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PORTARIA 

INQUÉRITO CIVIL 

 

 

 

 

  CONSIDERANDO a representação recebida por esta 

Promotoria de Justiça do Meio Ambiente, nos dando conta da não 

observância pela atual administração municipal do disposto no art. 

42, da Lei nº 14.933, de 5.6.2009, que dispõe sobre a Política de 

Mudança do Clima no Município de São Paulo, eis que, desde 

13.11.2012, depois de trinta e duas, qualquer reunião do Comitê 

Municipal de Mudança do Clima e Ecoeconomia se realizou, ou seja, 

nenhuma na atual gestão, já passados mais de 15 meses do seu 

início. 

 

  CONSIDERANDO, assim, a notícia de possíveis prejuízos 

ao meio ambiente da cidade de São Paulo; 

 

                  CONSIDERANDO, também, que o Ministério Público é 

instituição permanente e essencial à Justiça, responsável pela 

defesa da ordem jurídica e tutela dos interesses sociais e dos 

individuais indisponíveis (Constituição da República, art. 127); 

 

                  CONSIDERANDO que, dentre as funções institucionais 

do Ministério Público, destaca-se a promoção do inquérito civil e da 

ação civil pública, tendentes à proteção de interesses 

metaindividuais (Constituição da República, art. 129, inc. III); 
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   CONSIDERANDO, finalmente, que há necessidade de 

diligências para formar convicção definitiva sobre o direito 

incidente, bem assim para a reunião de elementos que 

fundamentem eventual propositura de ação civil pública ou tomada 

de compromisso de ajustamento de conduta; 

 

com lastro no art. 8°, § 1°, da Lei 7.347/85, e nos art. 

106 e seguintes, da Lei Complementar Estadual 

734/93, instauramos o presente INQUÉRITO CIVIL, 

determinando, desde logo, as seguintes providências: 

 

    1. Registre-se. 

 

    2. Oficie-se à Secretaria de Governo do Município, 

com cópia da portaria, para pronunciamento a respeito (prazo: 20 

dias).  

 

    3. Cientifique-se o representante, nos termos do 

disposto no art. 19, inciso IV, do Ato Normativo 484-CPJ/2006.  

 

   4. Nomeamos o Oficial de Promotoria Arnaldo Luiz 

Lippi para secretariar os trabalhos. 

 

 

 

 

São Paulo, 07 de abril de 2014. 

 

 

Marcos Lúcio Barreto 

Promotor de Justiça do Meio Ambiente 


