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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 
VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO PAULO - SP 

  

 

 

 

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 
representado pelo Promotor de Justiça do Patrimônio Público e Social da 
Capital infra-assinado, vem perante este E. Juízo, com fulcro no art. 37, §§ 4º 
e 5º, da Constituição Federal e nas Leis n. 7.347/1985 e n. 8.429/1992, 
promover a presente AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO 
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, com pedido de tutela provisória 
liminar de afastamento do exercício de função pública, sob o rito híbrido 
previsto no art. 17 da Lei n. 8.429/1992 e nos artigos 318 e seguintes do 
Código de Processo Civil, em face de ZULEICA MARIA DE LISBOA PEREZ, 
brasileira, casada, Engenheira agrônoma, Diretora de controle e 
licenciamento ambiental da CETESB – Companhia Ambiental do Estado de 
São Paulo, inscrita no CPF n. 037.138.208-48, domiciliada na Rua Afonso 
Celso n. 694, apto. 84, bloco D, São Paulo - SP, CEP n. 04119-060, pelas 
razões de fato e de direito que passa a expor:  

1 – DOS FATOS 

A Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social 
da Capital instaurou o inquérito civil PJPP-CAP n. 543/2020 a partir do 
recebimento de representação para apurar a prática de ato de improbidade 
administrativa por parte de ZULEICA MARIA DE LISBOA PEREZ, Diretora de 
controle e licenciamento ambiental da CETESB – COMPANHIA AMBIENTAL 
DO ESTADO DE SÃO PAULO, que, com suposto esteio na situação de 
Pandemia gerada pelo novo coronavírus (COVID-19), emanou ordem 
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interna em 24/3/2020 autorizando a concessão de licenças ambientas a 
empreendimentos sem a prévia realização de vistorias técnicas. 

A) Organograma da CETESB 

De início, importa salientar que, consoante 
documentação colacionada aos autos do inquérito civil, a demandada é 
Engenheira agrônoma e ingressou no serviço público estadual no ano de 
1983 junto à CEAGESP – COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS 
GERAIS DE SÃO PAULO (quando ainda era estatal paulista), sem se 
submeter a qualquer concurso ou seleção pública. Em 1998, a demandada 
foi transferida para a CETESB, ocupando, desde 2019, o cargo de Diretora 
de controle e licenciamento ambiental. Portanto, a demandada não se 
submeteu a qualquer tipo de certame para integrar os quadros da CETESB. 

Também para um melhor entendimento do que será aqui 
exposto e da gravidade dos fatos, mostra-se salutar uma breve explicação 
sobre a estrutura organizacional da CETESB. Conforme organogramas 
extraídos do site oficial da estatal1, abaixo da Presidência da CETESB estão 
situadas, além da vice-Presidência, quatro Diretorias, entre elas a Diretoria 
de controle e licenciamento ambiental (Diretoria ‘‘C’’): 

 
 

1 Link para acesso: https://cetesb.sp.gov.br/wp-content/uploads/2016/07/ORGDEPTO-25-05-2016.pdf 

 

https://cetesb.sp.gov.br/wp-content/uploads/2016/07/ORGDEPTO-25-05-2016.pdf


 

  
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO PATRIMÔNIO 
PÚBLICO E SOCIAL DA CAPITAL 
 

 

 

 

 
 Rua Riachuelo, n. 115, 7° andar - CEP 01007-904 – São Paulo/SP 

Tel: 3119-9000 – Ramal 9542 Email: cidadania@mpsp.mp.br 

3 

 

A Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental 
(Diretoria ‘‘C’’), presidida pela demandada ZULEICA desde 2019, chefia 
diversos Departamentos de gestão ambiental que, por sua vez, comandam 
dezenas de agências ambientais localizadas em todo o Estado de São Paulo, 
como pode ser visto no organograma abaixo: 

 

Assim, qualquer ordem expedida pelo Diretor 
responsável é imediatamente transmitida aos Departamentos 
subordinados e, ato contínuo, repassada a todas as unidades regionais 
situadas na Grande São Paulo, no interior do Estado e no litoral. 

B) Irregularidades apuradas em relação à demandada 

Entre os documentos que acompanharam a notícia de 
fato apresentada ao Parquet e que levaram à instauração do inquérito civil 
PJPP-CAP 543/2020, constou cópia de e-mail enviado em 24/3/2020 pela 
demandada ZULEICA, na qualidade de Diretora de controle e licenciamento 
ambiental da CETESB, a todos os departamentos e setores da Diretoria 
‘‘C’’, com o seguinte teor (fl. 7 do inquérito civil): 
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“Senhores Gerentes, 

Diante das novas orientações constantes da Decisão de 
Diretoria n.º 026/2020/P, de 23 de março de 2020, 
considerando a diminuição do número de funcionários 
presentes nas Agências Ambientais e, visando à manutenção 
do melhor nível de normalidade das atividades 
desempenhadas pelas unidades descentralizadas, neste 
momento, comunicamos que prioritariamente devem adotar 
os seguintes critérios para a realização de vistorias: 

1. GRAPROHAB: serão realizadas de forma sistemática, de 
forma a observar os prazos fixados pelo Colegiado, em razão 
da necessidade de cumprimento a legislação vigente; 

2. RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO: não há 
necessidade de vistoria neste momento; a Licença de 
Operação Renovada deverá ser emitida e, deve constar no 
processo um despacho fazendo menção à situação do estado 
de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19 
- Decreto n. 64.879, de 20 de março de 2020, sendo 
ressaltado que a verificação do cumprimento das exigências 
técnicas deverá ser realizada em até 120 (cento e vinte) dias 
a partir da data de emissão da Licença; 

3. EMISSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO: adotar o mesmo 
procedimento utilizado para renovação da Licença de 
Operação, fazendo constar despacho no processo acerca do 
estado de calamidade e da realização de vistoria em até 120 
(cento e vinte) dias, a partir da emissão da Licença de 
Operação; 

4. IQR/AQT/IQC: não há necessidade de realização de 
vistoria. Caso haja necessidade e/ou emissão de relatórios 
utilizaremos os dados relativos a 2019. (somente serão 
realizadas a segunda e terceira campanha- agosto/dezembro 
de 2020). 

5. VRA: fica suspensa a campanha de vistorias confirmatórias 
do primeiro semestre de 2020. 

Pedimos que identifiquem equipamentos públicos essenciais 
(por exemplo, hospitais, crematórios, etc.), em fase de 
emissão de licença de operação, para que possamos 
colaborar com a força tarefa de combate ao COVID-19 e, 
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priorizem sua análise em sua demanda cotidiana de 
licenciamentos. 

Todo esforço é importante e válido para cumprirmos nossa 
missão”. 

Em suma, a demandada determinou por sua conta e 
risco, a todos os seus setores e departamentos subordinados, 
administrativamente distribuídos em dezenas de agências ambientais 
localizadas em todo o Estado de São Paulo, a concessão de licenças 
ambientais sem a realização de qualquer tipo de vistoria prévia. A ordem se 
referia não apenas para todas as hipóteses de renovação de licença de 
operação, mas também para os casos de emissão inicial de licença de 
operação em empreendimentos nunca antes vistoriados.  

A representação apresentada ao Parquet continha ainda 
cópias de vários procedimentos administrativos ambientais em que as 
licenças foram concedidas aos solicitantes por funcionários da CETESB sem 
a realização de vistoria técnica, com respaldo na ordem geral emitida pela 
Diretora ora demandada (fls. 8/41 do inquérito civil). 

