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PARECER JURÍDICO N. 85/20171 

Processo: 103153/2011 e 103097/2011 

 

Autuado: Maria Lucia Barreto dos Santos 

Trata-se de autuação decorrente de “supressão e corte 

de vegetação em estágio inicial e médio de regeneração da 

mata atlântica”. 

Intimado o autuado por AR (fls. 27), não apresentou 

defesa administrativa.  

Prazo para alegações finais também foi oportunizado 

(fls. 34). 

O auto é nulo. 

Compulsando o que consta à fl. 19 (Relatório do Chefe 

do Departamento da Fiscalização à época dos fatos), tem-se:  

a) existiam 04 processos em curso sobre o mesmo fato e 

local; 

b) após solicitação de nova vistoria, foi constatado 

pelo fiscal que o desmatamento ocorreu em local diverso 

daquele descrito no AIA; 

c) não ser a Sra. Maria Lucia Barreto a responsável 

pela infração e dano, mas sim a Sra. Maria da Rocha; 

d) ao final, sugeriu-se o cancelamento deste AIA, bem 

como dos demais lavrados na área, dado o erro sobre a 

                                                 
r.o 1 Natureza consultiva 
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pessoa autora do suposto desmatamento. 

Comunga a jurisprudência pátria em casos tais: 

  

(PROCESSUAL CIVIL). EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL. ERRO NO AUTO DE INFRAÇÃO. 

RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. - O IBAMA reconheceu 

a insubsistência do auto de infração, pois 

teria sido lavrado contra a pessoa errada. 

Destarte, é evidente que não poderia ter 

continuidade a execução fiscal. - Em relação 

aos honorários advocatícios, foram 

adequadamente fixados, diante do princípio da 

causalidade, pois a parte foi obrigada a 

contratar advogado para defender-se. - 

Remessa oficial improvida. 

 

(TRF-5 - REOAC: 243798 PE 0004459-

35.2001.4.05.0000, Relator: Desembargador 

Federal Cesar Carvalho (Substituto), Data de 

Julgamento: 30/07/2009, Terceira Turma, Data 

de Publicação: Fonte: Diário da Justiça - 

Data: 21/08/2009 - Página: 329 - Nº: 160 - 

Ano: 2009. (grifo nosso). 

   

Pelo exposto, sugiro a nulidade do auto de infração n. 

11732 por estar eivado de vício insanável, conforme prevê o 

art. 100, §1.°, do Decreto Federal 6.514/08. 

 Recomendo, todavia, que o Departamento de Fiscalização 

seja informado da decisão e subsidie o presente 

procedimento de informação no que tange ao deslinde da 

apuração do dano ambiental supostamente realizado no local 

dos fatos (se foi responsabilizado o real infrator), sem 
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prejuízo das regras da prescrição. 

Em 28/07/2017. 

 

 
 

Fernando Sartori 

Procurador do Município  
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JULGAMENTO EM 1.º GRAU  

 

AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL (AIA) 

 

AIA : 11732 

Processo(s) Administrativo(s): 103153/2011 

Autuado(a): Maria Lucia Barreto dos Santos 

CNPJ/CPF: 442.826.219-15 

Endereço: Rua Alves de Brito, n. 43, apto 02 – Centro – 

Florianópolis/SC. CEP 88015-440.  

 

 

DISPOSITIVO 

 

Considerando o acima esposado, JULGO NULO O 

AUTO DE INFRAÇÃO N. 11732, tendo em vista que este se encontra 

eivado de vício insanável.   

Intime-se o(a) autuado(a). 

Após, ao Departamento de Fiscalização para as 

providências acima, observada as regras da prescrição. 

 

Florianópolis, 28/07/2017. 

 

 

 

 

 

MARIO DAVI BARBOSA 

SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE 


