
RECOMENDAÇÃO

Procedimento Administrativo Extrajudicial nº 096.2019.000498

O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, por intermédio da Promotoria de Justiça 
da Comarca de Martins/RN, nos termos do disposto nos artigos 127 da Constituição Federal e na 
Lei Federal n.º 8.625/93 (Lei Orgânica do Ministério Público), que possibilita a expedição de 
RECOMENDAÇÕES a fim de prevenir direitos, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO que todos têm 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 à 
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (artigo 225 da 
Constituição Federal);
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função 
jurisdicional do Estado, incumbido da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 
interesses sociais e individuais indisponíveis, segundo disposição contida no caput do artigo 127 da 
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;
CONSIDERANDO que 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, conforme art. 37 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO o dever de respeito aos princípios norteadores da administração pública, dentre 
eles: supremacia do interesse público e da indisponibilidade do interesse público; bem como aos 
constitucionalmente impostos aos entes federativos, como, por exemplo, o princípio do ambiente 
ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana, o princípio do poluidor 
pagador, o princípio da prevenção, o princípio da função socioambiental da propriedade e o 
princípio do direito ao desenvolvimento sustentável;
CONSIDERANDO que a Promotoria de Justiça de Martins/RN instaurou o Procedimento 
Administrativo nº 096.2019.000498, com o objetivo de investigar a ocorrência de queimadas no 
Município de Martins/RN, incluindo propriedades urbanas e rurais desse município;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: morte 
prematura por doenças do coração (arritmias e ataques do coração), morte prematura por doenças 
pulmonares, mortalidade infantil, mortalidade por câncer do pulmão, agravamento de doenças do 
coração e pulmonares como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal) que em seu artigo 250 
estabelece como tipo penal “causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o 
patrimônio de outrem”, constituindo causa de aumento de pena, segundo seu § 1º, I, “se o crime é 
cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio”;
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.605/98, em seu art. 41, fixa como crime a conduta de 
provocar incêndio em mata ou floresta, impondo reclusão, de 2(dois) a 4 (quatro) anos, e multa, e 
pena de detenção de 6 (seis) meses a 1(um) ano, e multa, se o crime é culposo;
CONSIDERANDO que, conforme art. 54, § 2º, I, da Lei de Crimes Ambientais, constitui crime, 
com reclusão de um a cinco anos, a conduta de  tornar uma área, urbana ou rural, imprópria para a 
ocupação humana e a de causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que 
momentânea, dos habitantes das áreas afetadas, ou que cause danos diretos à saúde da população;



CONSIDERANDO que, nos termos do art. 38 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, constitui 
contravenção penal a conduta de provocar, abusivamente, emissão de fumaça, vapor ou gás, que 
possa ofender ou molestar alguém;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 6.514/2008 (Infrações Administrativas Ambientais) 
que, em seus artigos 43 a 60-A, estabelece as sanções aplicáveis às infrações contra a flora e que, 
em seus artigos 61 a 71-A, estabelece as sanções aplicáveis à poluição e outros;
CONSIDERANDO que o Decreto nº 9.992, de 28 de agosto de 2019, determina a suspensão da 
permissão do emprego do fogo de que trata o Decreto nº 2.661, de 8 de julho de 1998, no território 
nacional pelo prazo de sessenta dias;
CONSIDERANDO que a função social da propriedade foi corroborada pela Constituição Federal de 
1988, nos arts. 5º, inc. XXIII, 170, inc. III e 186, inc. II, a qual estabelece que o uso da propriedade 
exige o cumprimento da função socioambiental e, caso não se faça, o exercício desse direito é 
ilegítimo;
CONSIDERANDO que funções não instituem apenas um limite ao exercício do direito de 
propriedade, mas também, autorizam ações positivas aos proprietários, para que sua propriedade se 
normatize quanto à preservação ambiental;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 182, § 2º, da Constituição Federal, a propriedade urbana 
cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade 
expressa no plano diretor;
CONSIDERANDO que, dessa forma, o titular da propriedade deve atender a função social exigida, 
não lhe sendo permitido o uso abusivo;
RESOLVE RECOMENDAR:
À Excelentíssima Senhora Olga Chaves Fernandes de Queiroz Figueiredo, Prefeita do Município de 
Martins e ao Secretário Municipal de Turismo e Meio Ambiente, a adoção das seguintes 
providências:
a) proibir e fiscalizar a queima de resíduos sólidos, vegetação ou qualquer outro material orgânico 
ou inorgânico, no âmbito do perímetro do Município, ressalvadas as hipóteses previstas no art. 38 
da Lei nº 12.561, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal);
b) realizar uma ampla campanha publicitária na mídia – Rádio, ou veículos de som, e Jornais 
impressos –, no Município de Martins/RN, com ênfase para as zonas de risco, visando divulgar a 
proibição do uso do fogo, nos termos acima mencionados, as penalidades pelo seu eventual 
descumprimento, e, especialmente, para orientar a população rural e urbana dos riscos e dos perigos 
da realização de queimadas neste ano, em especial no período de condições climáticas adversas, 
devendo, para tanto, no prazo de 10 (dez) dias, apresentarem um Plano de Mídia, com o conteúdo 
da campanha, horários de veiculação, veículos utilizados e demais estratégias para a obtenção dos 
resultados ora recomendados;
c) mobilizar as Associações Rurais e de Bairros, além de escolas, igrejas e demais entidades civis 
pertinentes, localizadas no Município de Martins/RN, especialmente nas zonas de risco, visando 
divulgar a proibição adotada, bem como as penalidades pelo eventual descumprimento, e para 
orientar a população rural e urbana dos riscos e dos perigos da realização de queimadas neste ano, 
em especial, no período de condições climáticas adversas;
d) mobilizar as instituições públicas federais e estaduais, especialmente aquelas que atuam na zona 
rural, como órgãos de assistência técnica, fomento, pesquisa e regularização fundiária, no sentido de 
fazer cumprir a presente recomendação;
e) mobilizar o Conselho Municipal de Meio Ambiente, provocando reunião extraordinária, nos 
próximos 10 (dez) dias, para que seja apresentada, no âmbito deste colegiado, a presente 
Recomendação, visando a adoção de medidas para sua implementação;
f) apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, o Plano de Fiscalização para o período de condições 
climáticas adversas pertinentes ao Município, com ênfase, para as denominadas zonas de risco, que 
deverá conter necessariamente informações acerca das atividades a serem desenvolvidas, dos 
recursos financeiros e humanos e da infraestrutura a serem utilizados, bem como das estratégias a 
serem adotadas;



