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Vistos os autos. 

 

NESTLÉ SUL ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA ajuizou a presente 

Ação Anulatória em desfavor de MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO, 

informando que em 05.02.2010 foi notificada pelo departamento municipal do meio ambiente 

de Santo Antônio do Planalto para prestar esclarecimentos a respeito da destinação de resíduos 

lácteos realizada na propriedade de Nelcy Sanini, que estes foram dados ao órgão responsável 

e que não obstante foi lavrado auto de infração contra si, ao qual foi apresentada defesa 

administrativa que restou rejeitada, fixando-se multa de R$ 65.797,82 em seu desfavor. Disse 

que em 15.12.2015 foi notificada acerca do encerramento do processo administrativo, que a 

multa atualizada (R$ 104.797,82) foi inscrita em dívida ativa e que por este motivo se fez 

necessário o ingresso com a presente, uma vez que a sua responsabilização é descabida. 

Discorreu sobre o fundamento jurídico que embasa o seu pedido e postulou, em antecipação 

de tutela, a suspensão de exigibilidade do crédito decorrente da multa imposta. Requereu a 

procedência do feito, com a declaração de nulidade da CDA n. 49/2018, do processo 

administrativo n. 19/2010 e do auto de infração ambiental n. 4/2010. Instruiu a inicial com os 

documentos das fls. 25/271. 

Deferiu-se o pedido liminar e designou-se audiência de conciliação 

prévia (fls. 272/273). 

O Ministério Público absteve-se de intervir no feito (fls. 284/285). 

Em audiência (fl. 286), a proposta de conciliação restou inexitosa. 
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O demandado acostou documentos às fls. 288/291 e apresentou 

contestação às fls. 282/311, arguindo preliminarmente a prescrição do direito de ação da parte 

autora e defendendo que a CDA não é nula, uma vez que preenche os requisitos legais a si 

aplicáveis. Argumentou que não há decadência e que não há responsabilidade de terceiro a ser 

declarada, tendo sido o dano ambiental verificado praticado pela demandante. Impugnou a 

pretensão à minoração da multa e pediu a improcedência do feito, juntando documentos às fls. 

312/367. 

Acerca da contestação, a parte autora se manifestou ratificando os 

argumentos anteriormente expedidos (fls. 370/378). 

Não houve a postulação de outras provas pelas partes. 

 

É O RELATÓRIO. 

PASSO A DECIDIR. 

 

O feito foi processado regularmente, de modo que se encontra apto para 

julgamento. Primeiramente, todavia, cumpre a análise das preliminares aduzidas pelas partes. 

Da preliminar de prescrição 

O demandado suscita a prescrição do direito de ação da parte autora à 

declaração de nulidade do processo administrativo, bem como do auto de infração, lastreando 

a sua afirmação no fato que os cinco anos para tanto previstos expiraram em 05.02.2015. 

Destarte, sem mais delongas, tenho que razões não justificam o 

acolhimento da sua pretensão e que não há prescrição a ser reconhecida in casu, uma vez que 

por aplicação análoga da disposição constante no art. 1º do Decreto n. 20.910/32, o prazo de 

cinco anos previsto para o ajuizamento da presente ação somente passou a incidir com a 

cientificação da parte autora acerca da penalidade que em seu desfavor foi imposta. 

Sobre o assunto, aliás, já se manifestou o E. TJ/RS, conforme 

entendimentos jurisprudenciais de julgamentos similares proferidos: 

 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. 

PRESCRIÇÃO. DIREITO DE QUESTIONAR A VALIDADE DOS 

ATOS ADMINISTRATIVOS. DIREITO DE COBRAR O CRÉDITO. 
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PRAZO QÜINQÜENAL. INOCORRÊNCIA. - Não tendo decorridos 

mais de cinco anos desde o momento em que teve início o prazo para a 

parte autora pleitear a anulação dos procedimentos administrativos de 

apuração de infração de trânsito, verifica-se inocorrente a prescrição de 

seu direito de impugná-los. - Caso concreto em que não se verifica o 

decurso do lapso prescricional para a cobrança, pois não decorridos cinco 

anos desde que os débitos tornaram-se exigíveis. PROCEDIMENTO DE 

APLICAÇÃO DE PENALIDADE. DUPLA NOTIFICAÇÃO. DEFESA 

PRÉVIA. RESOLUÇÃO 149/2003 DO CONTRAN. DECADÊNCIA DO 

DIREITO DE PUNIR. - A Resolução n° 149/2003 do CONTRAN previu, 

em consonância com o entendimento jurisprudencial pacificado, a 

obrigatoriedade da concessão de defesa prévia ao condutor. A Notificação 

da Autuação de Infração de Trânsito deve ser necessariamente seguida de 

prazo de quinze dias para a apresentação de defesa antes da Notificação 

da Imposição de Penalidade. - Procedimento legal que não foi 

devidamente observado pelo réu em relação aos AITs de séries 

E000132366, E000515513, E000558652, E000689890, havendo ofensa à 

ampla defesa e ao devido processo legal. - Transcorridos mais de trinta 

dias da lavratura do auto de infração sem que tenha havido a regular 

notificação do infrator, verifica-se a decadência do direito de punir da 

Administração, nos termos do disposto no art. 281, parágrafo único, II, do 

CTB. PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE. 

