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PARECER JURÍDICO N. 198/2017
1
 

Processo: 45849/2010 (47241/2010) 

Autuado: Marcos Olinto de Campos 

 

Trata-se de autuação referente à instalação de cerca em 

área de marinha. 

 

Cientificado no momento da lavratura do AIA, apresentou 

defesa aduzindo estar a cerca dentro de sua propriedade; b)em 

razão de ressaca ocorrida na praia da Armação, a anterior cerca 

foi levada pela força das marés e seu terreno ficou desprotegido 

e sujeito a ações de terceiros, motivo pelo qual levantou a 

atual cerca - objeto da autuação;  

 

Foi oportunizado prazo para apresentação de alegações 

finais (fls. 28).  

 

O auto de infração é nulo. 

 

Estar em terreno de marinha sem associação ao prejuízo de 

uma condicionante ambiental não configura um ilícito 

administrativo ambiental, embora configure infração 

administrativa urbanística, se não houver o licenciamento 

municipal nesse último caso. 

 

No caso em apreço, a caracterização ambiental violada não 

se extrai da descrição sumária do auto de infração nem do 

Relatório de Fiscalização que o acompanha, somente vindo à lume 

com a Folha de Rotina das fls. 21-26v, oportunidade que se 

atestou se situar a cerca em duna frontal coberta por vegetação 

                                                 
1
 r.o – natureza consultiva 
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que a fixa (restinga). Destarte, a imputação (instalação de 

cerca em área de marinha) foi aquém da que seria devida. 

Agregar, depois da lavratura do auto de infração, o elemento 

ecológico degradado implica modificação do fato descrito, 

ferindo ampla defesa e contraditório.  

 

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 

administrativa da entidade responsável pela autuação. 

§ 1o  Para os efeitos do caput, considera-se vício 

insanável aquele em que a correção da autuação implica 

modificação do fato descrito no auto de infração. 

§ 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 nulidade da 

autuação, sem prejuízo de, a critério da autoridade 

fiscalizadora: 

 

a)nova vistoria que deverá ser realizada pela fiscalização 

da Floram para apurar todas as irregularidades em área de 

especial proteção (dunas e vegetação fixadora, qual seja, 

restinga), incluindo a escadaria que dá acesso ao imóvel (foto 

07 da fl. 26),  sob as penas do artigo 74 do Decreto 6.514/2008; 

ou 
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b) exigir do autuado o atendimento de exigências 

regulamentares, no caso, a instalação de cerca de baixo impacto 

ambiental, segundo a Instrução Normativa n. 003/2009, sob as 

penas do artigo 80 do Decreto 6.514/2008 

 

Em 23/08/2017. 

 

 
 

Fernando Sartori 

Procurador do Município 
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JULGAMENTO EM 1.º GRAU  

 

AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL (AIA) 

 

AIA : 10048/2010 

Processo(s) Administrativo(s): 45849/2010 

Autuado(a): Marcos Olinto de Campos  

CNPJ/CPF: 054.239.889-34 

Endereço: Rua Hermes Guedes da Fonseca, 505, Armação.  

 

DISPOSITIVO 

 

Considerando o esposado, JULGO NULO O AUTO DE 

INFRAÇÃO N. 10048/2010. 

Ordeno, porém, que a fiscalização retorne no local dos 

fatos, segundo sua discricionariedade e conveniência, ou para apurar 

todas as irregularidades em área de especial proteção (dunas e 

vegetação fixadora, qual seja, restinga), incluindo a escadaria que dá 

acesso ao imóvel (foto 07 da fl. 26), sob as penas do artigo 74 do 

Decreto 6.514/2008, ou exigir do autuado o atendimento de exigências 

regulamentares, no caso, a instalação de cerca e escadaria de baixo 

impacto ambiental, segundo a Instrução Normativa n. 003/2009, sob as 

penas do artigo 80 do Decreto 6.514/2008. 

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

Florianópolis, 23/08/2017. 

 

MARIO DAVI BARBOSA 

SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE 


