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Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

Apelação n° 0004508-49.2008.8.26.0441, da Comarca de 

Peruibe, em que são apelantes MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO e MONGUE PROTEÇÃO AO SISTEMA 

COSTEIRO sendo apelados MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA 

BALNEÁRIA DE PERUÍBE e JULIETA FUJINAMI OMURO. 

ACORDAM, em Câmara Reservada ao Meio Ambiente 

do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a 

seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS 

TERMOS DO V. ACÓRDÃO. V. U.", de conformidade com o 

voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão. 

O julgamento teve a participação dos 

Desembargadores ZÉLIA MARIA ANTUNES ALVES 

(Presidente) e EDUARDO BRAGA. 

São Paulo, 03 de março de 2011. 

RENATO NALINI 
RELATOR 
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APELAÇÃO CÍVEL N° 990.10.424938-4 - PERUÍBE 

Apelantes: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO e MONGUE PROTEÇÃO AO SISTEMA COSTEIRO 

Apeladas: MUNICIPALIDADE DE PERUÍBE e JULIETA 

FUJINAMI OMURO 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA - MUNICÍPIO DE 
PERUÍBE/SP - INSTALAÇÃO DE PORTO 
COMERCIAL E COMPLEXO INDUSTRIAL 
EM ZONA ESPECIAL DE RESERVA 
FLORESTAL BIOLÓGICA, ESPAÇO 
TERRITORIAL ESPECIALMENTE 
PROTEGIDO PELOS ARTIGOS 115 E 116 
DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 
100 /2007 (PLANO DIRETOR LOCAL) -
INTERVENÇÃO QUE DEPENDE DA 
ALTERAÇÃO DO PLANO DIRETOR, 
SENDO IMPRESCINDÍVEIS A 
ELABORAÇÃO DE PRÉVIOS ESTUDOS A 
DEMONSTRAR QUE A ATIVIDADE 
PROPOSTA NÃO COMPROMETE A 
INTEGRIDADE DOS ATRIBUTOS QUE 
JUSTIFICAM A PRESERVAÇÃO DA ÁREA, 
PARECER DO CONSELHO DA CIDADE, E 
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIAS E 
AUDIÊNCIA PÚBLICAS - MANOBRAS 
POLÍTICAS DA EX-PREFEITA PARA, AO 
ARREPIO DA LEI E DE QUALQUER 
POSTULADO ÉTICO, ALTERAR AS 
DIRETRIZES DO MACROZONEAMENTO 
DA ÁREA E INSTITUIR UM PLANO DE 
URBANIZAÇÃO PARA O LOCAL, SEM 
OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO 
PREVISTO NO PLANO DIRETOR, DA 
LEGISLAÇÃO AMBIENTAL E DOS K 

APELAÇÃO CÍVEL N° 990.10.424938-4 - PERUÍBE - VOTO N° 17.625 
V j 



P O D E R J U D I C I Á R I O 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Câmara Reservada ao Meio Ambiente 

PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA PREVISTOS NO ARTIGO 37, 
CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL -
ILEGALIDADE E DESVIO DE PODER DAS 
AÇÕES E OMISSÕES PERPETRADAS 
PELA MUNICIPALIDADE, NA FIGURA DE 
SUA EX-PREFEITA, CARACTERIZANDO A 
PRÁTICA DE ATO VISANDO FIM 
PROIBIDO EM LEI OU DIVERSO 
DAQUELE PREVISTO NA REGRA DE 
COMPETÊNCIA - RECURSOS PROVIDOS, 
PARA CONDENAR A EX-PREFEITA ÀS 
PENAS DA LEI N° 8.429/92 E DECLARAR 
A NULIDADE DE DECRETOS MUNICIPAIS 
QUE INSTRUMENTALIZARAM OS ATOS 
DE IMPROBIDADE 

Vistos etc. 

Além de decretar a extinção parcial do feito por 
superveniente perda de objeto, a sentença da Juíza 
SHEYLA ROMANO DOS SANTOS MOURA1 julgou 
parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e 
MONGUE PROTEÇÃO AO SISTEMA COSTEIRO na ação 
civil pública ajuizada contra a MUNICIPALIDADE DE 
PERUÍBE e a EX-PREFEITA MUNICIPAL JULIETA 
FUJINAMI OMURO, dividindo os ônus da derrota ante a 
sucumbência recíproca da partes. 

Irresigna-se e apela o MINISTÉRIO PÚBLICO2, 
a pugnar pelo provimento integral dos pedidos e pela 
reforma da sentença no que tange à sua condenação às 
custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 

1 Fls. 648/657 dos autos 
2 Fls. 660/682 dos autos 

KJ 
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Contrarrazões da co-ré JULIETA FUJINAMI 
OMURO3 e da MUNICIPALIDADE DE PERUÍBE4 no 
sentido da preservação do julgado. 

Também recorre MONGUE PROTEÇÃO AO 
SISTEMA COSTEIRO5, a se insurgir contra a extinção 
parcial da ação pela perda superveniente do objeto e 
contra sua condenação aos ônus sucumbenciais. 

Em seu parecer6, a douta PROCURADORIA 
GERAL DE JUSTIÇA manifesta-se pelo provimento dos 
recursos. 

É uma síntese do necessário. 

