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PARECER JURÍDICO N. 246/2017
1
 

Processo: 1400/2017 (37196/2017) 

Autuado: Nelson Pedro Zambon 

 

Trata-se de autuação referente a serviços de escavação em 

um barranco, medindo 72m³, em área zoneada como de preservação 

permanente. 

 

Cientificado por aviso de recebimento (fls. 09), apresentou 

defesa afirmando não ter sido o autuado o responsável pelas 

irregularidades perpetradas em área de preservação permanente. 

Ademais, alegou que a propriedade objeto deste processo estava 

sendo invadida por terceiros de má-fé.  Ao fim , teceu 

considerações jurídicas sobre o auto de infração lavrado contra 

si. 

Embora não oportunizado prazo para alegações finais, é 

nulidade que não traz prejuízo ao autuado. 

 

O auto de improcedência em relação ao Sr. Nelson Pedro 

Zambom se impõe porque não é o real infrator, mas vítima de ação 

de terceiro (Valmir Manoel de Almeida), já identificado pela 

fiscalização da FLORAM e com procedimento apuratório ambiental 

aberto (vide Relatório de Fiscalização n. 699/2017). 

 

Dita o art. 100 e parágrafos do Decreto 6.514/2008: 

Art. 100.  O auto de infração que apresentar vício insanável 

deverá ser declarado nulo pela autoridade 

julgadora competente, que determinará o arquivamento do 

processo, após o pronunciamento do órgão da Procuradoria-

Geral Federal que atua junto à respectiva unidade 

                                                 
1
 r.o – natureza consultiva 
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administrativa da entidade responsável pela autuação. 

(...) 

§ 2
o
  Nos casos em que o auto de infração for declarado nulo 

e estiver caracterizada a conduta ou atividade lesiva ao 

meio ambiente, deverá ser lavrado novo auto, observadas as 

regras relativas à prescrição. (grifo nosso). 

(...) 

Por conta disso, este órgão entende pela improcedência da 

autuação em desfavor do Sr. Nelson Pedro Zambom, sem prejuízo de 

continuidade fiscalizatória no local dos fatos e do procedimento 

em desfavor do real infrator identificado, a fim de coibir 

qualquer irregularidade em área de preservação permanente.  

Comunique-se o Sr. Nelson Zambom. Após, arquive-se.  

 

Em 13/09/2017. 

 

 
 

Fernando Sartori 

Procurador do Município 
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JULGAMENTO EM 1.º GRAU  

 

AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL (AIA) 

 

AIA : 16166/2017 

Processo(s) Administrativo(s): 1400/2017  

Autuado(a): Nelson Pedro Zambon 

CNPJ/CPF: 451.144.209-68 

Endereço: Serv. Marcelino Gonçalves, n. 127 – Monte Verde – 

Florianópolis/SC. CEP 88032-679.  

 

DISPOSITIVO 

 

Considerando o esposado, JULGO IMPROCEDENTE O 

AUTO DE INFRAÇÃO N. 16166/2017 EM REALÇÃO AO AUTUADO 

NELSON PEDRO ZAMBOM. DETERMINO, entretanto, ação 

fiscalizatória determinante no local dos fatos, a fim de apurar todas as 

irregularidades perpetradas em área de preservação permanente.    

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

Arquivem-se os autos. 

Florianópolis, 13/09/2017. 

 

 

MARIO DAVI BARBOSA 

SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE 


