA n5o impede, que um novo tr:rmo seja firmado entre oMINIsTfRIo p0auco e o coMPnoilrssnnto, desde que nais vantajoso para o meioambiente e submetido i pr6via apreciagSo do Conselho Superior do Ministdrio p,lOti.o.

ClSusula S6tima - O MINISfenIO pUeUCO, atr,lv6s da promotoria de Justigado Meio Ambiente e Planejamento Urbano, pocer5, diante de novas informag6es ou se ascircunst6ncias assim o exigirem, retificar orl complementar o presente compromisso,
determinando outras providdncias que se fizerr:m necess6rias, e dando prosseguimento aoprocedimento administrativo, mediante pr6via apreciagSo do Corselho Superior jo Minist6rio
Ptiblico.

Cl5usula Oitava - Este Termo de Compromiss) e Ajustamento de Condutaproduzir6 efeitos legais depois de homologado perante o conselho Superior do Minist6rio
Priblico.

Cl5usula Nona - Fica corrsignado que os valores eventualmente
desembolsados deverSo ser reveftidos em benr:fic-io oo rdruoo de DEFESA DoS DIREIToS
DIFUSOS DO ESTADO DO CEAM. FDID.

Nada mais havendo a tratar, ,o p.omotor de Justi<a ordenou que se encerrasseo presente termo de compromisso de ajustamentc, impresso em 3 (tr6s) vias, o qr" foi feito naforma e observadas is.formalidades legais. Do que, para constar, lavrei o presente que, lido eachado conforme, vai devidamente assinado pelas partes comprorrissariai J peris Litemuntrasadiante assinadas. !r, 
f.lo$*q A. trr:nnri n,o. Marina {lencar Ferreira AuxiliarAdministrativa o digitei,
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