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Inquérito Civil nº 14.0701.0000064/2014-2 

 

 

RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA  

 

 

I - DA FUNDAMENTAÇÃO 

Considerando que chegou ao conhecimento do 

Gaema-LN, por meio do inquérito civil nº 60/12 e ação civil pública nº 

587.01.2011.005501-9 (1ª Vara Cível de São Sebastião/SP) que a 

investigada, após o advento da Lei 12.651/12 (Novo Código Florestal), 

estabeleceu entendimento de que não deveria mais ser aplicado o disposto 

na Res. CONAMA 303/2002 e, em especial, o art. 3º, inciso IX, que definiu 

área de preservação permanente o espaço situado nas restingas em faixa 

mínima de trezentos metros, medidos a partir da linha de preamar máxima. 

Considerando que todos têm direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, e que incumbe ao Poder Público e à 

coletividade o dever de sua defesa e a sua preservação (art. 225, caput, da 

CF/88). 

Considerando que incumbe ao Poder Público 

definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 

componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a 

supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que 

comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção (art. 

225, §1º, inciso III, da CF/88). 
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Considerando que o Protocolo Adicional à 

Convenção Americana de Direitos Humanos, conhecido como “Protocolo 

de San Salvador”, de 17 de novembro de 1998, assinado pelos Estados-

Membros Americanos, promulgado no Brasil através do Decreto 

3.321/1.999, reafirmou em seu artigo 11, que: “1.Toda pessoa tem direito de 

viver em meio ambiente sadio e a dispor dos serviços públicos básicos.2. Os 

Estados-Partes promoverão a proteção, preservação e melhoramentos do 

meio ambiente”.    

Considerando que o CONAMA tem competências 

muito bem delineadas pelos arts. 8º da Lei nº 6.938/81 e 7º do Decreto nº 

99.274/90, dentre elas “estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao 

controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente com vistas ao uso 

racional dos recursos ambientais, principalmente os hídricos” (inc. VII, de 

ambos os artigos retro mencionados).  

Considerando que a competência do CONAMA 

tem base de sustentação no Poder Regulamentar do Executivo previsto no 

artigo 84, inciso IV, da CF que prevê que “compete privativamente ao 

Presidente da República: IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, 

bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução [...]”. 

Considerando que o poder normativo expresso do 

CONAMA já foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça que, 

acolhendo a tese da constitucionalidade formal e material das Resoluções 

04/85 e 303/02, decidiu que o referido Órgão Colegiado possui “... 

autorização legal para editar resoluções que visem à proteção do meio 

ambiente e dos recursos naturais, inclusive mediante a fixação de 

parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente, não 

havendo o que se falar em excesso regulamentar” no que toca à Res. 

303/2002 e o art. 2º, f, da Lei 4.771/65 (STJ. Resp. 994.881/SC, Rel. Min. 

Benedito Gonçalves. 1ª T., julgado em 16/12/2008 – Dje 09/09/2009 e REsp 

194.617/PR, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 16.04.2002, DJ 01.07.2002 p. 278). 
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Considerando que, usando do poder normativo 

acima expresso, o CONAMA, através de Resoluções nºs 04/1985 (art. 3º, 

inciso VII) e 303/2002 (art. 3º, inciso IX, a e b), conferiu proteção especial a 

essas áreas, outorgando aos trezentos metros de restinga, contados da 

preamar máxima, qualificação jurídica de área de preservação permanente.  

Considerando que as restingas são espaços 

territoriais protegidos como área de preservação permanente, nos termos do 

art. 4º, inciso VI, da Lei nº 12.651/12, e que anteriormente a tal diploma 

legal também possuíam tal natureza, conforme se vê do revogado art. 2º, f, 

da Lei nº 4.771/65. 

Considerando que a revogação expressa de uma lei 

não acarreta a derrogação do regulamento em caso de compatibilidade entre 

os diplomas, de forma que o regulamento passa a ser recebido pela lei 

superveniente (STJ. RMS 14219/PR, Rel. Min. Umberto Gomes de Barros. 

1ª T. Julgado em 16/04/2002, DJ 24/06/2002, p. 187).  

