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PARECER JURÍDICO N.288 /2017  

Processo: 1881/2016 (76871/2016) 

Autuado: Maria Lúcia Ometto 

Trata-se de autuação por edificação de alvenaria em 

área de preservação permanente (duna), no Campeche, seguida 

da lavratura por descumprimento ao embargo imposto. 

Foram apresentadas defesas tempestivas e 

oportunizado prazo para alegações finais. 

Em sua resposta (processo apenso), afirmou ter 

alienado a terra nua anteriormente à lavratura do auto, 

sendo irresponsável pelas infrações. 

De fato, fez-se juntada de um contrato de compra e 

venda, datado de 12 de fevereiro de 2015, anteriormente à 

lavratura dos dois autos de infração, que são de agosto de 

2016. Ainda, consta que o objeto do contrato era a compra e 

venda de um terreno, sem menção a quaisquer acessões 

físicas existentes. 

Sugiro improcedência da autuação em relação a Sra. 

Maria Lúcia Ometto e remessa à Fiscalização para que 

proceda a uma nova autuação em desfavor daquele que ocupa o 

imóvel edificado degradador das dunas, área de preservação 

permanente por disposição de lei municipal. 

 

      Florianópolis, 26/09/2017. 

 

 

Fernando Sartori 

Procurador do Município  
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JULGAMENTO EM 1.º GRAU  

AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL (AIA) 

 

AIA : 15573/2016 e 15842/2016 

Processo(s) Administrativo(s): 1881/2016 

Autuado: Maria Lúcia Ometto 

CNPJ/CPF: 055.630.548-53 

Endereço: Rua Felipe Siqueira, 16, Santa Luzia, Bragança Paulista, SP. 

CEP 12919494 

DISPOSITIVO 

 

 

Considerando o acima esposado, JULGO 

IMPROCEDENTES OS AUTOS DE INFRAÇÃO N. 15573/2016 e 

15842/2016 em relação à autuada. 

Intime-se  

Remeta-se à Fiscalização para que proceda a uma nova 

autuação em desfavor daquele que ocupa o imóvel edificado degradador 

das dunas. 

 

Florianópolis, 26/09/2017. 

 

 

MARIO DAVI BARBOSA 

SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE 


