
PORTARIA Nº 008/2011

12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NATAL, com atribuições judiciais e extrajudiciais na defesa 
do Meio Ambiente.

FUNDAMENTO LEGAL: da Constituição Federal: arts. 129, incisos III e VI; da Lei n° 8.625/93, 
arts. 25, IV, letra “a” e 26, I; da Lei n° 7.347/85, art. 8°, § 1°;  da Lei Complementar Estadual n° 
141/96,  arts.  60,  67,  IV,  e  68;  e  na  Resolução  n.  002/2008-CPJ/RN,  publicada  no  DOE  de 
11/06/2008.

NOME DA PESSOA FÍSICA/JURÍDICA A QUEM O FATO É ATRIBUÍDO: Ecocil.

AUTOR DA REPRESENTAÇÃO: Sociedade.

OBJETO DA PORTARIA: Instaurar inquérito civil público de nº 008/2011, a fim de investigar a 
notícia sobre possível depósito de aterro nas margens da Lagoa de captação localizada por trás do 
Makro,  para construção do empreendimento denominado "Central  Park" de responsabilidade da 
Empresa  Ecocil.  Em  se  comprovando  a  procedência  da  reclamação,  serão  providenciadas  as 
medidas administrativas e/ou judiciais necessárias a solução do fato noticiado.

DILIGÊNCIAS: 

a) requisitar da SEMURB vistoria in loco para verificar a procedência dos termos da reclamação e, 
caso  confirmadas,  providenciar  as  medidas  administrativas  a  seu  alcance,  de  tudo  remetendo, 
posteriormente,  relatório  a  esta  Promotoria  de  Justiça;  requisitar  cópias  do  procedimento 
administrativo  do  licenciamento  ambiental  e  urbanístico  do  empreendimento;  notificar 
representante da SEMURB para acompanhar este Promotor de Justiça em vistoria na área com data 
agendada para 25/5/11, às 8h30min. Conceda-se o prazo de vinte dias para resposta; 

b)  fixar  uma  cópia  desta  Portaria  no  quadro  de  publicações  de  atos  administrativos  desta 
Promotoria; 

c) promova-se o registro e autuação nos moldes dos arts. 9 e 10 da Resolução 02/2008-CPJ; 

d)  envie-se  cópia  desta  Portaria  ao  Centro  de  Apoio  Operacional  das  Promotorias  de  Meio 
Ambiente; 

e)  encaminhe-se  cópia  à  Secretaria-Geral  da  Procuradoria-Geral  de  Justiça  para  publicação  no 
Diário Oficial do Estado. 

Cumpra-se. 

Natal-RN, 12 de maio de 2011. 

Márcio Luiz Diógenes

12º Promotor de Justiça.


