
ConCurso PúbliCo

056. Prova discursiva

AdvogAdo

� Você recebeu este caderno contendo um tema para peça processual a ser 
desenvolvido.

�	Confira	seu	nome	e	número	de	inscrição	impressos	na	capa	deste	caderno.

�	Quando	 for	 permitido	 abrir	 o	 caderno,	 verifique	 se	 está	 completo	 ou	 se	
apresenta	imperfeições.	Caso	haja	algum	problema,	informe	ao	fiscal	da	sala.

�	Assine	apenas	no	 local	 indicado	na	capa;	qualquer	 identificação	 feita	pelo	
candidato	no	corpo	deste	caderno	acarretará	a	atribuição	de	nota	zero	à	prova.

�	Redija	o	texto	definitivo	com	caneta	de	tinta	azul	ou	preta,	no	espaço	reservado	
para	tal.	Os	rascunhos	não	serão	considerados	na	correção.	A	ilegibilidade	da	
letra	acarretará	prejuízo	à	nota	do	candidato.

�	Será	permitida	consulta	a	códigos	e	textos	legais,	desde	que	não	contenham	
comentários,	anotações	ou	citações	doutrinárias	ou	jurisprudenciais,	sendo	
vedada	a	utilização	de	qualquer	tipo	de	doutrina,	obras,	cadernos	e	apostilas.

�	A	duração	da	prova	é	de	2	horas,	já	incluído	o	tempo	para	a	transcrição	do	
texto	definitivo.

�	Só	será	permitida	a	saída	definitiva	da	sala	e	do	prédio	após	transcorridos	
75%	do	tempo	de	duração	da	prova.

�	Deverão	permanecer	em	cada	uma	das	salas	de	prova	os	3	últimos	candidatos,	
até	que	o	último	deles	entregue	sua	prova,	assinando	termo	respectivo.

�	Ao	sair,	você	entregará	ao	fiscal	este	caderno.

�	Até	que	você	saia	do	prédio,	todas	as	proibições	e	orientações	continuam	válidas.

AguArde A ordem do fisCAl PArA Abrir este CAderno.

Para uso da VunesP

03.03.2013	|	tarde
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NÃO ASSINE ESTA FOLHA

rascuNHo

PEÇa ProcEssual

ABL Ltda., com sede em São Paulo, tendo como administrador o Sr. Régis Marinho, com poderes de representação descritos em 
contrato social, pretende realizar, em área de zona industrial situada em São Paulo, atividade capaz de gerar fonte de poluição por 
meio da emissão de poluentes primários lançados no ar, no caso, dióxido de enxofre. Para tanto, apresenta requerimento à CETESB 
para obtenção de prévia autorização, exteriorizada mediante a concessão de licença ambiental, ao primeiro, prévia, e, sucessivamen-
te, de instalação e de operação, todas deferidas.

Autorizada a operação da atividade licenciada pelo prazo de quatro anos, em razão das características, natureza e potencial po-
luidor da atividade, posteriormente, a CETESB emitiu declaração de desconformidade do empreendimento, do ponto de vista am-
biental, determinando à ABL Ltda. a adoção de medidas corretivas a serem implantadas de acordo com as metas de programa então 
fixado pela autoridade competente daquele órgão, com o prazo de cumprimento de três meses.

ABL Ltda., findo o prazo citado, descumpriu os termos do programa referenciado, o que deu ensejo, ato contínuo, à aplicação 
da pena de suspensão das atividades, a vigorar enquanto não adotadas as medidas corretivas impostas, tudo nos termos do parágrafo 
quarto, do artigo 5.º, da Lei Estadual n.º 997/76, regulamentada pelo Decreto n.º 8.468/76, cuja redação estabelece tal possibilidade 
ainda que verificada a desconformidade (da atividade com planos e programas previstos), em momento posterior à concessão da 
licença de operação, quando assim se justificar do ponto de vista ambiental. Além disso, aplicou-se, obedecendo regular processo 
administrativo, multa de um mil e cem vezes o valor da Unidade Fiscal do Estado de São Paulo (UFESP), por se tratar de infração 
grave, conforme prevê o inciso II do artigo 8.º, e o item 2 (dois) do parágrafo primeiro, do referido artigo, todos da Lei Estadual 
n.º 997/76, que estabelece como limites mínimo e máximo, respectivamente, os de 10 e 10 mil vezes o valor daquela unidade fiscal, 
quando houver infração ao disposto na citada Lei Estadual.

Inconformada,  a ABL Ltda. ajuíza ação anulatória cumulada com pedido de reparação de danos materiais, na modalidade de 
lucros cessantes, em face da CETESB e da Fazenda Pública Estadual de São Paulo, ao fundamento de que deixou de auferir quantia 
de alto vulto com a suspensão do início da atividade, materializada pela quantia de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Ainda, 
imputa à CETESB a ocorrência de tal dano porque não teria ela a possibilidade de suspender atividade que, em momento anterior, foi 
regularmente licenciada, pela chamada Licença Ambiental de Operação (LAO), e precedida de apresentação de EIA/RIMA (Estudo 
de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto do Meio Ambiente), o que também justifica a anulação do ato de suspensão. Além 
disso, argumenta que o valor aplicado a título de multa não atende ao critério da razoabilidade e também não guarda simetria com 
a extensão do dano, não devendo ser aplicada, cabendo, igualmente, sua anulação, ou, não sendo esta tese acolhida pelo Juízo, sua 
redução, a ser fixada em posterior liquidação.

Diante da presente situação fática, atue em favor da CETESB, deduzindo os fundamentos fáticos e jurídicos pertinentes ao caso. 
Leve em conta que a medida foi proposta perante Vara da Fazenda Pública da Capital do Estado de São Paulo, tendo sido o ato cita-
tório realizado para atuação pertinente à defesa de seus interesses.
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RASCUNHO

peçA pROCeSSUAl

Em hipótese alguma será considerado o texto escrito neste espaço.

NÃO ASSINe eSTA FOlHA
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peça processual

Texto definitivo

NÃo assINe esTa FolHa
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