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RECOMENDAÇÃO Nº0006/2019/3ª PJM
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, pela 3ª Promotoria de
Justiça de Defesa do Meio Ambiente, no desempenho de suas funções de defensor da ordem jurídica
vigente, bem como dos direitos assegurados na Constituição Federal (arts. 127, caput, e 129, II, c/c
216), entre eles o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, mediante a
preservação  do  patrimônio  cultural  brasileiro,  por  intermédio  do  Promotor  de  Justiça  ao  final
assinado e
CONSIDERANDO  que  cabe  ao  Ministério  Público  a  expedição  de  recomendações,  visando  à
melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como o respeito aos interesses, direitos
e  bens  cuja  defesa  lhe  cabe  promover,  fixando prazo razoável  para  a  adoção das  providências
cabíveis, com fulcro no artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica
Nacional do Ministério Público) e pelo artigo 69, parágrafo único, alínea “d”, da Lei Complementar
Estadual nº 141/96 (Lei Orgânica Estadual do Ministério Público);
CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988, no artigo 225, caput, estabelece 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” (grifo nosso);
CONSIDERANDO que a Lei n.° 12.305/2010 instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos,
encontrando-se sujeitas à sua observância “as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou
privado,  responsáveis,  direta  ou  indiretamente,  pela  geração  de  resíduos  sólidos  e  as  que
desenvolvam ações  relacionadas  à  gestão  integrada  ou  ao  gerenciamento  de  resíduos  sólidos”,
conforme disposto em seu artigo 1°, § 1° (grifo nosso);
CONSIDERANDO  que  a  Lei  n.°  12.305/2010  define  como  destinação  final  ambientalmente
adequada,  a  “destinação de resíduos que inclui  a  reutilização,  a  reciclagem, a  compostagem,  a
recuperação  e  o  aproveitamento  energético  ou  outras  destinações  admitidas  pelos  órgãos
competentes do Sisnama, do SNVS e do Suasa, entre elas a disposição final, observando normas
operacionais  específicas  de  modo  a  evitar  danos  ou  riscos  à  saúde  pública  e  à  segurança  e  a
minimizar os impactos ambientais adversos”, assim como a “disposição ordenada de rejeitos em
aterros,  observando normas operacionais  específicas  de modo a  evitar  danos ou riscos  à  saúde
pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos”, conforme disposto em seu
artigo 3°, incisos VII e VIII, respectivamente (grifo nosso);
CONSIDERANDO que a Lei n.° 12.305/2010 define como gerenciamento de resíduos sólidos, o
“conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo,
tratamento  e  destinação  final  ambientalmente  adequada  dos  resíduos  sólidos  e  disposição  final
ambientalmente  adequada dos  rejeitos,  de  acordo  com plano  municipal  de  gestão  integrada  de
resíduos sólidos ou com plano de gerenciamento de resíduos sólidos, exigidos na forma desta Lei”,
conforme disposto em seu artigo 3°, inciso X (grifo nosso);
CONSIDERANDO que a Lei n.° 12.305/2010 define como gestão integrada de resíduos sólidos, o
“conjunto  de  ações  voltadas  para  a  busca  de  soluções  para  os  resíduos  sólidos,  de  forma  a
considerar as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e sob
a premissa do desenvolvimento sustentável”, conforme disposto em seu artigo 3°, inciso XI;
CONSIDERANDO  que  a  Lei  n.°  12.305/2010  estabelece  como  um  dos  objetivos  da  Política
Nacional de Resíduos Sólidos a “não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos
resíduos  sólidos,  bem como disposição  final  ambientalmente  adequada  dos  rejeitos”,  conforme
disposto em seu artigo 7°, inciso II;
CONSIDERANDO que a Lei n.° 12.305/2010 determina “que incumbe ao Distrito Federal e aos
Municípios a gestão integrada dos resíduos sólidos gerados nos respectivos territórios, sem prejuízo
das competências de controle e fiscalização dos órgãos federais e estaduais dos Sisnama, do SNVS
e do Suasa, bem como da responsabilidade do gerador pelo gerenciamento de resíduos, consoante



estabelecido nesta Lei”, conforme disposto em seu artigo 10 (grifo nosso);
