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01 RESUMO 

  O tema foi escolhido para demonstrar a importância das leis ambientais 

que podem ser eficazes para preservação do meio ambiente. Nesse sentido, o 

desenvolvimento da pesquisa irá esclarecer como, de forma objetiva, são elaboradas 

e efetivadas as leis federais, estaduais e ambientais no processo de expansão da 

urbanização, a fim de resguardar nossos patrimônios naturais que são claramente 

importantes para a vida humana. A relevância social do tema estudado é a de se 

catalogar toda normativa aplicável ao processo de expansão urbana no Município de 

São Sebastião, referenciando esse conjunto normativo com o posicionamento 

doutrinário mais atual do direito ambiental, bem como com as decisões 

jurisprudenciais dos vários tribunais brasileiros. Principalmente no que tange, a 

respeito do planejamento e controle territorial, que são administrados por entes 

públicos, bem como órgãos competentes no referido Município, onde se delimita no 

estudo de caso, que se localiza na praia da Baleia, Litoral Norte de São Paulo, que no 

decorrer da pesquisa será discutido. 

02 INTRODUÇÃO 

  O problema explorado será o do nível de eficácia do conjunto normativo 

de controle de impactos e preservação ambiental no processo de expansão urbana do 

Município de São Sebastião sobre as áreas de preservação da Mata Atlântica, ou 

seja, suas origens no meio da administração social. 

 Ao retratarmos este assunto, nos deparamo-nos com notícias na mídia, 

nos jornais, revistas, retratando a falta de planejamento em um determinado 

empreendimento, localizado na praia da Baleia, conforme já mencionado, o tal 

loteamento, não é apenas alvo de diversos inquéritos ambientais e ações, como 

também, trás grande repercussão perante a sociedade, ao se notar-se o enorme corte 

na nossa Mata Atlântica, sendo visto em imagens de satélites, mister ressaltar as 

áreas remanescentes que foram prejudicadas. Em se tratando então, de uma cidade 

que não é preparada para um número elevado de migrantes, e por isso, a sua falta de 

aplicabilidade a uma ordem econômica local, que necessita de um ambiente 

ecologicamente equilibrado para a sua efetividade quando se refere ao município de 

São Sebastião – SP, que possui não apenas um dos patrimônios, mais três.  

03 OBJETIVOS 

 Questionar se as ocupações nas áreas remanescentes podem prejudicar 

drasticamente a Mata Atlântica. Sistematizar os diplomas jurídicos, que a 

administração pública pode aplica para preservação do meio ambiente, de forma que 

possa prevenir danos. Identificar quais os órgãos que atuaram na permissão e 



fiscalização da construção, objeto de estudo. Pretendendo ainda, descrever os 

mecanismos benéficos que as leis ambientais propiciaram, junto com técnicos 

responsáveis que atuam, nessa área. Por fim, apontar riscos futuros que podem 

prejudicar a Mata Atlântica, devido ao aumento de construções de empreendimentos 

imobiliário na praia da Baleia, localizado na cidade de São Sebastião – Litoral Norte. 

            Identificar principalmente, se o estudo de caso está cumprindo com 

todas as formalidades que serão apresentadas, e se caso negativo, verificar em que 

situação foi desenvolvido, se o loteamento em comento, está sendo enquadrado em 

um caso especial, ou até mesmo uma  exceção no ordenamento jurídico. 

04 METODOLOGIA 

  Será adotada a pesquisa qualitativa, notadamente o estudo de caso. O 

caso escolhido para essa pesquisa é o da implantação do loteamento em tela, cuja 

construção causou grande polêmica no meio jurídico. conjuntamente, será necessário 

o estudo dos documentos relativos a este empreendimento, para tornar possível a 

materialização do fato, objeto do presente estudo. Ainda, a revisão da literatura 

especializada, será imprescindível para marcar teoricamente o nosso objeto.  

  Os materiais a serem utilizados, quais sejam, ilustrações, laudos 

periciais, relatórios técnicos, da àrea em estudo, Matrículas e escrituras emitidas por 

Cartórios de Registro de Imóveis, licenças, Boletins, Declarações, esquemas, 

geoprocessamento, aerofotogrametria e EIA/RIMA – leis, doutrinas, códigos, arquivos 

públicos ou particulares, bibliotecas, sítios da web, livros e artigos de jornais e 

revistas. 

05 DESENVOLVIMENTO 

  O projeto tem como embasamento principal o artigo 225 e parágrafo 4º 

da Constituição Federal de 1988, em seu Capítulo VI do Meio Ambiente, que prevê a 

importância que se faz, mediante todo esse processo de preservação, necessário 

para cuidar o restante que temos ainda dos nossos Patrimônios nacionais (Planalto) 

 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade e 

dever de defende-lo para as presentes e futuras gerações. 

  A Mata Atlântica é um patrimônio nacional, como vimos, um bem de 

todos, e por ser um bem de todos, temos todo direito de reservar e cuidar, e o Poder 

Público, de aplicar normas. E Conforme Athayde explica o que vem a ser Mata 

Atlântica, e sua importância mediante todo esse fator que ocorre, devido ao 

crescimento de empreendimentos imobiliários no Litoral Norte de São Paulo, que diz  



O ritmo acelerado de degradação ambiental em todo o mundo e a 

escassez de recursos financeiros obrigam conservacionistas a 

concentrar seus esforços em apenas algumas áreas, já que seria 

praticamente impossível proteger todos os ecossistemas ameaçados 

(TONHASCA JUNIOR, 2005). 

 A ocupação desordenada na Mata Atlântica, pode prejudicar muito, 

segundo o Athayde, existem valores, nos quais devemos, sabemos que atualmente, 

ao iniciar-se o século XXI. 

06 RESULTADOS PRELIMINARES  

   Este estudo até o presente momento, encontrou interessantes 

respostas quanto as questões técnicas e jurídicas, referenciando o que foi melhor 

para o procedimento e regularização da situação que do Direito Ambiental que 

enquadrou no caso, e foi utilizado para sanar prejuízos ambientais. Além disto, 

mostrou também quem monitorou a situação em si. Qual foi a preservação existente 

neste caso. Com a pesquisa e o conteúdo encontrado por meio de consultas 

públicas de dados, no setor responsável, houve respostas do surgimento, desta 

situação e como foi gerado, por onde passou, quais órgãos aprovou, e quais leis 

foram aplicadas que regulamentou o estudo de caso. Incluindo constatações 

significativas que de forma impressionante, na luz do direito,  nos deparamos.  
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