
45ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE NATAL
Av. Floriano Peixoto, 550. Tirol. Natal, RN. Fone 32321592. Cep. 59020-500 

EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  DESEMBARGADOR  PRESIDENTE  DO

EGRÉGIO  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA DO  ESTADO  DO  RIO  GRANDE  DO

NORTE

 URGENTE

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE

DO NORTE,  pela 45ª Promotora de Justiça de Defesa do Meio Ambiente da

Comarca de Natal, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e, em

especial, com base no art. 1015 e seguintes do CPC, vem interpor o presente

AGRAVO DE INSTRUMENTO 

COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA LIMINAR

contra decisão interlocutória do Eminente Juiz de Direito em atuação na 2ª Vara

da Fazenda Pública de Natal, Bruno Lacerda Bezerra Fernandes, prolatada nos

autos da ação civil pública autuada sob o número 0851932-04.2017.8.20.5001

(PJE),  onde consta como parte ré o Município de Natal,  pessoa jurídica de

direito público interno, com sede na Rua Ulisses Caldas, 81, Centro, Natal, RN,

representado pela Procuradoria Geral do Município, com endereço para citação

na Rua Mossoró, 350. Petrópolis, Natal, RN.

Instruem  o  presente  recurso,  com  base  no  art.1017  do

Código de Processo Civil: 

1) cópia da petição inicial;

1



45ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE NATAL
Av. Floriano Peixoto, 550. Tirol. Natal, RN. Fone 32321592. Cep. 59020-500 

2) cópia da manifestação do Município de Natal em relação

ao pedido liminar (uma vez que não foi interposta contestação pelo ente ora

agravado);

3) cópia da decisão agravada;

4)  certidão  da  intimação  do  Ministério  Público  que

comprova a tempestividade do recurso;

Esclarece  que  a  defesa  do  Município  é  realizada  pela

Procuradoria Geral do Município, localizada na Rua Mossoró, 350. Petrópolis.

Natal, RN.

Facultativamente,  junta  cópia  de  todos  os  documentos

probantes que foram juntados ao processo na primeira instância, como amparo

aos pedidos ministeriais.

O Ministério Público declara, nos termos do art. 1017, II do

Código  de  Processo  Civil,  na  presente  data,  a  inexistência  de  contestação

interposta pelo Município de Natal.

A situação dos autos enseja a antecipação de tutela, nos

termos  do  art.  1019,  I  do  Código  de  Processo  Civil, uma  vez  que  a

permanência da decisão impugnada tem mantido  a população residente na

Rua Tenente de Souza em permanente estado de calamidade sanitária,

vivendo  em  uma  lagoa  de  lodo  e  esgotos,  com  graves  repercussões

negativas à saúde, ocasionando lesão grave e de difícil reparação, como

se demonstrará na exposição dos fatos e nas razões do pedido de reforma da

decisão. 

 O agravo  é  tempestivo,  nos  termos dos  arts.  1003  § 5º

c/carts 219 e 180 do Código de Processo Civil. 

Ao  final,  REQUER o  Ministério Público  que  seja  julgado

procedente o recurso ora impetrado nos termos aqui postulados. 

Termos em que, pede e espera deferimento. 

Natal, 05 de fevereiro de 2018

GILKA DA MATA
45ª Promotora de Justiça de Defesa  do Meio Ambiente de Natal
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EGRÉGIO TRIBUNAL 

COLENDA TURMA

EMINENTE DESEMBARGADOR(A) RELATOR(A)

1. DA EXPOSIÇÃO DO FATO E DO DIREITO

1.1. Esclarecimento preliminar para contextualização dos fatos. 

Importa registrar de imediato que o Ministério Público, pela

45ª Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, que possui atribuições

especializadas em matéria de  esgotamento sanitário,  sistema de drenagem

pública,  recursos  hídricos  e  matérias  afins,  tem  acompanhado  de  forma

detalhada todos os problemas de drenagem existentes na cidade de Natal. 

São  muitos  os  problemas  de  drenagem  existentes  na

cidade.  No  afã  de  resolver  todos  os  problemas,  o  Ministério  Público  tem

realizado um trabalho extrajudicial junto ao Município de Natal. Os problemas

detectados em razão da reclamação da população, têm sido encaminhado ao

município para que avalie a solução cabível,  na esfera das prioridades que

entender cabíveis. 

