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PARECER JURÍDICO N.367 /2017 

Processo: 35701/2007 

Autuado: Olivia Nicolau Pereira 

 

Trata-se de autuação referente construção de uma edificação 

em área de preservação. 

Há, todavia, prescrição intercorrente no procedimento 

administrativo, verificável entre os despachos das fls. 29 e 30 

(29/03/2010 e 03/03/2015), de forma que cabível o disposto nos 

artigos 3.° e 6.°, ambos da Resolução Comdema n. 001/2016. 

Decreto Federal 6.514/2008 

Art. 21. Prescreve em cinco anos a ação da administração 

objetivando apurar a prática de infrações contra o meio 

ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de 

infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver 

cessado. 

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do 

auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de 

julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício 

ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da 

apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação 

e da reparação dos danos ambientais. 

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 
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Brasileiro. p. 662). 

Pelo exposto, sugiro o reconhecimento da prescrição 

intercorrente no auto de infração, e, arquivamento, sem prejuízo 

de averiguar, no local dos fatos, eventual e novo dano ambiental 

passível de reparação. 

       Florianópolis, 01/11/2017. 

 

 

 
Fernando Sartori 

Procurador do Município  
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JULGAMENTO EM 1.º GRAU  

AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL (AIA) 

 

 

AIA : 7727/2007 

Processo(s) Administrativo(s): 35701/2007 

Autuado: Jupira Soares Edler 

Endereço: Rua Das Pitangas , 190, Ingleses.  CEP: 88058-000  

 

DISPOSITIVO 

 

Considerando o esposado, JULGO PRESCRITO O 

AUTO DE INFRAÇÃO N. 7727/2007. 

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. 

 

Florianópolis, 01/11/2017. 

 

 

 

ALVARO AUGUSTO CASAGRANDE 

SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE 


