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RECOMENDAÇÃO n. 06/2015 
 
 

  O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por 

intermédio da 10ª Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente de Parnamirim, no uso de 

suas atribuições constitucionais, com fulcro nos artigos 23, VI, 127 e 129, inciso III, da Constituição 

Federal, artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do 

Ministério Público) e artigo 69, parágrafo único, alínea d da Lei Complementar Estadual n. 141/96; 

  CONSIDERANDO que a Constituição Federal erigiu à categoria de bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida o meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

impondo o dever de defendê-lo e preservá-lo ao Poder Público e à coletividade (artigo 255, caput); 

  CONSIDERANDO que são objetivos da política urbana executada pelo Poder 

Público o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e o bem-estar e a melhoria da 

qualidade de vida da população (artigo 182, Constituição Federal) 

  CONSIDERANDO que a Lei Federal n. 6.938/91, que dispõe sobre a Política 

Nacional do Meio Ambiente, em seu artigo 3º, estabelece que poluição ambiental consiste na 



 

 

degradação da qualidade ambiental resultante de atividade que direta ou indiretamente prejudiquem 

a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

  CONSIDERANDO que o CONAMA, mediante a Resolução n. 01/90, incluiu os 

problemas dos níveis excessivos de ruídos entre aqueles sujeitos ao controle da poluição do meio 

ambiente; 

  CONSIDERANDO que o CONAMA estabeleceu que a emissão de ruídos, em 

decorrência de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de 

propaganda política, obedecerá, no interesse da saúde, do sossego público, aos padrões, critérios e 

diretrizes estabelecidos na Resolução n. 01/90; 

  CONSIDERANDO que o CONAMA entende como prejudiciais à saúde e ao sossego 

público os ruídos com níveis superiores aos considerados aceitáveis pela NBR 10.151, da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT; 

  CONSIDERANDO que a  NBR 10.151, da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas –  ABNT, fixou o limite máximo de ruído a ser produzido em ambientes externos, abaixo 

especificado: 

Tipos de áreas Diurno Noturno 

Áreas de sítios e fazendas 40 dB(A) 35 dB(A) 

Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou 

de escolas 

50 dB(A) 45 dB(A) 

Área mista, predominantemente residencial 55 dB(A) 50 dB(A) 



 

 

Área mista, com vocação comercial e administrativa 60 dB(A) 55 dB(A) 

Área mista, com vocação recreacional 65 dB(A) 55 dB(A) 

Área predominantemente industrial 70 dB(A) 60 dB(A) 

 

  CONSIDERANDO que a Lei n. 9.605/98 em seu artigo 54 tipificou como crime, 

causar poluição de qualquer natureza em níveis que resultem ou possam resultar danos à saúde 

humana, incluindo-se, neste gênero, a sonora; 

  CONSIDERANDO que a lei supracitada, em seu artigo 60, também definiu como 

crime instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras 

ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais 

competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes; 

  CONSIDERANDO que o Decreto-Lei n. 3.688/41 em seu artigo 42, inciso III, elenca 

como contravenção penal a conduta de perturbar o trabalho ou o sossego público abusando de 

instrumentos sonoros ou de sinais acústicos; 

  CONSIDERANDO que a Lei Estadual n. 6.621/94 veda a perturbação da 

tranquilidade e do bem-estar da comunidade norte-rio-grandense com ruídos, vibrações, sons 

excessivos ou incômodos de qualquer natureza emitidos de forma a contrariar os níveis máximos 

fixados na referida Lei; 

  CONSIDERANDO que a lei acima mencionada fixa como limite máximo para a 

emissão de som, os níveis abaixo descritos: 



 

 

Tipo de área Diurno Noturno 

Residencial 55 dB(A) 45 dB(A) 

Diversificada 65 dB(A) 55 dB(A) 

Industrial 70 dB(A) 60 dB(A) 

   

  CONSIDERANDO que a Lei Complementar Municipal n. 053/2011, que trata da 

Política Municipal do Meio Ambiente, em seu artigo 98, parágrafo único, estabelece que até que os 

parâmetros mencionados no caput do referido artigo sejam estabelecidos pelo COMPLUMA, serão 

observados os níveis já utilizados como parâmetro pela legislação federal vigente, Lei Estadual n. 