Ao Excelentíssimo Senhor Aroldo Sales Chaves Júnior, Delegado de Polícia Civil de Martins, a 
adoção das seguintes providências:
a) durante os serviços e diligências no perímetro urbano e rural de Martins/RN, atue na prevenção e 
repressão a incêndios dolosos e culposos, por meio da prisão em flagrante e coleta de indícios de 
autoria e materialidade dos crimes tipificados no art. 250 do Código Penal (“causar incêndio, 
expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem”) e art. 41 da Lei Federal nº 
9.605/98 (“provocar incêndio em mata ou floresta”) e contravenção penal tipificada no art. 38 da 
Lei de Contravenções Penais (“provocar, abusivamente, emissão de fumaça, vapor ou gás, que 
possa ofender ou molestar alguém”);
b) atenda às ocorrências de incêndio noticiadas pela população, de forma permanente, remetendo 
equipes ao local para fins de averiguação dos fatos e adoção das providências cabíveis.
Ao Ilustríssimo Senhor Comandante do Destacamento de Polícia Militar de Martins, a adoção das 
seguintes providências:
a) durante os serviços de policiamento ostensivo realizados no perímetro urbano e rural de Martins/
RN, atue na prevenção e repressão a incêndios dolosos e culposos, por meio da prisão em flagrante 
e coleta de indícios de autoria e materialidade, para posterior encaminhamento à polícia judiciária, 
dos crimes tipificados no art. 250 do Código Penal (“causar incêndio, expondo a perigo a vida, a 
integridade física ou o patrimônio de outrem”) e art. 41 da Lei Federal nº 9.605/98 (“provocar 
incêndio em mata ou floresta”) e contravenção penal tipificada no art. 38 da Lei de Contravenções 
Penais (“provocar, abusivamente, emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar 
alguém”);
b) atenda às ocorrências de incêndio noticiadas pela população, de forma permanente, remetendo 
equipes ao local para fins de averiguação dos fatos e adoção das providências cabíveis.
REQUISITAR que, seja informado a este Órgão Ministerial, no prazo 5 (cinco) dias úteis, sobre o 
acatamento ou não dos termos desta Recomendação.
A presente recomendação deverá ser fixada em local visível na sede da Prefeitura Municipal, 
Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente e Promotoria de Justiça e enviada a todos os 
portais de internet, rádios e meios de comunicação sediados neste município para que, querendo, 
promovam a divulgação deste documento.
Por fim, ficam advertidos os destinatários dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo 
Ministério Público: (a) constituir em mora os destinatários quanto às providências recomendadas, 
podendo seu descumprimento implicar na adoção de medidas administrativas e ações judiciais 
cabíveis; (b) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude; (c) caracterizar o dolo, 
má-fé ou ciência da irregularidade para viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade 
administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e (d) constituir-se em elemento probatório 
em sede de ações cíveis ou criminais.

Registre-se e cumpra-se.

Martins/RN, 19 de setembro de 2019.
ANDRÉ NILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA
Promotor de Justiça
 


