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PARECER JURÍDICO N. 32/2017 

Processo: 621/2015 

Autuado: Wilson Newton Alano 

 

Trata-se de autuação pela construção de duas casas de 

alvenaria (uma com dois pavimentos) e um muro, tudo em faixa de 

proteção do curso d´água, portanto, área de preservação 

permanente. 

 

Intimada por AR (fl. 10), apresentou defesa, tomando por 

fulcro a Apelação Civil nº 5021313-23.2014.4.04.7200/SC. 

 

O auto de infração não merece ser julgado procedente eis 

que a materialidade da infração não se caracterizou. 

 

Com base nos recursos e pluralidade de instâncias (S. 

473 do STF e arts. 53 e 57), a administração pública pode rever 

seus próprios atos eivados de vicio, ou por motivo de 

conveniência e oportunidade, e o recurso administrativo 

tramitará no máximo por três instâncias administrativas, salvo 

disposição diversa. Contudo, as diferencias entre as 

pluralidades de instância no processo judicial e administrativo 

decorrem do principio da verdade material, ou seja, neste 

podemos alegar em instância superior o que não foi arguido de 

inicio, e reexaminar a matéria de fato e produzir novas provas, 

e naquele o juiz deve ficar atrelado ao pedido das partes. 

 

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE 

RECUPERAÇÃO DE VEGETAÇÃO EM ÁREA NA QUAL A PERÍCIA AFIRMA 

INEXISTIR CURSO D'ÁGUA E SER IMPOSSÍVEL VERIFICAR SE HOUVE 

SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE 
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MÁ FÉ DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.  

1. Ação Civil Pública que pretende a condenação do réu particular , 

da FATMA, da FLORAM e do Município de Florianópolis, por supostos danos 

causados com a realização de obra em área da mata atlântica. 2. A perícia 

afirma que a construção das residências não se deu em encostas de morro ou em 

área de preservação permanente, apontando como correto o mapa temático de 

declividade apresentado pela FLORAM. Além disso, a perícia conclui não ser 

possível verificar se houve supressão de exemplares arbóreos para a 

construção do muro de arrimo e rampa de acesso, sendo que a vegetação 

existente no local, excluindo os 100 metros frontais, é classificada como em 

estágio médio de regeneração. 3. Diante da inexistência de dano ambiental, 

não se há de falar em responsabilidade dos entes públicos, por ato negligente 

na fiscalização. 4. Descabe a condenação do Ministério Público por litigância 

de má fé, pois a instituição está legitimada para atuar coibindo qualquer ato 

tendente a causar danos a áreas de preservação permanente, diante da possível 

instalação de empreendimento hoteleiro com potencial poluidor. 5. Apelações a 

que se nega provimento. 

 

Por conta da decisão judicial, mesmo respeitando a 

independência das esferas, julgo improcedente o presente 

processo, cancelando o Auto de Infração nº. 14295/2015 

 

 

Em 13/09/2017. 

 

Fernando Sartori 

Procurador do Município 
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JULGAMENTO EM 1.º GRAU 

 

AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL (AIA) 

 

AIA : 14295/2015 

Processo(s) Administrativo(s): 621/2015. 

Autuado: Wilson Newton Alano. 

CNPJ/CPF: 070 

Endereço: Rua Laurindo Januário da Silveira, 4718, Lagoa da 

Conceição, CEP 88062-200. 

DISPOSITIVO 

 

 

Considerando o acima esposado, JULGO 

IMPROCEDENTE O AUTO DE INFRAÇÃO N. 14295/2016. 

Comunique-se o autuado. 

 

Florianópolis, 13/09/2017. 

 

MARIO DAVI BARBOSA 

SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE 