Apurou-se, contudo, que a situação era muito mais grave 
do que se imaginava. Em verdade, como resultado da citada ordem, mais de 
4.000 (quatro mil) licenças ambientais sem vistoria técnica foram 
emitidas pela CETESB em prol dos mais diversos empreendimentos, 
em todo o Estado de São Paulo, no ano de 2020, fato que, de tão 
inusitado, foi inclusive noticiado pela mídia2. 

O e-mail de 24/3/2020 de autoria da demandada 
somente foi encaminhado ao gabinete da Presidência da CETESB em 
1/6/2020. Ao ter conhecimento da referida ordem interna, a Diretoria 
colegiada da CETESB foi tomada por um estado de perplexidade, consoante 
comprovam os documentos juntados pela agência por meio da mídia de fl. 
58 do inquérito civil: 

 
2 Vide https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/11/09/cetesb-emite-mais-de-4-mil-licencas-ambientais-
sem-vistoria-em-2020-no-estado-de-sp.ghtml 

https://noticias.r7.com/sao-paulo/mp-investiga-emissao-de-mais-de-4-mil-licencas-pela-cetesb-sem-vistoria-
11112020 

https://www.jj.com.br/jundiai/2020/11/107107-cetesb-emite-mais-de-4-mil-licencas-ambientais-sem-vistoria-lista-
inclui-loteamentos-em-jundiai-e-varzea-grande-paulista.html 

https://www.maxfmcotia.com.br/noticia/1231/cetesb-emitiu-mais-de-4-mil-licencas-ambientais-sem-vistoria-
algumas-delas-em-cotia-e-vargem-grande-pta-confira- 

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/11/09/cetesb-emite-mais-de-4-mil-licencas-ambientais-sem-vistoria-em-2020-no-estado-de-sp.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/11/09/cetesb-emite-mais-de-4-mil-licencas-ambientais-sem-vistoria-em-2020-no-estado-de-sp.ghtml
https://noticias.r7.com/sao-paulo/mp-investiga-emissao-de-mais-de-4-mil-licencas-pela-cetesb-sem-vistoria-11112020
https://noticias.r7.com/sao-paulo/mp-investiga-emissao-de-mais-de-4-mil-licencas-pela-cetesb-sem-vistoria-11112020
https://www.jj.com.br/jundiai/2020/11/107107-cetesb-emite-mais-de-4-mil-licencas-ambientais-sem-vistoria-lista-inclui-loteamentos-em-jundiai-e-varzea-grande-paulista.html
https://www.jj.com.br/jundiai/2020/11/107107-cetesb-emite-mais-de-4-mil-licencas-ambientais-sem-vistoria-lista-inclui-loteamentos-em-jundiai-e-varzea-grande-paulista.html
https://www.maxfmcotia.com.br/noticia/1231/cetesb-emitiu-mais-de-4-mil-licencas-ambientais-sem-vistoria-algumas-delas-em-cotia-e-vargem-grande-pta-confira-
https://www.maxfmcotia.com.br/noticia/1231/cetesb-emitiu-mais-de-4-mil-licencas-ambientais-sem-vistoria-algumas-delas-em-cotia-e-vargem-grande-pta-confira-
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A) em reunião da Diretoria colegiada na data de 23/3/2020, 
presidida pela Diretora-Presidente da Companhia e conta com a 
participação dos Diretores das 4 (quatro) Diretorias, em 
nenhum momento foi deliberada e aprovada a suspensão 
de realização de vistorias técnicas para todo e qualquer 
empreendimento e a emissão indiscriminada de licenças 
ambientais, mas apenas a possibilidade de postergação da 
realização de vistorias, pelo prazo máximo de 120 dias, 
exclusivamente para os pedidos de renovação de licença de 
operação cujos empreendimentos não tivessem registro de 
reclamação, imposição de penalidade ou procedimento junto ao 
Ministério Público; 

B) nenhum Diretor da CETESB possuía competência para, 
monocraticamente, adotar medida de tamanha envergadura e, 
por conseguinte, liberar da realização de vistoria técnica quase 
todas as solicitações de licença ambiental. Qualquer ordem de 
dispensa ou postergação de vistoria técnica em casos extremos 
somente pode ser emanada pela Diretoria colegiada da 
CETESB (presidida pela Diretora-Presidente e composta pelas 4 
Diretorias da Companhia), através de deliberação e aprovação; 

C) a ordem emanada pela demandada ZULEICA não encontrava 
qualquer respaldo legal e muito menos razoabilidade, tendo em 
vista que a fiscalização ambiental foi elencada como serviço 
público essencial pelo Decreto federal n. 10.282 de 20 de 
março de 2020 (art. 3º, § 1º, inciso XXVI)3 e pelo Decreto 
estadual n. 64.881 de 22 de março de 20204. Logo, as atividades 
ordinárias da CETESB não poderiam, de modo algum, sofrer 
interrupção. Ademais, a vistoria poderia ser adiada para data 
oportuna.  

Com vistas a minimizar o prejuízo causado pela 
desastrosa ordem da demandada, foi convocada a 1.121ª reunião ordinária 
da Diretoria colegiada da CETESB em 2/9/2020, oportunidade em que foi 
consignado informe da Presidência no sentido de que as ações 
estabelecidas para o enfrentamento da pandemia não prejudicavam a 
realização de inspeções pelas agências ambientais, porquanto a CETESB foi 
considerada como atividade essencial pelo Governador do Estado. Em 
nova reunião realizada em 3/9/2020, foi também divulgado comunicado 

 
3 Ver http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10282.htm 

4 Ver https://www.al.sp.gov.br/norma/193361 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10282.htm
https://www.al.sp.gov.br/norma/193361
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interno reforçando a necessidade de manutenção da realização das 
vistorias prévias para a concessão de toda sorte de licenças ou autorizações 
que trouxessem essa exigência legal, ressalvados os pedidos de renovação 
de licença de operação que não tivessem registro de reclamação, imposição 
de penalidade ou procedimento junto ao Ministério Público, quando então a 
vistoria poderá ser realizada no prazo máximo de 120 dias.  

Na 1.124ª reunião ordinária da Diretoria colegiada da 
CETESB, realizada em 30/9/2020, consignou-se que o envio de mensagens, 
e-mails e mensagens por WhatsApp não tinham o condão de alterar os 
procedimentos internos estabelecidos pela CETESB e que a reunião da 
Diretoria colegiada de 23/3/2020 definira que apenas a renovação de 
licença de operação poderia ser concedida sem vistoria prévia, desde que 
não houvesse qualquer pendência ambiental. Tais atas com as transcrições 
de todas as reuniões foram acostadas ao inquérito civil por meio da mídia 
de fl. 58. 

O caso foi levado ao Conselho de Administração da 
CETESB que, em sua 547ª reunião realizada em 30/9/2020, acolheu por 
unanimidade o parecer apresentado pelo D. Conselheiro Floriano de 
Azevedo Marques Neto, o qual concluiu que a conduta da Diretora ZULEICA 
MARIA DE LISBOA PEREZ encontrava possível enquadramento na Lei de 
crimes ambientais (n. 9.605/1998) e na Lei de improbidade administrativa 
(n. 8.429/1992), além de violar regras do Estatuto dos Servidores do 
Estado de São Paulo e afrontar deveres típicos do administrador de 
companhia e do Código de Ética da CETESB. Ao final, recomendou o 
afastamento da Diretora da CETESB (fl. 58). 

Outrossim, a CETESB comunicou ao Ministério Público a 
formação de uma força tarefa para realizar as vistorias prévias 
indevidamente dispensadas. Até aquele momento, das 4.206 licenças 
emitidas com base na ordem ilegal da demandada, haviam sido realizadas 
3.716 vistorias. Diversas irregularidades nos empreendimentos licenciados 
foram constatadas, o que levou à imposição de 154 penalidades de 
advertência e 11 penalidades de multa (fls. 94/115 do inquérito civil). 

