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de Defesa do Consumidor);
CONSIDERANDO que a Política Nacional das Relações de Consumo
tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o
respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus
interesses econômicos, a melhoria de sua qualidade de vida, bem como
a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos
princípios, dentre os quais, a educação e informação de fornecedores e
consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à
melhoria do mercado de consumo (art. 4º, IV da Lei 8.078/90- Código de
Defesa do Consumidor);

CONSIDERANDO que o inciso V, do artigo 39, da lei nº 8.078/90 proíbe
a conduta de “exigir do consumidor vantagem manifestamente
excessiva”.

CONSIDERANDO que tais atos abusivos caracterizam infrações ao
código do consumidor podendo o fornecedor incorrer conforme o caso,
nas mais diversas sanções administrativas, sem prejuízo das de
natureza civil, penal e das definidas em normas específicas, a saber: I -
multa; II - apreensão do produto; III - inutilização do produto; VI -
suspensão de fornecimento de produtos ou serviço; VII - suspensão
temporária de atividade; VIII - revogação de concessão ou permissão de
uso; IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade; X -
interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;
XI - intervenção administrativa;

CONSIDERANDO que a fixação artificial de preços ou quantidades
vendidas ou produzidas é crime contra relação de consumo punido com
pena de reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos e multa. (Lei nº
8.137/1990);

CONSIDERANDO que é crime contra a economia popular, punido com
pena de detenção, de 2 (dois) anos a 10 (dez) anos, e multa, provocar a
alta ou baixa de preços de mercadorias, por meio de notícias falsas,
operações fictícias ou qualquer outro artifício; (lei nº 1.521/1951).

CONSIDERANDO, ainda, que a saúde é direito de todos e dever do
Estado, sendo um direito social fundamental do ser humano, uma vez
que é corolário da manutenção do direito primário à vida, à luz do art. 5º,
caput, art. 6º e 196, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que nem mesmo situações de crise e graves
distúrbios sociais desobrigam o Estado do dever constitucional de
fornecer aos cidadãos condições para o exercício indispensável das
garantias constitucionais fundamentais, notadamente os serviços
públicos de saúde, essenciais à manutenção da vida, art. 2º, da Lei
8.080/90;

CONSIDERANDO que as ações e serviços públicos de saúde compõem
uma rede regionalizada e hierarquizada, constituindo um sistema único,
sendo da competência municipal a execução de serviços relacionados à
política de insumos e equipamentos de saúde e, ante a ausência de
determinados equipamentos, compete-lhes prover transporte imediato e
seguro aos pacientes em situação de vulnerabilidade e hipossuficiência,
nos termos da Lei 8.080/90;

CONSIDERANDO que neste município de Cupira há pacientes que
sofrem de doença crônica renal e, semanalmente, precisam ser
submetidos à hemodiálise nas cidades de Caruaru e Recife, sob o risco
de virem a óbito caso deixem de realizar tal procedimento num intervalo
maior que 03 (três) dias;

RESOLVE:

I – RECOMENDAR aos proprietários de postos de combustíveis e
revendedores de gás GLP (gás de cozinha) que se abstenham de elevar
os preços de suas mercadorias a níveis arbitrários, sob pena de
responderem criminalmente por tal conduta;

II – RECOMENDAR AO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CUPIRA que
não se abstenha de fornecer o transporte dos pacientes renais que
realizam hemodiálise nas cidades de Caruaru e Recife, assim como
daqueles demais pacientes em situação de urgência/emergência para
os quais não haja suporte hospitalar eficiente dentro do município; para
isso, priorizando o combustível à disposição da Prefeitura, racionando
para a manutenção de atividades essenciais à vida;

1- Encaminhe-se cópia da presente recomendação a TODOS
proprietários de postos de combustíveis e revendedores de gás GLP
(gás de cozinha), a fim de tomarem ciência do seu teor;

2 - Encaminhe-se cópia da presente recomendação ao Ilmo. Prefeito
José Maria Leite de Macêdo, a fim de tome ciência do seu teor;

3- Encaminhe-se cópia ao Exmo. Sr. Delegado de Polícia Civil de
Cupira, para fins de ciência;

4-  Encaminhe-se cópia da presente recomendação ao Comandante do
4º BPM, para fins de ciência;

5- Encaminhe-se cópia às rádios locais e demais órgãos de imprensa
para a devida divulgação à sociedade em geral;

6-  A remessa de cópia da presente recomendação ao Conselho
Superior do Ministério Público, aos CAOPs Criminal, Consumidor e
Saúde, bem como à Secretaria-Geral para sua publicação no Diário
Oficial.

Publique-se, registre-se.

Cupira, 25 de maio de 2018.

