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ADM – 175 /2021 – 10/12/2021 

BOLETIM INFORMATIVO 
030/2021 

 

NOTA EXPLICATIVA: CETESB E A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO 

 
Em continuidade ao polêmico aumento dos preços das licenças ambientais e demais serviços da 

CETESB, por meio do censurável Decreto nº 64.512/2019, fora noticiado que o órgão ambiental 

estaria descumprindo determinação judicial para as situações de renovação de licença de 

operação. 

Todavia, antes de adentrar à questão, convém recapitular rapidamente toda trama das licenças 

ambientais. Pois bem, como se sabe, o SIMESPI há tempo trava um confronto com o referido 

órgão ambiental, desde 2015 para ser mais exato, quando a CETESB, através de uma decisão 

interna da Diretoria, aumentou absurdamente os preços das licenças ambientais, sendo a licença 

requisito imprescindível para que uma empresa possa exercer sua atividade econômica dentro da 

regularidade. 

Assim, em que pesem as sucessivas vitórias do SIMESPI em prol de suas associadas ao longo dos 

anos, por meio dos respectivos processos1, que discutiram a legalidade e constitucionalidade das 

normativas2, a atual e última regulamentação3 assinada pelo Governador do Estado de São Paulo 

buscou novamente majorar tais preços, ocasião em que, após a CETESB sofrer derrota em 

primeira instância, a entidade infelizmente conseguiu reverter (provisoriamente) a decisão 

judicial que afastava a majoração. 

No entanto, voltando ao foco desta nota informativa, importante mencionar que dentre os 

aumentos impugnados, no decreto atual e vigente (Decreto nº 64.512/2019), não há nenhum 

dispositivo que justifique o aumento para os casos de pedido de renovação de licença de 

                                                           
1 1002943-85.2017.8.26.0451 e 1005031-62.2018.8.26.0451. 
2 Decisão da Diretoria nº 315/2015 e Decreto nº 62.973/2017. 
3 Decreto nº 64.512/2019. 
4 1005031-62.2018.8.26.0451. 
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operação, isto quer dizer que a fórmula a ser aplicada deverá ser a do Decreto 62.973/2017, cuja 

ilegalidade foi reconhecida judicialmente e, inclusive, tendo o processo4 transitado em julgado. 

Assim, a orientação é no sentido de que, frise, apenas para os casos de pedido para renovação 

de licença de operação, as associadas do SIMESPI terão direito a pagar o valor menor, que 

dependerá da apreciação do Juiz daquele processo, enfatizando que em situações semelhantes, a 

CETESB vem sofrendo significativa derrota. 

Portanto, se sua empresa, associada ao SIMESPI, necessite tão somente da renovação da licença 

de operação e, a CETESB emita guia de pagamento exigindo os abusivos valores, recomendamos 

que o setor jurídico do SIMESPI seja imediatamente informado para adotar as medidas judiciais 

cabíveis. 

Além disso, até que se tenha um posicionamento judicial favorável, a recomendação mais segura 

é de recolher os valores exigidos pela CETESB, visando evitar que a associada seja penalizada ou 

sofra qualquer outra sanção. Caso haja a solução judicial que se espera, a associada poderá, no 

momento oportuno, requerer a restituição da diferença paga. 

Por fim, em relação ao Decreto 64.512/2019, este último que se discute a (i) legalidade sobre o 

aumento das demais taxas, por meio do processo 1003628-20.2020.8.26.0053, informamos que 

os recursos cabíveis foram apresentados e, tão logo haja novidades, sua divulgação será 

devidamente veiculada. 

A equipe tributária do Crivelari & Padoveze permanece à disposição para esclarecimentos. 

 

Jurídico Tributário do SIMESPI 

Júlio C. Higashi 
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