Considerando que, muito embora o novo Código 

Florestal tenha previsto as espécies de Área de Preservação Permanente em 

seus artigos 4º e 6º e tenha trazido, por este último dispositivo, redação 

diferente do Código revogado (artigo 3º), prevendo que, além dos espaços 

descritos no art. 4º deste diploma legal, “consideram-se, ainda, de 

preservação permanente, quando declaradas de interesse social por ato do 

Chefe do Poder Executivo, as áreas cobertas com florestas ou outras formas 

de vegetação destinadas a uma ou mais das seguintes finalidades” (quando o 

anterior artigo 3º falava “ato do Poder Público”), tal alteração não teve o 

condão de alterar a competência do CONAMA para estabelecer normas, 

critérios e padrões relativos às Áreas de Preservação Permanente, na medida 

em que sua competência encontra-se estabelecida em lei (Lei nº 6.938/81) e 

em absoluta consonância com os ditames da Constituição Federal (art. 225, 

parágrafo 1º, III), que expressamente estabelece a possibilidade de criação 

de espaços especialmente protegidos por ato do Poder Público.  

Considerando que não há outra interpretação que se 

possa dar ao caput do art. 6º do atual Código Florestal, senão a de que o 

Chefe do Poder Executivo tem poder normativo para criar Áreas de 

Preservação Permanente, sem excluir a possibilidade de que outros agentes 
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políticos e colegiados constitucional e legalmente competentes também 

possam assim proceder, sob pena de negar aplicação ao texto constitucional 

em decorrência da aprovação de uma lei ordinária, que não tem o condão de 

alterar seu sentido.  

Considerando que a questão é, portanto, de 

interpretar a norma infraconstitucional em conformidade com a Carta 

Magna. 

Considerando que o poder regulamentador do 

CONAMA não foi abalado pelas novas disposições do Código Florestal, já 

que sua base tem origem nos artigos 84, IV e 225, parágrafo 1º, III da CF, 

continua íntegra a previsão de existência de Área de Preservação 

Permanente na restinga, em faixa mínima de trezentos metros, medidos a 

partir da linha de preamar máxima (art. 3º, IX, “a” da Resolução CONAMA 

303/02), pois, muito embora o atual Código Florestal não tenha previsto esta 

área de preservação em seus artigos 4º e 6º, o anterior também não a previa 

(art. 2º e 3º), já que sua existência advém desde a edição da Resolução 

CONAMA 04/85, embasada no poder regulamentador do Executivo (art. 83, 

II, da Constituição Federal de 1.967). 

Considerando que, muito embora a Resolução 

CONAMA 303/2002 faça considerações introdutórias acerca da confecção 

da Resolução para a necessidade de regulamentar o artigo 2º do Código 

Florestal revogado, tal situação por si só não afeta a validade da Resolução, 

na medida em que seu conteúdo é validado pelo novo Código Florestal na 

parte em que parâmetros, definições e limites das Áreas de Preservação 

Permanente previstas na Resolução não contrariarem a nova legislação 

florestal.  

Considerando que, no novo Código Florestal, nada 

do que diga respeito à restinga está em confronto com as disposições 

previstas na Resolução CONAMA 303/02. A propósito, o artigo 3º, inciso 

XVI do atual Código florestal, definiu restinga da mesma forma como 

anteriormente previsto no art. 2º, VIII da Resolução CONAMA 303/02, 

tendo excluído apenas o trecho “também consideradas comunidades 

edáficas por dependerem mais da natureza do substrato do que do clima”. 
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Considerando que o argumento quanto à 

inexistência no novo Código Florestal da definição da Área de Preservação 

Permanente nas restingas, em faixa mínima de trezentos metros, medidos a 

partir da linha de preamar máxima, não é válido na medida em que no 

Código Florestal revogado também não havia previsão em seu texto (artigos 

2º e 3º da Lei 4.771/65).  

Considerando que o silêncio do legislador sempre 

existiu e conviveu em harmonia com as Resoluções CONAMA 04/85 e 

303/02, tanto que o Superior Tribunal de Justiça se manifestou 

expressamente sobre a constitucionalidade formal e material da Área de 

Preservação Permanente nas restingas, em faixa mínima de trezentos 

metros, medidos a partir da linha de preamar máxima, conforme acima já 

citado.  

Considerando os recentes julgados do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo/SP sobre a matéria, que mantiveram a 

proteção legal da Área de Preservação Permanente na restinga, mesmo sob a 

vigência do atual Código Florestal (Agravo de Inst.: 0031845-

36.2012.8.26.0000 – voto 7558 Comarca: São Sebastião Agravante: 

Giuseppina Maria Radaelli Majani Agravados: Ministério Público do Estado 

de São Paulo. Relator Moreira Viegas. Julgado em 15/08/2013 e VOTO Nº 

16844 APELAÇÃO Nº 0001021-45.2011.8.26.0642 Comarca: Ubatuba. 

Apelante: Luís Carlos Queiroz. Apelado: Ministério Público do Estado de 

São Paulo – Relatora Vera Andrisani. Julgado em 23/05/2013, acessos em 

05/09/2013 – www.tjsp.jus.br). 

