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CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE 

FLORIANÓPOLIS 
 

   

ENUNCIADO 001/2013-CTJUR 

PRESCRIÇÃO NO ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FLORAM – 

COMDEMA 

O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Florianópolis – COMDEMA, 

com base no artigo 2º e artigo 3º, inciso II da Lei nº 8130, de 11 de janeiro de 2010 e,  

CONSIDERANDO que ficou decidido na Reunião Plenária de 09 de setembro de 2013 

que o COMDEMA adotaria um posicionamento único frente à prescrição intercorrente, 

o que seria definido através de um Enunciado; 

CONSIDERANDO que, conforme previsto no artigo 3º, inciso XIII da Lei nº 8130/2010, 

o COMDEMA é competente para decidir, em instância de recurso, sobre as multas e 

outras penalidades impostas pela Fundação Municipal do Meio Ambiente – FLORAM; 

e 

CONSIDERANDO que este Enunciado foi aprovado pela Reunião Plenária de 23 de 

setembro de 2013; 

 

Resolve o seguinte: 

 

I – O prazo da prescrição intercorrente nos processos administrativos ambientais no 

âmbito do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA é de 3 (três) 

anos, em conformidade com o disposto no Decreto nº 6.514/08 e na Lei nº 9.873/99. 

II – Aplicam-se as normas de prescrição nos processos administrativos ainda que 

anteriores à promulgação do Decreto nº 6.514/08, considerando o teor do artigo 1º, § 

1º, da Lei nº 9.873/99. 

III – Na hipótese de ser constatada expressamente, no curso do processo 

administrativo, a ocorrência, em tese, de infração penal tipificada na Lei nº 9.605/08, 

aplicar-se-ão os prazos previstos na lei penal, de acordo com o art. 21, § 1o, do 

Decreto nº 6.514/08. 

IV – A interrupção da prescrição no âmbito do processo administrativo ambiental dar-

se-á nos moldes do artigo 22 do Decreto nº 6.514/08. Por ocasião dos julgamentos, 

deverão ser analisados se os despachos foram de mero expediente ou se de fato 

impulsionaram o processo, consequentemente desconsiderando os atos de mero 

expediente por parte da Administração. 

V – Para fins de interrupção da prescrição intercorrente, considerar-se-á impulsionado 

o processo quando o despacho analisado efetivamente criar, modificar ou extinguir 

direitos processuais do recorrente no curso do processo administrativo. 
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VI – Verificada a prescrição intercorrente, que poderá ser reconhecida de ofício ou por 

meio da parte interessada, tomar-se-ão as seguintes providências: a) extinção do 

processo com base no auto de infração prescrito; b) remessa dos autos à FLORAM 

com a recomendação de que seja apurada a responsabilidade funcional, caso haja 

indícios de culpa ou dolo de quem deu causa à prescrição; c) remessa a FLORAM 

para a propositura de Ação Civil Pública buscando a reparação dos danos ambientais, 

cuja obrigação é imprescritível, priorizando os casos de maior relevância; d) 

arquivamento administrativo do feito; e) análise da destinação de bens apreendidos 

quando a origem do bem tiver sido ilícita. 

VII – Todas as decisões do COMDEMA nos processos administrativos ambientais, 

inclusive aquelas nas quais a prescrição foi reconhecida, serão publicadas no Diário 

Oficial Eletrônico do Município de Florianópolis, bem como proceder-se-á a intimação 

por ECT – via AR da parte interessada. 

 

Este Enunciado entrará em vigor na data de sua publicação 

 

Florianópolis, 23 de setembro de 2013. 

 

 

Câmara Técnica Jurídica – COMDEMA 

 

 
 