O ajuizamento de ações judiciais para buscar  problemas

específicos de drenagem só tem ocorrido em casos de grande gravidade, em

que não foi possível se conseguir o consenso extrajudicial e em que o direito à

saúde da comunidade atingida revela-se como gravemente afetado. 

Os fatos  narrados no  presente recurso  encontram-se

nesse contexto de urgência,  onde os moradores de  uma rua  chamada

Tenente  de  Souza,  situada  no  Bairro  de  Pajuçara,  Região  Norte  desta

cidade  de  Natal,  em  razão  de  problemas  do  sistema  de  drenagem

realizado  no  local  de  forma  defeituosa  pelo  Município  de  Natal  estão
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convivendo  diuturnamente  com  esgotos  empoçados  na  frente  de  sua

residência, em situação de absoluta desumanidade. 

O Município, por sua vez, tem permanecido inerte tanto

na solução definitiva para corrigir o problema que deu causa, quanto, até

mesmo, para realizar medidas paliativas, que são essenciais, tais como

limpeza e retirada do efluente/lodo acumulado na rua Tenente de Souza. 

Basta  uma  simples  visita  ao  local  para  constatar  a

situação: sentir o cheiro do esgoto a céu aberto,  observar as pessoas

impossibilitadas de transitar na rua, verificar as muretas e construções

improvisadas  pelos  moradores  da  rua  para  impedirem que  essa  lama

fétida entre nas suas residências. 

Como  não  se  considerar  essa  situação  como  uma

urgência? Como fechar os olhos para essa situação que está ocorrendo

tão próximo do fórum Miguel Seabra Fagundes (a aproximadamente  15

km)  desse  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  (a  aproximadamente  11  km)

Impossível  concordar  que  a  situação  não  demanda  uma  tutela  de

urgência!

Os registros fotográficos adiante foram realizados no

dia 31 de janeiro de 2018. A situação no local permanece muito grave. É

tão grave que foi difícil explicar para a população atingida que o Juízo de

primeiro  grau  indeferiu  os  pedidos  do  Ministério  Público,  sob  o

argumento da ausência de urgência para solucionar o caos sanitário que

existe  no  local.  Tem  sido  difícil  também  para  os  moradores  locais

entenderem a razão pela qual o Município de Natal sequer faz a limpeza

periódica do local e não resolve o problema de forma prioritária. 
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A esperança que resta  à  comunidade  que  reside  no

entorno é de que seja emanado, por parte desse Eg. Tribunal de Justiça,

um provimento judicial para solucionar esse grave problema, EM REGIME

DE URGÊNCIA. 

 

1.2. Dos fatos 

A petição inicial da ação civil pública, em anexo, contém o

detalhamento, inclusive técnico do problema constatado. 

Em  síntese,  importa  esclarecer  que  a  Rua  Tenente  de

Souza,  em  razão  da  omissão  do  Município  de  Natal  em  realizar  a

recuperação /reconstrução do sistema de drenagem de águas pluviais que já

existia na área (incompleta e danificada), transformou-se em uma grande lagoa
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de retenção de águas pluviais. Para agravar a situação, o que resta do sistema

de  drenagem  existente  no  local  tem  sido  indevidamente  utilizado  para

lançamento de esgotos  in natura das residências da redondeza, ocasionando

um alagamento permanente de esgotos  in natura  em toda a sua extensão, o

que tem transformado a vida dos moradores locais em verdadeiro suplício. 

Nos momentos de chuva, os esgotos acumulados na rua

chegam  a  entrar  nas  casas,  deixando  os  moradores  locais  em  condições

totalmente insalubres. 

O problema teve início há cinco anos, mas NOS ÚLTIMOS

MESES A GRAVIDADE CHEGOU AO SEU ÁPICE, transformando a situação

em verdadeira   CALAMIDADE SANITÁRIA. 

Como  mencionado,  diferentemente  de  outros  trechos  do

bairro de Pajuçara, a Rua Tenente de Souza chegou a possuir rede de coleta

de águas pluviais, incluindo bocas de lobo e uma galeria central que escoava

os efluentes para outra galeria existente na Av. Moema Tinoco da Cunha Lima,

e seguia até a Lagoa de Drenagem Parque das Dunas I.

Todavia,  como  o  Município  não  pavimentou  as  vias  da

circunvizinhança, o sistema foi danificado. O próprio município reconhece que é

necessária a reconstrução  da galeria em material  mais  resistente  (que  é  o

PEAD – polietileno). 