Trata-se de Ação Civil Pública movida pelo 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO SÃO PAULO em 
litisconsórcio ativo com MONGUE PROTEÇÃO AO 
SISTEMA COSTEIRO contra a MUNICIPALIDADE DE 
PERUÍBE e a EX-PREFEITA MUNICIPAL JULIETA 
FUJINAMI OMURO, ante a ocorrência de violação aos 
princípios orientadores da Administração Pública. 

Alegam os autores que, de acordo com ampla 
divulgação realizada pela Imprensa, a empresa LLX 
LOGÍSTICA S/A, por meio de sua controladora LLX AÇU 
OPERAÇÕES PORTUÁRIAS S/A, pretendia instalar na 
região noroeste do Município de Peruíbe empreendimento 
denominado "Porto Brasil/Complexo Industrial Taniguá". 

Referido empreendimento seria integralmente 
inserido em ZONA ESPECIAL DE RESERVA FLORESTAL 
BIOLÓGICA, ou seja, em espaço territorial especialmente 
protegido pelos artigos 115 e 116 da Lei Complementar 
Municipal n° 100/2007 (Plano Diretor local), que tem por 
objetivo recuperar a qualidade ambiental e manter a 
funcionalidade dos ecossistemas, garantindo a 

3 Fls. 688/689 dos autos 
4 Fls. 692/693 dos autos 
5 Fls. 695/699 dos autos '" 
6 Fls. 705/711 dos autos \ 
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conservação dos recursos genéticos, do patrimônio 
natural, histórico, paisagístico, cultural, arqueológico, 
entre outros. 

Ocorre que para viabilizar qualquer 
intervenção na área em questão, imprescindível a 
alteração do Plano Diretor, sendo necessária a elaboração 
de prévios estudos a demonstrar que a atividade proposta 
não compromete a integridade dos atributos que 
justificam a preservação da área, nem coloca em risco 
sua função ecológica ou provoca a extinção das espécies. 
Posteriormente, mencionados estudos e o projeto de Lei 
seriam submetidos ao Conselho da Cidade, que os 
apreciaria e, se fosse o caso, emitiria parecer 
estabelecendo a pauta para discussão dos mesmos em 
assembléias públicas. Em seguida, projeto de Lei, 
estudos, parecer do Conselho, e deliberações das 
assembléias públicas haveriam de ser apresentados em 
audiência pública, para daí sim serem encaminhadas à 
Câmara Municipal. 

Ainda conforme os autores, os co-réus, tendo 
ciência de que a implantação de um porto comercial e de 
um complexo industrial era mesmo incompatível com os 
propósitos preservacionistas da zona especialmente 
protegida, procuraram, ao arrepio da lei e de qualquer 
postulado ético, aprovar o "Plano de Urbanização 
Específico do Taniguá" e a respectiva minuta de projeto 
de lei complementar, sem observância do procedimento 
previsto no Plano Diretor, da legislação ambiental e dos 
princípios da Administração Pública previstos no artigo 
37, caput, da Constituição Federal. 

Segundo alegam, em várias das reuniões do 
Conselho da Cidade7, diversos temas trazidos para 

7 A Lei Complementar Municipal n° 100, de 29 de março de 2007, que instituiu o 
Plano Diretor e Peruibe, regulamentou o Conselho da Cidade: 
a) sobre a natureza e função do Conselho da Cidade, dispõe o artigo 63 que "O 
Conselho da Cidade, órgão permanente, consultivo nas questões de política 

K) 
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consulta provocaram questionamentos por parte dos 
conselheiros, fossem os conselheiros representantes do 
Poder Público, fossem representantes da Sociedade Civil: 
falta de empenho da Administração para conter invasões 
na "Zona Especial de Reserva Florestal Biológica"; falta de 
titularidade das terras onde a empresa LLX AÇU 
OPERAÇÕES PORTUÁRIAS S/A pretendia instalar o 
porto e o complexo industrial; negligência da 
Administração em informar a real situação da área e o 
atual andamento das questões relativas ao 
empreendimento. 

Afirmam os autores que referidos 
questionamentos representavam verdadeiros incômodos 
aos interesses da Prefeitura e da empresa e, por essa 
razão, os membros do Conselho da Cidade foram 
surpreendidos por um e-mail do Secretário do colegiado, 
encaminhado em 03.07.2008, segundo o qual o Poder 
Executivo convocava uma reunião extraordinária para o 
dia 07.07.2008, para se discutir a substituição dos 
representantes do Poder Público, e a solicitação de 
parecer referente minuta de projeto de lei complementar 
que estabelecia plano de urbanização específico da área 
de Taniguá e alterava diretrizes de macrozoneamento do 
Plano Diretor Municipal. 

Além disso, no dia seguinte à reunião, foi 
publicado o Decreto Municipal n° 3.124, de 8 de julho de 

pública, e deliberativo quanto ao Fundo de Desenvolvimento da Cidade, integrante 
da Administração Pública Municipal, criado pela Lei Municipal n° 2.643, de 19 de 
julho de 2005, passa a ser regulamentado pelas disposições contidas neste Plano 
Diretor"; 
b) sobre sua composição, prevê o artigo 64 que o Conselho é composto de 27 
membros titulares e respectivos suplentes, sendo 11 representantes do Poder 
Público Municipal, e 16 representantes da Sociedade Civil; 
c) sobre o mandato dos conselheiros, estabelece o artigo 64, § Io, o prazo de 2 
(dois) anos, independente da categoria que representem; 
d) sobre seu regramento, dispôs o artigo 67, inciso XIV, que caberia ao próprio 
Conselho estabelecer seu regimento interno, contemplando as hipóteses" de 
perda de mandato dos conselheiros. 
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2008, que nomeava outros membros do Conselho da 
Cidade, em substituição aos conselheiros anteriormente 
nomeados pelo Decreto n° 2.936, de 8 de agosto de 2007. 

