
 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE FLORIANÓPOLIS 

Rua Fel ipe Schmidt ,  n .  1320 -  5 º Andar 
Centro,  F lor ianópol is /SC, CEP.:  88.010 -002 -  Tel . :  (48)3251 -6524. 
 
 

 

PARECER JURÍDICO N.382 /2017 

Processo: 22968/2006 

Autuado: Renato Seemann  

 

Trata-se de autuação referente à “abertura de acesso em 

área verde de lazer”, no Rio Tavares (AIA 5882/2006). Mais à 

frente, novo Auto de Infração, por descumprimento à suspensão de 

atividade imposta. 

Há, todavia, prescrição intercorrente no procedimento 

administrativo, verificável entre os despachos das fls. 47 e 49 

(23/01/2009 e 18/05/2012), meros encaminhamentos internos, de 

forma que cabível o disposto nos artigos 3.° e 6.°, ambos da 

Resolução Comdema n. 001/2016. 

O instituto da prescrição está intimamente ligado ao 

princípio da segurança jurídica, pois busca dar estabilidade às 

situações consolidadas pelo tempo. Nos dizeres de Hely Lopes 

Meirelles, “a prescrição administrativa opera a preclusão da 

oportunidade de atuação do Poder Público sobre matéria sujeita à 

sua apreciação”. (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo 

Brasileiro. p. 662). 

Pelo exposto, sugiro o reconhecimento da prescrição 

intercorrente no auto de infração sem prejuízo de averiguar, no 

local dos fatos, eventual e novo dano ambiental passível de 

reparação e autuação e sem se olvidar da aplicação do contido na 

parte final do parágrafo segundo do art. 21 do Decreto Federal 

6.514/08. 

Além do que, segundo a Folha de Rotina da fl. 47, pairam 

dúvidas sobre a autoria, o que já levaria, no mínimo, à 
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anulação/improcedência da autuação em desfavor do Sr. Renato 

Seemann. 

Recomendo, todavia, o envio do feito à SMDU para apuração 

sob o ponto de vista urbanístico da infração (loteamento 

informal e arruamento ilegal). 

       Florianópolis, 08/11/2017. 

 
Fernando Sartori 

Procurador do Município  
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JULGAMENTO EM 1.º GRAU  

AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL (AIA) 

 

 

AIA : 5582/2006 e 8612/2008 

Processo(s) Administrativo(s): 22968/2006 

Autuado: Renato Seeman  

Endereço: Rua Osvaldo Cruz, 464, Estreito. 

 

DISPOSITIVO 

 

Considerando o esposado, JULGO PRESCRITOS OS 

AUTOS DE INFRAÇÃO N. 5582/2006 e 8612/2008. 

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

À DIFIS para averiguação de eventual e novo dano  

ambiental passível de autuação e reparação no local dos fatos. 

Após, a SMDU para, querendo, iniciar procedimento de 

sua alçada. 

 

Florianópolis, 08/11/2017. 

 

 

 

ALVARO AUGUSTO CASAGRANDE 

SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE 