A situação diferencia-se de outras áreas da cidade que não

possuem drenagem,  pelo fato de que, mesmo sem chuva, as pessoas  que

residem na via ficam impossibilitadas de entrarem e/ou saírem de suas próprias

casas, sem pisarem na poça de efluentes acumulados. 

Vários  moradores  tiveram  que  construir  barreiras  para

evitar a invasão das águas servidas nas partes internas de seus lotes.  Mas

nada é capaz de impedir o cheiro fétido e as doenças que se espalham no

local. 

Nem as medidas paliativas de limpeza continuada do local

o Município de Natal  tem realizado! À comunidade, tem restado viver nesse

ambiente totalmente inadequado para a sadia qualidade de vida de qualquer

ser humano, que fica alterado física e psicologicamente! 
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1.3.  Do direito

A omissão do município tem ferido diretamente preceitos

constitucionais e infraconstitucionais relativos ao direito à dignidade humana, à

saúde e ao meio ambiente. 

O Município de Natal feriu diretamente os arts. 21, XX, art.

182,  art.  200,  IV e VIII;  art.  225 da  Constituição Federal,  uma vez  que  ao

desprezar os cuidados mínimos com a instalação e manutenção do sistema de

drenagem da Rua Tenente de Souza e seu entorno deixou os moradores do

local em um ambiente poluído, inóspito e favorável a diversos tipos de doenças

e transtornos ambientais sociais e econômicos. 

O Município desconsiderou,  ainda, o comando inferido do

art.  23,  VI  e  IX  da  Constituição  Federal,  de  proteger  o  meio  ambiente  e

combater  a  poluição  em  qualquer  de  suas  formas,  e  de  melhorar  as

condições habitacionais e de saneamento básico da comunidade. Não atentou,

tampouco, para as diretrizes gerais e nacionais da  política urbanística, que

tem por  objetivo  ordenar  o  pleno  desenvolvimento  das  funções  sociais  da

cidade e  garantir  o  bem-estar  de  seus  habitantes  (art.  182 da Constituição

Federal). O Estatuto da Cidade, Lei Federal 10.257/2001, que regulamentou os

arts. 182 e 183 da Constituição Federal, ao especificar, no seu art. 2º, aquelas

diretrizes  gerais,  insere  as  de  garantia  do  direito  a  cidades  sustentáveis,

entendido como o direito ao saneamento ambiental e à infraestrutura urbana.

De  todo  o  arcabouço  traçado  pela  Constituição,  vale

destacar  o  art.  225,  que  precisa  ser  considerado  de  modo  especial,  que

estabelece a qualidade do meio ambiente como um bem de uso comum do

povo e que impõe tanto ao Poder Público, quanto à coletividade o dever de

defendê-lo preservá-lo, como se observa:

Art.  225. Todos  têm  direito  ao  meio  ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo
e  essencial à sadia 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. 
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Também, o direito à saúde precisa ser enfatizado como

um  direito  constitucional  da  pessoa  humana,  nos  termos  do  art.  196  da

Constituição Federal. 

O  Município  não  instalou  corretamente  o  sistema  de

drenagem e  não  realizou  a  manutenção  e  a  reparação  dos  equipamentos

instalados.  Em razão  disso,  o serviço  deixou de  ser  prestado  de  forma

integral,  adequada,  com eficiência  e  segurança.  Por  omissão  e  falta  de

diligências  mínimas  para  melhoria  do  sistema  precariamente  instalado,  o

agravado tem mantido a população que reside e transita no entorno desses

locais  com  a  saúde  prejudicada.  O  descumprimento  dos  princípios

fundamentais da Lei 11.445/07 por parte do Município é patente!

Importa mencionar, ainda que no município de Natal existe

a  Lei  Complementar  124/2011,  que  dispõe  sobre  o  Plano  Diretor  de

Drenagem e Manejo de Águas Pluviais do Município de Natal. No art. 3ª do

Plano, constam como objetivos a necessidade de priorizar os problemas de

ausência e inadequação do sistema de drenagem. Ademais, o Plano arrola,

entre outras,  as seguintes diretrizes,  que não estão sendo observados pelo

ente agravado: 

