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Inquérito Civil nº 06.2015.00005544-3
RECOMENDAÇÃO Nº 0002/2018 – 2ª PmJ Caicó
O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, por meio da 2ª Promotoria de Justiça da
Comarca de Caicó, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 129, incisos II, III, e IX, da
Constituição Federal,  no artigo 26,  inciso  I,  da Lei  n.º  8.625/93 – Lei  Orgânica  do Ministério
Público,  e  nos  artigos  67,  inciso  IV,  68,  caput,  e  69  69,  parágrafo  único,  alínea  “d”,  da  Lei
Complementar n.º 141/96 – Lei Orgânica do Ministério Público do Rio Grande do Norte; e,
CONSIDERANDO o que dispõe a Constituição Federal em seu art. 225, caput, estatuindo o direito
de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado;
CONSIDERANDO  que  o  Brasil  ratificou  o  Protocolo  Adicional  à  Convenção  Americana  de
Direitos  Humanos  em Matéria  de  Direitos  Econômicos,  Sociais  e  Culturais  (Protocolo  de  San
Salvador), o qual em seu art. 11, alude ao direito de toda pessoa viver em ambiente sadio;
CONSIDERANDO que a Lei n.º 9.605/98, em seu art. 54 tipificou como crime causar poluição de
qualquer natureza em níveis que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, incluindo-
se, neste gênero, a sonora;
CONSIDERANDO que no ordenamento jurídico pátrio existem Normas Técnicas que disciplinam
os níveis de intensidade de ruídos, a saber, NBR 10.151 e 10.152;
CONSIDERANDO que o Decreto-lei n.º 3.688/41 (Lei de Contravenções Penais), em seu art. 42,
elenca como contravenção perturbar o trabalho ou o sossego público;
CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Estadual n.º 6.621/94, a qual estabelece um padrão de ruído
sonoro de, NO MÁXIMO, 55 DECIBÉIS – NO PERÍODO NOTURNO – e 65 DECIBÉIS – NO
PERÍODO  DIURNO,  visto  que,  acima  desses  valores  estará  caracterizada  a  POLUIÇÃO
SONORA;
CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Estadual n.º 6.621/94, em seu artigo 4º, inciso I, e artigo 6º,
inciso I, dispondo que ruídos provenientes de sinos de igrejas e de instrumentos litúrgicos utilizados
no exercício de culto ou cerimônia religiosa,  celebrados no recinto dos respectivos templos, no
período das 7 às 22 horas, não poderá exceder mais de 10 dBA do nível de ruído de fundo existente
no local;
CONSIDERANDO ter  sido  apurado em procedimento  em trâmite  nesta  Promotoria  de  Justiça,
notadamente através de termo de inspeção entre outros, que a Igreja Pentecostal Unificada na Fé, e
a  Igreja  Semente  do  Nascer,  localizadas  em  Caicó/RN,  vem  causando  incômodo  sonoro  aos
vizinhos das entidades durante a realização de seus cultos;
CONSIDERANDO ser este (incômodo causado pelo ruído proveniente dos cultos de instituições
religiosas) um problema recorrente neste município.
RECOMENDA:
a) Aos responsáveis pelas Igrejas, Templos Religiosos e Associações Religiosas deste município de
Caicó, que se abstenham de provocar incômodo sonoro durante a realização de seus cultos, seja este
incômodo proveniente de instrumentos litúrgicos, musicais, sonoros, ou quaisquer outras possíveis
fontes de poluição sonora, adotando para tanto as medidas necessárias para redução da emissão de



ruídos,  orientando  os  participantes  dos  eventos,  efetuando  reformas  que  permitam  melhor
isolamento acústico dos prédios da instituições religiosas, ou outras que entender suficientes.
Em tempo, à Secretaria desta Promotoria de Justiça, DETERMINO:
I)  Remetam-se  cópias  da  presente  recomendação:  ao  CAOP  Meio  Ambiente;  ao  setor  de
publicações da Procuradoria Geral de Justiça, a fim de que seja feita a devida publicação no Diário
Oficial  do  Estado;  ao  Portal  da  Transparência  do  Ministério  Público;  ao  Exmo.  Sr.  Prefeito,
solicitando  a  divulgação  à  população  e  aos  proprietários  de  prestadoras  de  serviços  de
telecomunicação, pelas rádios e demais meios de comunicação; e às instituições religiosas Igreja
Semente do Nascer e Igreja Pentecostal Unificada na Fé.
II) Na oportunidade, NOTIFIQUE-SE o representante atual da Igreja Pentecostal Unificada na Fé,
para que informe, no prazo de 10 (dez) dias úteis, o representante legal do retromencionado templo
entre 1º e 30 de setembro de 2015;
III) Afixe-se uma cópia da presente Recomendação no local de costume.
IV)  Decorridos  02  (dois)  meses  do  cumprimento  dos  itens  anteriores  pela  secretaria,  façam-se
conclusos os autos.
Cumpra-se.
Caicó/RN, 23 de julho de 2018.
Geraldo Rufino de Araújo Júnior
2ª Promotor de Justiça