Aduzem os requerentes que, dessa maneira, a 
co-ré e à época Prefeita Municipal JULIETA FUJINAMI 
OMURO, por vontade própria e sem qualquer 
fundamento legal, anulou as nomeações anteriores sem 
respeitar o término do mandato de 2 (dois) anos que os 
conselheiros tinham o direito de cumprir. 

Como fosse alertada por conselheiro da 
Sociedade Civil, no sentido de que a substituição dos 
conselheiros representantes do Poder Público era ilegal, 
pois contrariava o Regimento Interno do órgão, a co-ré 
JULIETA baixou o Decreto n° 3.139 de 18 de julho de 
2008, para revogar o Decreto n° 3.124/2008; o Decreto 
n° 3.153 de 22 de julho de 2008, para alterar 
mencionado Estatuto e possibilitar a perda do mandato 
dos representantes da Administração por perda de 
vínculo ou mera determinação do Chefe do Executivo; e 
Decreto n° 3.154 de 22 de julho de 2008, para substituir 
os conselheiros que já haviam sido destituídos pelo 
Decreto n° 3.124/2008. 

Aduzem os autores que a ex-Prefeita praticou 
dupla ilegalidade, ao substituir os conselheiros no gozo 
de seus mandatos - contrariando o Plano Diretor e o 
Regimento Interno do Conselho - , e ao alterar o próprio 
Regimento Interno - providência atribuída com 
exclusividade ao Conselho conforme prevê o Plano 
Diretor. E não só. A co-ré teria ainda praticado atos com 
desvio de finalidade, pois, retirando a autonomia e 
independência do Colegiado, interferindo em sua 
composição, violou os princípios da impessoalidade, 
moralidade e eficiência, exigidos para a Administração 
Pública no artigo 37, caput, da Constituição Federal. 

Prosseguem os requerentes a noticiar que u m a 
liminar concedida em cautelar proposta pela co-autora 
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MONGUE PROTEÇÃO AO SISTEMA COSTEIRO 
suspendeu as atividades do Conselho da Cidade. Nada 
obstante, e com intuito de efetivamente alterar o Plano 
Diretor do Município e o Macrozoneamento de Taniguá, 
as co-rés buscaram novos expedientes para viabilizar as 
alterações pretendidas: a ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E 
EMPRESARIAL DE PERUÍBE colheu assinatura de 1% 
dos eleitores locais para convocar uma audiência pública, 
para discutir a modificação do macrozoneamento de 
modo a permitir a instalação do empreendimento da LLX; 
a co-ré JULIETA fez publicar edital de convocação para 
audiência pública, e mais cinco assembléias públicas nos 
dias 7, 8, 9, 10 e 11 de outubro de 2008, para 
"esclarecer" a população sobre o "Plano de Urbanização 
Específico do Taniguá", plano esse que já contava com 
minuta de projeto de lei complementar, conforme 
publicação no Boletim Oficial do Município n° 332, de 5 
de setembro de 2008; editou-se o Decreto n° 3.180 de 16 
de setembro de 2008, nomeando uma equipe de 
servidores para organizar e acompanhar o processo 
participativo da discussão do projeto de lei. 

Ainda segundo a petição inicial, referidos 
expedientes objetivavam burlar a lei e a decisão judicial. 
A uma porque demonstravam sintonia de interesses entre 
a ASSOCIAÇÃO COMERCIAL e a EX-PREFEITA, pois, no 
informativo de sua campanha à reeleição, a co-ré afirmou 
a necessidade da rediscussão do Plano Diretor da Cidade, 
em vista das descobertas de gás e petróleo na bacia de 
Santos pela PETROBRAS e o "interesse da LLX em 
instalar na nossa cidade o PORTO BRASIL"8. A duas, 
porque as assembléias públicas necessárias à alteração 
de macrozoneamento deveriam ter sido convocadas e 
fiscalizadas pelo Conselho da Cidade, nos termos do 
Plano Diretor do Município. 