6.621/94 e normas técnicas da ABNT; 

  CONSIDERANDO que a lei citada no parágrafo anterior dispõe, em seu artigo 104, 

que a emissão de ruídos decorrentes de quaisquer atividades exercidas em ambiente confinado, 

coberto ou não, obedecerá aos padrões estabelecidos pela legislação vigente, sendo vedada a 

difusão de sons que incomodem a população após as 20:00 horas até as 07:00 do dia seguinte; 

  CONSIDERANDO que a mesma lei prevê, em seu artigo 99, a proibição do uso ou 

operação, inclusive em ambientes comerciais, em espetáculos e outras atividades de lazer, de 

instrumentos ou equipamentos em que o som emitido exceda os limites estabelecidos; 

  CONSIDERANDO que a Lei Complementar Municipal n. 053/2011, também 

estabelece em seu artigo 102 que os bares, boates e demais estabelecimentos de diversão noturna 

observarão em suas instalações normas técnicas de isolamento acústico, de modo a não incomodar 



 

 

a vizinhança.  

  CONSIDERANDO que o diploma legal em epígrafe ainda dispõe, em seu artigo 101, 

inciso V, que é expressamente proibido, independentemente de medição de nível sonoro, os ruídos 

provenientes de instalações mecânicas, bandas ou conjuntos musicais e de aparelhos ou 

instrumentos produtores ou amplificadores de som ou ruído, quando produzidos na via pública ou 

quando nela sejam ouvidos de forma incômoda; 

  CONSIDERANDO que a Lei Municipal n. 1.473/2009, que dispõe sobre a 

preservação do sossego, tranquilidade e do bem estar público dentro dos limites do Município de 

Parnamirim, proíbe a propagação de som, ruídos, barulhos de qualquer natureza, excessivos e 

evitáveis, produzidos por pessoas físicas ou jurídicas, materiais, máquinas e equipamentos em 

geral, veículos automotivos ou equipamentos e aparelhos de som de qualquer gênero, inclusive o 

som gerado e propagado na via pública, por veiculo motorizado equipado com alto-falantes, 

provocando perturbações do sossego, tranquilidade e do bem estar público no Município de 

Parnamirim; 

  CONSIDERANDO que o Decreto n. 5.574/2010, que regulamenta a lei supracitada, 

proíbe perturbar o sossego e o bem estar público com ruídos, vibrações, som excessivo ou 

incômodo de qualquer natureza, produzidos por qualquer forma ou que contrariem os níveis 

máximos de intensidade fixados (art. 1º); 

  CONSIDERANDO que os níveis de pressão sonora fixados pelo decreto acima 

mencionado, bem como os equipamentos e métodos utilizados para a mediação e avaliação, 

obedecerão as recomendações das normas NBR 10.151 e NBR 10.152, ou às que lhes sucederem 

(artigo 5º); 



 

 

  CONSIDERANDO que o referido decreto fixa como o horário diurno o compreendido 

ente as 07:00hs e 19:00hs e o período noturno o compreendido entre as 19:00 e 07:00hs (artigo 5º, 

§ 1º); 

  CONSIDERANDO que no Município de Parnamirim fica proibida a utilização ou 

funcionamento de qualquer instrumento ou equipamento que produza, reproduza ou amplifique o 

som, de modo que crie distúrbio sonoro por meio do limite real da propriedade ou dentro de uma 

zona sensível a ruídos (artigo 7º, Decreto n. 5.574/2010); 

  CONSIDERANDO que o Município de Parnamirim proíbe expressamente os ruídos 

provenientes da execução de música mecânica ou a apresentação de música ao vivo em 

estabelecimentos que não disponham de estrutura física adequada para o condicionamento do 

ruído em seu interior, tais como traillers, barracas e similares, assim como os provenientes da 

utilização de equipamentos produtores e amplificadores de som em veículos, salvo os autorizados 

pelo órgão competente de trânsito e devidamente licenciados pela SEMUR (artigo 8º, incisos V e VI, 

Decreto n. 5.574/2010); 

  CONSIDERANDO que a Lei Municipal n. 1.455/2009, que dispõe sobre o horário de 

funcionamento de bares, lanchonetes e congêneres no Município de Parnamirim, proíbe o 

funcionamento dos referidos estabelecimentos no horário compreendido entre 01:00h e 05:00hs 

(artigo 1º); 