Para verificar a efetiva ocorrência das ilegalidades, 
foram ouvidas pelo Parquet algumas testemunhas. Laércio Vecchini, 
empregado da CETESB há mais de 45 anos e ocupante do cargo de gerência 
de um dos Departamentos subordinados à Diretoria ‘‘C’’, comandada por 
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ZULEICA, ouvido pelo autor por meio de videoconferência pela plataforma 
Teams, pontuou que a ordem emitida pela demandada causou estranheza 
entre os funcionários. Em seu Departamento, foram expedidas entre 1.600 e 
1.700 licenças ambientais sem a efetivação de vistorias prévias. De acordo 
com a testemunha, a força tarefa identificou de diversas irregularidades nos 
empreendimentos: 

‘‘O declarante ingressou nos quadros da CETESB há cerca de 45 
(quarenta e cinco) anos, ocupando atualmente cargo de 
gerência relativo a 1 (hum) dos departamentos da Diretoria de 
Controle. Informa que o Departamento que gerencia é 
composto por 10 (dez) Agências no interior de São Paulo, tendo 
como atribuição a coordenação das atividades a serem 
desempenhadas pelos citados órgãos que compõem o seu 
departamento com vistas à tomada de decisões. Salienta que 
tomou conhecimento acerca da determinação de expedição das 
Licenças de Operação (LO) e Operação Renovação (LOR) sem a 
prévia realização de inspeção emitida pela Sra. ZULEICA 
PEREZA em razão de também ter recebido a mensagem que 
fora encaminhada para todos os técnicos que compõem o 
quadro da CETESB. Aduziu ainda que em razão da pandemia 
causada pelo COVID-19, não fora feita formalização ou pedido 
de esclarecimentos por partes dos técnicos da CETESB junto à 
Diretoria, destacando, todavia, que a ordem expedida pela 
Sra. ZULEICA PEREZ gerou comentários por parte dos 
funcionários. Acrescentou que após a emissão da 
autorização por parte da Sra. ZULEICA PEREZ foram 
expedidas aproximadamente 4.800 (quatro mil e 
oitocentas) licenças (LO e LOR) sem a realização das 
inspeções e vistorias prévias. Salienta que ouviu falar do e-
mail encaminhado pela Sra. ZULEICA PEREZ à Diretoria da 
CETESB. Destaca que participou de reunião junto a Diretoria da 
CETESB, e por decisão da Presidência da entidade fora 
determinada a suspensão da ordem emitida pela Sra. ZULEICA 
PEREZ, com a consequente realização imediata de vistorias nos 
locais onde foram expedidas licenças sem a prévia inspeção 
técnica. Salientou que, após a determinação da Presidência, 
constatou-se que no Departamento que o declarante 
gerencia foram expedidas entre 1.600/1.700 licenças sem 
a prévia inspeção técnicas, sendo que quando da sua 
realização foram detectadas uma série de irregularidades 
(ampliação sem o devido licenciamento; ausência de 
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cumprimento de exigências técnicas) que se tivessem sido 
objeto de análise ensejariam a não emissão das licenças. 
Afirmou que é possível que haja contestação na justiça por 
parte dos beneficiários das licenças, podendo advir prejuízos 
financeiros ao Estado. Frisou ainda que, em razão da 
necessidade de realização de vistorias de forma célere com 
vistas a sanar as irregularidades, gerou prejuízos (atendimento 
de reclamações da comunidade; atendimentos de expedientes 
encaminhados por órgãos públicos) para a CETESB. Destacou 
que o melhor procedimento a ser adotado era a não 
emissão das licenças, aguardando-se a melhora do quadro 
da pandemia, e não a sua concessão sem que fossem 
realizadas as vistorias prévias requeridas por Lei, 
acrescentando que eventual determinação de cunho geral 
deveria ter sido tomada pela Presidência da CETESB. 
Salientou ainda que durante o período da pandemia foram 
realizadas vistorias pelo corpo técnico da entidade. Por fim, 
aduziu que nos 45 (quarenta e cinco) anos que integra os 
quadros da CETESB, nunca houve ordem no sentido de 
expedir licenças sem a realização das vistorias prévias’’ 
(g.n.). 

Uma das situações mais graves constatadas dizia 
respeito à emissão de licenças ambientais sem vistoria técnica relativas a 
parcelamentos do solo. Como explicado em depoimento pelas 
testemunhas, a legislação obrigatoriamente exige a realização de vistoria 
técnica previamente à expedição de licença ambiental para loteamentos e 
desmembramentos, haja vista tratar-se de empreendimentos em que a 
licença é definitiva. 

Com efeito, para tais empreendimentos é expedido um 
certificado pelo GRAPROHAB (Grupo de Análise e Aprovação de Projetos 
Habitacionais) que equivale a uma licença de instalação, autorizando o 
empreendedor a implantar o loteamento. Posteriormente, a CETESB realiza 
nova vistoria para a concessão de licença de operação, oportunidade em 
que verifica se o loteamento cumpriu toda a legislação de regência, 
notadamente as exigências de saneamento básico e tratamento de 
efluentes. 

Segundo Aruntho Savastano Neto, também ouvido pelo 
autor por meio de videoconferência pela plataforma Teams (fls. 239/241 do 
inquérito civil), houve licenciamento de loteamentos sem a realização de 
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qualquer vistoria prévia e, portanto, em desconformidade com a 
determinação legal (g.n.): 

