
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
2a Promotoria de Just^a da Comarca de Pedra Azul-MG

RECOMEND A? AO N° 11/2019

Noticia de Fato n.°
Procedimento instaurado de oficio

0 MINISTERIO PUBLICO DE MINAS GERAIS, por seu Promotor de lustra 
oficiante nesta comarca, no uso da atribuisao conferida pelo artigo 127, caput, combinado 
com o artigo 129, incisos II, e IX, da Constitui9ao Federal de 1988; pelo artigo 119, caput, 
combinado com o artigo 120, inciso II, da Constitui9ao Estadual; e pelo artigo 27, paragrafo 
unico, inciso IV, da Lei n.° 8.625/1993,

CONSIDERANDO que o Ministerio Publico e institui9ao permanente, 
essencial a fun9ao jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem juridica, do 
regime democratico e dos interesses socials e individuals indisponiveis (artigo 127, caput, da 
Constitui9&o Federal de 1988);

CONSIDERANDO que o artigo 6°, inciso XX, da Lei Complementar n.° 
75/1993, e o artigo 27, paragrafo dnico, inciso IV, da Lei n.° 8.625/1993, conferem ao 
Ministerio Publico a atribu^ao para expedir recomenda9oes visando a melhoria dos referidos 
servi9os publicos e de relevancia publica, bem como o respeito aos interesses, direitos e bens 
cuja defesa Ihe cabe promover, fixando prazo razoavel para a ado9ao das providencias 
cabiveis;

CONSIDERANDO que o § 2° do artigo 3° da Resolu9ao n.° 164/2017 do 
Conselho Nacional do Ministerio Publico permite ao membro expedir recomenda9Ses em 
casos urgentes, independentemente da previa instaura9ao de procedimento intemo;

CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 41 do ATO CGMP n.° 1, de 2 de 
Janeiro de 2019, a expedi9ao de recomendaqoes que se limitem a advertir sobre a incidencia 
de norma legal expressa, ou visem a externar interpreta9ao juridica do orgao de execu9ao 
sobre determinada materia legislativa, pode ser incorporada no texto de qualquer instrumento 
de comunica9So oficial, independentemente da instauraqao de procedimento preparatdrio ou 
inquerito civil publico;

CONSIDERANDO que cumpre ao Ministerio Publico zelar pelo efetivo 
respeito dos Poderes Publicos, aos direitos assegurados na Constitui9ao Federal, dentre os 
quais figura o Meio Ambiente saudavel e ecologicamente equilibrado (art. 225 da CRFB/88), 
promovendo as medidas necessarias a sua garantia (artigos 127, caput, e 129, II, da 
Constitu^ao Federal);

CONSIDERANDO que o artigo 225, caput, da Constitu^ao Federal de 1988, 
dispoe que “todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
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comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Publico e a 
coletividade o dever de defende-lo e preserva-lo para as presentes e futuras ge^Ses”;

CONSIDERANDO que o meio ambiente sadio e equilibrado e consequencia 
direta da dignidade da pessoa humana, a qual, por sua vez, constitui-se em um dos 
fundamentos da Republica Federativa do Brasil (art. 1°, inciso III, da Constitui9ao Federal);

CONSIDERANDO que o Principio da Precau9ao impoe a observancia de 
cautelas necessarias a evitar danos ao meio ambiente, ainda que n&o conhecidas 
cientificamente as consequencias dos atos e obras a serem promovidos;

CONSIDERANDO que o local alvo da interven9ao mal planejada da 
Administra9ao Publica esta ligado a cultura dos moradores da regiao (art. 216, incisos IV e V, 
da CRFB/88), que nutrem ritos e historias em torno desse espa90 natural, conforme 
informa9oes passadas a este orgao de execu9ao;

CONSIDERANDO que a eficiencia e a boa governan9a sao princfpios 
orientadores da Administra9ao Publica de todos os entes e Poderes federativos, previstos tanto 
na Constitui9ao Federal quanto em tratados internacionais, que impoem ao Administrador a 
obriga9ao de orientar suas a9oes com antecedencia, de forma planejada, evitando-se a tomada 
de decisoes no apagar das luzes de cada exercicio;