  CONSIDERANDO que o § 1º, do artigo 1º, da referida lei considera como  bares, 

lanchonetes, restaurantes, churrascarias, pizzarias ou similares, os estabelecimentos nos quais não 

somente se venda produtos e gêneros específicos ao respectivo tipo de atividade, mas também a 

comercialização de bebidas alcoólicas para consumo imediato no local; 



 

 

  CONSIDERANDO que a pessoa física ou jurídica que infringir qualquer dispositivo 

do Decreto n. 5.574/2010, e demais normas dele decorrentes, independentemente da obrigação de 

cessar a transgressão e de outras sanções aplicadas pela União ou pelo Estado, sejam elas cíveis 

ou penais, ficam sujeitas às seguintes penalidades: 1) advertência por escrito; 2) multa simples ou 

diária; 3) embargo da obra ou atividade; 4) interdição parcial ou total do estabelecimento ou 

atividades; 5) cassação imediata do alvará de funcionamento do estabelecimento; 6) perda ou 

restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pela municipalidade; 7) apreensão de 

material (artigo 18); 

  CONSIDERANDO que o artigo 288 do Código de Trânsito Brasileiro, regulamentado 

pela Resolução n. 204/2006 do CONTRAN, considera infração grave utilizar no veículo 

equipamento com som em volume ou frequência que não seja autorizado pelo CONTRAN, cujas 

consequências são multa e retenção do veículo para a retirada do equipamento de som; 

  CONSIDERANDO que o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito estabelece 

que compete ao órgão ou entidade de trânsito municipal e rodoviário a autuação do infrator que 

utilizar em seu veículo equipamento com som em volume/frequência não autorizados pelo 

COTRAN; 

  CONSIDERANDO que o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 24, inciso XX, 

dispõe que compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de 

sua circunscrição fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos 

automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no art. 66, além de dar apoio às 

ações específicas de órgão ambiental local, quando solicitado. 

  CONSIDERANDO que o artigo 1º da Resolução n. 204/2006 do CONTRAN 

estabelece que a utilização, em veículos de qualquer espécie, de equipamento que produza som só 



 

 

será permitida nas vias terrestres abertas à circulação, em nível de pressão sonora não superior a 

80 decibéis, medindo a sete metros de distância do veículo; 

  CONSIDERANDO que estão fora do padrão exigido no artigo 1º da aludida 

resolução os veículos prestadores de serviço com emissão sonora de publicidade, divulgação, 

entretenimento e comunicação, desde que estejam portanto autorização emitida pelo órgão ou 

entidade local competente, e veículos de competição e os de entretenimento público, somente nos 

locais de competição ou de apresentação devidamente estabelecidos e permitidos pelas 

autoridades competentes; 

  CONSIDERANDO que colocar barreiras ou concorrer para comprometer a 

acessibilidade urbana e ocupar indevidamente áreas públicas de uso comum do povo ou destinadas 

ao Município, com quiosques, bancas, trailer, ou qualquer equipamento instalado ou construído são 

consideradas infrações, conforme o Plano Diretor de Parnamirim (artigo 128, inciso VI e 129, inciso 

V); 

  CONSIDERANDO que a Lei Municipal n. 053/2011 somente permite a armação de 

palanques e barracas provisórias nos logradouros públicos, para atividades esportivas, religiosas e 

populares e espetáculos desde que:1) sejam aprovados quanto à sua localização; 2) não perturbem 

o trânsito público; 3) não prejudicarem o calçamento, o escoamento de águas pluviais ou todo e 

qualquer dano a infra-estrutura pública, tais como: jardins, praças, redes de água e esgoto etc, 

correndo por conta dos responsáveis pelas festividades os estragos por acaso verificados; 4) serem 

removidos no prazo máximo de vinte e quatro horas, a contar do encerramento dos festejos (artigo 

134); 

  CONSIDERANDO que os Estados e Municípios em razão de interesses regionais e 

locais, somente poderão estabelecer níveis de proteção ambiental mais restritivos que a legislação 



 

 

nacional, sob pena de violação do sistema de competência estabelecido nas Constituições Federal 

e Estadual; 

   CONSIDERANDO que a omissão ou negligência do Município no seu poder-dever 

de fiscalização configuram os crimes dos arts. 67 e 68 da Lei 9.605/98, bem como caracterizam 

improbidade administrativa, sujeitando os responsáveis às sanções legais, inclusive perda da 

função pública (Lei 8.429/92, art. 11, I, e art. 12, III); 

  CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público exercer a defesa dos direitos 

assegurados na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional, cabendo-lhe para tal fim, 

entre outras providências, emitir recomendações dirigidas aos Poderes e Órgãos da Administração 

Pública, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por 

escrito; 

  CONSIDERANDO o alto número de reclamações de moradores da Praia de Pirangi 

do Norte a respeito do uso abusivo de equipamentos de som por bares, clubes, casas de show, 

restaurantes, lanchonetes, quiosques, veículos e  similares, em especial durante o período do 

veraneio, gerando poluição sonora e, por conseguinte, riscos de dano à saúde das pessoas que se 

encontram expostas a essa situação; 

  CONSIDERANDO que tem sido comum no período do veraneio na Praia de Pirangi  

pessoas estacionarem seus veículos nas ruas e praças públicas, principalmente em bares, 

restaurantes e lojas de conveniências em postos de gasolina, abusando do som amplificado 

instalados nos mesmos, em qualquer hora do dia e da noite, atrapalhando o sossego e descanso 

alheios, incidindo, juntamente com os proprietários dos estabelecimentos que são coniventes com 

essas condutas, nas penas e demais sanções à elas cominadas; 



 

 

  CONSIDERANDO que é notório que no período do veraneio diversos ambulantes se 

instalam temporariamente na Praia de Pirangi do Norte, ocupando o passeio e a via pública, 

dificultando o livre trânsito de veículos e pessoas; 

  CONSIDERANDO que a prática de poluição sonora na Praia de Pirangi durante o 

período do veraneio ensejou a instauração do inquérito civil n. 059/2015; 

  RESOLVE: 

1) Recomendar a todos os proprietários de bares e estabelecimentos congêneres situados na Praia 

de Pirangi que utilizem sistema de som de forma moderada, percetível apenas em seu ambiente 

INTERNO, de maneira que não prejudique a tranquilidade alheia, bem como proibindo que os seus 

clientes utilizem os instrumentos de som de seus veículos de maneira inadequada e em volume que 

possa perturbar a vizinhança e se recusando a servi-los caso promovam a emissão sonora 

excessiva. Deve-se advertir que, caso contribuam para a prática, poderão responder a processo 

judicial, juntamente com os proprietários dos automóveis e incorrer nas penas da lei; 

2) Recomendar aos proprietários dos estabelecimentos comerciais existentes na Praia de Pirangi 

que busquem sua regularização com a obtenção da documentação necessária para seu regular 

funcionamento, tais como alvará de funcionamento, licença sanitária, licença ambiental e atestado 

de vistoria do Corpo de Bombeiros, quando exigível; 

3) Recomendar à Delegacia Especializada em assistência ao Turista e Proteção ao Meio Ambiente 

–  DEPREMA, à Companhia Independente de Policiamento Ambiental - CIPAM, Comando de 

Policiamento Rodoviário Estadual - CPRE e ao 3º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Rio 

Grande do Norte que, ao serem notificados de práticas desse tipo de delito ambiental –  poluição 

pelo uso de equipamento de som acima dos limites previstos na legislação ambiental –  atestem a 



 

 

potência e a frequência do equipamento de som, através de decibelímetro, retendo o veículo para 

os fins previstos no Código de Trânsito e conduzindo o proprietário e/ou condutor para autuação em 

flagrante pela prática delitiva. Ressalte-se que tal autuação também deverá ser adotada nos 

estabelecimentos comerciais que estiverem praticando esta ação delituosa, inclusive, sem licença 

ambiental, consoante prescreve o artigo 60 da Lei n. 9.605/98; 

4) Recomendar às Delegacias de Polícia Civil (DEPREMA e 1ª e 2ª Delegacia de Polícia de 

Parnamirim/RN) a apreensão do equipamento de som usado para a prática delitiva, submetendo-o 

à perícia e encaminhamento do veículo ao DETRAN-RN, conforme previsão no CTB, remetendo 

cópia dos autos, em 48 (quarenta e oito) horas, à 10ª Promotoria de Justiça da Comarca de 

Parnamirim e à SEMUR, para a promoção da responsabilização do autor da conduta; bem como 

que procedam à lavratura de Termo Circunstanciado de Ocorrência relativo ao delito de perturbação 

do sossego sempre que for instada a tanto, com o envio necessário aos Juizados Especiais 

