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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 

2096994-03.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante 

CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado 

CENTRO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal 

de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em 

parte ao recurso. V. U. Sustentou oralmente a Dra. Cristiane Aparecida 

Marion Barbuglio.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este 

acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 

MARCELO BERTHE (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E RUY 

ALBERTO LEME CAVALHEIRO.

São Paulo, 7 de julho de 2016.

Torres de Carvalho
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto nº AI-5.061/16

Agravo nº 2096994-03.2016  10ª Câmara de Direito Público

Agte: Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB

Agdo: Centro das Indústrias do Estado de São Paulo - CIESP

Origem: 2ª Vara Fazenda Pública (Capital)  Proc. nº 1016756-49.2016

             Juiz: Bruna Acosta Alvarez

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CIESP. 
Licenciamento ambiental. LE nº 997/76. DE nº 8.468/79 e 
47.397/02. Preço. Base de cálculo. Decisão da Diretoria da 
CETESB nº 315/2015/C. Suspensão. Liminar deferida.  A 
Decisão de Diretoria nº 315/2015/C da CETESB, órgão 
competente para o licenciamento ambiental no território do 
Estado de São Paulo, limitou-se a definir o conceito de “área 
integral” para fins de cálculo do preço de licenciamento; mas 
ao fazê-lo incluiu na definição de 'área integral do terreno' não 
apenas a área ocupada pelo empreendimento, mas a área toda, 
levando em algumas hipóteses a uma irreal elevação do preço 
do licenciamento.   Agravo provido em parte para determinar 
que se considere como 'área integral' apenas a área interna e 
externa ocupada pelo empreendimento ou atividade, segundo o 
sistema anterior. 

 

1. Trata-se de agravo interposto contra a decisão de 

fls. 110/111, aqui fls. 60/61 que deferiu a liminar para suspender a aplicação 

da Decisão da Diretoria da CETESB nº 315/2015/C de 28/12/2015, aos 

substituídos da impetrante, pelos seguintes fundamentos: (i) ilegalidade da 
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Decisão da Diretoria da CETESB (a matéria deveria ter sido tratada por 

decreto); (ii) o valor cobrado é taxa e não preço; (iii) excesso no aumento da 

taxa.

A agravante alega que a LE nº 118/73 lhe atribuiu a 

incumbência de exercer o poder de polícia administrativa visando ao controle 

da poluição em todo o território do Estado; com o advento da LE nº 13.542/09 

e DE nº 54.653/09, a CETESB incorporou para si as atribuições que eram 

exercidas pelos órgãos integrantes da CBRN, passando a ser o único órgão 

licenciador no Estado; o art. 57 do DE nº 8.468/76 (que estabelecia a área 

total construída somada à área ao ar livre ocupada para armazenamento de 

materiais e para operações e processamentos industriais, como sendo a área 

integral da fonte de poluição para fins de base de cálculo para expedição de 

licenças ambientais) foi revogado pelo DE nº 47.397/02, que é omisso quanto 

à mencionada definição; a CETESB continuou a adotar a conceituação dada 

pela redação original do DE nº 8.468/76 até 11-1-2016 (vigência da Decisão 

de Diretoria da CETESB nº 315/2015/C, que definiu “área integral” como 

sendo a área do terreno ocupado pelo empreendimento ou atividade, acrescida 

das áreas construídas dos pavimentos superiores e inferiores, salvo algumas 

exceções); trata-se de um suprimento de lacuna legal em consideração à nova 

realidade da CETESB; os exemplos simulados pelo CIESP não devem ser 

considerados, eis que feitos de maneira hipotética, sem considerar as 

peculiaridades das áreas e deixando de aplicar as excludentes; a CETESB é 

sociedade de economia mista prestadora de serviço público, portanto o valor 

percebido nos processos de licenciamento é preço de análise, e não taxa. Pede 

a concessão de efeito suspensivo ao agravo, e ao fim o seu provimento.

Contraminuta apresentada a fls. 104/130.

É o relatório. 
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2. A LE nº 997/76 de 31-5-1976, que dispõe sobre o 

controle da poluição do meio ambiente no Estado, na redação dada pela LE nº 

9.477/96 de 31-5-1996, estabelece no art. 5º que:

Artigo 5° - A instalação, a construção ou a ampliação, bem como a operação ou 

o funcionamento das fontes de poluição que forem enumeradas no 

Regulamento desta lei, ficam sujeitos à prévia autorização do órgão estadual de 

controle da poluição do meio-ambiente, mediante expedição, quando for o caso, 

de Licença Ambiental Prévia (LAP), de Licença Ambiental de Instalação (LAI) 

e/ou de Licença Ambiental de Operação (LAO). 

§ 1º - Para os fins do disposto neste artigo, considera-se "fonte de poluição" 

qualquer atividade, sistema, processo, operação, maquinária, equipamento ou 

dispositivo, móvel ou não, previsto no Regulamento desta lei, que cause ou 

possa causar poluição ambiental através da emissão de poluentes. 

