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v.SlPy PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 
ACÓRDÃO/DECISÃO MONOCRÁTICA 

REGISTRADO(A) SOB N° 

ACÓRDÃO 
"03080593* 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

Agravo de Instrumento n° 994.09.259211-0, da Comarca 

de São Bernardo do Campo, em que é " agravante 

MINISTÉRIO PUBLICO sendo agravados ALTRANS 

TRANSPORTES LTDA EMPRESA DE PEQUENO PORTE e 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. 

ACORDAM, em Câmara Reservada ao Meio Ambiente' 

do Tribunal de' Justiça de São Paulo, proferir a 

seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. V. 

U.", de conformidade com o voto do Relator, que 

integra este acórdão. * , 

O . julgamento teve a participação dos 

Desembargadores ANTÔNIO CELSO AGUILAR CORTEZ 

(Presidente sem voto), RENATO NALINI E EDUARDO BRAGA. 

São Paulo, 29 de julho de 2010. 

REGINA CAPISTRANO 
RELATORA 
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Voto n° 12.511. 

Agravo de Instrumento n° 994.09.259211-0 (971.798-5/5-00) - São 

Bernardo do Campo - Juiz: Olavo Paula Leite Rocha. 

Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo. 

Agravadas: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo e 

Altrans Transportes Ltda. - Empresa de Pequeno Porte. 

Ementa: 
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA AMBIENTAL - Necessidade de 
estudo prévio de impacto ambiental, de 
vizinhança e urbanístico para concessão de 
alvará provisório de instalação de empresa 
de logística, transportes e estacionamento de 
veículos de grande porte em bairro 
residencial. 

RECURSO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO. 
DECISÃO REFORMADA. 

Trata-se de agravo de instrumento 

interposto contra a r. decisão de fls. 10, pela qual foi indeferida a 

liminar postulada initio litis para impedir atividade de logística, 

transporte ou estacionamento de veículos de grande porte porque não 

demonstrado suficientemente o perigo da demora e a fumaça do bom 

direito à luz dos documentos apresentados, não havendo 
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demonstração de ser a atividade exercida por uma das rés 

clandestina. 

Diz o agravante que o Município autorizou 

o funcionamento provisório de empresa transportadora em bairro 

residencial, sem análise de estudo prévio de impacto de vizinhança, 

em afronta ao Estatuto das Cidades e à Lei Municipal. 

Indeferida a liminar pela decisão de fls. 

166, vieram aos autos as contra-razões de fls. 171/175 ofertadas pela 

Municipalidade deduzindo argumentos em defesa da r. decisão 

combatida, seguindo-se das informações de fls. 196/197; às fls. 

203/208 foi acostada ao instrumento a resposta da co-ré Altrans 

Transportes Ltda. igualmente defendendo a r. decisão combatida. Em 

parecer de fls. 224/231 a d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo 

provimento do recurso interposto. 

É o sucinto relatório. 

O recurso interposto está a merecer 

provimento. Com efeito, o Ministério Público é parte ativa legítima ad 

causam para a propositura da ação principal tencionando o 

cumprimento de legislação que determina a realização de estudo de 

impacto prévio de vizinhança, urbanístico e ambiental antes da 
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instalação de atividades potencialmente poluidoras, mormente em 

regiões residenciais da urbe. Por este mesmo motivo, mostra-se 

presente a possibilidade jurídica do pedido, amparado que está no 

arcabouço jurídico atual. 

Por outro lado, em que pese ter sido 

expedido alvará provisório de funcionamento, as agravadas, instadas, 

não lograram demonstrar que foram percorridos os trâmites 

necessários à expedição da mencionada autorização, porquanto 

nenhum estudo de impacto ambiental, urbanístico e de vizinhança foi 

providenciado, ainda que de caráter preliminar, sequer tendo sido 

obtida autorização da Secretaria do Meio Ambiente por quaisquer de 

seus órgãos auxiliares. 

Mais interessante ainda é que, proposta a 

ação em setembro de 2009 e indeferida a liminar em dezembro 

daquele mesmo ano, até a presente data não se tem notícias de 

providências dos interessados que demonstrem ter sido tomado 

qualquer cuidado administrativo e documental a respeito, sequer tendo 

sido providenciado qualquer estudo, laudo ou vistoria que pudessem 

dar um mínimo de respaldo ao alvará que provisoriamente autorizou a 

agravada Altrans a manter atividades de logística, trânsito e 

estacionamento de veículos pesados em bairro residencial. 
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Neste sentido, jurisprudência deste E. 

Tribunal: 

1. Matéria Processual - Ausência de 
cientificação das apelantes quanto a 
documentos juntados - Falta de demonstração 
de efetivo prejuízo - Documentos irrelevantes 
para o deslinde da controvérsia. 
2. Processual Civil - Cerceamento de defesa -
Inocorrência - Matéria exclusivamente de direito 
- Desnecessidade de prova oral e pericial 
3. Violação ao princípio da legalidade por 
inexistência de lei a exigir o EIA - Inocorrência -
Hipótese de reserva constitucional relativa. 
4. Competência do Município em matéria 
ambiental - Decorrência do disposto nos incs. I, 
II e VIII do art. 30 da CF. 
5. Ação Civil Pública Ambiental - Construção de 
Shopping Center no bairro de Higienópolis -
Obrigatoriedade de Estudo Prévio de Impacto 
Ambiental (EIA) - Doutrina a respeito do conceito 
de "significativa degradação ambiental" -
Legislação infraconstitucional que não exaure as 
hipóteses - Possibilidade do Judiciário suprir o 
vácuo. - Homologada a desistência do recurso, 
de conformidade com o relatório e o voto do 
relator. (Apelação Cível 68.595.5/0, São Paulo, 
2a Câmara de Direito Público, 
"FEVEREIRO/2000", rei. Des. Alves Bevilacqua, 
j . 08.02.2000, v.u.). 

Isto posto, observados os percucientes 

argumentos expendidos no parecer da Dra. Marisa Rocha Teixeir 
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Dissinger, Procuradora de Justiça que oficiou às fls. 224 e 

seguintes, dou provimento ao recurso, determinando a imediata 

paralisação da co-ré Altrans Transportes Ltda. - EPP na Rua Adonis, 

por cuidar-se de bairro residencial, até a apresentação de análise de 

estudo de impacto prévio de vizinhança. 

Para fins de acesso aos Egrégios 

Tribunais Superiores, ficam expressamente pré-questionados todos os 

artigos legais e constitucionais mencionados pelos litigantes. 

É o meu voto. 

n 
Regina Zaquía Capistrano da Silva. 

Relatora. 
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