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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 0166756-

92.2006.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante CELSO 

SANTOS FILHO sendo apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça 

de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", 

de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ZÉLIA 

MARIA ANTUNES ALVES (Presidente sem voto), RENATO NALINI E EDUARDO 

BRAGA.

São Paulo, 21 de julho de 2011.

Antonio Celso Aguilar Cortez
RELATOR

Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO

SÃO PAULO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

2

Apelação nº 0166756-92.2006.8.26.0000 (994.06.166756-6) - Praia Grande

APELAÇÃO Nº 0166756-92.2006.8.26.0000

NATUREZA: MEIO AMBIENTE

COMARCA: PRAIA GRANDE - 2.VARA CIVEL

APELANTE: CELSO SANTOS FILHO 

APELADO: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VOTO N. 2632/11

Ação declaratória. Pretensão ao reconhecimento de direitos 
constitucionais e infraconstitucionais para implantação de 
loteamento nos termos da legislação vigente ao tempo do 
registro, feito em 1970. Nova ordem constitucional. 
Inexistência de direito adquirido no que for a ela contrário. 
Restrição de direito pelo Poder Público. Inocorrência. 
Exigência de relatório ambiental preliminar para 
licenciamento de desmate. Possibilidade. Câmara especial, 
prevenção afastada. Apelação e agravo retido não providos. 

V I S T O S.

Contra sentença que julgou improcedente ação 

declaratória visando ao reconhecimento de direitos constitucionais e 

infraconstitucionais a dar continuidade a loteamento constituído e aprovado nos 

termos da legislação vigente à época, sem as exigências criadas por legislação 

superveniente (fls. 507/512), apelou o autor observando, inicialmente, a prevenção da 

Nona Câmara de Direito Público, e sustentando, quanto ao mérito, que o loteamento 

foi constituído sob a égide do Decreto-Lei n. 58/37, cujas exigências foram 

respeitadas e cumpridas na integralidade, passando a ser ato jurídico perfeito; disse 

que grande parte do loteamento já foi vendida, que o remanescente foi tomado pela 

vegetação local e que o IBAMA ofereceu opinião completamente favorável à exclusão 

do mato do local; afirmou que a apelada obstou o exercício de seus direitos, pois não 

permitiu que procedesse ao desmate dos lotes; salientou que possui direito adquirido 

ao pleno exercício da sua propriedade, advindo de ato jurídico perfeito, cuja efetivação 

não pode encontrar óbice em qualquer procedimento administrativo imposto pela 

Administração Pública, mormente se este reflete inconstitucional retroatividade de leis, 

como no caso; acrescentou que a perícia realizada demonstrou a viabilidade 
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ambiental do empreendimento e que o Decreto-Lei n. 705/93 não pode retroagir e 

atingir ato jurídico perfeito; mencionou doutrina e julgados sobre a matéria. Foram 

apresentadas contra-razões defendendo a sentença.

É o relatório.

Por conta da criação desta Câmara Reservada ao 

Meio Ambiente, em 06.10.05, com competência exclusiva para litígios desta natureza, 

não há que se falar em prevenção.

Trata-se de ação declaratória objetivando o 

reconhecimento dos direitos constitucionais e infraconstitucionais do autor para efeito 

de retomada e continuidade da implantação do loteamento denominado “Jardim 

Imperador”, registrado em 23.11.70, de acordo com o Decreto-Lei n. 58/37, 

regulamentado pelo Decreto n. 3.079/38 (fls. 31/33), sem observância da legislação 

superveniente.

Alegou o autor que teve seu direito de promover o 

loteamento tolhido pela Administração Pública, a partir do momento em que esta 

requereu, para autorizar maior desmate, a elaboração de relatório ambiental 

preliminar.

A pretensão é mesmo improcedente.

O direito de propriedade não é absoluto há muito 

tempo. A Constituição Federal exige que a propriedade cumpra sua função social e 

esta implica a preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, consoante 

julgados do STF (Méd. Caut. em ADI n. 3540-1-DF, rel. Min. Celso de Mello, 

01.09.2005) e deste Tribunal de Justiça (RJTJSP 930, RT 827/236, etc.).

De fato, o novo ordenamento constitucional, 

atendendo ao clamor da sociedade, reconheceu o direito desta ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, cabendo a todos, Poder Público e coletividade, defendê-

lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art. 225).

Assim, qualquer atividade potencialmente lesiva ao 

meio ambiente e à saúde pública está sujeita ao controle do Estado, nos limites 

estabelecidos pela Constituição Federal para a legislação aplicável, de modo a 

impedir que o dano se consume (art. 225, § 1º, V da CF), valendo-se do princípio da 
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precaução.

Nenhuma lei ou norma administrativa pode permitir a 

consumação do dano. E o dano restará consumado se houver degradação ambiental 

pela alteração adversa das características do meio ambiente (art. 3º, II, Lei n. 

6.938/81); alteração desfavorável da biota (idem, art. 3º, III, “c”); emissão de matérias 

ou energia fora dos padrões estabelecidos (art. 3º, III, “e”); ou prejuízo para a 

saúde e o bem estar da população (art. 3º, III, “a”).

Também não se pode falar em direito adquirido ou em 

ato jurídico perfeito, por se tratar de fato anterior à nova ordem constitucional. Apenas 

em relação a efetiva implantação do loteamento e construções à época se pode 

afirmar a existência de direito adquirido e ato jurídico perfeito. Agora, qualquer 

inovação no estado de fato se submete à legislação atualmente em vigor. Inexiste, 

pois, direito adquirido à  degradação ambiental.

Ademais, como bem salientou a requerida, em 

nenhum momento a Administração Pública negou o pedido de desmate do autor; pelo 

contrário, o deferiu em parte e, quanto ao restante, condicionou o licenciamento à 

apresentação de relatório ambiental preliminar.

Ante o exposto, nega-se provimento à apelação e ao 

agravo retido, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ

                      RELATOR
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