Considerando recente julgado, proferido em 

12/03/2014, pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Sebastião/SP na 

ação civil pública 0005501-37.2011.8.26.0587, ocasião em que se reafirmou 

a validade da Res. CONAMA 303/2012. 

Considerando que a Lei Federal nº 6.938/91 

conceitua o meio ambiente como “o conjunto de condições, leis, influências 

e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege 

a vida em todas as suas formas” (artigo 3º, inciso I) e qualifica o poluidor 

como “a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, 

http://www.tjsp.jus.br/
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responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação 

ambiental”. 

Considerando os princípios gerais do Direito 

Ambiental estabelecidos e reconhecidos, especialmente o princípio da 

precaução, constante do princípio 15 da Declaração do Rio de Janeiro, 

votada na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (1992), e também presente na Convenção da Diversidade 

Biológica
1
 (Preâmbulo) e na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a 

Mudança Climática
2
 (art. 3º). 

Considerando que a Lei Federal nº 12.651/2012 

conceitua, em seu artigo 3º, inciso II, área de preservação permanente como 

“área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função 

ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 

geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, 

proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas”. 

Considerando que cabe ao Poder Público, do qual 

faz parte o órgão licenciador investigado, não só preservar, como também 

“restaurar os processos ecológicos essenciais” (art. 225, §1º, I, da CF/88), o 

que “... traduz a ideia de reencontrar a dinâmica que existia antes” 
3
, 

notadamente nos espaços territoriais especialmente protegidos, dentre os 

quais se encontra as áreas de preservação permanente. 

Considerando que, nos termos do art. 225, §3º, da 

CF/88, “as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 

sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e 

administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos 

causados”. 

Considerando a temeridade do entendimento sobre 

a não recepção da Res. CONAMA 303/2002, sem qualquer fundamento 

                                       
1 Assinada no Rio de Janeiro em 5.6.1992, ratificada pelo Congresso Nacional pelo Decreto 

Legislativo 2, de 3.2.1994, tendo entrado em vigor no Brasil em 29.5.1994 e promulgada 

pelo Decreto 2.519, de 16.3.1998.  
2 Assinada em Nova York em 9.5.1992, ratificada pelo Congresso Nacional pelo Decreto 

Legislativo 1, de 3.2.1994, passou a vigorar para o Brasil em 29.5.1994.  
3 Paulo Afonso Leme Machado. Direito Ambiental Brasileiro, pag.; 175. 
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jurídico, e que referido entendimento é lesivo ao meio ambiente, 

especialmente às áreas de preservação permanente das restingas, 

fundamentais aos processos ecológicos essenciais, conforme já reconhecido 

pela própria investigada no relatório técnico de vistoria LMS nº 333/09 
4
. 

Considerando que, nos termos do art. 129, inciso II, 

da Constituição Federal, é função institucional do Ministério Público zelar 

pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância 

pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas 

necessárias a sua garantia. 

Considerando, nos termos do artigo 129, inciso III, 

da CF/88, compete ao Ministério Público promover o inquérito civil e a 

ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio 

ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. 

Considerando que a recomendação é instrumento 

destinado à orientação de órgãos públicos ou privados, para que sejam 

cumpridas normas relativas a direitos e deveres assegurados ou decorrentes 

das Constituições Federal e Estadual e serviços de relevância pública e 

social. 

Considerando as disposições constitucionais e 

legais aplicáveis ao caso presente, em especial o artigo 225, caput e 

parágrafo 3º, da Constituição Federal de 1988; o artigo 4º, incisos VI e VII, 

da Lei nº 6.938/81, bem como o que preceituam a Lei Estadual nº 9.509/97 e 

a Lei Estadual nº 997/76, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 8.468/76. 