DUPLA NOTIFICAÇÃO. AUTUAÇÕES EM FLAGRANTE. DEFESA 

PRÉVIA. RESOLUÇÃO 149/2003 DO CONTRAN. - A autuação em 

flagrante devidamente assinada pelo condutor supre a necessidade de 

expedição de notificação da autuação, desde que respeitado o prazo de 

quinze dias para o envio da notificação da imposição de penalidade. - 

Procedimento legal que foi devidamente observado pelo réu no que tange 

aos AITs de séries 595565 e 366632. Caso concreto em que não há ofensa 

à ampla defesa e tampouco ao princípio da legalidade. APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70034997882, 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise 

Oliveira Cezar, Julgado em 28/04/2010) 
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APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. 

CUSTAS PROCESSUAIS. 1. Aplicar-se-á o disposto no art. 1º do 

Decreto nº 20.910/32 para as hipóteses de ações que objetivem a anulação 

dos atos administrativos decorrentes de infração de trânsito. O prazo 

prescricional terá início quando foi notificado o autor acerca da imposição 

da penalidade. 2. O Estado (DAER) está isento do pagamento das custas 

processuais e dos emolumentos, contudo arcará com as despesas 

processuais, exceto as de oficial de justiça. ADI 70038755864 e IIn 

70041334053. APELO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70053476651, 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos 

Roberto Lofego Canibal, Julgado em 14/10/2013) 

 

Com isso, em tendo sido a parte autora notificada acerca da multa que lhe 

foi imposta em 15.12.2015 (fl. 268) e, sendo a presente ação ajuizada em 19.02.2018 (fl. 02), 

não tendo transcorridos cinco anos, não existe prescrição a ser reconhecida, de modo que 

desacolho a pretensão da parte demandada nesse sentido. 

Da preliminar de decadência 

A parte autora sustenta, em sua petição inicial, que o direito da parte ré à 

constituição do crédito oriundo de multa ambiental está abrangido pelo instituto da decadência, 

uma vez que entre o '‘suposto’' dano ambiental (verificado em 28.02.2010) e a inscrição da 

multa em dívida ativa (realizada em 31.12.2015) transcorreu mais de cinco anos. 

Todavia, tenho que razão não lhe assiste, uma vez que conforme disposto 

no Decreto n. 6.514/081 e na Lei n. 9.873/992, ainda que o prazo prescricional aplicável para 

a ação (administrativa) que visa apurar crimes contra o meio ambiente seja de cinco anos 

                                            
1Art. 21.  Prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio 

ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta 

tiver cessado. [...] 
2Art. 1o  Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício 

do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no 

caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. [...] 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6686.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11941.htm#art72
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contados da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia 

em que esta tiver cessado, tem-se que se operou in casu uma das causas de interrupção da 

prescrição, previstas no art. 223 do Decreto referido e no art. 2º4 da Lei referida, uma vez que 

além da ora demandante ter sido devidamente cientificada acerca do auto de infração, houve 

inequívoco esforço da administração para a apuração dos fatos. 

Com isso, em tendo a decisão condenatória recorrível sido prolatada em 

28.11.2014 (fls. 244/245) e, aplicada a regra de interrupção do prazo prescricional de cinco 

anos que anteriormente foi referida, tem-se que o prazo para a inscrição da dívida ativa relativa 

à multa aplicada findaria em 28.11.2019. 

Nesse sentido, cito o entendimento jurisprudencial de julgamento similar 

proferido pelo E. TJ/RS: 

 

APELAÇÃO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. AÇÃO ANULATÓRIA DE 

AUTO DE INFRAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

INOCORRÊNCIA. MULTA PELO NÃO CUMPRIMENTO DE 

EXIGENCIA NO PRAZO. VAZAMENTO DE COMBUSTÍVEL. 

APRESENTAÇÃO DE PLANO DE DESCONTAMINAÇÃO. 

RESPONSABILIDADE DA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEL. 

QUE LOCAVA OS EQUIPAMENTOS E O ESPAÇO AO POSTO 

VAREJISTA. SOLIDÁRIEDADE. 1. Prescrição intercorrente. 

                                            
3Art. 22.  Interrompe-se a prescrição: 

I - pelo recebimento do auto de infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por 
edital; 

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e 

III - pela decisão condenatória recorrível. 

Parágrafo único.  Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles 
que impliquem instrução do processo. 

4Art. 2o  Interrompe-se a prescrição da ação punitiva:                       (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009 

I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;                   (Redação dada 
pela Lei nº 11.941, de 2009) 

II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato; 

III - pela decisão condenatória recorrível. 

IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no 
âmbito interno da administração pública federal.                    (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11941.htm#art72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11941.htm#art72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11941.htm#art72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11941.htm#art72
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Inocorrência de prescrição intercorrente no curso no processo 

administrativo face a não paralisação do feito por mais de cinco anos e à 

ausência de inércia do órgão ambiental. Demora que decorreu dos 

inúmeros recursos interpostos pela empresa e da complexidade da 

matéria. 2. Mérito. Responsabilidade solidária e objetiva em se tratando 

de dano causado ao meio ambiente. Responsabilidade manifesta da 

empresa distribuidora de combustíveis, a qual, inclusive, locava o espaço 

e os equipamentos ao posto varejista. Responsabilidade, ademais, 

assumida em mais de uma oportunidade, pelo que se extrai dos 

documentos constantes dos autos. Não cumprimento do prazo estipulado 

no auto de infração para o cumprimento da exigência,/ consistente na 

apresentação de plano de descontaminação, que culminou na aplicação de 

multa. Improcedência do pedido de anulação do auto de infração. 

RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70059472639, Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto Lofego 

Canibal, Julgado em 06/08/2014) 

 

Portanto, em sendo a CDA da fl. 63 lançada em dívida ativa em 

16.12.2015, com inscrição realizada em 31.12.2015, não tendo decorridos cinco anos, 

obviamente não há prescrição/decadência a ser acolhida, improcedendo a pretensão da parte 

autora nesse sentido. 

Com isso e, não havendo outras questões preliminares a serem decididas, 

passa-se de imediato à verificação do mérito da causa. 

No mérito, de pronto tenho que razões justificam o acolhimento da 

pretensão da parte autora no sentido de que a CDA n. 49/2018 seja declarada nula, uma vez 

que a Lei Estadual n. 9.921/93 prevê, em seu art. 8º, que a responsabilidade da fonte geradora 

com a destinação final dos resíduos sólidos de estabelecimentos industriais cessa com a 

entrega do resíduo àquele que irá utilizá-lo como matéria-prima. Veja-se: 

 
Art. 8º - A coleta, o transporte, o tratamento, o processamento e a destinação final dos 

resíduos sólidos de estabelecimentos industriais, comerciais e de prestação de serviços, inclusive de saúde, são de 

responsabilidade da fonte geradora, independentemente da contratação de terceiros, de direito público ou privado, 

para execução de uma ou mais dessas atividades. (Vide Lei nº 10.099/94) 
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§ 1º - Os executores das atividades mencionadas no "caput" deverão estar cadastrados 

junto ao órgão ambiental do Estado. 

§ 2º - A prefeitura, quando contratada nos termos deste artigo, submeter-se-á às mesmas 

regras aplicáveis nos demais casos. 

§ 3º - No caso de utilização de resíduos como matéria-prima, a responsabilidade da fonte 

geradora só cessará quando da entrega dos resíduos à pessoa física ou jurídica que os utilizará como matéria-prima. 

 

Nesse mesmo sentido, aliás, é a disposição constante no art. 11 do 

Decreto n. 38.356/98, note-se: 

 
Art. 11 - No caso de utilização de resíduos sólidos como matéria prima, a responsabilidade 

da fonte geradora somente cessará quando da entrega dos resíduos à pessoa física ou jurídica que os utilizará. 

Parágrafo único - Ao licenciar a destinação final de que trata este artigo, a FEPAM exigirá que a pessoa física ou 

jurídica que utilizar o resíduo como matéria prima esteja regularmente licenciada e que exista contrato formalizado 

com a fonte geradora para a transferência do resíduo. 

 

Diante disso e, tendo em vista que a parte autora comprovou a venda dos 

resíduos sólidos a terceira pessoa (fls. 36/38 e 40/53), bem como que esta os utiliza como 

matéria-prima para a sua atividade (fls. 55/60), tem-se que por observância às disposições 

legais aplicáveis à espécie, não há legitimidade da autora para responder sobre os danos 

ambientais apurados por meio do processo administrativo n. 19/2010 (auto de infração n. 

4/2010), impondo-se, por consequência, a declaração de nulidade da CDA n. 49/2018. 

Assinalo que em razão do acolhimento desta pretensão da parte autora, 

torna-se desnecessária a verificação dos demais argumentos pela mesma utilizados, impondo-

se a procedência do feito. 

 

ISSO POSTO, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado por NESTLÉ SUL ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA 

nos autos da Ação Anulatória que move em desfavor de MUNICÍPIO DE SANTO 

ANTÔNIO DO PLANALTO, para o fim de declarar a nulidade da CDA n. 49/2018. Como 

consequência, resta mantida a liminar das fls. 272/273. 

Considerando o princípio da sucumbência e, com fulcro nos artigos 82, 

§2º, 84 e 85, §2º, todos do Código de Processo Civil, CONDENO a parte demandada ao 

pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios ao procurador da parte 
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demandante, os quais fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, considerando a natureza 

da demanda, o trabalho desenvolvido e o curto lapso temporal em que o feito permaneceu 

tramitando. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Carazinho, 06 de agosto de 2018. 

 

André Dal Soglio Coelho, 

Juiz de Direito. 