Soraya Cristina dos Santos Dutra de Macêdo
Promotora de Justiça Titular

SORAYA CRISTINA DOS SANTOS DUTRA DE MACEDO
Promotor de Justiça de Cupira

Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital
20.ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital -
Habitação e Urbanismo

RECOMENDAÇÃO CONJUNTA N.º 01/2018 -20.ªPJHU/35.ªPJHU

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, por
intermédio de suas representantes adiante firmadas, com exercício nas
20.ª e 35.ª Promotorias de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital,
com atuação em Habitação e Urbanismo, com fundamento no art. 129,
inciso II, da Constituição Federal, no art. 27, parágrafo único, inciso IV,
da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei n.º 8.625, de
12.02.93) e art. 5.º, parágrafo único, inciso IV, da Lei Orgânica Estadual
(Lei Complementar n.º 12, de 27.12.94, alterada pela Lei Complementar
n.º 21, de 28 de dezembro de 1998), e,

CONSIDERANDO o contido em documentação encaminhada a estas
Promotorias de Justiça, segundo a qual entidades integrantes da
Articulação Recife de Luta, que fazem parte do Conselho da Cidade do
Recife, e integrantes de movimentos sociais noticiam que o Poder
Público Municipal vem criando obstáculos, de modo a impedir a efetiva
participação popular em reuniões realizadas no processo de revisão do
Plano Diretor do Recife e do Plano de Ordenamento Territorial - POT;

CONSIDERANDO que, segundo a documentação em anexo, no dia
12/05/2018, foi publicado o Decreto de n.º 31.413, que instituiu uma
comissão técnica especial, formada somente por integrantes do poder
público municipal, e com atribuição de “coordenar”e “conduzir”os
trabalhos de revisão do Plano
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Diretor, o que supostamente equivaleria à criação de uma instância
habilitada a gerir o processo de revisão sem participação popular;

CONSIDERANDO que, além disso, segundo relato encaminhado a
estas Promotorias de Justiça, teria sido estabelecido um calendário
inviável, com ritmo excessivo e desproporcional, no que diz respeito à
frequência de reuniões e com participação social reduzida, em razão da
forma como dita participação teria sido prevista para a sociedade civil,
mormente no que se refere a etapas como diagnóstico, proposição,
capacitação e conferência no processo de Revisão do Plano Diretor do
Recife;

CONSIDERANDO, também, a notícia de que o conjunto de propostas
sobre o processo participativo, entregue pela representação da
sociedade civil durante a plenária do Conselho da Cidade do Recife, em
04 de maio deste ano, não teria sido discutido, mas tão-somente
recebido e praticamente desconsiderado em sua inteireza;

CONSIDERANDO, de outra banda, que, na primeira reunião do GT-POT
já teriam sido apresentadas propostas a serem aprovadas, sem que
houvesse amplo debate e possibilidade de reformulação das questões
trazidas naquele mesmo dia, sem possibilidade de análise e discussão
com os integrantes das entidades representadas no Conselho da Cidade
do Recife;

CONSIDERANDO que a participação popular é a essência do Estado
Democrático de Direito, consagrado na Constituição Federal de 1988,
que incorporou vários mecanismos hábeis a ampliar a cidadania política;

CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabeleceu ser atribuição
dos entes municipais a implementação e desenvolvimento da política
urbana das cidades, baseada no interesse social e em benefício do bem
coletivo, assegurando a efetiva participação popular no tocante ao
planejamento urbano municipal (art. 1.º, parágrafo único e art. 29, XII).

CONSIDERANDO que o legislador constituinte estadual, no mesmo
sentido, ao dispor acerca da participação popular em seu artigo 140, §
2.º, alínea d, consagra  “a participação ativa das entidades civis e
grupos sociais organizados, na elaboração e execução de planos,
programas e projetos e na solução dos problemas que lhe sejam
concernentes”.

CONSIDERANDO que o Estatuto da Cidade (Lei n.º 10.257/2001)
assevera que os Poderes Legislativo e Executivo deverão garantir, no
exercício de fiscalização e implementação do plano diretor municipal, a
participação popular em debates e reuniões concernentes à política de
desenvolvimento e expansão urbana, contribuindo para uma gestão
democrática da cidade (Art. 40, § 4.º, inciso I c/c Art. 43, inciso II);

CONSIDERANDO que o Plano Diretor da Cidade do Recife (Lei n.º
17.511/2008) estabelece em seu artigo 7.º, inciso VII, a “garantia da
efetiva participação da sociedade civil no processo de formulação,
implementação, controle e revisão do Plano Diretor do Recife, assim
como dos planos setoriais e leis específicas necessárias à sua
aplicação”;

CONSIDERANDO que uma representação participativa estabelecida por
meio da composição unicamente formal do Conselho da Cidade do
Recife não encerra, por si só, o efetivo mecanismo de participação
popular preceituado em toda legislação urbanística, subsistindo a
necessidade de que sejam asseguradas as condições indispensáveis a
uma participação substancial nas discussões e na tomada de decisões;

