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PARECER JURÍDICO N. 306/20171 

Processo: 10/2017 e 37123/2017 

Autuado: Jéssyca Maria Garibaldi Walter 

 

Trata-se processo administrativo que apura o Auto de 

infração Ambiental n. 15871, com a seguinte descrição 

sumaria: “Aterro em área de limitação ambiental (banhado) 

medindo 300m²” 

 

Notificada por edital (fls. 13), apresentou defesa. 

Aduziu que não se tratava do seu imóvel, apontando 

existência de outro auto de infração apurando os fatos em 

nome de outra pessoa.  

 

Foi-lhe oportunizado prazo para alegações finais (fl. 

15). 

 

O procedimento seguiu o trâmite processual e durante a 

instrução sobrevieram informações importantes para a 

constatação e apuração do real infrator. 

  

Concluiu-se pela improcedêcia do auto de infração n. 

13244/2014 em desfavor do Sr. Manoel Hercílio Marciano, que 

apurava os mesmos fatos aqui em análise.  

 

Tendo em vista as informações juntadas aos autos, 

dentre as quais, vale dizer, as das fls. 03, PA n. 

413/2015, em que a senhora Jéssica Maria Garibaldi Walter, 

                                                 
1 natureza consultiva. 
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em depoimento a autoridade policial, assume ter sido 

juntamente com sua mãe, a autora do aterro, aliado aos 

documentos (“Contrato de Compra e Venda”) que comprovam 

que, na data da lavratura do AIA em epígrafe, o sr. Manoel, 

já não era mais o possuidor do imóvel, não remanescem 

dúvidas da autoria, com a consequente penalização pela 

infração. 

 

Cabe destacar que a constatação de existência de 

contrato de compra e venda entre a família do Sr. Manoel 

Hercílio Marciano e a Sra. Jéssica Maria Garibaldi Walter, 

reforça a certeza da procedência do auto em nome do Sra. 

Jéssica Maria Garibaldi Walter. Em que pese a referida 

avença seja reconhecidamente de efeito “inter partes”, é 

sabido que tradicionalmente os imóveis, em especial em 

Florianópolis, quase em sua totalidade, são transmitidos 

deste modo, pois poucos imóveis seguem os ditames legais, 

de um imóvel que tenha escritura pública.  

 

Não seria eficiente que a Administração Pública não 

reconhecesse este tipo de transação para efeito de 

consubstanciar provas aos autos para conclusão da autora e 

fatos, em que pese sua questionável legalidade para o fim 

pretendido ( transmissão da posse  por contrato de Compra e 

Venda). 

 

Do mesmo modo, a alegação de que não se trata do mesmo 

imóvel não prospera. Simples análise dos relatórios de 

fiscalização espancam essa argumentação. 
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Logo, é de se manter hígida a autuação da FLORAM. 

  

Premente aquilatar-se o sancionamento devido à luz dos 

critérios do artigo 4.° do Decreto n. 6.514/2008. Sugiro 

sanção em R$ 5.000,00 pela infringência do artigo 48 do 

Decreto 6.514/2008, porque o aterro impede a regeneração 

natural da Mata Atlântica, local especialmente protegido. 

Inaplicam-se minorantes, majorantes ou reincidência.  

 

Ademais, cabível a apresentação de proposta de 

recuperação da área degradada (seja por PRAD ou instrumento 

congênere), no prazo de 90 dias. 

 

Por fim, que sejam mantidos como apensos os Processos 

ns. 1821/2014, 71359/2014 e 4143/2015, aos processos ns. 

10/2017 e 37123/2017. 

 

      Florianópolis, 29/09/2017. 

 

 

 
Fernando Sartori 

Procurador do Município  
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JULGAMENTO EM 1.º GRAU  

AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL (AIA) 

 

 

AIA : 15871/2016 

Processo(s) Administrativo(s): 10/2017 

Autuado(a): Jéssyca Maria Garibaldi Walter 

CNPJ/CPF: 076.653.609-20 

Endereço: Rua João Gonzaga da Costa, n. 664, Saco 

Grande/Florianópolis. CEP 88032-010. 

  

DISPOSITIVO 

Considerando o acima esposado, JULGO 

PROCEDENTE O AUTO DE INFRAÇÃO N. 15871/2016, aplicando 

multa simples no valor de R$ 5.000,00 mil reais. 

 

Ademais, determino a apresentação de proposta de 

recuperação da área degradada (seja por PRAD ou instrumento 

congênere), no prazo de 90 dias. 

Comunique-se a autuada. 

 

 

Florianópolis, 29/09/2017. 

 

 

MARIO DAVI BARBOSA 
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SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE 