CONSIDERANDO que a Lei n.° 12.305/2010 prevê a elaboração de Plano Municipal de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos, conforme disposto em seu artigo 18, caput;
CONSIDERANDO que a Lei n.° 12.305/2010 prevê que “O poder público, o setor empresarial e a
coletividade são responsáveis pela efetividade das ações voltadas para assegurar a observância da
Política Nacional de Resíduos Sólidos e das diretrizes e demais determinações estabelecidas nesta
Lei e em seu Regulamento”, conforme disposto em seu artigo 25 (grifo nosso);
CONSIDERANDO  que  a  Lei  n.°  12.305/2010  impõe  que  “Cabe  ao  poder  público  atuar,
subsidiariamente, com vistas a minimizar ou cessar o dano, logo que tome conhecimento de evento
lesivo ao meio ambiente ou à saúde pública relacionado ao gerenciamento de resíduos sólidos”,
conforme disposto em seu artigo 29 (grifo nosso);
CONSIDERANDO  que  a  Lei  n.°  12.305/2010  prevê  que  “Sem  prejuízo  da  obrigação  de,
independentemente  da  existência  de  culpa,  reparar  os  danos  causados,  a  ação  ou  omissão  das
pessoas  físicas  ou  jurídicas  que  importe  inobservância  aos  preceitos  desta  Lei  ou  de  seu
regulamento sujeita os infratores às sanções previstas em lei,  em especial  às fixadas na Lei n.°
9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que “dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas
de  condutas  e  atividades  lesivas  ao  meio  ambiente,  e  dá  outras  providências”,  e  em  seu
regulamento”, conforme disposto em seu artigo 52;
CONSIDERANDO  que  a  disposição  final  ambientalmente  adequada  dos  resíduos  implica,
necessariamente, na eliminação dos “lixões”, isto é, no encerramento desta modalidade inadequada
de disposição final de resíduos sólidos, cuja principal característica é a simples descarga do lixo
sobre o solo, a céu aberto, sem a adoção das medidas de proteção ao meio ambiente ou à saúde
pública;
CONSIDERANDO que o  lixão  acarreta  diversas  e  expressivas  lesões  ambientais,  tais  como a
liberação de chorume e outras substâncias (com a decorrente contaminação do solo e da água), a
proliferação de insetos, a atração de animais (especialmente ratos), o risco de incêndios (com a
contaminação  do ar),  a  presença  de  mau  cheiro  etc,  sendo,  em verdade,  uma grande fonte  de
poluição, em notória agressão ao ecossistema em geral e aos seres humanos em particular;
CONSIDERANDO que inspeção efetivada no local do fato, no dia 10 de maio de 2019, por equipe
técnica da fiscalização do IDEMA, apontou o descarte de grande quantidade de resíduos sólidos
urbanos  domiciliares  dispostos  aleatoriamente  no  solo,  tendo  como  responsáveis  pela  citada
irregularidade o Município de Mossoró e a empresa Vale Norte Construtora Ltda.-ME, fato ocorrido
no Sítio Florânia, Estrada da Alagoinha, Zona Rural de Mossoró (coordenadas UTM 6795-26 m E,
94320,22 m S), sendo que respectiva licença ambiental restringe a utilização da área para fins de
disposição exclusiva de resíduos sólidos de construção civil e de podas de árvores;
CONSIDERANDO que o Município de Mossoró já possui um aterro sanitário, não se justificando,
em nenhuma hipótese, a subsistência de lixões;
CONSIDERANDO  que  o  uso  adequado  e  pleno  do  aterro  sanitário  atende  à  disposição  final
ambientalmente adequada dos resíduos, atenuando significativamente todos os malefícios advindos
do emprego do lixão, visto que promove a saúde dos seres humanos, diminui o mau cheiro, gera
empregos, possui grande capacidade de redução dos resíduos, evita a transmissão de doenças, não
contamina a água, o solo e o ar, diminui o risco de incêndios, disciplina o descarte de resíduos
sólidos urbanos entre os munícipes, dentre outros benefícios;
CONSIDERANDO que a construção, operação, manutenção e conservação do Aterro Sanitário é de
responsabilidade do Município de Mossoró;
CONSIDERANDO que a Lei n.°  12.305/2010 delimitou que a disposição final ambientalmente
adequada dos resíduos deveria ser integralmente implementada até o dia 02 de agosto de 2014,
conforme disposto em seu artigo 54;
CONSIDERANDO que o Município de Mossoró é representado pela sua Prefeita Municipal, Sra.