CONSIDERANDO que é dever do poder público oferecer condições
plenas para o exercício da participação popular, configurando direito da
sociedade civil acompanhar e fiscalizar as reuniões dos Conselhos, sob
pena de se caracterizar uma “pseudoparticipação”, com violação dos
princípios

democráticos preconizados na Carta Magna;

CONSIDERANDO a relevância do Grupo de Trabalho do Plano de
Ordenamento Territorial, o qual tem como atribuição acompanhar,
monitorar e avaliar o processo participativo do Plano de Ordenamento
Territorial – POT, sob a responsabilidade técnica da Secretaria de
Planejamento Urbano, por intermédio do Instituto da Cidade Pelópidas
da Silveira, sendo que a este compete “formular, em conjunto com o
Poder Executivo Municipal, a proposta do processo participativo de
elaboração do POT, a ser submetido à aprovação do Plenário do
CONCIDADE e à homologação de sua Presidência”, em conformidade
com os artigos 5.º, V, e 6.º da Lei n.º 18.013/2014, e com o art. 3.º, §1.º,
da Resolução N.º 25/2005 do Ministério das Cidades/Conselho das
Cidades;

CONSIDERANDO que pode caracterizar afronta a di tames
constitucionais eventual postura municipal no sentido de inviabilizar a
efetiva participação popular, por meio da criação de obstáculos diversos,
inclusive com o estabelecimento de cronograma de reuniões do GT-POT
que venha a frustrar ou a criar embaraços ao comparecimento dos
representantes de diversos segmentos sociais, tolhendo o direito de
participação da população na discussão de matéria de interesse público
relevante;

CONSIDERANDO que, dentre as regras estabelecidas pela Resolução
N.º 25/2005 do Ministério das Cidades/Conselho das Cidades, está a de
que “a coordenação do processo participativo de elaboração do Plano
Diretor deve ser compartilhada, por meio da efetiva participação de
poder público e da sociedade civil, em todas as etapas do processo,
desde a elaboração até a definição dos mecanismos para a tomada de
decisões”, conforme art. 3.º, § 1.º da mencionada Resolução;

CONSIDERANDO que a participação popular prevista pelo legislador
constitucional deve ser plena e efetiva, de modo a proporcionar um
amplo debate, especialmente diante da importância e impacto que as
deliberações tratadas poderão provocar na revisão do Plano Diretor do
Recife e no Plano de Ordenamento Territorial-POT;

CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 37 da Constituição Federal
a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência;

CONSIDERANDO que a Lei Federal n.º 8.429/92 determina no seu
artigo 11 constituir 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;

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 52, inciso VI, da Lei n.º
10.257/2001, o Prefeito incorre em improbidade administrativa, quando
deixar de tomar as providências necessárias para garantir a participação
popular, por meio das ações e instrumentos previstos no art. 40, § 4.º,
do mesmo Diploma Legal;

CONSIDERANDO que a Ação Civil Pública e o Mandado de Segurança
também constituem remédios judiciais aptos à tutela do interesse
público, na hipótese de não ser adequadamente assegurada a
participação popular em matéria urbanística;

CONSIDERANDO que a indispensabilidade de realização de debates,
audiências e consultas públicas em prazo e condições razoáveis, para
atender o estabelecido no art. 43, inciso II, da Lei n.º 10.257/2001,
revela a firme vontade do legislador de garantir que a gestão
democrática da cidade seja efetivada de forma ampla, e não meramente
através de intermediários
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institucionais;

CONSIDERANDO, ainda, que a Administração Pública pode anular seus
próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais;

RESOLVE RECOMENDAR AO PREFEITO DO RECIFE E AO
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DO
RECIFE:

I – a anulação das reuniões do GT-POT, realizadas a partir de 24 de
maio de 2018, de modo a assegurar a adequada participação popular,
inclusive na tomada de decisões, com fulcro nos precei tos
constitucionais e nas prescrições contidas no Estatuto da Cidade;

II – a suspensão da votação prevista para o dia 04 de junho de 2018, em
reunião plenária do Conselho da Cidade, da assim chamada “Estratégia
de Construção Coletiva”;

III - a imediata suspensão dos trabalhos do GT-POT até que: (a) seja
democraticamente definido um rito para os mencionados trabalhos e
uma agenda compatível com as responsabilidades profissionais dos
integrantes do referido grupo, notadamente daqueles que representam a
sociedade civil e (b) seja recolocado em discussão o próprio Plano de
Trabalho para elaboração do Plano de Ordenamento Territorial – POT;

IV - a revogação do Decreto Municipal n.º 31.413/2018, seguida da
edição imediata de um novo Decreto em que fique explícito o caráter
subsidiário da comissão técnica interna e sua subordinação às
deliberações do GT-POT;

