
 
 

Florianópolis (SC), 26 de fevereiro de 2021. 

 

AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

A/C DA DRA. ANALUCIA HARTMANN  

 

 

Ref.: ICP nº. 1.33.000.000198/2021-68 

Resposta ao Ofício nº 544/2021-GABPR1/AAH/PR/SC 

 

 

 

Ilustríssima Dra. Procuradora Federal 

 

Em atenção a Recomendação nº. 06/2021 extraída do Inquérito Civil Público nº. 

1.33.000.000198/2021-68, cujo teor fixou prazo de 24 (vinte e quatro) horas para se 

manifestar acerca da Recomendação exarada por esta DD. Procuradoria da República, a seguir 

transcrito, a Prefeitura Municipal de Florianópolis e a FLORAM, se manifestam conjuntamente 

nos termos a seguir apresentados. 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, À FLORAM E AO 
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE / IMA - cientes do Projeto de 
Pesquisa / UFSC (íntegra em anexo) - que avaliem as propostas ali 
contidas em conjunto com outras de seus técnicos, definindo 
rapidamente essas ou outras ações emergenciais, bem como 
notifiquem a CASAN para adoção de imediata atuação de 
remediação, sob pena de responsabilização criminal, administrativa e 
cível; 

 

Preliminarmente, cumpre esclarecer que o prazo imposto por esta DD. Procuradoria é 

exíguo, impossibilitando qualquer análise TÉCNICA da “Proposta de Projeto de Pesquisa” 

apresentado pela UFSC, em descompasso com o estabelecido pela Lei de Introdução às 

Normas do Direito Brasileiro. Admitir sumariamente a proposta em tão curto lapso temporal, 

sem conceder tempo hábil para o devido estudo e validação de sua viabilidade seria um 

contrassenso a boa técnica e irresponsabilidade do Gestor Público no exercício de suas 

funções. 
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Ademais, impele lembrar que a finalidade precípua do Inquérito Civil Público é instruir 

documentalmente a exordial da futura Ação Civil Pública, devendo o custos legis, ao instaurar 

o devido procedimento para fins de requisição de informações, conceder prazo nunca inferior 

a 10 (dez) dias úteis, conforme exegese do §1º, do art. 8º, da Lei nº. 7.347/85. 

 

Art. 8º Para instruir a inicial, o interessado poderá requerer às 
autoridades competentes as certidões e informações que julgar 
necessárias, a serem fornecidas no prazo de 15 (quinze) dias. 
 
§ 1º O Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, 
inquérito civil, ou requisitar, de qualquer organismo público ou 
particular, certidões, informações, exames ou perícias, no prazo que 
assinalar, o qual não poderá ser inferior a 10 (dez) dias úteis. 

 

Igualmente, ainda acerca do prazo, tanto a Lei complementar nº. 75/93, que “dispõe 

sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União”, quanto a 

Resolução nº. 164, de 28 de março de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, que 

regulamenta o Instituto da Recomendação, apesar de não fixarem prazos para resposta, impõe 

que este seja razoável. In verbis: 

 

LCP Nº.75/93 
Art. 6º Compete ao Ministério Público da União: 
[...] 
XX - expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços 
públicos e de relevância pública, bem como ao respeito, aos 
interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando 
prazo razoável para a adoção das providências cabíveis. 
 

 
RESOLUÇÃO CNMP Nº 164/2017 
Art. 8º A recomendação conterá a indicação de prazo razoável para a 
adoção das providências cabíveis, indicando-as de forma clara e 
objetiva. 
 
Parágrafo único. O atendimento da recomendação será apurado nos 
autos do inquérito civil, procedimento administrativo ou preparatório 
em que foi expedida. 

 

O que se nota do Ofício nº 544/2021-GABPR1/AAH/PR/SC é um exacerbamento da 

função do Parquet no exercício de suas atividades, ao tolher o prazo legal da Prefeitura 

Municipal de Florianópolis e da FLORAM para se manifestarem, sob pena de impor-lhes pena 

de responsabilização criminal, administrativa e civil, mesmo sendo de conhecimento amplo 
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que a Recomendação não é medida coercitiva, nos termos da Resolução nº. 164/2017 do 

CNMP e da jurisprudência. 

RESOLUÇÃO CNMP Nº. 164/2017 
Art. 1º A recomendação é instrumento de atuação extrajudicial do 
Ministério Público por intermédio do qual este expõe, em ato formal, 
razões fáticas e jurídicas sobre determinada questão, com o objetivo 
de persuadir o destinatário a praticar ou deixar de praticar 
determinados atos em benefício da melhoria dos serviços públicos e 
de relevância pública ou do respeito aos interesses, direitos e bens 
defendidos pela instituição, atuando, assim, como instrumento de 
prevenção de responsabilidades ou correção de condutas.  
 