Considerando que a tutela jurídica preventiva 

decorre do princípio democrático (art. 1º da Constituição Federal) e que se 

                                       
4 “(...). A vegetação de praias e dunas desempenha importante função de proteção da linha 

de costa (...). A restinga é formada por três tipos de vegetação até chegar a Mata Atlântica: 

de praia e dunas, sobre cordões arenosos e as associadas as depressões. O jundu é comum 

em áreas litorâneas, faz parte da segunda vegetação. De características rasteiras, pode 
alcançar até três metros de altura, distribuídas, protege e evita o avanço da areia do mar 

sobre a cidade. Esse avanço está acontecendo nas parias da Baixada Santista e Litoral 

Norte, algumas regiões já tem as ruas tomadas pela areia trazida pelo vento. Por estar 

localizada em área de grande interesse comercial, a vegetação está sendo retirada para a 

construção de imóveis. A remoção provoca o aumento da erosão eólica, um trabalho 

mecânico causado pelos ventos que provoca o movimento a areia (...) ”.  
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afigura a “... forma mais genuína de proteção jurídica no contexto do Estado 

Democrático de Direito”. 
5
 

Considerando a razoabilidade da provocação da 

tutela preventiva e que a recomendação é eficiente instrumento no controle 

preventivo de constitucionalidade e atos lesivos a direitos, dentre os quais se 

situa o meio ambiente. 

Considerando que, nos termos do art. 4º da Lei 

8.429/92, “os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são 

obrigados a velar pela estrita observância dos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhes são 

afetos”, e que a Resolução CONAMA 303/2002 é expressão legítima da 

estrita legalidade à qual estão submetidos os agentes e órgãos públicos, além 

da administração indireta, da qual faz parte da investigada, nos termos da 

Lei Estadual 118/73 e Lei Estadual 13.542/09. 

Considerando que a CETESB está sujeita ao 

princípio da legalidade administrativa e, por isso, não pode desconsiderar 

norma regulamentar federal de natureza cogente e protetiva ao meio 

ambiente (Res. CONAMA 303/2002), sob pena de configuração de ato de 

improbidade administrativa por ofensa aos princípios da Administração 

Pública (art. 11, caput, e incisos, da Lei 8.429/92). 

Considerando, por fim, o princípio da vedação do 

retrocesso ambiental, expressamente reconhecido pela jurisprudência ao 

julgar questões afetas à Lei 12.651/12, a impedir interpretação de que a Res. 

CONAMA 303/2002 não estaria em vigor 
6
.  

                                       
5 Gregório Assagra de Almeida. O Ministério Público no Neoconstitucionalismo: perfil 

constitucional e alguns fatores de ampliação de sua legitimação social, pag. 64.  
6 STJ. RECURSO ESPECIAL Nº 302.906 – SP. RELATOR : MINISTRO HERMAN 

BENJAMIN. Dje 01/12/2010. “(...) O ato do servidor responsável pela concessão de 

licenças de construção não pode, a toda evidência, suplantar a legislação urbanística que 
prestigia a regra da maior restrição. À luz dos princípios e rédeas prevalentes no Estado 

Democrático de Direito, impossível admitir que funcionário, ao arrepio da legislação 

federal (Lei Lehmann), possa revogar, pela porta dos fundos e casuisticamente, conforme a 

cara do freguês, as convenções particulares firmadas nos registros imobiliários...”. Nesse 

sentido, TJ/SP - agravo de instrumento nº. 2012816-29.2013.8.26.0000, julgado em 

07/11/2013.  
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 II - DA RECOMENDAÇÃO  

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

SÃO PAULO, por meio dos Grupos de Atuação Especial de Defesa do 

Meio Ambiente, Gaema-LN, Gaema/BS e Gaema/Vale do Ribeira e dos 

Promotores de Justiça do Meio Ambiente e Patrimônio Público subscritores, 

e o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República 

que a esta subscreve, com fulcro nas Leis nº 8.625/93 e 734/93, bem como 

no Ato nº 484/06 do CGJ, RECOMENDAM à CETESB:  

1. Que aplique a Res. CONAMA 303/2002 nos 

procedimentos de licenciamento em curso, bem como nas futuras licenças, 

pois vigente e compatível com a Lei nº 12.651/2012. 

2. Atente-se para o princípio da precaução e da 

prevenção na concessão das licenças e, na elaboração de seus pareceres 

técnicos, para o dever de zelar pela restauração dos processos ecológicos 

essenciais (art. 225, §1º, I, da CF/88) das restingas e suas vegetações. 

III – DA REQUISIÇÃO 

1. Requisita-se ao destinatário que dê adequada e 

imediata publicidade a presente recomendação, divulgando-a em jornal de 

circulação estadual e municipal e também no site oficial da agência, para 

que todos fiquem cônscios de que a não observância da presente 

recomendação importará ao transgressor a responsabilização civil por 

eventual dano ambiental ocasionado e por ato de improbidade 

administrativa. 