8 Informativo de campanha às fls. 311 dos autos 
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Diante do contexto fático, a denotar ilegalidade 
e desvio de poder das ações e omissões perpetradas pelas 
co-rés, em ofensa a lei ambiental e aos princípios da 
Administração Pública previstos no artigo 37, caput, da 
Constituição Federal, caracterizando a prática de ato 
visando fim proibido em lei ou diverso daquele previsto 
na regra de competência, vale dizer, ato de improbidade 
administrativa, pugnaram pela a) decretação da nulidade 
dos Decretos Municipais n° 3.153 e 3.154, ambos de 22 
de julho de 2008, bem como na conseqüente condenação 
das co-rés na obrigação de fazer, consistente na 
recondução ao Conselho da Cidade dos representantes do 
Poder Público ilegalmente destituídos; b) condenação das 
co-rés na obrigação de não fazer, consistente na 
abstenção da prática de atos administrativos de qualquer 
espécie ou natureza, gerais ou individuais, internos ou 
externos, mesmo que de mero expediente ou tendentes a 
alterar quaisquer aspectos do zoneamento da "Zona 
Especial de Reserva Florestal Ecológica", delimitada na 
Lei Complementar Municipal n° 100/2007, antes de 
elaborar e apresentar ao Conselho da Cidade e, depois, à 
população de Peruíbe, por meio da realização de 
assembléias públicas, estudo ambiental pormenorizado 
demonstrando que o zoneamento proposto não irá 
permitir a instalação de atividades que, direta ou 
indiretamente, possam comprometer a integridade dos 
atributos que justificaram a proteção da área, colocar em 
risco sua função ecológica ou provocar a extinção de 
espécies; c) decretação da nulidade da convocação das 
assembléias públicas e audiência pública agendadas para 
os dias 7, 8, 9, 10 e 11 de outubro de 2008, e do Decreto 
Municipal n° 3.180, de 16 de setembro de 2008, bem 
como de todo ato que tenha por fim alterar quaisquer 
aspectos do zoneamento da "Zona Especial de Reserva 
Florestal Biológica" sem as providências previstas no item 
"b"; d) condenação da co-ré JULIETA FUJINAMI OMURO 
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nas sanções previstas no artigo 12, inciso III, da Lei 
Federal n° 8.429, de 2 de junho de 1992, em razão da 
prática de ato de improbidade administrativa previsto no 
artigo 11, inciso I, da mesma lei. 

A sentença julgou procedente a ação para 
condenar as rés na obrigação de não-fazer, consistente 
na abstenção da prática de atos administrativos 
tendentes a alterar quaisquer aspectos do zoneamento da 
"Zona Especial de Reserva Florestal Ecológica", antes de 
adotadas as providências legais, bem como decretar a 
nulidade da convocação das assembléias públicas e 
audiência pública agendadas para os dias 7, 8 ,9 , l O e l l 
de outubro de 2008; julgou extinto o feito em relação à 
decretação da nulidade dos Decretos Municipais n° 3.153 
e 3.154, ambos de 22 de julho de 2008, por perda 
superveniente do objeto, já que foram cassados de ofício 
pela Chefe do Executivo; e julgou improcedente a ação 
em relação ao pedido de aplicação das sanções à co-ré 
JULIETA FUJINAMI OMURO, por não vislumbrar a 
prática de qualquer ato de improbidade. Ante a 
sucumbência parcial, condenou-se cada parte a arcar, 
proporcionalmente, com as despesas, custas e honorários 
advocatícios de seus patronos, fixados por equidade em 
R$ 1.000,00. 

Irresignado, apela o MINISTÉRIO PÚBLICO, a 
pugnar pela a) condenação da co-ré JULIETA nas 
sanções previstas no artigo 12, inciso III, da Lei n° 
8.429/92, vez que os elementos probatórios constantes 
dos autos demonstram a ilegalidade e o desvio de 
finalidade dos atos administrativos praticados pela ré, 
vícios por ela reconhecidos tácita e expressamente, sendo 
ainda desnecessários efetivos danos materiais para que 
atos de improbidade restem caracterizados; b) decretação 
de nulidade dos Decretos n°s 3153 e 3154, pois a 
superveniente revogação dos diplomas nada mais 
significa senão reconhecimento jurídico do pedido; c) 

J 
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reforma do julgado no que concerne à condenação do 
parquet às custas, despesas processuais e honorários 
advocatícios, ante o disposto no artigo 18 da Lei n° 
7.437/85. 

Também recorre a ASSOCIAÇÃO AUTORA, a 
pleitear a declaração de nulidade dos Decretos n°s 3153 e 
3154 e sua exoneração do pagamento das verbas 
sucumbenciais. 

Inteira razão assiste aos recorrentes. 
Com efeito, a prova documental, pericial e 

testemunhai constante dos autos não deixam dúvidas 
quanto à ilegalidade e imoralidade dos atos perpetrados 
pela MUNICIPALIDADE DE PERUÍBE, especialmente na 
figura de sua ex-Prefeita JULIETA FUJINAMI OMURO, 
seja porque a dinâmica dos fatos apontam para um 
inequívoco desvio de finalidade em todas as ações aqui 
noticiadas, seja porque os atos por ela praticados 
extrapolaram suas atribuições e competência. 

É dos termos do parecer técnico elaborado pelo 
Centro de Apoio às Promotorias de Urbanismo e Meio 
Ambiente: 

"A porção sul da Baixada Santista, onde se 
localizam os municípios de Peruíbe e Itanhaém, em cuja 
porção limítrofe se cogita implantar o projeto 'Porto 
Brasil/Complexo Industrial Taniguá' (ver Figuras 1 a 4), 
conta com notáveis atributos naturais, biológicos, 
ecológicos, geológicos, geomórficos, arqueológicos, 
cênicos paisagísticos, estéticos e culturais, de excepcional 
e reconhecida relevância, além de contar com ampla 
ocorrência de espaços territoriais especialmente 
protegidos (CF, art. 225). 

A Constituição Federal, em seu artigo 225, 
parágrafo 4o, considera a Mata Atlântica, a Serra do Mar e 
a Zona Costeira como Patrimônio Nacional, destacando 
que a sua utilização far-se-á, na forma de lei, dentro de 
condições que assegurem a preservação do rpeio 
ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. 