‘‘O declarante tomou conhecimento dos fatos cerca de 160 
(cento e sessenta) dias após a expedição da ordem por parte da 
Sra. ZULEICA PEREZ, afirmando que, após tomar ciência, em 
conjunto com outros assessores da Presidência da CETESB, 
realizaram levantamentos dos casos onde haviam sido 
expedidas licenças de operação sem a devida inspeção prévia. 
Destacou que para investigação e regularização das 
irregularidades fora instaurado procedimento de apuração em 
cooperação com o Setor de Informática da CETESB, onde foram 
levantadas informações com vistas à realização das vistorias 
em todos os empreendimentos que obtiveram as licenças de 
operação sem que fosse realizada a prévia inspeção técnica. 
Salientou que no bojo do procedimento de apuração se 
constatou que a Sra. ZULEICA PEREZ efetivamente emitiu a 
ordem para que fossem expedidas as licenças de operação 
e operação/renovação sem a prévia vistoria técnica, 
afirmando que foram expedidas irregularmente em todo o 
Estado de São Paulo por volta de 4.800 (quatro mil e 
oitocentas) licenças. Acrescentou ainda que, com a descoberta 
dos fatos, houve uma reunião da Diretoria da CETESB, onde 
restou determinada a suspensão da expedição de licenças sem a 
prévia inspeção. Ressaltou que em decorrência das 
irregularidades, a CETESB iniciou um procedimento para 
verificação das licenças expedidas sem que houvessem 
sido realizadas as devidas inspeções prévias, havendo 
notícias que foram constatadas irregularidades relativas a 
diversos empreendimentos, inclusive, com lavratura de 
Auto de Infração, Auto de Advertência, Multa, dentre 
outras sanções. No que tange a estrutura da CETESB, informou 
o declarante que a entidade possui 46 (quarenta e seis) 
agências ambientais em todo o Estado de São Paulo, vinculadas 
a 5 (cinco) departamentos, podendo afirmar que foram 
constatadas irregularidades na expedição das licenças em 
todos os departamentos. O declarante não soube informar 
acerca da existência de apuração administrativa com vistas à 
responsabilização da Sra. ZULEICA PEREZ pela suposta 
expedição da ordem irregular para concessão de licenças sem a 
realização prévia da competente vistoria técnica, afirmando 
acreditar existir. Destacou o declarante que após a expedição 
da licença, via de regra, há como a CETESB adotar providências 
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administrativa com vistas a sanar eventuais irregularidades 
afetas ao procedimento de expedição, afirmando que nos casos 
em que foram constatadas as irregularidades já foram aplicadas 
multas e até embargos a continuidade das obras, continuando o 
procedimento a ultimar atos de instrução para adoção das 
demais medidas administrativas de acordo com a legislação de 
controle da poluição do Estado de São Paulo. Não soube 
informar sobre reclamações formais formuladas por técnicos 
da CETESB junto à Diretoria, fazendo a ressalva que a ordem 
emitida pela Sra. ZULEICA  PEREZ fora expedida durante a 
PANDEMIA, período em que uma grande quantidade de 
funcionários da instituição encontravam-se em regime de 
teletrabalho, fato que dificultou a comunicação entre os 
servidores que realizavam atividades técnicas e os membros da 
Diretoria, inclusive o declarante. Asseverou que diante do 
quadro da pandemia, seria melhor que não houvesse sido 
expedida nenhuma licença sem vistoria prévia, destacando 
que haveria a possibilidade de realização de vistorias de 
acordo com um regramento que não expusesse os 
funcionários em trabalho externo da CETESB aos riscos da 
contaminação pelo COVID-19, salientando, inclusive, que 
durante a pandemia foram realizadas diversas inspeções 
técnicas. Ficou sabendo que fora enviado e-mail para a 
Presidência da CETESB, destacando que o expediente 
encaminhado não é claro com relação à ordem expedida para 
concessão de licenças sem a realização de inspeções prévias, 
todavia, destacou o declarante que o citado correio eletrônico 
não era claro no que tange a ordem expedida pela Sra. ZULEICA 
PEREZ no sentido de dispensar de forma generalizadas as 
inspeções prévias para expedições de licenças, tendo, inclusive, 
como título a ‘OTIMIZAÇÃO DE LICENÇAS’. Afirmou ainda que, 
em razão de eventuais questionamentos que podem ser 
formulados pelos beneficiários das licenças expedidas sem a 
realização das inspeções prévias, vislumbra que poderão advir 
prejuízos econômicos ao Estado de São Paulo. Ademais, 
salientou que as vistorias são feitas normalmente pela CETESB, 
todavia na medida em que se verificou a existência dos cerca de 
4800 (quatro mil e oitocentos casos) em que foram expedidas 
licenças sem vistoria prévio, fora necessário efetuá-las 
imediatamente para regularizar as pendências/irregularidades, 
o que consequentemente acarretou atraso na expedição das 
demais licenças. Salientou o declarante que no que tange as 
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licenças relativas à ‘Parcelamento do solo’, a legislação 
obrigatoriamente exige a realização de vistoria técnica 
antes da expedição da licença, haja vista tratar-se de tipo 
de empreendimento em que a licença é definitiva, não 
sendo, portanto, passível de renovação, destacando que 
houve loteamento que fora liberado em desconformidade 
com a determinação legal. Acerca do procedimento, salientou 
que o licenciamento dos ‘parcelamentos do solo’ (loteamento e 
desmembramento) é realizado pelo GRAPROHAB, sendo 
expedido um certificado que equivale a uma licença de 
instalação. A partir deste momento, o empreendedor implanta 
o loteamento, retornando a CETESB para concessão da licença 
de operação, sendo que, nesta fase o empreendimento é 
novamente vistoriado para se verificar se houve cumprimento 
da legislação de regência (Saneamento, tratamento de 
efluentes, e cumprimento dos demais requisitos previstos e 
requisitos nas fases anteriores)”. 

Em sentido semelhante foi o depoimento de Antônio 
Falco Júnior, que tomou conhecimento de que foram expedidas cerca de 40 
a 50 licenças de operação referentes a loteamentos, sem que fosse realizada 
a vistoria prévia exigida pela legislação (fls. 242/243): 

“O declarante trabalha junto à Presidência da CETESB, 
ocupando o cargo de Assistente Executivo, tendo tomado 
conhecimento da ordem expedida pela Sra. ZULEICA PEREZ 
apenas na data de 31/08/2020, data que fora formalizado o 
registro de reclamação junto a entidade. A partir da ciência, a 
Diretora Presidente da CETESB, Dra. Patrícia, junto com os 
demais diretores cassaram ordem expedida pela Diretora 
de Licenciamento e Controle, determinando a imediata 
realização das vistorias nos empreendimentos 
beneficiados pela prática irregular adotada. Acredita que as 
vistorias estão em fase finalização, destacando que nos casos 
em que foram constatadas irregularidades, foram 
expedidos autos de advertência, multa e até cancelamento 
das licenças já expedidas de forma irregular. Destacou que a 
necessidade de realização imediata de vistorias nos 4.800 
(quatro mil e oitocentos) empreendimentos que foram 
beneficiados com a concessão irregular das licenças acarretou 
prejuízo ao bom andamento do serviço, atrasando a análise dos 
pedidos que foram apresentados a posteriori, acrescentado que 
algumas empresas podem ser prejudicadas por ter a expedição 
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da licença retardada, fato que acarreta grande prejuízo social. 
Acerca da diminuição da quantidade de penalidades aplicadas 
pela CETESB após a Sra. ZULEICA PEREZ assumir a Diretoria de 
Controle e Licenciamento, informa o declarante que a 
diminuição pode ocorrer em função de vários fatores, citando 
como exemplo o fato de que algumas Prefeituras que não 
tinham o procedimento de licenciamentos Municipalizados 
passaram a deter órgão em sua estrutura administrativa com a 
citada competência, o que diminuiria o âmbito de atuação da 
entidade. Aduziu que as concessões de licenças de 
loteamentos possuem tratamento específico, na medida em 
que são empreendimentos que se sujeitam a licenças 
definitivas, razão pela qual a vistoria prévia deve ser 
realizada de forma obrigatória, passando o procedimento 
de expedição por diversas fases Licença Prévia, Licença de 
Instalação e Licença de Operação, que somente é expedida 
após a verificação in loco por parte dos técnicos da CETESB, 
de que o empreendimento fora implantado em 
consonância com os pareceres prévios expedidos nas fases 
precedentes do procedimento, inclusive do projeto 
aprovado pelo GRAPROHAB (equivalente a licença de 
instalação emitida pela CETESB). Destacou ainda que 
possui conhecimento no sentido de que foram expedidas 
cerca de 40/50 licenças de operações relativas a 
loteamentos sem que fossem realizadas as vistorias 
prévias requeridas pela legislação. Acerca do e-mail 
encaminhado pela Sra. ZULEICA PEREZ a Chefia de Gabinete da 
Diretoria da CETESB, afirma o declarante que tomou 
conhecimento do seu conteúdo no mês de agosto/2020, 
destacando que este só fora enviado aproximadamente 90 
(noventa) dias após a expedição da ordem dirigidas aos 
técnicos da entidade. Ademais, acrescentou que o título do e-
mail em nada se referia a questão da concessão de licenças sem 
prévia inspeção técnica, bem como o fato de que o correio 
eletrônico deveria ter sido encaminhado a todos os Diretores e 
à Presidência da CETESB, com vistas a dar conhecimento da 
medida adotada. Outrossim, asseverou que em razão da 
comunicação tardia acerca da expedição da ordem, quando do 
seu conhecimento pela Diretoria da CETESB já haviam sido 
expedidas uma grande quantidade de licenças de forma 
irregular. Apresentou sua opinião técnica acerca das Licenças 
de Operação de Renovação, afirmando que pela legislação todo 
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empreendimento que solicitar a renovação da licença com 
antecedência de 120 (cento e vinte) dias, se caso a CETESB não 
se manifestar neste período, a licença de operação não perde a 
validade, assim, por item de prioridade, as licenças de operação 
com este peculiar seria a última a ser analisada, afirmando que 
não haveria nenhum problema se a Sra. ZULEICA PEREZ 
emitisse uma ordem no sentido de se suspender as vistorias, 
postergando sua realização para uma melhor oportunidade, 
isto é, quando se melhorasse as condições sanitárias. Afirmou 
ainda o declarante que apesar das intercorrências ocasionadas 
pela pandemia COVID-19, em nenhum momento fora suspenso 
o procedimento de realização de vistorias prévias para 
expedição de licenças, salientando que não se fazia necessária a 
expedição da ordem genérica determinada pela Sra. ZULEICA 
PEREZ, e, caso fosse necessário, a ordem deveria partir da 
Diretoria Colegiada ou até mesmo da Presidência da CETESB’’ 
(g.n.). 