Art. 3º - Para atingir tais objetivos, ficam estabelecidas as
seguintes diretrizes: 
(...)
II  -  priorizar  o  equacionamento  dos  problemas  de
ausência e inadequação do sistema de drenagem urbana
em situações que envolvam risco de vida, inundações e
perdas materiais; 
III - privilegiar a adoção de alternativas de tratamento de
área  de  inundação  que  provoquem  o  mínimo  de
intervenção  no  meio  ambiente  natural  e  assegurem as
áreas de 
preservação permanente; 
IV – desenvolver metas prioritárias visando à eliminação 
dos lançamentos clandestinos de águas residuárias e dos 
resíduos sólidos de qualquer natureza nos sistemas de 
drenagem pluvial, para assegurar a correta utilização do 
sistema; 
V- desenvolver a educação sanitária e ambiental com o 
instrumento de conscientização da população sobre a 
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correta utilização do sistema de drenagem, destino final 
das águas e a preservação das áreas permeáveis
(...)

O art. 3º da Lei 8.080/90, que dispõe sobre as condições

para a promoção, proteção e recuperação da saúde também foi desatendido. 

Sobre  a  responsabilidade  pelo  Município  pela  poluição

ocasionada no  local,  merece  ser  enfatizado o art.  3º  da  Lei  6.938/81,  que

dispõe  sobre  a  Política  Nacional  do  Meio  Ambiente,  traz  o  conceito  de

poluição nos seguintes termos:

Art. 3º Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por
(...)
III- poluição, a degradação da qualidade ambiental 
resultante de atividades que direta ou indiretamente:
a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da
população;
b) criem condições adversas às atividades sociais e
econômicas; 
c) afetem desfavoravelmente a biota; 
d)  afetem  as  condições  estéticas  ou  sanitárias  do
meio ambiente; 
e) lancem matérias ou energia em desacordo com os
padrões ambientais estabelecidos.

Como  visto,  o  agravado  é  poluidor,  nos  termos  da

legislação federal em vigor. 

Ainda sobre a responsabilidade, há de ser  ressaltado o

art.  225,  §3º  da  Constituição  Federal,  que  obriga  a  reparação  dos  danos

causados  pelas  condutas  lesivas  ao  meio  ambiente.  No  patamar

infraconstitucional, vale frisar que o poluidor é obrigado, independentemente da

existência  de  culpa,  a  indenizar  ou  reparar  os  danos  causados  ao  meio

ambiente,  como  determina  o  art.  14  §  1º  da  Lei  6938/81.  Ao  Município,

portanto, cabe reparar o dano, sem falar na obrigação de indenizar a população

que está sofrendo com o dano que ocasionou (essa obrigação de indenizar

será  discutida em momento posterior).

2. DAS RAZÕES DO PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO
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A despeito de toda a rica instrução da petição inicial, com

registros  fotográficos,  depoimentos  dos  próprios  técnicos  do  Município

reconhecendo o problema e indicando tecnicamente a solução, o MM. Juiz de

primeiro grau, não considerou o gravíssimo problema como uma situação a ser

resolvida em regime de urgência. 

Em sua r. decisão, o MM. Juiz limitou-se a afirmar –  data

maxima venia –  genericamente que:

Do  exame  perfunctório  da  petição  inicial,  não  enxergo

cabível,  neste  momento,  o  deferimento  da  liminar

requerida.  Uma  vez  que,  não  demonstrada,  de  forma

objetiva,  a  urgência  na  prestação,  é  incabível  l  a

concessão  da  mediada  liminar,  devendo  aguardar-se  a

regular tramitação do processo, em todas as suas fases,

até o julgamento de mérito definitivo, no qual o direito será

analisado em todos os seus aspectos. 

A r.  decisão não merece prevalecer, uma vez que frustra

qualquer efetividade da atividade jurisdicional, principalmente diante do direito

robusto já mencionado.

Todos  os  fatos  foram  sobejamente  comprovados  e

confirmados nos documentos juntados e pelo próprio Município de Natal, que,

através  de  seus  técnicos  participaram  ativamente  de  todas  as  audiências

extrajudiciais.  Todos os  documentos  técnicos  foram produzidos  pelo próprio

Município. O direito trazido é clarividente. O perigo na demora revela-se na

medida em que a falta de um provimento judicial  obrigando o município de

Natal a adotar medidas continuadas para limpeza do local  e para solucionar

definitivamente  o  problema  tem ensejado,  como  demonstrado  em registros

fotográficos, a permanência da população da Rua Tenente de Souza vivendo,

literalmente, dentro de uma lagoa de esgotos, de terrível fedentina. 
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3. DO PERIGO DA DEMORA DA DECISÃO

 Avaliando os requisitos para concessão da antecipação de

tutela em caráter liminar autorizada pelo art. 12,  caput,  da Lei 7.347/85 (Ação

Civil  Pública), bem como as amparadas pelo arts.  300 e segs,  além do art.