\ 
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A Constituição Estadual (SP), em seu artigo 196 
reconhece o caráter de espaço territorial especialmente 
protegido atribuído a estes ambientes. 

(...) 
No caso específico da área da planície costeira na 

qual se pretende implantar o projeto em tela também se 
verifica a ocorrência de terras indígenas, de um rico 
patrimônio arqueológico e cultural que se faz representar 
de modo diversificado, a exemplo do conjunto de ruínas 
do Abarebebê que também é tombado, e foi objeto de 
projetos e investimento no sentido da sua manutenção, 
conservação e possibilidade de visitação pela 
comunidade. 

Cabe ressaltar enfaticamente que o Plano 
Diretor de Peruíbe (Lei Complementar 100 de 
29/03/2007) define para o mesmo local uma 'Zona 
Especial de Reserva Florestal Biológica' (ver item III, 
mais adiante). 

Outro aspecto a frisar é que nas amplas 
planícies costeiras desta porção sul da baixada 
Santista, e inclusive na área na qual se pretende 
implantar o empreendimento em questão, também se 
constata a ampla ocorrência de outros espaços 
especialmente protegidos, notadamente as Áreas de 
Preservação Permanente (Lei 4771/65, Resolução 
CONAMA 303/02; Resolução CONAMA 302/02), e as 
áreas integrante do Domínio Atlântico que contam 
com proteção legal específica (Lei 11.428/06), 
incluindo, como já mencionado, a vegetação de 
restinga (Resolução CONAMA 07/96). 

Nestes ecossistemas, além de inúmeros 
endemismos, há uma reconhecida ocorrência de espécies 
da flora e da fauna ameaçadas de extinção (Portaria 
IBAMA 37-N/92; Resolução SMA 48/04; Decreto Instrução 
Normativa IBAMA 03/03; Decreto Estadual 42.838/98). 

(...) 
A implantação do empreendimento em questão 

implicará na supressão de áreas extensas de 
diferentes tipos de vegetação de restinga (Resolução 
CONAMA 07/96). Os danos aos ecossistemas terrestres e 
aquáticos ali existentes não seriam só diretos, mas se 
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estendem para muito além das áreas de vegetação 
suprimida, tanto em face dos impactos causados aos 
remanescentes do entorno em face da alteração de 
processos naturais e relações funcionais ecossistêmicas, 
como em razão de outros processos decorrentes, como a 
indução à ocupação humana, que traz consigo uma série 
de fatores de degradação, que se configuram como 
pressão e ameaça crescente às formações vegetais 
nativas das planícies costeiras. 

(...) a área predominantemente coberta por 
remanescentes de vegetação nativa de restinga na 
qual se pretende se implantar o empreendimento em 
questão se insere em um dos locais considerados 
'TESOURO A CÉU ABERTO' pelo Programa 
Biota/FAPESP, que corresponde a fragmentos indicados 
para a criação de Unidade de Conservação de Proteção 
Integral, de extrema importância ecológica para 
conservação (ver Figura 5). 

Também deve ser levado em conta que os 
remanescentes de vegetação nativa das planícies 
costeiras do Estado de São Paulo são todos considerados 
como uma prioridade muito alta para levantamentos de 
flora e fauna (Figura 6). 

(...) 
A manutenção destes ambientes mostra-se 

essencial para a composição da paisagem bem como 
para a promoção da restauração de ecossistemas e de 
processos ecológicos essenciais, justificando destarte a 
imposição de restrições ao seu desmatamento 
indiscriminado, bem como a adoção de medidas 
emergenciais visando a prevenção e reparação de danos 
ambientais onde este forem constatados. 

(...) 
O Plano Diretor de Peruíbe estabelecido conforme a 

Lei Complementar 100/2007 define uma Zona Especial de 
Reserva Florestal Biológica que se sobrepõe à área na 
qual se pretende implantar o empreendimento em tela (ver 
Figura 7), cabendo ressaltar que a referida Zona não 
integra o perímetro urbano do município (ver Figura 8). Ao 
estabelecer a referida Zona o município assumiu uma 

J 
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postura contundente e fundamentada em benefício da 
manutenção e melhoria da qualidade ambiental. 

Além disso, observa-se na Figura 7, que essa Zona 
Especial (artigos 115 e 116), voltada primordialmente para 
a conservação e recuperação de atributos naturais e 
culturais, conta, em grande parte de seu entorno com uma 
Macrozona Rural de Desenvolvimento Agroambiental. 

Neste contexto, a implantação de um porto 
comercial e de um complexo industrial nos termos 
pretendidos pelo projeto aponta para uma profunda 
alteração das perspectivas estratégicas de uso e 
ocupação planejadas pelo município. Nos artigos 115 
e 116, resgatados a seguir, fica evidente que a 
caracterização da referida Zona e seus propósitos não 
se compatibiliza."9 

O laudo é contunde e concluiu o que é mesmo 
intuitivo ao mais leigo dos homens: a construção de um 
grande porto comercial e de um complexo industrial 
desses não se faria unicamente à base de promessas 
desenvolvimentistas, mas implicaria verdadeira 
devastação ambiental - para não dizer catástrofe - de 
uma área extremamente importante para Peruíbe, para o 
Brasil e para a própria humanidade. 

