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IC – Inquérito Civil nº 06.2015.00003943-2
RECOMENDAÇÃO Nº 0007/2017/3ª pmJ
O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, por meio da 3ª Promotoria de Justiça da 
Comarca de Caicó, no uso de suas atribuições, com fulcro no artigo 129, inciso III da Constituição 
Federal, no artigo 26, inciso I da Lei nº 8.625/93, que instituiu a Lei Orgânica do Ministério 
Público, e nos artigos 67, inciso IV e 68, da Lei Complementar nº 141, de 09.02.96, Lei Orgânica 
do Ministério Público do Rio do Grande do Norte, e
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do artigo 127 da 
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público, consoante o previsto no art. 69, parágrafo 
único, d, da Lei Complementar Estadual nº 141/96, expedir recomendações visando ao efetivo 
respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover;
CONSIDERANDO que o art. 225 da Constituição da República Federativa do Brasil prescreve que 
todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 
essencial à 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;
CONSIDERANDO que, nos termos do parágrafo primeiro, inciso sétimo, do mesmo dispositivo 
constitucional, incumbe ao Poder Público proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as 
práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou 
submetam os animais a crueldade.
CONSIDERANDO que a Carta Magna preceitua, em seu art. 23, inciso, VI, ser 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 Lei nº 6.938/81 – que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente
– no art. 3º, I, define meio-ambiente como o conjunto de condições, leis, influências e interações de 
ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas;
CONSIDERANDO que o corte de árvores em zona urbana deve ser precedida da expedição de 
licença ambiental;
CONSIDERANDO que a cobertura arbórea, além de seu valor ecológico e paisagístico para o local,
tem como funções importantes tamponar os impactos gerados nas zonas ocupadas contribuindo para
amenizar o microclima local; conter a erosão do solo; reter poluentes e ruídos; servir como porta 
sementes; atrair a fauna entre outros aspectos relevantes, para uma área próxima a uma Unidade de 
Conservação Ambiental, dentre outras;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 
Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Brasileira, 
promovendo as medidas necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO a existência da Lei Municipal nº 4.122/05, que dispõe sobre a poda das árvores 
no Município de Caicó/RN;
CONSIDERANDO o informativo técnico emitido pelo IDEMA/RN;
CONSIDERANDO que foi instaurado o Inquérito Civil nº 06.2015.00003943-2, com o objetivo de 



averiguar irregularidades no corte e pode de árvores nas vias públicas do Município de Caicó/RN;
RESOLVE:
RECOMENDAR ao Prefeito Municipal de Caicó/RN, senhor Robson de Araújo, ao Secretário 
Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, senhor Abdon Augusto Maynard Júnior, e ao 
Secretário Municipal do Meio Ambiente, senhor Emmanuel Sabino dos Santos, que:
1 – Fiscalizem as podas e cortes de árvores deste Município, principalmente, aquelas realizadas por 
particulares, observando os padrões técnicos que não prejudiquem a utilidade ambiental e 
econômica das plantas, na forma da Lei Municipal nº 4.122/05;
2 – Vedem a poda completa das árvores, bem como, o ato de arrancá-las, salvo por motivo plausível
e justificável, como a obstrução de fios elétricos e outros objetos;
3 – Informem aos podadores do Município que realizem a poda das árvores dentro dos padrões 
técnicos, conforme dispõe o art. 2º, § 1º, da Lei Municipal nº 4.122/05, e que não obedeçam ordens 
de particulares quanto à poda ou corte das árvores;
4 – Sigam as recomendações do IDEMA/RN, constantes no informativo técnico em anexo .
5 – Divulguem amplamente no site da Prefeitura de Caicó/RN, em redes sociais, blogs, dentre 
outros meios de comunicação, sobre as medidas acatadas;
E fixa o prazo de dez dias para informarem se, em que medida, acatam os termos da presente.
Informa que o não acatamento desta Recomendação poderá render ensejo à adoção, pelo Ministério 
Público do Estado do Rio Grande do Norte, de medidas legais necessárias e cabíveis a fim de 
assegurar a sua implementação, inclusive pelo do ajuizamento da ação civil pública.
E, como forma de dar publicidade aos termos da presente Recomendação, DETERMINA:
A) Encaminhe-se cópia desta para publicação no Diário Oficial do Estado e, por meio eletrônico, ao
CAOP pertinente;
B) Envie-se cópia desta ao Exmo. Sr. Prefeito, e aos Secretários Municipais de Infraestrutura e 
Meio Ambiente, acompanhada de cópia do informativo técnico elaborado pelo IDEMA/RN de fls. 
73-74;
C) Afixe-se cópia desta no quadro de avisos desta Promotoria de Justiça.

Caicó/RN, 12 de julho de 2017.

Uliana Lemos de Paiva
Promotora de Justiça


