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PARECER JURÍDICO N. 223/20171 

Processo: 48/2015 (4207/2015) 

Autuado: Guilherme Luz Bayer 

Trata-se de autuação pelo corte de árvore sem autorização.  

O auto de Infração foi assinado no momento da sua lavratura 

(fl. 02), ensejando defesa (Processo n. 4207/2015) quando o 

autuado declarou ter efetuado o corte que havia plantado anos 

atrás porque trazia riscos para vizinhos.  

A defesa não teve condão de desconstituir o auto de 

infração ambiental; pelo contrário, ratifica a conduta praticada 

em desconformidade com a legislação ambiental. 

Por conta disso, o Auto de Infração merece ser julgado 

procedente, haja vista falta de prévia autorização por parte do 

infrator para realizar corte ou supressão de vegetação como 

prevê o Decreto Federal 6.514/2008.  

É que esse diploma, em seu art. 53, impõe multa ao agente 

que praticar exploração ou danificar florestas ou quaisquer 

formações nativas, muito embora estejam essas vegetações fora de 

reserva legal (legalmente protegida), sem autorização da 

autoridade competente, caso em apreço. Destarte, o auto de 

infração n. 12293/2014 é escorreito, sem vícios e máculas.  

Porque efetuado o corte de um indivíduo, cabível multa 

simples de R$ 300,00. 

 É o parecer. 

Fernando Sartori 

Procurador do Município 

                                                 
1
 r.o – natureza consultiva 
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JULGAMENTO EM 1.º GRAU 

 

AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL (AIA) 

 

AIA : 12293/2014 

Processo(s) Administrativo(s): 48/2015 (4207/2015) 

Autuado: Guilherme Luz Bayer 

CNPJ/CPF: 716.304.819-04 

Endereço: Rua João Coelho da Costa, 304, Canasvieiras. CEP 88054-

415. 

 

DISPOSITIVO 

 

Considerando o acima esposado, JULGO 

PROCEDENTE O AUTO DE INFRAÇÃO N. 12293/2014, aplicando 

multa simples no valor de R$ 300,00 reais. 

 

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

 

Florianópolis, 04/09/2017. 

 

 

MARIO DAVI BARBOSA 

SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE 