Criminais; 

5) Recomendar ao Secretário Municipal de Trânsito e ao Policiamento Rodoviário Estadual –  

CPRE, que ao verificarem veículos utilizando equipamento com som em volume ou frequência 

incompatíveis com a lei apliquem a multa devida e retenham o veículo para a retirada do 

equipamento de som, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro; 

6) Recomendar ao Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN-RN e à Secretaria Municipal de 

Trânsito que ao receber o veículo retido, procedam à lavratura do auto de infração, enquadrando o 

infrator no artigo 228 do Código de Trânsito Brasileiro sempre que for o caso; 

7) Recomendar à Secretaria Municipal de Trânsito e ao CPRE que fiscalizem o cumprimento das 

normas de trânsito pelos frequentadores da Praia de Pirangi, em especial os que circulam nas 

avenidas São Sebastião, Deputado Márcio Marinho e RN-063, aplicando as penalidades previstas 



 

 

na legislação de trânsito aos infratores, especialmente quando constatar veículos estacionados em 

local proibido, inclusive calçadas; 

8) Recomendar à Secretaria Municipal de Trânsito, ao Departamento de Estradas e Rodagens –  

DER e ao CPRE que elaborem e implementem ações administrativas adequadas a permitir o livre 

fluxo do trânsito nas ruas existentes na Praia de Pirangi, em especial nas avenidas São Sebastião, 

Deputado Márcio Marinho e RN-063; 

9) Recomendar à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano de Parnamirim 

–  SEMUR, que atenda prontamente às solicitações das Polícias Civil e Militar, dos comerciantes e 

de qualquer do povo, sobretudo quando se tratar de reclamação ou notícia de poluição sonora, 

deslocando agente de fiscalização ao local do crime ou contravenção para aferição da potência e 

da frequência de equipamentos de som usados em volume acima dos limites estabelecidos na lei 

mediante decibelímetro, lavrando o competente auto de infração e encaminhando cópia a 10ª 

Promotoria de Justiça da Comarca de Parnamirim/RN, no prazo máximo de 5 (cinco) dias; 

10) Recomendar à SEMUR e à SETRA que adotem as medidas administrativas necessárias para 

impedir que ambulantes se fixem nas calçadas das ruas de Pirangi, assim como nas vias em si, em 

especial nas avenidas São Sebastião e Deputado Márcio Marinho a fim de evitar a obstrução do 

passeio público e da pista de rolamento, devendo a SEMUR e a SETRA fazerem uso do poder de 

polícia para retirar mesas, cadeiras ou qualquer obstáculo existente nas calçadas e nas vias 

públicas que dificultem a locomoção dos transeuntes e o tráfego na área; 

11) Recomendar à SEMUR que elabore e implemente planos de trabalho voltados especialmente 

para a fiscalização de TODOS os estabelecimentos que utilizem equipamentos de som na Praia de 

Pirangi entre os meses de dezembro de 2015 à fevereiro de 2016, sobretudo aqueles que já foram 

objeto de denúncia perante tal Secretaria, autuando e interditando os que estejam funcionando em 



 

 

desconformidade com a legislação ambiental vigente, seja em relação à prática de poluição sonora, 

seja em relação a ausência de licença/autorização dos órgãos ambientais; 

12) Recomendar à SEMUR que promova o cancelamento da licença ambiental dos 

estabelecimentos comerciais que não observarem os limites de ruídos previstos na legislação 

ambiental; 

13) Recomendar à SEMUR que somente autorize os eventos cuja realização possa fiscalizar, 

fixando os horários de encerramento dos eventos de acordo com a escala da equipe de fiscalização 

de modo a impedir que os eventos perdurem além do horário limite de trabalho dos agentes 

ambientais; 

14) Recomendar à SEMUR e à Companhia Independente de Policiamento Ambiental - CIPAM que 

promova a fiscalização de TODOS os estabelecimentos que utilizem equipamentos de som na Praia 

de Pirangi, bem como do cumprimento dos termos de ajustamento de conduta celebrados pelo 

Ministério Público com os empreendedores responsáveis pelos eventos a serem realizados na 