1.019, I do novo Código de Processo Civil, pode-se afirmar que os elementos

que  evidenciam  a  probabilidade  do  direito  e  o  perigo  da  demora  e/ou  a

urgência são de fácil percepção. 

Com  certeza,  pela  análise  dos  fatos  relatados  e

devidamente comprovados nos elementos que instruem a inicial e que seguem

em anexo ao presente recurso, a proteção ambiental aqui pleiteada encontra

completo  respaldo  jurídico  e,  consequentemente,  a  plausibilidade  do  direito

substancial encontra-se palpável. 

Como  já  demonstrado,  os  preceitos  Constitucionais  e

infraconstitucionais  que  amparam  o  pleito  são  robustos.  As  providências

necessárias à reconstrução e manutenção das obras relativas à drenagem da

Rua Tenente de Souza e seu entorno têm como escopo proteger a saúde, a

vida e o bem-estar  da população que reside naquela área.  A efetivação do

direito  fundamental  à  vida  está  em  foco.  O  direito  ao  meio  ambiente

ecologicamente equilibrado é, em síntese, um desdobramento do Direito mor,

que é o direito à vida. A Constituição Federal assegura uma sadia qualidade de

vida. O direito à saúde e ao saneamento básico eficiente também são direitos

previstos  constitucionalmente  e  muito  bem  elucidados  na  legislação

infraconstitucional citada. 

Tudo o  que  foi  alegado foi  robustamente comprovado.  A

matéria  não  é  controvertida;  as  informações  do  ente  demandado  que  se

encontram nos autos não divergem sobre a necessidade de reconstrução do

sistema de drenagem da Rua Tenente de Souza. 

De outra face, quanto ao perigo da demora (periculum in

mora),  forçoso  é  convir  que  esse  quesito  também se encontra  atendido.  A

demora  na  reconstrução  e  reparo  das  obras  de  drenagem  mantém  a

população da área em estado de risco e continua acarretando grandes

11



45ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE NATAL
Av. Floriano Peixoto, 550. Tirol. Natal, RN. Fone 32321592. Cep. 59020-500 

aportes  de despesas por parte  da  população,  que tem que arcar  com

adequação de seus imóveis para impedir o ingresso da água em suas

residências e tem que conviver com graves danos relativos a saúde, além

de danos materiais. 

Em visita  recente,  realizada no  local  (31/01/2018),  foi

possível constatar a permanência da fedentina e da lagoa de esgotos na

frente da casa das pessoas que residem na rua em foco. Como fazer uma

refeição diante dessa fedentina, como manter uma sadia condição física e

psicológica nesse ambiente? Como viver? 

A  situação  demanda  uma  solução  urgente,

principalmente pelo fato de que o Município (conforme depoimento de fl.

206/207) não indicou que solucionaria os problemas narrados antes do

período chuvoso do ano de 2018. 

As providências para o aprimoramento de um sistema de

drenagem precisam ser  tomadas, prioritariamente,  em momento  anterior  ao

período chuvoso, tendo em vista que os problemas ocasionados pela falta de

um  sistema  adequado  e  suficiente  repercutem  tanto  na  esfera  sanitária,

econômica e social da comunidade em foco. 

Ademais,  as provas existentes nos autos em especial  as

vistorias  realizadas pelo Ministério Público de forma isolada ou em conjunto

com as  Secretarias  Municipais  envolvidas,  detalhadas  com fotografias  (fls.

143/149; 152/154; 155/157; 158/159), evidenciaram a necessidade e urgência

no tocante a realização, por parte do Município de Natal, de realizar, de forma

específica e continuada, diligências na Rua Tenente de Souza até que sejam

readequadas  e  concluídas  as  obras  de  drenagem  correspondentes,  para

impedir que a rua fique com água servida acumulada.

Com efeito,  além da solução definitiva –  que, de acordo

com  representantes  do  Município,  é  de  substituir  a  galeria  de  drenagem

(danificada) por uma nova, em PEAD, escoar a água até o sistema do conjunto

Santa Cecília e pavimentar ruas adjacentes à Tenente de Souza – ficou clara a

necessidade do Município de Natal realizar ações emergenciais e continuadas
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(até a implantação da solução definitiva) para possibilitar condições mínimas de

salubridade aos moradores da R. Tenente de Souza.