Para se viabilizar o projeto, os réus sabiam, ou 
ao menos deveriam saber, que era imprescindível a 
alteração do Plano Diretor aprovado em 2007. Para tanto, 
se fazia necessária a realização de prévios estudos a 
demonstrar que a atividade proposta não comprometeria 
a integridade dos atributos que justificam a preservação 
da área, nem colocaria em risco sua função ecológica ou 
provocaria a extinção das espécies. Posteriormente, 
mencionados estudos e o projeto de Lei deveriam ser 
submetidos ao Conselho da Cidade, que os apreciaria e, 
se fosse o caso, emitiria parecer estabelecendo a pauta 
para discussão dos mesmos em assembléias públicas. 

\' 
q Fls . 84/128 dos autos 

J 
APELAÇÃO CÍVEL N° 990.10.424938-4 - PERUÍBE - VOTO N° 17.625 



14 

P O D E R J U D I C I Á R I O 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Câmara Reservada ao Meio Ambiente 

Em seguida, projeto de Lei, estudos, parecer do Conselho, 
e deliberações das assembléias públicas haveriam de ser 
apresentados em audiência pública, para daí sim serem 
encaminhadas à Câmara Municipal. 

Ora, o que se observou nestes autos foram 
verdadeiras manobras políticas para que qualquer 
oposição ao empreendimento fosse calada, para que o 
macrozoneamento do Taniguá fosse alterado, para que 
qualquer obstáculo aos interesses da empresa fossem 
demovidos, mesmo que isso ferisse de morte o 
procedimento previsto no Plano Diretor, a legislação 
ambiental incidente e os princípios da Administração 
Pública previstos no artigo 37, caput, da Constituição 
Federal. 

Começa com a inexistência de um estudo 
prévio, sério e aprofundado por parte da PREFEITURA, 
demonstrando que o empreendimento da LLX não 
colocaria em risco a integridade dos atributos que 
justificam a preservação da área. Sem um laudo expedido 
por uma equipe técnica competente e isenta, a 
implementação do projeto sequer deveria ter sido 
cogitada. 

Depois, os questionamentos do Conselho da 
Cidade foram respondidos com destituição de 
conselheiros por decreto, modificação de regimento 
interno por decreto, nomeação de membros afinados com 
a Administração por decreto. 

A própria co-ré JULIETA FUJINAMI OMURO, 
autora dos decretos, admitiu os fatos por ocasião da 
audiência de instrução e julgamento, ao afirmar que as 
intervenções realizadas no Conselho objetivavam "dar 
continuidade ao governo", e que havia "necessidade de 
revisão do plano diretor", tendo reconhecido que "pedi 

\ 
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para atender as necessidades da administração, do 
Executivo, naquele momento. Até para o futuro"10. 

O ex-Conselheiro Sérgio Martins Guerreiro, por 
sua vez, quando perguntado se havia deixado de 
participar do Conselho por motivo de perda de vínculo 
com a Administração foi categórico ao asseverar que 
"Não, minha situação é estável e alteração que houve 
quando eu exercia o cargo em comissão. O vínculo era o 
mesmo" n. 

E finalmente, o ex-conselheiro David Garcia 
Gorgues, perguntado se havia se insurgido contra o 
projeto de implantação do porto, disse: "Eu cheguei a 
questionar. A área que estava se falando que eu por acaso 
na época, estava acompanhado o processo da área, área 
indígena." Sobre a cassação de seu mandato, afirmou: 
"assim como achei injusto o meu, achei o do doutor Sérgio, 
que reclamou da titularidade da terra". E sobre o interesse 
do Município e da ex-Prefeita no empreendimento Porto 
Brasil/Complexo de Taniguá: "Ouvi falar de reuniões, vi 
fotografias. As pessoas estavam lá direto; o rapaz, acho 
que Eugênio, que era a firma que estava fazendo a 
divulgação, que estava direto dentro da Prefeitura."12 

Some-se aos depoimentos o informativo da 
campanha à reeleição da co-ré JULIETA, no qual se 
assevera a necessidade da rediscussão do Plano Diretor 
da Cidade, em vista das descobertas de gás e petróleo na 
bacia de Santos pela PETROBRAS e o "interesse da LLX 
em instalar na nossa cidade o PORTO BRASIL"13, e ficam 
afastadas todas as alegações da ex-Prefeita, no sentido de 
desconhecer que as alterações procedidas era ilegais, ou 
ainda, que a alteração do Plano Diretor não tinha por 
causa o empreendimento a ser implantado pela LLX. 

'"Fls. 585/588 dos autos 
11 Fls. 591/593 dos autos 
>-> Fls. 594/597 dos autos 
13 Informativo de campanha às fls. 311 dos autos 
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E não é só. Depois que as atividades do 
Conselho foram suspensas por decisão judicial, os 
requeridos utilizaram-se de novos expedientes para que o 
macrozoneamento fosse alterado. A ASSOCIAÇÃO 
COMERCIAL colheu a assinatura de 1% dos eleitores 
locais para convocar uma audiência pública14, sendo 
designadas assembléias e audiência para discussão de 
um plano de modificação do macrozoneamento e 
urbanização, de modo a permitir a instalação do 
empreendimento da LLX15, plano esse que já contava com 
minuta de projeto de lei complementar16, mas não 
dispunha do necessário e imprescindível: estudos prévios 
e aprofundados comprovando que a alteração do 
zoneamento da região do Taniguá não iria comprometer a 
integridade dos atributos que justificaram a proteção da 
região como "Zona Especial de Reserva Florestal 
Biológica", estudos esses exigidos pelo artigo 225, § Io, 
inciso III da Constituição Federal eco artigos 61 , inciso II 
e 76, § 3 o , inciso II da Lei Complementar Municipal n° 
100/2007. 