Parágrafo único. Por depender do convencimento decorrente de sua 
fundamentação para ser atendida e, assim, alcançar sua plena 
eficácia, A RECOMENDAÇÃO NÃO TEM CARÁTER COERCITIVO. 
[...] 
Art. 4º A recomendação pode ser dirigida, de maneira preventiva ou 
corretiva, preliminar ou definitiva, a qualquer pessoa, física ou 
jurídica, de direito público ou privado, que tenha condições de fazer 
ou deixar de fazer alguma coisa para salvaguardar interesses, direitos 
e bens de que é incumbido o Ministério Público. 
 

 
STF 
DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. 
RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CARÁTER 
IMPOSITIVO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADPF 
187 E ADI 1.969. FALTA DE ADERÊNCIA ENTRE ATO RELAMADO E OS 
PARADIGMAS INVOCADOS. 1. A recomendação expedida pelo 
Ministério Público não se reveste de caráter impositivo, de modo 
que, por si só, não implica desrespeito à autoridade de decisão do 
Supremo Tribunal Federal. 2. A situação dos autos distingue-se dos 
paradigmas invocados (ADPF 187 e ADI 1.969), pois o ato reclamado, 
reconhecendo a gravidade da pandemia causada pelo COVID-19, 
recomendou que se evitasse a realização de eventos com 
aglomeração de pessoas. Não há, assim, relação de estrita aderência 
entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, requisito 
indispensável à viabilidade da reclamação. 3. Agravo interno a que se 
nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, 
do CPC/2015, em caso de decisão unânime. (STF, Rcl 41035 AgR/RJ, 
Min. Rel. Roberto Barroro, T1, DJe 09/09/2020) 

 

Data máxima venia, a imposição insculpida no respectivo ofício, não só afronta os 

princípios basilares constitucionais da ampla-defesa e do contraditório, como também 
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desrespeita a própria função do Ministério Público, que é “zelar pelo efetivo RESPEITO dos 

Poderes Público”1, configurando em conduta vedada nos termos da Lei nº. 13.869/2019: 

 

Art. 1º  Esta Lei define os crimes de abuso de autoridade, cometidos 
por agente público, servidor ou não, que, no exercício de suas 
funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha 
sido atribuído. 
 
§ 1º  As condutas descritas nesta Lei constituem crime de abuso de 
autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade 
específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a 
terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal. 
 
Art. 33.  Exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o 
dever de fazer ou de não fazer, sem expresso amparo legal: 
 
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 

 

De outro turno, no tange a recomendação em sí, exigir a adoção das medidas 

sugeridas pela UFSC, sob o subterfúgio de que inexiste por parte da Prefeitura Municipal de 

Florianópolis e da FLORAM ações que levam a um plano de remediação e mitigação dos danos, 

açoita e deprecia todo o trabalho técnico realizado até o presente momento no exercício da 

defesa do meio ambiente pelo órgão ambental competente. 

 

CONSIDERANDO a ausência de orientação concreta dos órgãos de 
meio ambiente e da Prefeitura de Florianópolis para ações de 
remediação e de mitigação de danos, que se fazem urgentes, bem 
como a existência de uma proposta elaborada pelo Centro de 
Iniciativas Ambientais, Navais e Oceanográficos da Universidade 
Federal de Santa Catarina, para atuação implementação de 
experimento piloto de biorremediação (íntegra em anexo); 

 

Em que pese a notoriedade das medidas adotadas ao caso vertente, amplamente 

veiculado pelos meios de comunicação, cumpre destaca-las, vez que a Prefeitura Municipal de 

Florianópolis  e a FLORAM atuaram de maneira proativa, onde a CASAN, não só restou autuada 

em R$ 15 milhões de Reais pelo dano ambiental causado, como também foi compelida a 

apresentar o devido Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), além das 

                                                           
1
CRFB/1988 

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 
II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados 
nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia; 
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respectivas adequações ao pedido de Licença Ambiental de Operação (LAO) – vide documentos 

anexos. 

 

Desta feita, é contraproducente implantar sumariamente as propostas apresentadas 

pela UFSC em detrimento ao Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) 

previamente apresentado pela CASAN e sob criteriosa análise técnica pelos profissionais da 

FLORAM para sua aprovação e adequação.  

 

Sendo assim, por ora, a Prefeitura Municipal de Florianópolis e a FLORAM, diante do 

exíguo prazo concedido e dos competentes e regulares processos administrativos já 

instaurados e em curso para solução da questão, resta completemante prejudicada a adoção 

da Recomendação exarada por esta DD. Procuradoria. 

 

De qualquer sorte, para a devida instrução do Inquérito Civil Público epigrafado, 

anexa-se a presente resposta a cópia dos procedimentos administrativos adotados pela 

Prefeitura Municipal de Florianópolis e pela FLORAM que permeia o assunto. 

 

Sem mais, renovam-se os votos de elevada estima e apreço. 

 

Att., 

 

RAFAEL POLETTO DOS SANTOS 

PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
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