Essas    diligências   consistem  na  retirada  o  efluente/lodo

acumulado na rua Tenente de Souza e impedir a continuidade do despejo de

esgoto irregular na via ou diretamente no sistema de drenagem. 

Salienta-se  que  essas  diligências  precisam  ser

continuadas, tendo em vista que a SEMOV chegou a comprovar nos autos

a realização da limpeza da Rua Tenente de Souza entre os dias 14 e 15 de

junho de 2017 (fls. 152 a 154 do inquérito em anexo). Todavia, a situação

no local  é tão  grave  que no  dia  21  de  junho de  2017,  a  via  já  estava

novamente alagada com água de chuva e esgotos (como se observa às

folhas 334 e 335 dos autos). 

Os registros fotográficos realizados no mês de janeiro

deste ano de 2018 existentes nesta petição, deixam claro que a situação

no  local  demanda  uma  atenção  específica  e  urgente  por  parte  do

Município de Natal. 

4. DOS PEDIDOS 

Por todos os argumentos fáticos e legais que amparam o

pleito,  o  Ministério  Público,  ora  agravante,  REQUER  o  recebimento,

conhecimento e provimento do presente recurso para:

 

1.  Liminarmente:  como  antecipação  da  tutela  da  pretensão  recursal,  com

fulcro no art.  1.019, I,  do CPC:  reformar a decisão  judicial  do MM. Juiz de

Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública de Natal para obrigar o Município de

Natal a:

 1.1. realizar a limpeza imediata da Rua Tenente de

Souza,  localizada  no  Bairro  de  Pajuçara,  região
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Norte de Natal,  de forma a retirar todo o efluente,

lodo e resíduos acumulados na rua e adjacências;

 1.2.  a título de obrigação continuada:  manter limpa a

mencionada Rua e entorno, sem qualquer acúmulo

de resíduos sólidos, efluente e/ou água;

1.3.  no prazo que sugere que seja de três meses, de

modo que a obrigação seja concluída antes do período

chuvoso do ano de 2018:  realizar todos os reparos,

complementos,  atividades,  infraestruturas,

instalações  operacionais  necessárias  à

readequação  /  conclusão  e  ao  funcionamento

eficiente do sistema de drenagem da Rua Tenente

de  Souza  e  entorno,  de  forma  a  impedir  que  a

mencionada rua  e seu entorno fiquem alagados e

que  a  drenagem  do  local  funcione  de  maneira

adequada e eficiente, seguindo os princípios da Lei

11.445/2007.

1.4.  apresentar  autorização  /  licença  ambiental

correspondente  às  obras/adequações  pertinentes

ao sistema de drenagem da Rua Tenente de Souza e

entorno  (entorno correspondente ao raio  aproximado

de 300 metros da rua, como esclarecido no item 1.5),

de forma a impedir impactos negativos ambientais e

sociais decorrentes das obras/atividades realizadas

no local;

1.5. incluir no orçamento do ano de 2018, através de

remanejamento de verba, de verba suplementar ou

de  outro  mecanismo  legal  orçamentário  para

garantir  a  previsão  orçamentária  suficiente para a

instalação do sistema de drenagem da Rua Tenente

de  Souza  e  entorno  no  Bairro  Pajuçara  /  Região

Norte  de  Natal,  incluindo todos os  equipamentos/
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instalações  /  atividades  /componentes

correspondentes;

1.6. Requer, outrossim, que a fixação da multa diária

por  dia  de  atraso  no  cumprimento  da  decisão

judicial  prevista  no  art.  12,  §  2º,  da  Lei  7.347/85,

recaia diretamente na pessoa do Prefeito de Natal.

2. que seja intimado o agravado para, querendo, apresentar resposta ao

presente recurso;

3.  posteriormente,  que  seja  intimado  o  Ministério  Público  que  atua

perante esse Egrégio Tribunal de Justiça para manifestação;

4. ao final, que seja conhecido e provido o presente recurso nos termos

postulados nos itens 1, e seus subitens.

Termos em que, pede e espera deferimento

Natal, 06 de fevereiro de 2018.

GILKA DA MATA
45ª Promotora de Justiça de Defesa do Meio Ambiente de Natal 
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