Malgrado o foco das investigações perpetradas no bojo 
do inquérito civil PJPP-CAP n. 543/2020 pela Promotoria de Justiça e 
também da propositura da presente ação seja a aplicação de sanções à 
demandada pela prática de ato de improbidade administrativa, consistente 
na emissão de ordem interna ilegal e ilegítima, não há dúvidas de que 
referida ordem igualmente causou prejuízos ambientais em âmbito 
regional, motivo pelo qual foi determinada a expedição de ofício à 
Promotoria de Justiça do Meio Ambiental da Capital, com cópia integral dos 
autos do inquérito civil (fl. 52). É certo que foi instaurado procedimento 
preparatório de inquérito civil para verificar a ocorrência de prejuízos ao 
meio ambiente (fls. 89/90). 

As justificativas apresentadas pela demandada tanto em 
sua manifestação escrita (fls. 117/146) como em sua oitiva por meio da 
Plataforma Teams (fls. 245/246), foram no sentido de que ela agiu pautada 
pelo cenário de calamidade pública instaurado pela Pandemia da COVID-19. 
Desse modo, a sua atuação, ao estipular as orientações gerais no e-mail 
datado de 24/3/2020, teria o escopo de tão somente preservar a vida 
humana e a saúde dos funcionários da CETESB sob a sua direção.  

Consoante quadro evolutivo apresentado pela 
demandada a fl. 136v. dos autos do inquérito civil, no ano de 2017 a 
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CETESB realizou 55.228 inspeções. Por sua vez, no ano de 2019, já na 
gestão da demandada, foram realizadas 35.692 inspeções. 

É certo, ainda, que a CETESB encaminhou aos autos do 
inquérito civil o relatório final da auditoria interna para apuração dos fatos 
comunicados ao Ministério Público (fls. 252/254). Foram auditados os 10 
procedimentos administrativos ambientais que acompanharam a 
representação e nos quais foram concedidas licenças ambientais em 2020 
sem a realização de vistoria prévia, com fulcro na ordem emitida pela 
demandada. Como resultado, foram constatadas falhas na emissão das 
licenças em 40% dos procedimentos. 

2 – FUNDAMENTOS 

As provas orais e documentais produzidas pelo autor 
demonstram cabalmente que a demandada ZULEICA MARIA DE LISBOA 
PEREZ, Diretora de controle e licenciamento ambiental da CETESB, 
descumpriu de forma dolosa a deliberação da Diretoria colegiada aprovada 
em 23/3/2020 e, extrapolando por completo os limites de suas atribuições, 
emitiu ordem interna e geral no dia 24/3/2020 a todos os seus setores e 
departamentos subordinados autorizando a emissão de licenças ambientais 
sem a realização de vistoria técnica. 

A demandada, em suma, infringiu princípios 
administrativos e normas constantes na Constituição Federal e na Lei n. 
8.429/1992, devendo ser condenada pelo mal causado à sociedade. Cabe, 
em consequência, a aplicação das cominações previstas na Lei de 
improbidade administrativa. 

2.1 – Infração a princípios constitucionais 

O agente público, no exercício de suas atividades, deve 
obedecer a diversos princípios administrativos, previstos no ordenamento 
jurídico, sobretudo aqueles do art. 37 da Constituição Federal: 

“Art. 37. A Administração pública, direta, indireta e fundacional, 
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência, e também, ao seguinte:” (...). 

Desses princípios os agentes e gestores da res publica 
não podem se afastar, sob pena de causarem a nulidade do ato e de se 
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submeterem a diversas cominações administrativas, civis e penais. 

A) Infração ao princípio da legalidade 

Sabe-se que, enquanto os particulares podem fazer tudo 
o que a lei não proíbe, a Administração pública e seus agentes somente 
podem fazer aquilo que a lei expressamente autoriza. Isso significa que os 
agentes públicos apenas podem atuar dentro dos limites de suas atribuições 
legalmente estabelecidas. 

Como visto, a Diretoria colegiada da CETESB é presidida 
pela Diretora-Presidente da Companhia e integrada pelos Diretores das 4 
Diretorias, tratando-se da única instância competência para deliberar e 
aprovar medidas de caráter geral e de grande impacto. Assim, em 
23/3/2020 a Diretoria colegiada se reuniu para discutir acerca da 
continuidade das atividades desempenhadas pela CETESB diante da 
pandemia de COVID-19. Foi decidido que apenas os pedidos de renovação 
de licença de operação de empreendimentos que não tivessem registro de 
reclamação, imposição de penalidade ou procedimento junto ao Ministério 
Público poderiam ter a realização de vistoria técnica adiada por até 120 
dias. 

Todavia, a demandada ZULEICA, na qualidade de 
Diretora de controle e licenciamento ambiental da CETESB, enviou e-mail 
aos seus setores e departamentos subordinados no dia seguinte à reunião 
colegiada, emitindo ordem interna para que fosse postergada a realização 
de vistoria técnica em praticamente todos os pedidos de concessão de 
licença ambiental, inclusive de emissão inicial de licença de operação, o que 
resultou no deferimento de mais de 4.000 (quatro mil) licenças ambientais 
pela CETESB, em todo o Estado de São Paulo, sem que qualquer tipo de 
vistoria fosse efetivada. 

Em síntese, a demandada não apenas ignorou e 
desrespeitou a deliberação adotada pela Diretoria colegiada da CETESB, 
como também extrapolou por completo as atribuições inerentes ao seu 
cargo, emitindo monocraticamente ordem interna com teor geral e não 
autorizado a qualquer Diretor da Companhia.  

Apesar das justificativas por ela apresentadas, a 
fiscalização ambiental foi classificada como serviço público essencial em 
âmbito federal e estadual. E não poderia mesmo ser diferente, considerando 
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que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é, nos termos do art. 225 
da Constituição Federal, um direito fundamental de terceira dimensão 
essencial à sadia qualidade de vida da atual e futuras gerações, sendo dever 
do Poder Público preservá-lo em todas as suas formas. Ademais, uma vez 
degradado, é cediço que dificilmente ocorre a recuperação in natura do 
meio ambiente e a restauração integral de sua fauna e flora originais, razão 
pela qual impõe-se a priorização da atividade preventiva do Estado em 
matéria de fiscalização ambiental. 