V – o efetivo cumprimento da legislação que trata da matéria, adotando
todas as medidas necessárias a assegurar a participação popular de
forma plena e efetiva, e não apenas formal, em todas as reuniões
realizadas pelo GT-POT, inclusive naquelas que tenham por objeto a
discussão e a aprovação de cronograma para realização de oficinas e
demais atos voltados à participação popular na revisão do Plano Diretor
do Recife e nos trabalhos referentes ao Plano de Ordenamento
Territorial;

VI – ante a iminência da data designada para a realização da próxima
reunião do GT-POT e da próxima reunião plenária do Conselho da
Cidade do Recife, informem a estas Promotorias de Justiça, no prazo de
24 (vinte e quatro) horas, sobre o acatamento dos termos desta
R e c o m e n d a ç ã o  p o r  m e i o  d o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o
pjurbanismo@mppe.mp.br, caso perdure o regime de plantão no
Judiciário e no Ministério Público Estadual nas próximas horas;

Ficam desde já advertidos que o não acolhimento dos termos desta
Recomendação ensejará a adoção das medidas legais cabíveis.

Ante o acima exposto, DETERMINAMOS à Secretaria da 20.ª
Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital, com atuação
em Habitação e Urbanismo, as seguintes providências:

I – oficie-se ao Prefeito e ao Secretário de Planejamento Urbano do
Município do Recife, dando conhecimento da presente Recomendação e
requisitando, na ocasião, que informem, no prazo assinalado, se
aceitam os seus termos.

II – encaminhe-se, também, a presente Recomendação ao Presidente
do GT-POT e ao Procurador Geral do Município do Recife, para o
necessário conhecimento;

III - encaminhe-se, ainda, a presente Recomendação à Secretaria-Geral
do Ministério Público para publicação no Diário Oficial do Estado, ao
Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio
Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente
para conhecimento.

Recife, 28 de maio de 2018.

MARIA LIZANDRA LIRA DE CARVALHO
20ª Promotora de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital
– Habitação e Urbanismo

BETTINA ESTANISLAU GUEDES
35.ª Promotora de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital
- Habitação e Urbanismo

MARIA LIZANDRA LIRA DE CARVALHO
20º Promotor de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital

PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORESTA

RECOMENDAÇÃO Nº 01/2018

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, por meio
da Promotora de Justiça da Comarca de Floresta, no uso de suas
atribuições legais e institucionais, com fulcro nos artigos 127, caput, e
129, inc. II, da Constituição Federal; artigo 26, inc. VII, da Lei nº
8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do MP); combinados, ainda, com o
disposto no art. 5º,  incisos I, II e IV, c/c art. 6º, incisos I e V, da Lei
Complementar Estadual nº 12/94 – RECOMENDA o que se segue:

CONSIDERANDO as notícias veiculadas na imprensa que postos de
gasolina, aproveitando-se da greve dos caminhoneiros, elevaram os
preços de seus produtos a patamares exorbitantes;

CONSIDERANDO que o aumento de preços representam práticas
abusivas e são condenados pelo Código do Consumidor, que proíbe aos
fornecedores exigir do consumidor vantagem manifestamente indevida e
elevação sem justa causa do preço de produtos ou serviço (art. 39, V e
X, da lei 8.078/90);

CONSIDERADO que é fornecedor toda pessoa física ou jurídica, pública
ou pr ivada, nacional ou estrangeira,  bem como os entes
despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção,
montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação,
distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços,
(art. 3º, “caput” da Lei 8.078/90- Código de Defesa do Consumidor);

CONSIDERANDO que a Política Nacional das Relações de Consumo
tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o
respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus
interesses econômicos, a melhoria de sua qualidade de vida, bem como
a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos
princípios, dentre os quais, a educação e informação de fornecedores e
consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à
melhoria do mercado de consumo (art. 4º, IV da Lei 8.078/90- Código de
Defesa do Consumidor);

CONSIDERANDO que o inciso V, do artigo 39, da lei nº 8.078/90 proíbe
a conduta de “exigir do consumidor vantagem manifestamente
excessiva”;

CONSIDERANDO que tais atos abusivos caracterizam infrações ao
código do consumidor podendo o fornecedor incorrer conforme o caso,
nas mais diversas sanções administrativas, sem prejuízo das de
natureza civil, penal e das definidas em normas específicas, a saber: I -
multa; II - apreensão do produto; III - inutilização do produto; VI -
suspensão de fornecimento de produtos ou serviço; VII - suspensão
temporária de atividade; VIII - revogação de concessão ou permissão de
uso; IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade; X -
interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;
XI - intervenção administrativa;

CONSIDERANDO que a fixação artificial de preços ou
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