O DE nº 8.468/76 de 8-9-1976, que regulamentou a LE nº 997/76, previu 

que:

Artigo 4º - São consideradas fontes de poluição todas as obras, atividades, 

instalações, empreendimentos, processos, dispositivos, móveis ou imóveis, ou 

meios de transportes que, direta ou indiretamente, causem ou possa causar 

poluição ao meio ambiente. Parágrafo Único - Para efeito da aplicação deste 

artigo, entende-se como fontes móveis todos os veículos automotores, 

embarcações e assemelhados, e como fontes estacionárias, todas as demais.

3. O DE nº 8.468/76, na sua redação original, previa 

que se considerasse na cobrança das licenças ambientais a área integral do 

empreendimento; e definia 'área integral' da fonte de poluição (art. 74, 

parágrafo único) como sendo “a área total construída, mais a área ao ar livre 
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ocupada para armazenamento de materiais e para operações e 

processamentos industriais, quando se tratar de fontes de poluição 

constantes dos incisos I, II, III, V, VI e IX do artigo 57”, mais a “área de terreno 

ou local a ser ocupado por incinerador ou por outro dispositivo de queima de 

lixo e de materiais ou resíduos, sólidos, líquidos ou gasosos”. O DE nº 47.397 

de 4-12-2002 alterou o DE nº 8.468/76 a forma de cálculo do preço para 

expedição das licenças; manteve a área integral da fonte de poluição como um 

dos fatores para o cálculo do preço para expedição de licenças, mas sem trazer 

o significado da “área integral”. 

A CETESB continuou a valer-se da definição 

anterior até a edição da decisão ora contestada. A Decisão de Diretoria nº 

315/2015/C da CETESB, órgão competente para o licenciamento ambiental 

no território do Estado de São Paulo, definiu o conceito de 'área integral' para 

cálculo do preço de licenciamento; ao invés da área construída acrescida da 

área ao ar livre dedicada ao empreendimento, dispôs do seguinte modo:

Art. 1º - A área integral da fonte de poluição a que se refere o art. 73-C do 

Regulamento da Lei Estadual nº 997/76, aprovado pelo Decreto Estadual nº 

8.468/76, será a área do terreno ocupado pelo empreendimento ou atividade, 

acrescida das áreas construídas dos pavimentos superiores e ou inferiores, 

excetuadas as seguintes: I. áreas ocupadas com florestas ou outra forma de 

vegetação nativa; II. a área ocupada por outros empreendimentos presentes na 

área total do terreno; III. as áreas ocupadas por empreendimentos 

agrosilvopastoris que não estejam diretamente ligados à atividade licenciada.

Art. 2º - O preço máximo a ser cobrado será limitado a 5.000 UFESP.

4. Atento ao conhecimento imperfeito da fase 
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processual e sem corroborar os fundamentos da decisão agravada ou adentrar 

a complexa discussão sobre a natureza do valor cobrado, se preço ou taxa, ou 

da competência para a regulação da matéria, se do órgão ambiental ou do 

Governador do Estado, não vejo à primeira vista como a Diretoria do órgão 

ambiental possa ampliar dessa forma a base de cálculo do valor a pagar. A 

nova definição é ambígua, a demonstrar a dificuldade de redação e expressão 

que acomete a administração e o legislador em geral: não deixa certo se a 'área 

do terreno ocupado pelo empreendimento ou atividade' corresponde ao terreno 

todo ou apenas à área dedicada ao empreendimento ou atividade, que pode 

ser apenas parte dele, aqui praticamente reproduzindo a fórmula anterior; e a 

ambiguidade parece ter sido resolvida pela primeira hipótese, pois 

fundamento da impetração, não negado pela agravante. A diferença assume 

importância nos empreendimentos situados em área rural ou em área urbana 

de maior dimensão; e foge à razoabilidade, aqui com razão a CIESP, que se 

considere no cálculo do preço do licenciamento área desvinculada do 

empreendimento que se quer licenciar. 

A solução mais adequada não é a singela suspensão 

da decisão atacada, pois não indica o que fazer em seu lugar; mas apenas 

restringir o cálculo à área de terreno ocupada pelo empreendimento ou 

atividade, construída ou externa, a molde da definição anterior e como decorre 

das exclusões indicadas no próprio artigo. 

O voto é pelo provimento em parte do agravo, 

mantida a validade da decisão atacada, restringir o cálculo, nessa parte, à 

área construída, à área de terreno ocupada pelo empreendimento e às áreas 

livres a ele vinculadas, assim mantida a descrição e o sistema anterior. 

Faculto às partes opor-se, em igual prazo, ao julgamento virtual de recurso 

futuro.
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TORRES DE CARVALHO

Relator