Destarte, é óbvio que o fato de haver uma pandemia em 
curso não autoriza, de maneira alguma, a simples suspensão das atividades 
de fiscalização ambiental e a emissão generalizada de licenças ambientais 
em favor de todos os empreendimentos solicitantes, inclusive aqueles que 
requereram a concessão de licença inicial de operação e, nesta condição, 
nunca haviam sido antes vistoriados pela CETESB. Em suma, a ordem 
interna emanada pela demandada ZULEICA, muito além de ser ilegal e fugir 
completamente de suas atribuições, foi manifestamente desarrazoada. 

Mesmo que uma parte dos empregados da CETESB se 
enquadrasse em grupos de risco e estivesse em regime de teletrabalho, o 
quadro quantitativo de 13/4/2020 colacionado pela própria demandada a 
fl. 127 v. do inquérito civil, atesta que 181 deles trabalhavam 
presencialmente na Diretoria ‘‘C’’ na ocasião. Além disso, pelas informações 
de fls. 129 e seguintes, tem-se notícia de que alguns empregados estavam 
em regime de teletrabalho (home office) opcional e poderiam ser 
prontamente convocados para atividades presenciais.  

Portanto, ainda que em um ritmo mais lento, caberia à 
demandada, na qualidade de Diretora de controle e licenciamento 
ambiental da CETESB, tomar todas as medidas cabíveis para assegurar a 
continuidade da atividade fiscalizadora da agência e estabelecer um 
cronograma para a realização paulatina de vistorias técnicas, mas jamais 
autorizar a emissão indiscriminada de licenças ambientais sem qualquer 
vistoria prévia. 

Nessa linha, consoante extraído dos termos de 
declarações de Laércio Vecchini, Aruntho Savastano Neto e Antônio Falco 
Júnior, todos servidores experientes da CETESB, o procedimento correto a 
ser adotado era a não emissão de licença ambiental caso não fosse 
possível a realização de vistoria prévia, aguardando-se a melhora do quadro 
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de pandemia. Aliás, a testemunha Laércio Vecchini destacou que, nos 45 
anos que integra os quadros da CETESB, nunca houve ordem para que 
fossem expedidas licenças sem a realização de vistorias. 

Certamente, por exercer a nobre e importante função de 
Diretora de controle e licenciamento ambiental da CETESB, o que 
naturalmente se esperava da demandada era uma postura defensiva e 
combativa em prol do meio ambiente. Todavia, afere-se de sua 
manifestação escrita apresentada nos autos do inquérito civil (fls. 117/146) 
que ela adota um perfil preponderantemente favorável aos 
empreendedores.  

Outra constatação que ilustra bem a total inaptidão de 
ZULEICA para o importante cargo que exerce é o fato de que, conforme 
quadro evolutivo apresentado por ela a fl. 136v. dos autos do inquérito civil, 
no ano de 2017 a CETESB realizou 55.228 inspeções. Por sua vez, no ano de 
2019, já na gestão da demandada, foram realizadas 35.692 inspeções, ou 
seja, quase 20.000 a menos. 

Como se isso não bastasse, como igualmente já 
destacado, na data de 23/3/2020 – portanto, no dia anterior ao envio do 
e-mail com a malfadada ordem interna de autoria da demandada – a 
Diretoria colegiada da CETESB se reuniu e decidiu que tão somente os 
pedidos de renovação de licença de operação de empreendimentos que não 
tivessem registro de reclamação, imposição de penalidade ou procedimento 
junto ao Ministério Público poderiam ter a realização de vistoria adiada por 
até 120 dias. A demandada, todavia, entendeu por bem emitir ordem 
interna ampliando a suspensão de exigência de vistoria praticamente para 
todo e qualquer pedido de licença ambiental. 

Restou claro no decorrer das investigações que não se 
tratou de nenhum mal entendido ou equívoco da demandada quanto à 
interpretação da deliberação colegiada, porquanto, mesmo confrontada, ela 
seguiu defendendo a suposta legalidade e legitimidade da ordem geral de 
sua autoria. Vale dizer: está comprovado, mormente pelo teor de sua 
manifestação escrita e pelas declarações prestadas perante a CETESB e o 
Parquet, que agiu de forma dolosa, modificando propositadamente a 
amplitude da decisão do órgão colegiado. 

A CETESB colacionou ainda aos autos do inquérito civil o 
relatório final da auditoria interna para apuração dos fatos denunciados ao 
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Ministério Público (fls. 252/254). Como relatado, foram auditados os 10 
procedimentos administrativos ambientais que acompanharam a 
representação e nos quais foram concedidas licenças ambientais sem a 
realização de vistoria prévia, com fulcro na ordem emitida pela demandada. 
Como resultado, foram constatadas falhas na emissão das licenças em 40% 
dos procedimentos. 

Por isso, é evidente que a demandada violou o princípio 
da legalidade, que, na lição da ilustre professora Odete Medauar, apoiada 
em Eisenmann5, tem os seguintes significados: 

“Tornaram-se clássicos os quatro significados arrolados pelo 
francês Eisenmann: a) a Administração pode realizar todos os 
atos e medidas que não sejam contrários à lei; b) a 
Administração só pode editar atos ou medidas que uma norma 
autoriza; c) somente são permitidos atos cujo conteúdo seja 
conforme a um esquema abstrato fixado por norma legislativa; 
d) a Administração só pode realizar atos ou medidas que a lei 
ordena fazer”. 

   Em verdade, a eficácia de toda atividade administrativa 
está condicionada ao atendimento da lei, constituindo um verdadeiro 
poder-dever do agente público. A legalidade, segundo Marie-Christine 
Roualt6, é a qualidade daquilo que está conforme a lei, entendida no seu 
senso largo. Tal noção exprime a regra segundo a qual a administração e os 
administradores devem agir de acordo com o direito.  

   Como ensinava Hely Lopes de Meirelles7, “na 
Administração Pública, não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na 
administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na 
Administração Pública só é permitido o que a lei autoriza. A lei para o 
particular significa ‘pode fazer sim’; para o administrador público significa 
‘deve fazer sim’. As leis administrativas são, normalmente, de ordem pública e 
seus preceitos não podem ser descumpridos, nem mesmo por acordo ou 
vontade conjunta de seus aplicadores e destinatários, uma vez que contêm 
verdadeiros poderes-deveres, irrelegáveis pelos agentes públicos”. 

   Para Pierre-Laurent Frier e Jacques Petit8, o poder político 
 

5 Direito Administrativo Moderno, São Paulo, RT, 2001, p. 146. 

6 Droit administratif, Gualino Éditeur, Paris, 2005, p. 137. 

7 Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo, Malheiros, 1999, p.82. 

8 Précis de droit administratif, Paris, Montchrestien, 2006, 4ª ed., p. 13.  
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é limitado juridicamente pelo direito constitucional, que rege sua 
organização e determina seus objetivos e limites de intervenção. As 
autoridades públicas devem espeitar o Direito, solução que parece evidente 
neste início do século XXI, mas isso ainda tem suscitado diversas 
dificuldades. Segundo a prova produzida, a demandada não apenas ignorou, 
mas violou deliberadamente diversas normas jurídicas. 

   B) Infração ao princípio da moralidade administrativa 

   Além da obediência ao princípio da legalidade, que 
encontra fundamento em normas constitucionais e infraconstitucionais, o 
agente público também deve ser honesto no desempenho de suas funções. 
Em outras palavras, não basta obedecer à lei, porque nem tudo que é legal 
também é moral.  

