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Qtde. Autor(s) 1
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PARTE(S) DO PROCESSO [Topo]

 

 Requerente MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO

 Requerido RB COMMERCIAL PROPERTIES 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

 Requerido RB COMMERCIAL PROPERTIES 28 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 
Advogado: 129895/SP   EDIS MILARE
Advogado: 65123/MG   ROBERTA JARDIM DE MORAIS
Advogado: 271433/SP   MAURICIO GUETTA
Advogado: 229980/SP   LUCAS TAMER MILARE

ANDAMENTO(S) DO PROCESSO [Topo]

 
(Existem 28 andamentos cadastrados.) 
(Serão exibidos os últimos 10.)
(Para a lista completa, clique aqui.)

 03/05/2012 Aguardando Publicação - Jornal 04/05/2012

 26/04/2012 Aguardando Publicação 04/05/2012

 25/04/2012 Despacho Proferido
CONCLUSÃO Aos 19 de abril de 2012, faço os presentes autos conclusos ao M.M. Juiz da 2ª Vara
Cível desta Comarca, Dr. Rodrigo Ramos. Eu, , digitei. Vistos. O pedido de reconsideração da
decisão que deferiu a tutela antecipada não merece acolhimento. Inicialmente, anoto que não há
como acolher-se a alegação de inconstitucionalidade da previsão de linha de cumeada como área de
preservação permanente, constante da Resolução n. 303/02 do CONAMA, a qual, conforme
sustentam as rés, violaria o princípio da reserva legal. É que tal disposição da Resolução (art. 2º,
VII) apenas regulamentou a previsão do art. 2º, alínea “d”, do Código Florestal, que previu os
topos de serras entre as áreas de preservação permanente, não tendo o CONAMA extrapolado suas
atribuições legais e regulamentares. Nesse ponto, tem-se que o C. Superior Tribunal de Justiça já
firmou entendimento positivo a respeito dos poderes regulamentares do CONAMA e da
constitucionalidade da Resolução n. 303/02 do mesmo Conselho. Contraria a tese das rés, portanto,
a jurisprudência dominante sobre a matéria. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL E DIREITO
AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. OBRA EMBARGADA PELO IBAMA,
COM FUNDAMENTO NA RESOLUÇÃO DO CONAMA N. 303/2002. ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE. EXCESSO REGULAMENTAR. NÃO-OCORRÊNCIA. ART. 2º, ALÍNEA 'F', DO CÓDIGO
FLORESTAL NÃO-VIOLADO. LOCAL DA ÁREA EMBARGADA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO-CONHECIDO.
1. O fundamento jurídico da impetração repousa na ilegalidade da Resolução do Conama n.
303/2002, a qual não teria legitimidade jurídica para prever restrição ao direito de propriedade,
como aquele que delimita como área de preservação permanente a faixa de 300 metros medidos a
partir da linha de preamar máxima. 2. Pelo exame da legislação que regula a matéria (Leis
6.938/81 e 4.771/65), verifica-se que possui o Conama autorização legal para editar resoluções
que visem à proteção do meio ambiente e dos recurso naturais, inclusive mediante a fixação de
parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente, não havendo o que se falar
em excesso regulamentar. 3. Assim, dentro do contexto fático delineado no acórdão recorrido, e,
ainda, com fundamento no que dispõe a Lei n. 6.938/81 e o artigo 2º, "f", da Lei n. 4.771/65,
devidamente regulamentada pela Resolução Conama n. 303/2002, é inafastável a conclusão a que
chegou o Tribunal de origem, no sentido de que os limites traçados pela norma regulamentadora
para a construção em áreas de preservação ambiental devem ser obedecidos. 4. É incontroverso

nos autos que as construções sub judice foram implementadas em área de restinga, bem como que
a distância das edificações está em desacordo com a regulamentação da Resolução Conama n.
303/2002. Para se aferir se o embargo à área em comento se deu apenas em razão de sua
vegetação restinga ou se, além disso, visou à proteção da fixação de dunas e mangues, revela-se
indispensável a reapreciação do conjunto probatório existente no processo, o que é vedado em
sede de recurso especial em virtude do preceituado na Súmula n. 7, desta Corte. 5. Recurso
especial não-conhecido.” (STJ, REsp 994.881/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 16/12/2008, DJe 09/09/2009) grifo nosso No que tange à matéria de fato,
apesar dos relevantes argumentos expendidos pelas rés no sentido da inexistência de área de
preservação permanente em seus imóveis, deve-se considerar que há decisão em sentido oposto
da CETESB (fls. 176/182), não existindo, por ora, elementos probatórios suficientes para se afastar
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da CETESB (fls. 176/182), não existindo, por ora, elementos probatórios suficientes para se afastar
tal posicionamento, o qual, ressalte-se, reveste-se dos atributos da presunção de legitimidade e
veracidade próprios dos atos administrativos. Assim, ainda que os trabalhos técnicos divergentes
sejam substanciosos, somente com a realização da perícia judicial (ou com a reconsideração da
própria CETESB) será possível determinar-se a correção ou não do ato administrativo mencionado,
devendo, até lá, prevalecer o entendimento da agência ambiental estadual. Pelo exposto,
mantenho a decisão de fls. 1.049, por seus próprios fundamentos, acrescidos dos aqui expostos.
Fls. 1413/1415. INDEFIRO o pedido de expedição de ofício à CETESB, tendo em vista que a própria
parte pode levar ao conhecimento dela o conteúdo dos estudos realizados, que a CETESB já proferiu
sua decisão a respeito da questão e que não há razão ou previsão legal para a intervenção da
agência ambiental no feito. Defiro o pedido do autor de intimação das pessoas indicadas nos itens
7.3.1 e 7.3.2 da inicial (fls. 19), para, em querendo, figurarem como assistentes, nos termos do art.
50 do Código de Processo Civil. Realizada a intimação, tornem os autos à conclusão. Int. Itapevi, 25
de abril de 2012. RODRIGO RAMOS Juiz de Direito

 23/04/2012 Conclusos - sALA - DESDE 19/04

 03/04/2012 Conclusos

 03/04/2012 Recebimento de Carga sob nº 7672586

 29/03/2012 Carga Outro sob nº 7672586

 08/03/2012 Recebimento de Carga sob nº 7442800

 14/02/2012 Carga Outro sob nº 7442800

 14/02/2012 Recebimento de Carga sob nº 7435918

SÚMULA(S) DA(S) SENTENÇA(S) DO PROCESSO [Topo]

 (Nenhuma Súmula cadastrada.)
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