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PARECER JURÍDICO N. 239/20171 

Processo: 1528/2014 

 

Autuado: Hermano Beilke Vianna 

 

Trata-se de auto de infração lavrado nos seguintes 

termos: em desacordo a autorização de n. 239/2014 – DELIC 

(corte de um Flamboyant). 

 

Foram oportunizados prazos para apresentação da defesa, 

bem como para alegações finais (fls. 13).  

 

Provocada pela defesa do infrator, verificou-se a 

necessidade de remeter os autos à Diretoria de 

Licenciamento (fls. 18) para que fosse confeccionado 

Parecer Técnico no sentido de subsidiar eventual hipótese 

de conversão da multa pecuniária em prestação de serviço e 

melhorias ao meio ambiente.  

 

 Em resposta, concluiu-se viável a compensação 

ambiental solicitada, nos termos e sob as condições 

impostas no Parecer Técnico das fls. 14-15, sobretudo 

quanto à obediência ao Decreto Municipal 328/1988. 

 

 Não se pode, entretanto, descurar que a infração 

ocorreu e sua autoria e materialidade são certas e estreme 

de dúvidas, porque se extrapolou a autorização n. 239/2014 

concedida. Por corolário, o auto de infração merece ser 

                                                 
1   r.o – natureza consultiva. 
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julgado procedente incurso que está na conduta vedada pelo 

artigo 52 do Decreto 6.514/2008. 

 

Todavia, amparado no Parecer Técnico mencionado, sugiro 

a conversão da multa pecuniária cabível (R$ 1.000,00) pela 

prestação de serviços e melhorias ao meio ambiente (art. 

139 do Decreto 6.514/08), devendo o infrator, no prazo de 

30 dias: 

 

a) doar, no mínimo, 20 mudas nativas, nos moldes 

estabelecidos futuramente com a Divisão de Praças e 

Áreas Verdes (DIPAVE), que deverá determinar, 

mediante Termo de Compromisso a ser firmado, os 

locais de plantio, as espécies botânicas e o tamanho 

adequado das mudas para os respectivos locais em que 

serão plantadas. 

 

Cumpre ressaltar que a não observância do disposto 

nesta análise sujeitará o autuado à penalidade descrita na 

letra do art. 83 do mesmo dispositivo legal federal.  

 

O requerente deverá apresentar esse parecer na DIPAVE 

(Floram), sem prejuízo de anexar no processo comprovante de 

doação/plantio assinado pelo responsável técnico 

competente, após a realização da compensação ambiental.  

      Florianópolis, 06/09/2017. 

 
Fernando Sartori 

Procurador do Município  
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JULGAMENTO EM 1.º GRAU  

AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL (AIA) 

AIA : 13809/2014 

Processo(s) Administrativo(s): 1528/2014 

Autuado(a): Hermano Beilke Vianna 

CNPJ/CPF: 002.249.449-91 

Endereço: Rua Felipe Schmidt, n. 849 – Centro/Florianópolis. CEP 

88010-000. 

  

DISPOSITIVO 

Considerando o esposado, JULGO PROCEDENTE O 

AUTO DE INFRAÇÃO N. 13809/2014. Converto a multa simples 

cabível (R$ 1.000,00) pela infringência do art. 52 do Decreto 6.514/08 

em serviços de prestação e melhorias ao meio ambiente, conforme 

art. 139, caput do Decreto 6.514/08. Ficará a cargo do autuado, 

no prazo de 30 dias (art. 144, §1.º, Decreto 6.514/2008), realizar a 

doação de 20 espécies na forma prescrita no Parecer Técnico n. 

1058/2017, sob pena de nova autuação (art. 83 do Decreto n. 

6.514/2008). 

Intime-se o autuado. 

Florianópolis, 06/09/2017. 

 

 

MARIO DAVI BARBOSA 

SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE 


