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PARECER JURÍDICO N. 250/20171 

Processo: 1821/2014, 71359/2014 e 4143/2015 

Autuado: Manoel Hercílio Marciano 

 

Trata-se processo administrativo que apura a 

responsabilidade por suposto dano ambiental. Em 23/10/2014, 

foi lavrado o auto de Infração n. 13244, em nome de Manoel 

Hercílio Marciano, com a seguinte descrição sumaria: 

“Aterro em área de limitação ambiental (banhado) medindo 

300m²” 

 

O procedimento seguiu o trâmite processual e durante a 

instrução sobrevieram informações importantes para a 

constatação e apuração do real infrator.  

 

Tendo em vista as informações juntadas aos autos, 

dentre as quais, vale dizer, as das fls. 03, PA n. 

413/2015, em que a senhora Jéssica Maria Garibaldi Walter, 

em depoimento a autoridade policial, assume ter sido 

juntamente com sua mãe, a autora do aterro, aliado aos 

documentos (“Contrato de Compra e Venda”) que comprovam 

que, na data da lavratura do AIA em epígrafe, o sr. Manoel, 

já não era mais o possuidor do imóvel, uma análise sobre a 

higidez do presente auto de infração se faz necessária. 

 

Cabe destacar que a constatação de existência de 

contrato de compra e venda entre a família do Sr. Manoel 

Hercílio Marciano e a Sra. Jéssica Maria Garibaldi Walter, 

                                                 
1 natureza consultiva. 
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reforça a plausibilidade de improcedência do auto em nome 

do sr. Manoel. Em que pese a referidA avença seja 

reconhecidamente de efeito “inter partes”, é sabido que 

tradicionalmente os imóveis, em especial em Florianópolis, 

quase em sua totalidade, são transmitidos deste modo, pois 

poucos imóveis seguem os ditames legais, de um imóvel que 

tenha escritura pública.  

 

Não seria eficiente que a Administração Pública não 

reconhecesse este tipo de transação, para efeito de 

consubstanciar provas aos autos para apuração dos fatos, em 

que pese sua questionável legalidade para o fim pretendido- 

(Contrato de Compra e Venda). 

 

Deste modo, SUGIRO s.m.j., que seja improcedente o AIA 

n. 13244 em relação ao Sr. Manoel. 

 

Dado que não foi o autuado o infrator, inquiriu-se a 

“sucessora” do imóvel, qual seja, a Sra. Jéssica Maria 

Garibaldi Walter. Ela foi assim autuada: “Aterro em área de 

limitação ambiental (banhado) medindo 300m²” – AIA 15781. 

 

 Ocorre que, ao apresentar sua defesa, alega a Sra. 

Jéssica já existir autos que apuram a infração e juntou aos 

autos um contrato de Compra e Venda na tentativa de se 

eximir da responsabilidade pela infração ambiental. 

 

Constando-se que tudo indica não ter sido o primeiro 

autuado de fato o infrator e tendo em vista a lavratura do 
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auto em nome de Jéssica Maria Garibaldi Walter, PA n. 

10/2017, não resta outro encaminhamento que não seja  a 

improcedência do primeiro auto de infração. 

 

Neste sentido, o Decreto n. 6.514/2008 estabelece que: 

Art. 100.  O auto de infração que apresentar vício 

insanável deverá ser declarado nulo pela autoridade 

julgadora competente, que determinará o arquivamento do 

processo, após o pronunciamento do órgão da 

Procuradoria-Geral Federal que atua junto à respectiva 

unidade administrativa da entidade responsável pela 

autuação. 

§ 1o  Para os efeitos do caput, considera-se vício 

insanável aquele em que a correção da autuação implica 

modificação do fato descrito no auto de infração. 

 

Cumpre observar que a Administração Pública pode rever 

os seus próprios atos, revogando por conveniência ou 

oportunidade, estando tal possibilidade inclusive estampada 

na Súmula n. 473 do STF: 

A administração pública 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.  

 

Diante de todo o exposto, SUGIRO s.m.j., a 

improcedência da autuação (AIA 13244/2014), seguida da 

comunicação ao autuado. Por fim, que sejam mantidos como 

apensos os Processos ns. 1821/2014, 71359/2014 e 4143/2015, 

aos processos ns. 10/2017 e 37123/2017, que apuram os 

mesmos fatos. 
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      Florianópolis, 13/09/2017. 

 

 

 
Fernando Sartori 

Procurador do Município  
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JULGAMENTO EM 1.º GRAU  

AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL (AIA) 

 

 

AIA : 13244/2014 

Processo(s) Administrativo(s): 1821/2014 

Autuado(a): Manoel Hercílio Marciano 

CNPJ/CPF: 471.963.439-72 

Endereço: Rua Flordovina Ventura Marciano, n. 115 

Sambaqui/Florianópolis. CEP 88051-430. 

  

DISPOSITIVO 

Considerando o acima esposado, JULGO 

IMPROCEDENTE O AUTO DE INFRAÇÃO N. 13244/2014 EM 

RELAÇÃO AO INFRATOR MANOEL HERCÍLIO MARCIANO. 

Apense os Processos ns. 1821/2014, 71359/2014 e 

4143/2015, aos processos ns. 10/2017 e 37123/2017, por tratarem 

dos mesmos fatos. 

Intime-se o autuado. 

 

 

Florianópolis, 13/09/2017. 

 

 

MARIO DAVI BARBOSA 

SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE 


