
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
41ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE NATAL/RN

RECOMENDAÇÃO nº 023/10

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 

através de seu 41º Promotor de Justiça da Comarca de Natal/RN, com atribuições 

de  defesa  do  meio  ambiente,  com fundamento  no  art.  27,  §  único,  IV  da  Lei 

8.625/93 e art. 69, § único, d da Lei Complementar Estadual 141/96; e

CONSIDERANDO incumbir  ao Ministério  Público a defesa da ordem 

jurídica, dos interesses sociais e individuais indisponíveis e de outros interesses 

difusos e coletivos, nos termos dos arts. 127,  caput,  e 129, III,  da Constituição 

Federal;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 129, II, da Constituição Federal 

que  atribui  ao  Ministério  Público  a  função  institucional  de  zelar  pelo  efetivo 

respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos 

assegurados  nesta  Constituição,  promovendo  as  medidas  necessárias  à  sua 

garantia; 

CONSIDERANDO  que  cabe  ao  Ministério  Público  expedir 

recomendações  visando  à  defesa  dos  direitos  assegurados  nas  Constituições 

Federal  e  Estadual,  sempre  que  se  cuidar  de  garantir-lhes  o  respeito  pelos 

poderes públicos;

CONSIDERANDO  que,  em  decorrência  de  previsão  constitucional 

expressa (CF, art. 225,  caput  e CE, art.  150,  caput), todos têm direito ao meio 

ambiente  ecologicamente  equilibrado,  impondo-se  à  coletividade  e  ao  Poder 



Público  o  dever  de  defendê-lo  e  preservá-lo  para  as  presentes  e  futuras 

gerações;

CONSIDERANDO que a Constituição Federal (art. 225), a Constituição 

Estadual  (art.  150) e a Lei  Orgânica do Município de Natal  (art.  135) dispõem 

sobre a gestão ambiental, enfocando o “princípio da prevenção” como fundamento 

basilar da atuação do Poder Público;

CONSIDERANDO que o art. 11, § 1º, X do Código do Meio Ambiente 

do Município  de Natal,  Lei  4100/92,  dispõe que compete à ECONATAL (atual 

SEMURB, conforme art.  21 da Lei  Complementar 020/99) exercer a “vigilância 

ambiental” e o respectivo poder de polícia, atribuição igualmente estabelecida no 

art. 37, XIV, pela Lei Complementar Municipal 108/09;

CONSIDERANDO que  a  distribuição  de  panfletos  ao  ar  livre,  assim 

como a fixação de anúncios  por  meio  de placas,  tabuletas,  faixas  e fachadas 

constituem “meios de publicidade”,  está sujeita  ao licenciamento ambiental  em 

Natal, conforme o Decreto 4621/92, portanto, há quase 20 anos, período no qual o 

Município licenciou e aplicou multas a inúmeros empreendimentos;

CONSIDERANDO que, recentemente, a Lei Municipal 6133/10 atribuiu 

competência  à  URBANA  em  conceder,  mediante  o  pagamento  de  tarifa, 

“permissão”  para  que  empresas  particulares  façam  a  distribuição  manual  de 

panfletos, desde que preenchidos os requisitos dispostos no art.  2º do referido 

diploma legal, fiscalizando assim uma parte da atividade;

CONSIDERANDO  que,  nada  obstante  os  termos  da  Lei  Municipal 

6133/10, a URBANA somente pode ter interesse nesse tipo de publicidade quando 

ela  for  executada  de  forma  incorreta  pela  empresa  interessada,  quando  os 

panfletos são jogados e fiquem nas ruas e praças, provocando sujeira, porém, 

antes  disso,  na  fase  da  concepção,  planejamento  e  análise  desse  tipo  de 

publicidade, em função dos evidentes impactos ambientais nas vias públicas, ela 

deve ser regulada e fiscalizada pela SEMURB, através do devido licenciamento 

ambiental e das autuações por infração administrativa;

