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PARECER JURÍDICO N. 311/20171 

Processo: 907/2014 

Autuado: Daniel da Costa Xavier 

 

Trata-se de autuação pelo corte de 46 árvores nativas de 

pequeno e médio porte.  

  

Intimado por AR (fls. 10), não foi encontrado. Foi 

cientificado através de edital, tal como prevê o artigo 96 do 

Decreto Federal 6.514/08.   

 

Pois bem. 

 

A autoria é incerta. Deu-se em desfavor ao autuado unica-

mente porque, em consulta ao “Geoprocessamento da Prefeitura”, 

figura como proprietário da gleba, o que não significa sua omis-

são nem sequer ação que concorrem para o ilícito administrativo 

perpetrado. 

 

Há de se convir que qualquer um poderia ter praticado o 

ilícito apurado porque, segundo se narra no Relatório de Fisca-

lização anexo, “não havia pessoas no local [no momento da chega-

da dos fiscais” e o “terreno é baldio”, ou seja, sujeito a in-

tervenções de terceiros sem a anuência e chancela do autuado 

proprietário. 

 

No mais, quando diligenciado novo endereço para notificação 

(fl. 14), vizinhos informaram que o Sr. Daniel da Costa Xavier 

“vendeu o apartamento há vários anos e não souberam informar seu 

paradeiro”. Uma coisa é certa: a devastação das espécies não te-

                                                 
1
 r.o – natureza consultiva 
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ve por objetivo dar lugar a algum empreendimento [edificação] do 

autuado, eis que se narra que a vegetação local se recupera es-

pontaneamente (fl. 23). 

 

Nesse passo, sugiro a improcedência do AIA lavrado em de-

trimento do Sr. Daniel da Costa Xavier, sem descurar de fiscali-

zações periódicas no local dos fatos, até mesmo para apurar a 

autoria que, no presente feito, se mostrou incerta, bem como no-

vas infrações administrativas. 

 

Florianópolis, 02 de outubro de 2017. 

 

 
 
 

Fernando Sartori 

Procurador do Município 
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JULGAMENTO EM 1.º GRAU 

AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL (AIA) 

 

AIA : 13308/2014 

Processo(s) Administrativo(s): 907/2014  

Autuado: Daniel da Costa Xavier  

CNPJ/CPF: 030.722.299-37 

Endereço: Rua Martinho de Haro, n. 729 – Ingleses/SC. CEP 88058-

540. 

 

DISPOSITIVO 

 

Considerando o acima esposado, JULGO 

IMPROCEDENTE O AUTO DE INFRAÇÃO N. 13308/2014 em 

desfavor do autuado. 

 

Comunique-se o(a) autuado(a) por edital 

 

Florianópolis, 02/10/2017. 

 

 

MARIO DAVI BARBOSA 

SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE 