Pondere-se que a partir de 5 de outubro de 
1988, o meio ambiente foi erigido a categoria 
constitucional na ordem jurídica brasileira. Preceitua o 
artigo 225 da Carta da República: 

"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." 

Dessa opção constitucional - e o Estado de 
Direito se caracteriza por ser o Estado sob a ordem 

14 Fls. 448/487 dos autos 
15 Boletim Oficial do Município de fls. 336 e 348 dos autos 
10 Minuta de projeto de lei complementar de autoria 
337/347 dos autos 

do Executivo às^ fls. 
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jurídica, cujo ápice é a Constituição - resultam 
conseqüências relevantes. Uma delas a reafirmação de 
que o direito ambiental constitui ramo autônomo do 
ordenamento, sujeito a diretivas específicas, tal o 
princípio da prevenção. 

O meio ambiente há de ser tutelado não 
apenas para os viventes, já prejudicados por ações e 
omissões perpetrados pelo Poder Público, por suas 
exteriorizações e por particulares. Mas há o porvir, cuja 
potencialidade depende de providências urgentes e quase 
todas obstaculizadas por leniência, falsa concepção de 
progresso e visão reducionista e egoística de convívio 
social. 

Causa espécie o fato da autoridade máxima do 
Município, justamente quem deveria zelar pela adequada 
ocupação do solo e por patrimônio que não pertence 
somente aos munícipes, mas a todo e qualquer habitante 
deste planeta, tenha agido de modo totalmente diverso do 
que se espera do bom gestor público, pretendendo, de 
afogadilho, a alteração do Plano Diretor da cidade para 
implantação de vultoso empreendimento, que 
inevitavelmente redundaria na supressão de vegetação de 
alta relevância biológica, e para a qual existem severas 
restrições de ordem técnica e jurídica. Tudo, reitere-se, 
sem um prévio estudo de impacto ambiental, sem se 
respeitar a autonomia do Conselho da Cidade, e sem a 
observância do ideal republicano que eleva o interesse 
público sobre desejos e vontades particulares. 

Incide sobre o feito, além de toda a legislação 
infraconstitucional, o mandamento do caput do artigo 37 
da CF/88, que assim dispõe: 

"Art. 37 - A administração pública direta e indireta 
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência." •? 
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E também o inciso I do artigo 11 da Lei n° 
8.429/92: 

"Art. 11 - Constitui ato de improbidade 
administrativa que atenta contra os princípios da 
administração pública qualquer ação ou omissão que viole 
os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e 
lealdade às instituições, e notadamente: 

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento 
ou diverso daquele previsto, na regra de competência," 

A centralidade hermenêutica da Constituição 
Federal não permite tergiversação. O ineditismo com que 
a Norma Fundante tratou o tema da improbidade 
administrativa é sinal de que a Sociedade Civil 
organizada, através da carta que delineia os contornos de 
um Estado Democrático de Direito, consagrou profunda 
intolerância com relação ao administrador que, 
dolosamente, se coloca à margem de uma conduta 
compatível com a ética. 

Daí que sobrevém o princípio da moralidade, 
que "é uma espécie da ética, na sua busca pela 
retilineidade das condutas humanas. Seria a 
concretização dos parâmetros de conduta fornecidos pela 
ética. O enfoque da Administração Pública deve se ater 
não apenas ao resultado das realizações estatais, mas ao 
modo como estas realizações são estabelecidas. O 
resultado não será lícito se o procedimento não o for, se as 
motivações para o seu surgimento se separarem da virtude 
e da moral. Esse princípio analisa o elemento subjetivo na 
feitura do ato. Além de corresponder aos interesses da 
coletividade, ele deve ser tomado de acordo com as 
intenções de realizar o bem comum"17. 

Além disso, deve ser observado o princípio da 
legalidade, consubstanciado no respeito irrestrito à 

17 AGRA, Walber de Moura. Curso de Direito Constitucional. 3 a ed. Rio de Janeiro: 
Editora Forense, 2007, p. 310 
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normatividade fundante. De acordo com Celso Antônio 
Bandeira de Mello: "O princípio da legalidade contrapõe-
se, portanto, e visceralmente, a quaisquer tendências de 
exacerbação personalista dos governantes. Opõe-se a 
todas as formas de poder autoritário, desde o absolutista, 
contra o qual se irrompeu, até as manifestações 
caudilhescas ou messiânicas típicas dos países 
subdesenvolvidos. O princípio da legalidade é o antídoto 
natural do poder monocrático ou oligárquico, pois tem como 
raiz a idéia de soberania popular, de exaltação da 
cidadania. Nesta última se consagra a radical subversão 
do anterior esquema de poder assentado na relação 
soberano-súdito (submisso). (...) Assim, o princípio da 
legalidade é o da completa submissão da Administração 
às leis. Esta deve tão-somente obedecê-las, cumpri-las, pô-
las em prática. Daí que a atividade de todos os seus 
agentes, desde o que lhe ocupa a cúspide, isto é, o 
Presidente da República, até o mais modesto dos 
servidores, só pode ser a de dóceis, reverentes, 
obsequiosos cumpridores das disposições gerais fixadas 
pelo Poder Legislativo, pois esta é a posição que lhes 
compete no Direito brasileiro."18 