   Analisando a moral em relação ao objeto do ato 
administrativo, a não menos ilustre professora Maria Sylvia Zanella Di 
Pietro9 afirma que: 

“(...) não é preciso penetrar na intenção do agente, porque do 
próprio objeto resulta a imoralidade. Isto ocorre quando o 
conteúdo do determinado ato contrariar o senso comum de 
honestidade, retidão, equilíbrio, justiça, respeito à dignidade do 
ser humano, à boa fé, ao trabalho, à ética das instituições. A 
moralidade exige proporcionalidade entre os meios e os fins a 
atingir; entre os sacrifícios impostos à coletividade e os 
benefícios por ela auferidos; entre as vantagens usufruídas pelas 
autoridades públicas e os encargos impostos à maioria dos 
cidadãos” (g.n.). 

   Por sua vez, ao tratar do princípio da moralidade e sua 
implicação no direito administrativo, o jurista francês Maurice Hauriou10 
separou a moral comum da moral jurídica. Para ele, o excesso de poder, 
pelo qual são anuláveis muitos atos da administração, está fundado tanto 
sobre a noção da moralidade administrativa quanto sobre a noção de 
legalidade, de tal sorte que a Administração está ligada, numa certa medida, 
à moral jurídica, particularmente no que concerne ao desvio de poder. 

   Ao atuar com manifesto excesso de poder e desvirtuar a 
missão precípua da CETESB, que é a defesa do meio ambiente, atuando 

 
9 Discricionariedade administrativa na Constituição de 1988, S. Paulo, Atlas, 1991, p. 111. 

10 Précis de droit administratif et de droit public, Paris, Dalloz, 2002, p. 360. 
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preponderantemente em benefício dos empreendedores que solicitam 
licenças ambientais, a demandada violou o princípio da moralidade 
administrativa e deixou de atender à supremacia do interesse público. 

   C) Infração aos princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade 

Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade 
são princípios implícitos na Constituição Federal e derivam da cláusula do 
devido processo legal em seu sentido material (art. 5º, LIV, da CF). 

Por óbvio, a razoabilidade e a proporcionalidade 
também devem guiar a atuação dos agentes públicos que, em uma criteriosa 
ponderação de bens jurídicos envolvidos, deve sempre adotar a solução que 
melhor atenda aos interesses da coletividade. 

Diversamente, a demandada ZULEICA, na qualidade de 
Diretora de controle e licenciamento ambiental, agiu de forma totalmente 
desarrazoada e distante do atendimento ao interesse público. Mesmo diante 
do cenário de Pandemia do novo coronavírus, a fiscalização ambiental foi 
classificada como serviço público essencial pelos governos federal e 
estadual, haja vista a imprescindibilidade do direito fundamental ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado. 

Portanto, as atividades ordinárias da CETESB não 
poderiam ser paralisadas, sob nenhum pretexto. Como pontuado pelos 
servidores experientes da Companhia ouvidos pelo Parquet, se não fosse 
possível realizar a vistoria técnica, a respectiva licença ambiental não 
deveria ser concedida. Assim, caberia à demandada estabelecer um 
cronograma para a efetivação das vistorias técnicas, ainda que de modo 
paulatino e conforme a disponibilidade de funcionários. 

A pura e simples emissão indiscriminada de licenças 
ambientais, sem realização de vistoria prévia, em favor de praticamente 
todos os empreendimentos solicitantes, espalhados por todo o Estado de 
São Paulo, é medida que, além de ocasionar prejuízos irreparáveis ao meio 
ambiente, consubstancia atuação administrativa evidentemente violadora 
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 

2.2 - Violação a deveres funcionais e éticos 

Além da violação a princípios constitucionais que devem 
reger toda a atividade administrativa, não há dúvidas de que a conduta da 
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demandada ainda implica em inobservância a deveres funcionais e éticos 
inerentes ao nobre e importante cargo que exerce. 

Nos termos do art. 241 do Estatuto dos Funcionários 
Públicos Civis do Estado de São Paulo11, são deveres de todo e qualquer 
servidor público estadual cumprir as ordens superiores e desempenhar 
com zelo e presteza as suas funções. 

Outrossim, o Código de Ética da CETESB12 enuncia como 
missão da agência a promoção e acompanhamento da execução de políticas 
públicas ambientais e de desenvolvimento sustentável, assegurando a 
melhoria contínua da qualidade do meio ambiente. Como princípios, os 
administradores, conselheiros fiscais, empregados e terceiros a serviço da 
empresa devem uma conduta responsável e ética, pautando o seu 
comportamento nos princípios constitucionais e gerais do Direito, em 
especial os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
publicidade e da eficiência. Entre as condutas esperadas de seus dirigentes 
e empregados, merecem destaque as seguintes: 

A) Atuar no estrito cumprimento das leis e normas que regem o 
exercício do poder de polícia administrativa delegado pelo 
Governo do Estado de São Paulo, observados os princípios da 
proporcionalidade e razoabilidade. 
B) Agir em conformidade com as diretrizes, planejamento 
estratégico, normas e processos no exercício das atividades 
gerenciais e funcionais. 
C) Agir com clareza, lealdade, integridade e ética, preservando 
os interesses da CETESB junto à sociedade, instituições e 
entidades públicas e privadas, fornecedores, e outras empresas 
com as quais mantenha relacionamento institucional. 

Pode-se dizer, assim, que o atendimento aos princípios 
da proporcionalidade e razoabilidade é exigência expressa no Código de 
Ética da CETESB. Ademais, os servidores da CETESB devem sempre pautar 
a sua atuação com vistas a preservar os interesses da agência junto à 
sociedade e possibilitar a realização de sua missão institucional de defesa 
do meio ambiente, seguindo, para tanto, as diretrizes e normas 
estabelecidas. 

 
11 Ver https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1968/compilacao-lei-10261-28.10.1968.html 

12 Ver https://cetesb.sp.gov.br/wp-content/uploads/2017/07/codigo-etica-maio-2014.pdf 

 

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1968/compilacao-lei-10261-28.10.1968.html
https://cetesb.sp.gov.br/wp-content/uploads/2017/07/codigo-etica-maio-2014.pdf
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Ao desrespeitar a deliberação da Diretoria colegiada da 
Companhia e emitir ordem interna ampliando sobremaneira o teor da 
decisão do órgão superior, é certo que a demandada adotou postura 
antiética, na contramão dos valores e condutas esperadas dos empregados 
da CETESB. 

 2.3 – Ato de improbidade administrativa 

   Os elementos probatórios anexados aos presentes autos, 
em especial os termos de declarações e os diversos documentos, 
comprovam que a demandada emitiu ordem interna ilegal e ilegítima, 
extrapolando o âmbito de suas atribuições. 

   Sem prejuízo de eventual processo criminal a ser 
futuramente instaurado, a demandada deve ser condenada pela prática de 
ato com violação aos princípios administrativos, em especial por violado 
dolosamente a legalidade, lealdade e a moralidade administrativa, nos 
termos do art. 11, caput e inciso I, da Lei n. 8.429/1992: 

‘‘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;’’ 

   Portanto, as sanções previstas no art. 12, inciso III, da Lei 
n. 8.429/1992 devem ser aplicadas à demandada: 

“Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e 
administrativas, previstas na legislação específica, está o 
responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes 
cominações: (...) 

III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se 
houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos 
de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o 
valor da remuneração percebida pelo agente e 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 (...)”. 
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  Como bem explica Sérgio Turra Sobrane13, “o princípio da 
probidade administrativa constitui bem jurídico de interesse difuso, pois 
representa o conjunto de atributos da sociedade que o Estado, por meio de 
sua Carta Política, pretende ver seguido e respeitado por seus agentes”.  

