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ApresentAção

O livro de Vanir Fridriczewski, Ação de improbidade administrativa e 
tutela do meio ambiente,  é, sem favor, contribuição doutrinária altamente 
significativa. Tendo como base a sua excelente dissertação de Mestrado em 
Direito da PUCRS, que tive a honra de orientar, o Autor (que é brilhante Ad-
vogado da União) realça a relação inestricável entre os princípios da probidade 
administrativa e da sustentabilidade.

Tais princípios, compreendidos entrelaçadamente, vedam condutas que, 
intencionalmente, conspiram contra os objetivos do desenvolvimento sustentá-
vel. Certamente, viola o princípio constitucional da moralidade, no âmbito das 
relações de administração, aquele agente público que, desonestamente, confere 
a licença ambiental indevida; tolera emissões cancerígenas que ceifam vidas em 
profusão; libera, por motivos subalternos, uma área contaminada; negligencia 
a fiscalização, de maneira a permitir, por omissão específica, a emergência de 
danos ambientais trágicos. Tais condutas ostentam um evidente traço em co-
mum: são ímprobas. 

O ponto crucial – tema-chave da presente obra - é saber se a violação à mora-
lidade pode ocorrer por ofensa ao princípio do desenvolvimento sustentável (Lei 
8.429/92, art. 11). Ora, se a natureza possui um valor intrínseco (sequer precifi-
cável) e a moralidade, juridicamente positivada, não admite agressões axiológicas 
dessa índole, o Autor, com argumentos insofismáveis, propõe que sim.

Claro, não confunde a mera irregularidade ambiental com a improbida-
de administrativa (com os consectários). Vanir relê, com apropriado senso de 
justiça intergeracional, a legislação brasileira de improbidade, sob as lentes da 
sustentabilidade. E realiza achados hermenêuticos marcantes.

Obra articulada, coerente e ousada, merece se tornar referência, a um só 
tempo, dos administrativistas e  dos ambientalistas. Há, sem dúvida, o dever 
ético-jurídico de efetivar a prevenção e a precaução, no desiderato de garantir a 
sadia qualidade de vida às gerações presentes e futuras.

O livro conciso de Vanir é um convite robusto ao fortalecimento da tutela 
ambiental, mercê da assimilação de que existe, sim, o dever moral coibir, tam-
bém nessa seara, arbitrariedades por ação e omissão. Seguramente, o melhor é a 
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via do diálogo e da persuasão, mas, no atual estágio, é preciso que se assimile a 
defesa da natureza como dever forte de probidade, sob pena de sanções corres-
pondentes, aplicadas com parcimônia e proporcionalidade.

Vanir sobrepassa o “status quo,” sem nunca endossar  leituras menos ju-
diciosas. Lança luzes convincentes sobre o “esverdeamento” das relações admi-
nistrativas e mostra, de maneira nítida, que é cogente universalizar condutas, 
na seara administrativa, em harmonia com o imperativo ético do bem-estar das 
gerações atuais e futuras. De parabéns o Autor, a editora Arraes e os leitores. 
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