
 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE FLORIANÓPOLIS 

Rua Fel ipe Schmidt ,  n .  1320 -  5 º Andar 
Centro,  F lor ianópol is /SC, CEP.:  88.010 -002 -  Tel . :  (48)3251 -6524. 
 
 

 

 

PARECER JURÍDICO N. 162/2017
1
 

Processo: 535/2013 e 42623/2013 

Autuado: Dirceu Stefani 

 

Trata-se de autuação por realização de aterro em área 

estabilizadora de mangue e ao lado de um curso d’água 

canalizado. 

 

Cientificado por AR (fls. 09), apresentou defesa e foi 

oportunizado prazo para apresentação de alegações finais (fls. 

17).  

 

 Em sua resposta, discordando das sanções impostas, arguiu 

não ter sido ele o responsável pelas obras no curso d’água 

existente, tampouco nas adjacências, tendo em vista seu terreno 

não fazer extrema com área estabilizadora de mangue, como fora 

especulado pelo fiscal na autuação. Por fim, reclamou de não ter 

sido abordado no dia dos fatos pelo fiscal autuante, suscitou 

estranheza por não ter sido notificado no momento da autuação 

pelos responsáveis e levantou suposto ato de má-fé, haja vista, 

ter tido os fiscais, oportunidade para orientá-lo no momento da 

lavratura do auto de infração, porém, não o fizeram.  

 

A Fundação do meio ambiente, provocada pelo sustentado na 

defesa, em “contradita”, emitiu parecer confirmando, de fato, a 

descaracterização do curso d’água natural existente nas 

proximidades do imóvel autuado por conta da antropização que o 

local sofrera, bem como constatou que o local onde fora 

realizado o aterro abrange uma área que não era recoberta pela 

vegetação de mangue, sendo assim não haveria restrições 

                                                 
1
 r.o – natureza consultiva 
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ambientais incidentes nessa apuração administrativa. 

Diante do exposto, o auto de infração merece ser julgado 

improcedente, uma vez que o local dos fatos não encontra 

características ambientais de preservação a ser protegida. 

 

Em 16/08/2017. 

 

 
 

Fernando Sartori 

Procurador do Município 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE FLORIANÓPOLIS 

Rua Fel ipe Schmidt ,  n .  1320 -  5 º Andar 
Centro,  F lor ianópol is /SC, CEP.:  88.010 -002 -  Tel . :  (48)3251 -6524. 
 
 

 

 

 

JULGAMENTO EM 1.º GRAU  

 

AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL (AIA) 

 

AIA : 12340/2013 

Processo(s) Administrativo(s): 535/2013 e 42623/2013 

Autuado(a): Dirceu Stefani  

CNPJ/CPF: 341.508.039-00 

Endereço: Serv. Caminho da Cruz, n. 61 – Monte Verde – 

Florianópolis/SC. CEP 88032-650.  

 

 

Considerando o esposado, JULGO IMPROCEDENTE O 

AUTO DE INFRAÇÃO N. 12340/2013, por não haver característica 

ambiental a ser protegida no trecho do imóvel objeto deste processo.  

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

Florianópolis, 09/08/2017. 

 

 

 

MARIO DAVI BARBOSA 

SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE 