O Poder Judiciário não pode passar incólume 
ao crescimento desenfreado das denúncias relacionadas 
a atos de improbidade administrativa. J á se foi o tempo 
em que os argumentos "discricionariedade da 
Administração Pública", "interesse público" - este, 
confundido com interesse da Administração ou do 
administrador - ou ausência de dolo impediam o ímprobo 
de ser molestado, a fomentar verdadeiro clima de 
impunidade. 

A EX-PREFEITA não se pautou pela 
moralidade, impessoalidade, observância do interesse 
coletivo, e respeito às regras do jogo democrático 
18 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo, ,12a ed. 
São Paulo: Malheiros Editores, 2000, p. 71/72 \ ,. 
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necessárias ao cumprimento de seu munus público. Agiu 
com improbidade e por isso está sujeita às penas da lei, 
ainda que se argumente com a ausência de dano material 
ao erário público. 

A Lei n° 8.429/92, a Lei de Improbidade 
Administrativa, prevê como ímproba a conduta do 
administrador que pratica atos lesivos à legalidade e à 
moralidade. No REsp. 708.170-MG, a Ministra ELIANA 
CALMON torna explícita a conclusão de que, para a 
configuração do ato de improbidade, não se mostra 
exigível a ocorrência de dano ou prejuízo material 
causado ao Erário. Pois "o ato de improbidade é 
constatado de forma objetiva, independentemente de dolo 
ou culpa e é punido em outra esfera, diferentemente da via 
penal, da via civil ou da via administrativa"19. Nesse 
julgado a insigne Ministra assinala a inconsistência da 
escusa da desorganização ou despreparo, o que se 
equipara a descuido, invocação a necessidade ou 
qualquer outro argumento que prive a administração do 
provimento regular de uma função pública. 

Essa orientação também consta de outros 
julgados, todos a reconhecer "que, de acordo com a 
jurisprudência desta Corte - o Superior Tribunal de 
Justiça - o ato de improbidade se configura a partir de 
sua ilegalidade, independentemente de prejuízo ao erário, 
má-fé, dolo ou culpa do agente administrativo"20. 

Interessa é considerar se houve ou não lesão à 
normatividade. E, na espécie, ela é inegável. Cuida-se de 
vistosa configuração de improbidade, com procedimento 
eivado de intensa gravidade, pois também intensa a 
intenção de lesar o patrimônio ambiental. 

Dano existiu, portanto. Dano para a ordem 
jurídica. Dano para a credibilidade da administração 
pública. Dano para a conformação moral de uma 

r 
1<J REsp. 708.170-MG, Rei. Min. ELIANA CALMON, DJU. 19.12.2005 
20 REsp. 617.851, Rei. Min. ELIANA CALMON, DJU. 19.12.2005, p. 327 
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cidadania desalentada, tantos e tais são os atentados 
perpetrados contra o interesse comum. 

Essa a mais adequada leitura das finalidades 
da Lei da Improbidade, à luz do longevo artigo 5o da Lei 
de Introdução ao Código Civil. Pois uma ordem fundante 
que enfatiza a indenizabilidade do dano moral, só pode 
consagrar a autonomia da configuração desse prejuízo 
imaterial para repor a vida republicana numa senda mais 
condigna com a ética exigível a qualquer ser humano. 

O recurso também comporta provimento no 
que concerne à decretação de nulidade dos Decretos n°s 
3.153 e 3.154, ambos de 22 de julho de 2008, pois a 
superveniente revogação dos diplomas nada mais 
significa senão confissão de sua ilegalidade e 
reconhecimento jurídico do pedido. Há um interesse ético 
que transcende o mero interesse jurídico nessa 
declaração. O jurídico relaciona-se à imposição dos ônus 
sucumbenciais, o ético sinaliza para toda a comunidade 
que ninguém está acima da lei. 

Do exposto, considerando a gravidade dos fatos 
cabalmente demonstrados neste processo, que puseram 
em risco inestimável patrimônio ambiental, confere-se 
provimento aos recursos, para: 

a) condenar a co-ré JULIETA FUJINAMI 
OMURO à suspensão de seus direitos políticos por cinco 
anos; ao pagamento de multa civil de cinco vezes o valor 
de sua última remuneração percebida no cargo de 
Prefeita Municipal de Peruíbe, com a devida atualização 
monetária; além da proibição de contratar com o Poder 
Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou 
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por 
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário, pelo prazo de três anos, tudo de acordo com 

\ 
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o artigo 12, inciso III, da Lei n° 8.429 de 2 de junho de 
1992; 

b) decretar a nulidade dos Decretos Municipais 
n°s 3.153 e 3.154, ambos de 22 de julho de 2008. 

Por estes fundamentos, confere,,-se provimento 
aos recursos, condenados os requeridos ao rateio do 
pagamento das custas, despesas processuais e 
honorários advocatícios totais fixados em R$ 3.000,00 
(três mil reais). 

v 

RENATO NALINI 
Relator 
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