2. Requisita-se, por fim, nos termos do art. 97, p. 

único, do Ato Normativo nº. 484-CPJ, de 5 de outubro de 2006, seja enviada 

resposta por escrito ao GAEMA-LN sobre a presente Recomendação. 
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IV – DA ADVERTÊNCIA 

Em caso de não acatamento da presente 

Recomendação, o Ministério Público do Estado de São Paulo e o Ministério 

Público Federal informam que adotarão as medidas legais e judiciais 

necessárias a fim de assegurar a sua implementação, especialmente 

ajuizamento da ação civil pública para proteção ao meio ambiente (art. 225 

e seguintes da Constituição Federal) e respeito à legislação 

infraconstitucional protetiva, notadamente a Res. CONAMA 303/2002, sem 

prejuízo do ingresso com a respectiva ação de improbidade administrativa. 

 

São Sebastião, 08 de abril de 2014. 

 

 

PAULO GUILHERME CAROLIS LIMA 

PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO  

GAEMA-LN 

 

 

 

ALFREDO LUIS PORTES NETO 

PROMOTOR DE JUSTIÇA  

GAEMA-LN 

 

 

 

TADEU SALGADO IVAHY BADARÓ JÚNIOR 

PROMOTOR DE JUSTIÇA  

GAEMA-LN 

 

 

MARIA REZENDE CAPUCCI 

PROCURADORA DA REPÚBLICA 
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NATALIE RISKALLA ANCHITE 

 3º PROMOTOR DE JUSTIÇA DE SÃO SEBASTIÃO 

PATRIMÔNIO PÚBLICO 

 

 

 

NATÁLIA MAGALHÃES ESTEFANO DANELLI 

PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO 

MEIO AMBIENTE 

SÃO SEBASTIÃO 

 

 

 

 
ALEXANDRE PETRY HELENA  

1º PROMOTOR DE JUSTIÇA DE CARAGUATATUBA 

MEIO AMBIENTE 

 

 

 

RAFAEL BERTUCCI LOPES 

PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO 

PATRIMÔNIO PÚBLICO 

CARAGUATATUBA 

 

 

 

CAROLINA LIMA ANSON 

3º PROMOTOR DE JUSTIÇA DE UBATUBA 

MEIO AMBIENTE 

 

 

RAQUEL TIEMI HASHIMOTO 

2º PROMOTOR DE JUSTIÇA DE UBATUBA 

PATRIMÔNIO PÚBLICO 
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FLÁVIA MARIA GONÇALVES 

PROMOTORA DE JUSTIÇA – GAEMA/BS 

 

 

 

 

ALMACHIA ZWARG ACERBI 

PROMOTORA DE JUSTIÇA – GAEMA/BS 

 

 

 

NELISA OLIVETTI DE FRANÇA NERI DE ALMEIDA 

PROMOTORA DE JUSTIÇA – GAEMA/BS 

 

 

 

 

GUILHERME SILVA DE DEUS 

PROMOTOR DE JUSTIÇA DE CANANÉIA 

  

 

 

MARIA ISABEL EL MAERRAWI 

PROMOTORA DE JUSTIÇA SUBSTITUTA 

PARIQUERA-AÇU 

  

 

 

IGOR KOZLOWSKI 

PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO 

1ª PJ DE REGISTRO 

  

 

RONALDO PEREIRA MUNIZ 

PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO 

2ª PJ DE IGUAPE 
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LEANDRO ROCHA PEREIRA 

PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO 

ELDORADO 

  

 

GUSTAVO LUIS DE OLIVEIRA ZAMPRONHO 

PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO 

JUQUIÁ 

  

 

WERNER DIAS DE MAGALHÃES 

PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO 

1ª PJ DE JACUPIANGA 

  

 

FABIANA CAROLINE MOTTA DE ALMEIDA 

2ª PJ DE JACUPIRANGA 

  

 

NILTON DE OLIVEIRA MELLO NETO 

GAEMA – Vale do Ribeira 

 

 

MARIA FERNANDA DE LIMA ESTEVES 

GAEMA – Vale do Ribeira 

  

 

CAROLINA CAPOCHIM DA ROZ 

1ª PJ DE MIRACATU 

  

 

FABIO PEREZ FERNANDEZ 

1ª PJ DE IGUAPE 

  

 

ULISSES DREWANZ GRABNER 

2º PJ DE REGISTRO 

 

 

LUIS FERNANDO ROCHA 

GAEMA 