CONSIDERANDO que aportou nesta Promotoria de Just^a a noticia de que a 
Camara de Vereadores de Pedra Azul pretende promover o corte de drvores centenarias 
localizadas neste Municipio, de forma atabalhoada, com a inten9ao de dar imcio a 
constru9ao de uma nova sede do Poder Legislative local;

CONSIDERANDO a noticia de que a pressa do corte da referida vegeta9ao 
se da unicamente como forma de evitar que a verba destinada a constru9ao da nova sede 
caduque e retorne aos cofres dos Poder Executive;

CONSIDERANDO que a conduta de destruir, danificar, lesar ou maltratar, por 
qualquer modo ou meio, plantas de ornamenta9ao de logradouros publicos, constitui crime 
previsto no art. 49 da Lei n.° 9.605/98, cuja pena varia de tres meses a um ano de detenpao, 
acrescido de multa;

CONSIDERANDO que o corte de especimes vegetais centenarias implica em 
supressao de inumeros beneficios por eles proporcionados, seja de ordem cultural ou natural 
util aos municipes, tal como sombra para pedestres, auxilio na conserva9ao do asfalto, 
reten9ao de agua de chuva, embelezamento das mas, diminui9ao da temperatura ambiente, 
redu9ao de enxurradas e enchentes, abrigo e alimento para passaros, redu9ao da polui9ao 
sonora, melhoria da qualidade do ar;

CONSIDERANDO, que o corte das referidas arvores, sem previa observdncia 
dos requisites legais, podera incorrer em conduta improba do seu mandante/executor, prevista 
no art. 11, caput e inciso I, da Lei n.° 8.429/92;
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CONSIDERANDO, ainda, que a conduta que agora se repudia e apta a causar 
danos morais coletivos, de ordem objetiva (independente da culpa dos responsaveis), passive] 
de ser objeto de a9ao civil publica (art. 1°, inciso I, da Lei n.° 7.347/1985),

RESOLVE:

RECOMENDAR a Camara Municipal de Pedra Azul, seu Presidente e demais 

Edis que compSem referida Casa, que se abstenham de promover qualquer corte das arvores 

existentes no terreno localizado na Av. Justino Ruas, n.° 240, centre, Pedra Azul - MG (antiga 

Pra9a Anibal Porto) ate que a questao seja avaliada de modo adequado atraves de EIA/RIMA 

a ser elaborado por engenheiro ambiental competente, com a fixa9ao de eventuais medidas de 

preserva9&o e/ou compensa9So ambiental a serem impostas ao org&o legislativo executor da 

obra.

Fixa-se, na forma dos artigos 8° e 10 da ResohupSo n.° 164/17 do CNMP, o prazo 

de 24h fvinte e quatrol horas para resposta de acatamento a esta Recomenda9So ou para a 

apresenta9ao de justificativas fundamentadas para o seu n&o atendimento, que ora sao 

requisitadas na forma da lei.

Nos termos do artigo 9° da Resolu9ao supracitada, requisite aos destinatarios 

desta a adequada e imediata divulga9£Lo da recomenda9ao expedida, incluindo sua afixa9ao , 
em na porta do edificio da Camara Municipal de Pedra Azul e no sitio eletronico oficial do 

Municipio, cujo extrato devera ser encaminhado ao Ministerio Publico em 24 (vinte e quatro) 
horas.

Saliento, em respeito ao disposto no artigo 11, § 1°, da Resolu9ao n.° 164/17 do 
CNMP, que, a falta de resposta ou em caso de descumprimento desta recomenda9ao, sera 
instaurada a9ao civil publica para impedir ou reparar os danos advindos da pratica e examinar- 
se-d a possibilidade de manejo da a9ao de improbidade contra os responsaveis.

Publique-se. Movimente-se no SRU.

Pedra Azul/MG, 18/e da^embro dfr2019.

I
Bernardoj

PromotbrM/dsti9a 
(em su^timi9ao)


