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PARECER JURÍDICO N. 222/20171  

Processo: 36212/2009 

 

Autuado: Jussara Olinger Neves 

Trata-se de autuação, seguida de descumprimento 

de embargo de obra, decorrente de reforma e ampliação 

situada em terreno de marinha. 

Intimado pessoalmente, apresentou defesa 

arguindo a antiguidade da edificação em relação ao Plano 

Diretor revogado, com o permissivo de reconstrução e 

reforma do art. 126 da citada lei. 

À fl. 57, a então Comissão de análise de 

processos administrativos requereu a apresentação das 

condicionantes ambientais que justificasse o processamento 

do feito, o que foi feito (fl. 23). 

O último RFA (n.418/2015) traz que a faixa de 

praia como condicionante ambiental a ser protegida. 

Bem se vê que, no curso do procedimento 

administrativo, o fato ganhou duas descrições possíveis, 

trazendo elementos novos e complementares. Ao que parece, o 

último RFA é o que (pode ou ainda não!) refletir a real 

infração. 

O auto de infração deveria, desde o início, 

conter descrição clara e inequívoca da irregularidade 

                                                 
1 Natureza consultiva 
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constatada .Não foi o ocorrido no caso em tela. 

A primeira autuação foi falha e imperfeita, 

viciando todo o restante do procedimento administrativo, de 

forma que a nulidade se impõe, já que é insanável 

(considera-se vício insanável aquele em que a correção da 

autuação implique modificação do fato descrito no Auto de 

Infração Ambiental – Art. 100, §1.º, Decreto 6514/2008). 

Nesse passo, sugiro nulidade dos autos de 

infração n. 9846/2009 e 10223/2009, sem necessidade de 

lavratura de novo, eis que andamentos dos procedimentos 

administrativos que têm sido levados a efeito pela SMDU 

acarretarão efeito prático – demolição – igual ao que aqui 

se almeja. 

Em 04/09/2017. 

Fernando Sartori 

Procurador do Município 
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JULGAMENTO  EM 1.º GRAU  

 

AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL (AIA) 

 

AIA : 9846/2009 e AIA 10223/2009 

Processo(s) Administrativo(s): 36212/2009 

Autuado: Jussara Olinger Neves 

CNPJ/CPF: 246.354.219-53 

Endereço: Rua Baldicero Filomeno, 6676, Ribeirão da Ilha 

DISPOSITIVO 

 

Considerando o acima esposado, JULGO NULOS OS 

AUTOS DE INFRAÇÃO N. 9846/2009 E 10223/20096. 

Comunique-se 

Após, arquive-se 

 

 

Florianópolis, 04/07/2017. 

 

 

MARIO DAVI BARBOSA 

SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE 