ROSALBA CIARLINI ROSADO, a quem incumbe adotar todas as providências necessárias ao
integral cumprimento dos encargos descritos no corpo da presente Recomendação;
CONSIDERANDO que a plena operação do Aterro Sanitário possibilitará o gradual encerramento



dos lixões utilizados pelo Município de Mossoró;
CONSIDERANDO que os danos ao meio ambiente, decorrentes da manutenção do lixão, poderão
configurar  o  cometimento  de  crimes  ambientais,  delineados  na  Lei  n.°  9.605/1998,  de
responsabilidade do ente federativo municipal e de seu gestor;
CONSIDERANDO que o Município de Mossoró e a empresa Vale Norte Construtora Ltda. - ME
NÃO estão conferindo destinação final  ambientalmente adequada aos resíduos domiciliares que
estão sendo destinados à referida área do Sítio Florânia, conforme noticiado no Relatório Técnico
do IDEMA (processo  2019-134239/TEC/DOEXT-0401),  razão  por  que  NÃO está  praticando o
devido gerenciamento de resíduos sólidos, pelo menos no caso em comento.
O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  ESTADUAL  resolve  RECOMENDAR  ao  MUNICÍPIO  DE
MOSSORÓ,  na  pessoa  de  sua  Prefeita  Municipal,  Sra.  ROSALBA CIARLINI  ROSADO,  à
Secretária de Serviços Urbanos e Meio Ambiente,  Sra.  KÁTIA PINTO, assim como à empresa
VALE NORTE CONSTRUTORA LTDA-ME, para que adotem todas as providências suficientes e
necessárias, de ordem operacional e administrativa, para que se proceda: 1) ao remanejamento dos
resíduos sólidos domiciliares  irregularmente dispostos/depositados  no Sítio  Florânia,  Estrada da
Alagoinha, Zona Rural de Mossoró (coordenadas UTM 6795-26 m E, 94320,22 m S), destinando-os
ao aterro sanitário de Mossoró; 2) à imediata cessação da disposição irregular de resíduos sólidos
domiciliares  no  citado  local  situado  no  Sítio  Florânia,  Estrada  da  Alagoinha,  Zona  Rural  de
Mossoró (coordenadas UTM 6795-26 m E, 94320,22 m S), cuja licença ambiental prevê apenas a
disposição exclusiva de resíduos da construção civil e de podas de árvores, não podendo a área ser
utilizada como lixão de resíduos domiciliares.
Confere-se o prazo de 20 (vinte) dias, a contar do recebimento desta, para que os destinatários se
manifestem sobre a presente Recomendação, informando se a acatará ou não, expondo as razões de
eventual recusa. Ademais, a ausência de manifestação será interpretada como recusa de acatamento.
Ficam os destinatários da recomendação advertidos de que a recusa expressa ou tácita (parcial ou
total) ao acatamento da presente Recomendação implicará a adoção das medidas cabíveis, inclusive
de  caráter  judicial,  para  fins  de  responsabilização  dos  agentes  responsáveis  nas  searas  cível  e
criminal.
Encaminhe-se cópia desta recomendação ao Secretário-Geral do Ministério Publico para publicação
no Diário Oficial do Estado e ao Coordenador do Centro de Apoio às Promotorias de Justiça com
atuação na Defesa do Meio Ambiente, para conhecimento.
Mossoró/RN, 18 de setembro de 2019.
DOMINGOS SÁVIO BRITO BASTOS ALMEIDA
3º Promotor de Justiça