ARENA ECOMAX, Circo da Folia, Cirquinho e na “ Estação Verão Jovem Pan 2016” , 

relativamente ao veraneio de 2016 (meses de janeiro e fevereiro), especialmente no que se refere 

ao horário de encerramento de suas atividades e ao cumprimento das normas relativas à emissão 

de som, aplicando as medidas administrativas cabíveis e remetendo a esta Promotoria de Justiça, 

no prazo de 5 (cinco) dias, o relatório elaborado a partir do monitoramento sonoro realizado; 

15) Recomendar à SEMUR e à CIPAM que até o dia 07 de janeiro de 2016, envie cópia de todas as 

autuações procedidas na região de Cotovelo e Pirangi do Sul durante o mês de dezembro do 

corrente ano, especialmente as realizadas no dia 31 de dezembro de 2015; bem como que, 

posteriormente, passe a enviar, a cada terça-feira, a mesma documentação (autuações, relatórios 

de fiscalização e demais documentos) relativamente às ocorrências de cada fim de semana de 



 

 

janeiro e fevereiro de 2016.  Ressalta-se que destas autuações devem constar nome e endereço do 

autuado; identificação do veículo ou estabelecimento poluidor; data, hora e local da infração; 

informações sobre medição sonora e apreensão do equipamento de som; assim como, sempre que 

possível, identificação da vítima da perturbação do sossego; 

16) Recomendar à DEGEPOL que mantenha na Praia de Pirangi uma equipe completa nos finais 

de semana durante os meses de dezembro de 2015 e janeiro e fevereiro de 2016, especialmente, 

no período noturno, capacitada, instrumentalizada e disponível para atender ocorrências relativas 

ao abuso de emissões sonoras (perturbação do sossego e poluição sonora), dentre outras;  

17) Recomendar ao 3º Batalhão da Polícia Militar e ao Comando de Policiamento Rodoviário 

Estadual –  CPRE que mantenham efetivo na região da Praia de Pirangi durante o período de 

veraneio, preferencialmente em posto fixo a ser instalado no local, bem como que forneçam apoio à 

equipe da SEMUR na fiscalização das ocorrências relativas à poluição sonora e perturbação do 

sossego; 

18) Recomendar à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano de 

Parnamirim - SEMUR e  Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte de Parnamirim –  SETRA 

que promovam as medidas administrativas necessárias para instar o representante legal do 

Supermercado Supershow, situado na Praia de Pirangi, a providenciar a disponibilização de local 

para o estacionamento de seus clientes, de modo a evitar a concentração de veículos nas 

imediações e, consequentemente, o congestionamento do tráfego; 

19) Recomendar ao CPRE e à Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte de Parnamirim –  

SETRA que oriente seus agentes no sentido de que, ao realizar fiscalizações nas regiões de 

Cotovelo, Pirangi do Norte e Pirangi do Sul, especialmente aquelas caracterizadas como “ Blitz” , 

procedam com rigor naqueles veículos munidos de equipamentos sonoros não originais do veículo, 



 

 

aptos a produzir emissões sonoras que causem a perturbação do sossego alheio; 

  RESOLVE, ainda: requisitar à Prefeitura Municipal de Parnamirim que promova a 

ampla divulgação do teor desta recomendação à população do município pelos meios de 

comunicação existentes e, em especial, aos proprietários e/ou responsáveis por restaurantes, bares 

e congêneres através da fixação da presente recomendação no respectivo estabelecimento; 

requisitar a todos os órgãos e instituições citados que, semanalmente, no mês de janeiro, no 

máximo até as terças-feiras, informem a esta Promotoria de Justiça a respeito da adoção das 

medidas administrativas necessárias à sua implementação. 

  Por fim, convém lembrar aos servidores dos órgãos e instituições acima citados que, 

ao serem informados da prática de crime ou contravenção, deverão impedir imediatamente a 

continuidade da prática delituosa para não incidirem nas mesmas penas cominadas ao crime (artigo 

2º da Lei n. 9.605/98). 

  Comunique-se a edição da presente recomendação às Coordenadoras do Centros 

de Apoio Operacional às Promotorias de Defesa do Meio Ambiente –  CAOP/MA e Criminal –  

CAOPCRIM e solicite-se à Gerência de Documentação, Protocolo e Arquivo da Procuradoria Geral 

de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte a publicação desta 

recomendação na imprensa oficial. 

  Parnamirim/RN, 25 de novembro de 2015. 
 

    David Costa Benevides 
     Promotor de Justiça  

 