CONSIDERANDO,  portanto,  que  a  “permissão”  referida  na  Lei 

Municipal 6133/10 não isentou – nem poderia isentar – as empresas interessadas 



nesse  tipo  de  publicidade  do  devido  licenciamento  ambiental,  uma vez  que  a 

URBANA não tem poder de polícia ambiental;

CONSIDERANDO ainda os  termos da audiência  de  14  de  Julho  de 

2011,  realizada  nesta  Promotoria  de  Justiça,  no  qual  os  representantes  da 

URBANA afirmaram ao Ministério Público que, apesar de a Lei 6133/10 ter quase 

um ano de vigência, a URBANA não fiscaliza a panfletagem em Natal, por falta de 

estrutura física e normas específicas, relatando que nunca autuaram ninguém por 

isso, apenas notificaram algumas empresas, mesmo assim, em janeiro de 2010, 

ou seja, em data anterior à vigência da lei. Afirmaram ainda os representantes da 

URBANA que nenhuma empresa requereu “permissão” para panfletagem e que 

ela nunca cobrou tarifa nenhuma por isso, até por que ela ainda não existe; 

CONSIDERANDO que além de a URBANA não realizar a fiscalização 

da panfletagem em Natal,  conforme afirmado pelos próprios representantes da 

empresa ouvidos nesta Promotoria de Justiça, os representantes da AFAUNA, que 

estiveram presentes da audiência acima referida, todos servidores da SEMURB, 

declararam  que  ela  também  não  fiscaliza  esse  tipo  de  atividade,  por  ter  a 

Secretaria entendido que ela deve ser fiscalizada somente pela URBANA. 

CONSIDERANDO  assim  que  se  a  SEMURB  e  a  URBANA  não 

fiscalizam essa atividade, nenhum outro Órgão do Município o está, motivo pelo 

qual  se  verifica  uma grande de pessoas nos cruzamentos  de  diversas  ruas e 

avenidas em Natal distribuindo livremente panfletos, ao redor de área bastante 

suja desse tipo de material;

CONSIDERANDO assim que além de a URBANA ter de regulamentar o 

mais breve possível a “permissão” estabelecida na Lei 6133/10, tal fato não isenta 

a responsabilidade da SEMURB em exercer o poder de polícia competente em 

relação ao devido licenciamento ambiental e à fiscalização da atividade, no plano 

ambiental;

CONSIDERANDO que, além de ato de improbidade administrativa,  a 

omissão do agente público pode tipificar o art. 68 da Lei de Crimes Ambientais, 

no qual comina pena de detenção de 1 a 3 anos, além da multa, àquele que: 

“Deixar,  aquele  que  tiver  o  dever  legal  ou  contratual  de  fazê-lo,  de  cumprir  

obrigação de relevante interesse ambiental”.



RECOMENDO à SEMURB, através de seu Secretário, Sr. João Bosco 

Afonso,  que  tome  as  medidas  administrativas  necessárias  e  suficientes  para, 

desde logo, voltar a exercer o poder de polícia ambiental relativo à distribuição de 

panfletos em Natal, para licenciar e fiscalizar a atividade no plano ambiental, de 

modo  a  autuar  as  pessoas  físicas  e  jurídicas  que  estejam  exercendo  essa 

atividade  irregularmente,  caracterizando  tais  condutas  como  infrações 

administrativas previstas no art.  117,  I  e XV, do Código de Meio Ambiente de 

Natal, além de apreender o produto por eles veiculado ilegalmente, na forma do 

art.  121,  do  mesmo  diploma  legal,  sob  pena  de  responsabilidade  civil, 

administrativa e criminal pela omissão de medidas essenciais para a solução dos 

problemas aqui discutidos.

REQUISITAR  à  SEMURB,  no  prazo  de  10  dias,  um  relatório  das 

medidas administrativas tomadas para o fiel cumprimento dessa recomendação.

ENCAMINHE-SE cópia da presente recomendação ao Diário Oficial do 

Estado para conhecimento público.

Natal, 20 de Julho de 2011

  João Batista Machado Barbosa
                                    41º Promotor de Justiça


