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PARECER JURÍDICO N.151 /2017  

Processo: 39739/2010 

Autuado: Berlide Piloneto 

 

Trata-se de autuação por uma reforma e ampliação de 

uma casa de alvenaria em faixa marginal de curso d’agua (10 

metros do elemento hídrico). A casa tem 45 m² e a ampliação 

visava acrescer igual área. 

 

Notificado no dia da lavratura do auto de infração 

(fl.02), o Sr. Luciano Ricardo Chiesa, embora 

intempestivamente, admitiu a autoria dos fatos, eximindo o 

autuado Berlide Piloneto, ponderando, todavia, não ser o 

local área de preservação permanente a ser protegida. 

 

  Nos termos da   jurisprudência   do   STJ,   como  

regra,  a responsabilidade    administrativa   ambiental   

apresenta   caráter subjetivo, exigindo dolo ou culpa para 

sua configuração (Precedentes: REsp  1.401.500; AgRg  no  

AREsp  62.584/RJ; 1.251.697/PR, REsp 1640243/SC, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

07/03/2017, DJe 27/04/2017) (grifo nosso). 

 

O dolo ou culpa, por óbvio, expressam que as 

infrações são pessoais e, por corolário, as sanções não 

podem passar da pessoa daquele que as comete. Isso 

justificativa, inclusive, que, no balizamento das 

reprimendas, sejam levados em conta os antecedentes do 

infrator, sua situação econômica etc. 
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Sob esse prisma, do coligido do procedimento e tendo 

em vista a admissão do Sr. Luciano Ricardo Chiesa, sugiro a 

improcedência do AIA n. 10965/2010 em relação ao Sr. 

Berlide Piloneto, comunicando esse último da presente 

decisão. 

 

Depois, que seja lavrado novo auto de infração, 

agora em detrimento do real infrator, Sr. Luciano Ricardo 

Chiesa (endereço à fl. 21), pelo fato de ter construído e 

manter (infração permanente/continuada) toda a edificação 

às margens do curso natural d´agua, conforme parecer 

técnico das fls. 25-33. 

 

É o parecer. 

 

      Florianópolis, 15/08/2017. 

 

 

Fernando Sartori 

Procurador do Município  
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JULGAMENTO EM 1.º GRAU  

 

AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL (AIA) 

 

 

AIA : 10965/2010 

Processo(s) Administrativo(s): 39739/2010 

Autuado: Berlide Piloneto 

CNPJ/CPF: 168.613.290-53 

Endereço: Rua João Patrício, 260, Ingleses. 

 

DISPOSITIVO 

 

 

Considerando o esposado, JULGO IMPROCEDENTE O 

AUTO DE INFRAÇÃO 10965/2010 lavrado em desfavor do autuado 

Berlide Piloneto. 

Intime-se o autuado. 

Após, proceda-se à nova autuação do Sr. Luciano 

Ricardo Chiesa (endereço à fl. 21) pelo fato de ter construído e manter 

(infração permanente/continuada) toda a edificação às margens do 

curso natural d´agua, conforme parecer técnico das fls. 25-33. 

Florianópolis, 15/08/2017. 

 

 

MARIO DAVI BARBOSA 

SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE 


