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PARECER JURÍDICO N. 195/2017
1
 

Processo: 45835/2010 

Autuado: Nilton Ferraz da Silva 

 

Trata-se de autuação referente à instalação de cerca em 

área de marinha. 

 

Cientificado no momento da lavratura do AIA, não apresentou 

defesa e foi oportunizado prazo para apresentação de alegações 

finais (fls. 26).  

 

Entretanto, o auto deve ser julgado nulo, tendo em vista as 

informações carreadas no processo dando conta de estar toda a 

edificação (casa e cerca) inserida dentro dos limites de área de 

preservação permanente(fls. 18-24), não somente a cerca como 

consta na descrição sumária do Auto em epígrafe, o que implica 

modificação do fato descrito.  

 

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 

                                                 
1
 r.o – natureza consultiva 
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regras relativas à prescrição. (grifo nosso). 

(...) 

 

Por conta disso, este órgão entende pela nulidade da 

autuação, sem prejuízo de nova vistoria que deverá ser realizada 

pela fiscalização da Floram para apurar todas as irregularidades 

em área de especial proteção.  

 

Em 23/08/2017. 

 

 
 

Fernando Sartori 

Procurador do Município 
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JULGAMENTO EM 1.º GRAU  

 

AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL (AIA) 

 

AIA : 10047/2010 

Processo(s) Administrativo(s): 45835/2010 

Autuado(a): Nilton Ferraz da Silva  

CNPJ/CPF: 069.017.780-15 

Endereço: Serv. Olimpio Nelson Silveira, n. 197 – Armação – 

Florianópolis/SC. CEP 88066-298.  

 

DISPOSITIVO 

 

Considerando o esposado, JULGO NULO O AUTO DE 

INFRAÇÃO N. 10047/2010, porém ordeno que a fiscalização retorne 

no local dos fatos para lavrar auto de infração em face de todas as 

construções erigidas em área de preservação permanente.  

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

Florianópolis, 23/08/2017. 

 

 

MARIO DAVI BARBOSA 

SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE 