  3 – RESPONSABILIDADE DA DEMANDADA 

   A demandada descumpriu o teor da deliberação emanada 
pela Diretoria colegiada da CETESB e emitiu, por sua conta e risco, ordem 
interna a seus setores e departamentos subordinados determinando a 
expedição quase que irrestrita de licenças ambientais sem a realização de 
vistoria prévia nos empreendimentos solicitantes. Como resultado, mais de 
4.000 (quatro mil) licenças ambientais sem qualquer tipo de inspeção 
foram emitidas pela CETESB em todo o Estado de São Paulo. 

   Sendo assim, a demandada deverá se submeter às 
cominações constantes no art. 12, inciso III, da Lei n. 8.429/1992, pela 
prática de ato de improbidade administrativa violador de princípios 
basilares da Administração pública. 

   Caso seja apurado efetivo prejuízo ao erário, nada impede 
que a CETESB, ao intervir nos autos, complemente a presente petição, 
incluindo o total. Por outro lado, também é possível a propositura de nova 
ação civil para a cobrança do valor. 

4 – TUTELA PROVISÓRIA 

   As provas colacionadas aos autos mostram de forma cabal 
e cristalina que a demandada ZULEICA MARIA DE LISBOA PEREZ emitiu 
ordem ilegal a seus subordinados, levando à concessão de mais de 4.000 
licenças ambientais em todo o Estado de São Paulo sem a devida vistoria. 

   Ocorre que a demandada continua exercendo até a 
presenta data a função de Diretora de controle e licenciamento ambiental 
da CETESB, o que é um absurdo. De fato, a medida de afastamento ainda 
não foi efetivada pela via administrativa.  

   Portanto, estão presentes o fumus boni juris (fumaça do 
bom direito) e o periculum in mora (perigo da demora). 

   Nos termos do art. 20, parágrafo único, da Lei n. 
8.429/1992, a autoridade judicial competente poderá determinar o 

 
13 Improbidade administrativa – Aspectos materiais, dimensão difusa e coisa julgada, São Paulo, Atlas, 2010, p. 117.  
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afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, 
sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à 
instrução processual. 

Como relatado, o afastamento de ZULEICA MARIA DE 
LISBOA PEREZ da função de Diretora de controle e licenciamento ambiental 
da CETESB foi recomendado ao Conselho de Administração da agência pelo 
D. Conselheiro Floriano de Azevedo Marques Neto em seu parecer 
unanimemente acolhido.  

A medida em apreço se impõe porque a demandada 
deliberadamente ignorou e desrespeitou deliberações da Diretoria 
colegiada, instância superior da CETESB, agindo com manifesto excesso de 
poder e fora de suas atribuições legais. 

Surpreendentemente, mesmo quando confrontada com 
os fatos, mormente com a necessidade de formação de uma força tarefa 
para realização de vistorias técnicas em relação às mais de 4.000 licenças 
ambientais irregularmente expedidas, a demandada segue defendendo a 
legalidade e legitimidade de sua conduta. 

Ademais, as funções exercidas pela demandada lhe 
conferem grande poder e influência no âmbito da CETESB, estando 
centenas de funcionários hierarquicamente subordinados às suas decisões, 
havendo risco concreto de prejuízo à regularidade da instrução processual.  

Assim, por estarem presentes os requisitos legais, de 
rigor a concessão, na forma dos arts. 294 e seguintes do Código de Processo 
Civil, de tutela de evidência e urgência, com o afastamento inaudita altera 
parte de ZULEICA MARIA DE LISBOA PEREZ do exercício da função de 
Diretora de controle e licenciamento ambiental da CETESB, facultando-se à 
companhia a designação da demandada, enquanto não encerrado o 
processo administrativo relativo à demissão ou o trânsito em julgado da 
sentença da presente ação, para exercer funções administrativas que não 
impliquem em poderes decisórios. 

O afastamento da demandada da CETESB - e não apenas 
da diretoria que ocupa - poderia levar a mais prejuízo ao erário, pois a Lei 
de improbidade administrativa não autoriza a suspensão ou interrupção do 
pagamento da remuneração mensal quando a medida em apreço é 
decretada. Em outros termos, por ora basta que a demandada deixe de 
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exercer funções de direção, mas nada impede que ela exerça outras 
atribuições na estatal paulista, com remuneração correspondente. 

5 - PEDIDOS 

Em face do exposto, distribuída e autuada esta ação de 
responsabilidade civil pela prática de ato de improbidade administrativa, 
com todos os documentos que a instruem, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO: 

A) a notificação e posterior citação da demandada 
ZULEICA MARIA DE LISBOA PEREZ para que, querendo, apresente defesas, 
sob pena de submeter aos efeitos da revelia (art. 17 da Lei n. 8.429/1992). 

B) a intimação pessoal do 4º Promotor de Justiça do 
Patrimônio Público e Social da Capital de todos os atos e termos 
processuais, pela via eletrônica. 

C) a intimação da CETESB – COMPANHIA AMBIENTAL 
DO ESTADO DE SÃO PAULO para que, em 15 dias, intervenha nos autos do 
lado do Parquet ou se abstenha de atuar no feito. 

D) o deferimento de tutela de evidência e urgência, 
inaudita altera parte, na forma arts. 294 e seguintes do Código de Processo 
Civil e art. 20 da Lei 8.429/1992, para: 

I) determinar o afastamento da demandada ZULEICA MARIA 
DE LISBOA PEREZ do exercício da função de Diretora de 
controle e licenciamento ambiental da CETESB – COMPANHIA 
AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, na forma do art. 20, 
parágrafo único, da Lei n. 8.429/1992, sem, contudo, afastá-la 
da estatal até a decisão administrativa de demissão ou do 
trânsito em julgado da sentença do presente feito que 
determinar a perda do cargo. 

II) expedir ofício à CETESB – COMPANHIA AMBIENTAL DO 
ESTADO DE SÃO PAULO determinando que cumpra a decisão 
de afastamento de ZULEICA MARIA DE LISBOA PEREZ da 
função de Diretora de controle e licenciamento ambiental, até o 
término do processo administrativo que decidir por sua 
demissão ou da sentença definitiva destes autos que 
determinar a perda do cargo, facultando-se à estatal a 
designação da demandada para exercer funções 
administrativas sem poderes decisórios, com remuneração 
correspondente ao novo cargo.  
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E) seja julgada procedente a presente ação civil de 
improbidade administrativa para condenar a demandada ZULEICA MARIA 
DE LISBOA PEREZ, nos termos do art. 11, caput e inciso I, e art. 12, inciso III, 
da Lei n. 8.429/1992, ao ressarcimento integral de eventual dano ao erário 
apurado administrativamente, à perda da função pública, à suspensão dos 
direitos políticos de três a cinco anos, ao pagamento de multa civil de até 
cem vezes o valor da remuneração recebida e à 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. 

F) sejam os eventuais valores ressarcidos pela 
demandada e a multa por improbidade administrativa revertidos à CETESB 
ou à Fazenda do Estado de São Paulo. 

G) seja a demandada condenada ao pagamento de 
quaisquer custas e despesas processuais. 

6 – PROVAS 

Requer-se a produção de todas as provas admitidas em 
Direito, especialmente a juntada de documentos, pareceres, relatórios 
técnicos ou perícias, depoimento pessoal da demandada, oitiva de 
testemunhas e tudo o mais que for necessário para o julgamento da causa. 

7 - VALOR DA CAUSA 

Dá-se à causa o valor de R$ 2.193.931,00, que 
corresponde ao valor da multa civil fixado em até cem vezes a remuneração 
mensal recebida pela demandada (R$ 21.939,31 para janeiro de 2021). 

Nestes termos, 

p. deferimento. 

São Paulo, 22 de março de 2021. 

 

SILVIO ANTONIO MARQUES 

         Promotor de Justiça 


