
MINISTERIO DO CEARA
PROCURADORIA GEIRAT DE JUSTI:GA

2A PROMOTORH DO MEIO AMBIEI{TE E PLANEJAMENTO UR,BANO

TER,MO DE COMPROMISSO DE AJIJSTAMENTO OE CONDUTA

Aos 30 (trinta) dias do m€s de julho de 2014, nesta Cidade e Comarca de Fortaleza, no ediflcio
anexo da Procuradoria Geral de Justiga, na sala rla Promotoria de Justiga do Meio Ambiente e
Planejamento Urbano da Comarca da Capital, is 09h30, onde presente se achava o promotor
de Justiga, Dr. Josd Francisco de Oliveira Filho, tit.rlar da 2a. Pronrotoria de Justiga do Meio
Ambiente e PlaneJamento Urbano da Comarca da Capital, com amparo noi termos do
art. 129, IX, da ConstituigSo Federal c/c o aft, 1:0, IX, da ConstituigSo do Estado do Ceard; o
art. 25 da Ldi Org6nica Nacional; o art. 52, XX, rlo gpdigo Estadr al do Ministerio piblico, e o
aft. 40 e seguintes da Lei Estadual no 13.195/2002, di comparecdu o'representadte legal da
MONFORT ENGENHARIA coNsTRUg6Es MONTAGENs E sERVtgoS LiDA)" com CNpJ no
4L.4L6,983/0001-29, o Sr. ATEXANDRE DO AMARAL M,ACIEL, brasileiro, casado,
engenheiro civil, poftador da c6lula de identidad: no 825,211 SSpCE, inscrito no CpF sob no
119.208.583-34, residente e domiciliado nesta capital, na rua Padre Ant$nio Tom5s, 3377, apto.
200 - Coc6, doravante denominado Compromiss5rio, que informa conhecer a reclamag5o
oferecida nesta 2.a Promotoria de Justiga do Meio Ambiente e planejamento Urbano da
Comarca da Capital, de n.o L1-7|2OO4 que trata de den0ncia de poluiglo sonora,
proveniente do estabelecimento reclamado, em desacordo con a LegisiagSo 

- 
Municipal, e

pretendendo ajustar-se aos mandamentos lellais sem necessidade de instauraglo de
procedimento administrativo e/ou ajuizamento da agSo civil p0blica de que trata a Lei Federal
n. o 7.347, de 24 de julho de 1985, para firmar o presente TERtr4tO DE CoMPROMISSO DE
ATUSTAMENTO DE CONDUTA, em verdade r:itulo extrajudicial, de conformidade com o
disposto no pardgrafo 5.o do art. 5.o, da Lei Federal, 7317/85, e art, 585, incisos III e VII,do
CPC, nas seguinte condig6es:

, Cl6usula Primeira A empresa Compronrissiria, atrav{s de seu
Representante Legal, se compromete perante o O'g5o do Minist6rio P0blico, n6o mais produzir,
nem permitir a produgSo de niveis de ruidos sonoros acima dos pr:rmitidos em lei, bem ainda,
se obriga a apresentar ao Minist6rio Ptblir:o, no prazo cre 6O (sessenta) diag a
Licenga Ambiental.

Par5grafo Primeiro - A presente obrigagio deyerii constar obrigaloriamente
como cl5usula vinculante em eventual futuro emgrr6stimo, cessSo de uso ou ac!'endamento do
im6vel do CompromissSrlo, transferindo a obrigagSo constante co presente tiiulo de modo a
ser obtida id6ntica adequagdo de conduta por parte de terceiros, cession5rios e arrendat6rios.

Cl5usula Segunda - O presente tltulo executivo n6o inibir6 nem restringirS,
de forma alguma, as ag6es de controle, monitoramento e fiscalizagEo de qualquer 6195o
piblico, nem limita ou impede o exerchio, por ele, de suas atribuig(ies legais e regulamentares.

Par5grafo Unico O presente titulo executivo n5o eximir6 o
Compromissirio de eventual responsabilidade penal por produgSo de PoluigSo do Solo e
Atmosfdrica.



/

ClSusula Terceira - O descumprimento ou violag6o de qualquer
compromissos ora assumidos implicar6, a titulo de cl6usula penal, o pagamento de multa
correspondente a R$ 5O0rO0 (quinhentos reais), exigiveis enquanto perdurar a vi

Cl5usula Quafta - O descurnprirnento'de qualqu,:r dai obrigpg&s-assumidas
implicar6 a sujeigSo do Compromiss5rio is medidas judiciais ,:abiveis, inifuindo execugSo
especifica nazforma estatuida no par6grafo 6, o do art. 5. o, da Lei Federal n. o 73.47185 e
incisos II e VII, do aft. 585, do CPC.

ClSusula Quinta - A fiscalizagSo do cumprimento do compromisso ora firmado
serS realizada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Servigos Urbanos - SEMAM e pelas
Secretarias Executivas Regionais, segundo as respectivas conpetdncias, ou outro 6195o
ambiental.

Cl5usula Sexta - A celebra;6o deste TER|4O de COMPROMISSO e
AJUSTAMENTO de CONDUTA n6o impede, que um novo termo seja firmado entre o
MINISTERIO P0BUCO e o COMPROMISSARI,O, desde que nrais vantajoso para o meio
ambiente e submetido i pr6via apreciagSo do Conselho Superior dc Minist6rio Ptiblico.

ClSusula Sdtima - O MINISTEruO pUeUCO, atravds da Promotoria de Justiga
do Meio Ambiente e Planejamento Urbano, poder5, diante de rrovas informag6es ou se as
circunstdncias assim o exigirem, retificar ou complementar o presente compromisso,
determinando outras provid6ncias que se fizerem neces#rias, r: dando prosseguimento ao
procedimento administrativo, mediante prdvia apreciagSo do Corselho Superior do Ministdrio
Priblico. '

ClSusula Oiiava - Este Termo de Cbmpromissc e Ajustamento dd Conduta
produzir5 efeitos legais depois de homologado perante o con:;elho Superior do Minist6rio
P0blico.

ClSusula Nona - Fica corrsignado que cs valores eventualmente
desembolsados deverSo ser reveftidos em ben€:fkio do FUNDO de DEFESA DOS DIREITOS
DIFUSOS DO ESTADO DO CEAM - FDID.

Nada mais havendo a tratar, o Promotor de Justiga ordenou que se encerrasse
o presente termo de compromisso de ajustamento, impresso em 3 (trds) vias, o que foi feito na
forma e observadas is formalidades legais. Do q rc, para constar, lavrei o presente que, lido e
achado conforme, vai deviflamente assinado pelql partes compronriss5rias e pelas testemunhas
adiante asSinadas. Eu, [-a*Lt*r s S*'cr'. t--o'u..,trus,( l:arlley de SOuSa FernandeS -
Supervisor Administrativo o digitei.
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