
I

PROCURADORIA GERAL DE JUSNEA
ASSESSORIA DE POL|TICAS INSTITUCIONAIS

RECOMENDACAO No 00{12013

O PROCURADOR'GERAL DE JUSTIGA DO ESTADO DO CEARA e o

CORREGEDOR-GERAL DO MINISTERIO POBLICO DO ESTADO DO CEARA' NO

desempenho de suas atribuiQ6es institucionais, especialmente aquelas con{eridas pelo

art. 129, ll, da ConstituiSao Federal' c/c o arts lO, Xll, e 17' lV' da Lei 8 625' de 12 de

{evereiro de 1993, e arts. 26, XXII, e 58, lV, da Lei Complementar Estadual no 72' de

12 de dezembro de 2008, formulam a seguinte RECOiIENDACAO com a Iinalidade

de orientar os (as) Promotores (as) de JustiQa do Estado do Ceare no que concerne a

fiscalizaQao dos estabelecimentos p(blicos e privados destinados a diversao e

entretenimento:

CONSIDERANDO que

Pfblico zelar pelo eletivo respeito dos

piblica aos direitos assegurados na

necess6rias d sua garantia;

constitui {unQ6o institucional do Minist6rio

Poderes Ptblicos e dos serviQos de relevancia

ConstituiQeo Federal, promovendo as medidas

CONSIDERANDO o dever dos 6rgaos piblicos estaduais e municipais

de fiscalizarem a regularidade dos locais pliblicos ou privados destinados e diverseo e

entretenimento, zelando pela seguranQa e incolumidade tisica dos trequentadores;

CONSIDERANDO que 6 atribuiqeo da Administraqeo Superior expedir

recomendaQ6es aos 6rgaos do Minist6rio P{blico, sem car6ter vinculativo' para o

desempenho de suas funQ6es e a adoQao de medidas convenientes ao aprimoramento

dos serviQos;

RECOTIENDAM:

Art. 10. Os l,ilembros do Minist6rio Piblico com atuaQao na Defesa do

na tiscalizaQao dos serviQos de rebvancia pfblica e na area do MeioConsumidor,

Ambiente e

Civil, Corpo

Planejamento Urbano deverao exigir dos 6rgaos competentes (Defes

de Bombeiros e Preleituras Municipais) que realizem a {iscalizaQeo dos
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estabelecimentos piblicos e privados destinados d
objetivando a preservagao da seguranQa e da
trequentadores, nos termos da legislaQao em vigor.

diverseo e ao entretenimento,
incolumidade fisica de seus

Art. 2p. Os l\rembros do Mjnist6rio pfblico deverao exigir dos 6rgaos de
liscallzaQao supramencionados toda a documentaQao que comprove a regularidade
dos estabelecimentos citados no artigo anterior.

S 1o. Caso seja verilicada a irregularjdade do estabelecimento, os
l\rembros do l\rinist6rio pUblico deverao exigir que os 6rgaos de fiscalizagdo exerEam o
poder de policia que lhes 6 inerente, aplicando as sanQdes penjnentes, incrusve a
interdiQao do local, se for o caso.

S 20. Na hip6tese de ser constatada a omissao dos 6rgaos de
tiscalizaqao, os Membros do Minist6rio publico deverao ajuizar AQ6es Civis prjblicas
com o objetivo de interditar os estabelecimentos em situagao irregular, sem prelutzo
da apuraQeo das responsabilidades civrs e cnminais dos propriet6rios e dos aqenres
pLiblicos.

Art, 30. Esta recomendaQao entra em vigor na data de sua publicacao.

Fortaleza/CE, 31 de janeiro de

ALFREDO O DE HOLANDA

I do lvlinist6rio p(btico
do Estado do Cear6


