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PARECER JURÍDICO N. 350/2017
1
 

Processo: 2351/2016 (2320/2016 e 2797/2016) 

Autuado: Waldemar Barbosa 

 

Trata-se de infração decorrente de instalação de um 

container com supressão de vegetação.   

 

A situação apresentada impõe a nulidade dos autos de 

infração lavrados em detrimento de pessoa anteriormente falecida 

que, por óbvio, não pratica conduta que viola norma 

administrativa de cunho ambiental (vide a certidão de óbito da 

fl. 19, datada de 06 de junho de 2015, ao passo que a lavratura 

do AIA se deu em 09/09/2016). 

 

Sobre a subjetividade da responsabilidade administrativa, 

incompatível com o quadro processual em análise, cita-se do STJ: 

 

PROCESSUAL  CIVIL. ADMINISTRATIVO. DANO 

AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE  

ADMINISTRATIVA. EXIGÊNCIA DE DOLO OU CULPA. 

MULTA.CABIMENTO   EM   TESE.    

1.   Segundo   o   acórdão   recorrido,  "a 

responsabilidade   administrativa   ambiental  é  

fundada  no  risco administrativo,  respondendo, 

portanto, o transgressor das normas de proteção  

ao  meio  ambiente  independentemente de culpa 

lato senso, como   ocorre   no   âmbito  da  

responsabilidade  civil  por  danos ambientais" 

(e-STJ fl. 997). 

2.   Nos   termos   da   jurisprudência   do   

STJ,   como  regra  a responsabilidade    

administrativa   ambiental   apresenta   caráter 

subjetivo, exigindo dolo ou culpa para sua 

configuração.Precrdentes: REsp  1.401.500  Rel.  

Ministro  Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

13/9/2016,  AgRg  no  AREsp  62.584/RJ, Rel. 

Ministro Sérgio Kukina, Rel.  p/  acórdão  

                                                 
1
 r.o – natureza consultiva 
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Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, 

DJe 7/10/2015, REsp 1.251.697/PR, Rel. Ministro. 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 

17/4/2012. 

3. Recurso Especial parcialmente provido.(REsp 

1640243/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 

27/04/2017) (grifo nosso). 
 
 

Portanto, diante do exposto, é cabível a autotutela dos 

atos administrativos como pacificado na doutrina e 

jurisprudência. Eis: 

 

"O Supremo Tribunal já assentou que diante de 

indícios de ilegalidade, a Administração deve 

exercer seu poder-dever de anular seus próprios 

atos, sem que isso importe em contrariedade ao 

princípio da segurança jurídica. Nesse sentido, 

as súmulas 346 e 473 deste Supremo Tribunal: 'A 

administração pública pode declarar a nulidade 

dos seus próprios atos' (Súmula 346).'A 

administração pode anular seus próprios atos, 

quando eivados de vícios que os tornam ilegais, 

porque deles não se originam direitos; ou 

revogá-los, por motivo de conveniência ou 

oportunidade, respeitados os direitos 

adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a 

apreciação judicial' (Súmula 473)." (AO 1483, 

Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, 

julgamento em 20.5.2014, DJe de 3.6.2014) 

 

Não fosse por isso, reforçando a improcedência em relação 

ao autuado, há carreado nos autos contrato firmado ao tempo da 

autuação dando conta que a gleba onde praticada a infração foi 

locada à Fabio Schiavon (fls. 20-22), sem especificar a 

finalidade a que se destinava. De outro lado, no apenso I 

002797/2016, à fl. 06, o Sr. Nilvo Begrow apresentou-se ao 

agente público como o proprietário dos containers que deram 

origem à “Eco Container Pousada”. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=6004450
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Assim, opino que, nesse contexto, após os herdeiros tomarem 

ciência da decisão de nulidade proferida dos Autos de infração 

lavrados em desfavor do seu genitor, o presente processo e seus 

apensos sejam encaminhados à fiscalização para que esta promova 

constatação in loco dos supostos danos ambientais e, se for o 

caso, lavre novo auto de infração: 

 

a)em nome da pessoa jurídica que desenvolve a atividade 

empresarial de pousada; 

 

b)sendo sociedade informal, em desfavor de quem a 

administra; 

 

c)no insucesso dos itens acima, que seja autuado o Sr. 

Nilvo Begrow. 

 

Em 24/10/2017. 

 

 
 

Fernando Sartori 

Procurador do Município 
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JULGAMENTO EM 1.º GRAU  

 

AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL (AIA) 

 

AIA : 15978/2016 

Processo(s) Administrativo(s): 2351/2016 

Autuado(a): Waldemar Barbosa 

CNPJ/CPF: 001.796.639-68 

Endereço: Rua Artista Bittencourt, n. 211 – apto 602. Centro. CEP 

88020-060. Florianópolis/SC.  

 

DISPOSITIVO 

 

Considerando o esposado, JULGO IMPROCEDENTE O AUTO DE 

INFRAÇÃO N. 15978/2016 em relação ao autuado.  

Determino, no entanto, que a fiscalização realize vistoria in loco a 

fim de verificar os supostos danos ambientais e, se necessário for, 

lavrar auto de infração em nome do real infrator, de acordo com o 

parecer acima. 

  

 Comuniquem-se os herdeiros do(a) autuado(a). 

 

Florianópolis, 24/10/2017. 

 

 

ÁLVARO AUGUSTO CASAGRANDE  

SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE 


