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PARECER JURÍDICO N. 171/2017 

Processo: 1438/2016 53280/2016 

Autuado: Petronilha Martins 

 

Trata-se de autuação contendo a seguinte descrição 

sumária: “Edificação de casa de alvenaria com dois pisos em 

faixa marginal de curso d’ água”. 

 

Intimada por AR (fl. 16 verso), apresentou defesa o 

senhor Valdir Manoel José (Processo n. 53280/2016), aduzindo, 

ser o real proprietário do imóvel. Mais à frente, alegou estar a 

mais de trinta e dois metros do referido curso d’água. 

 

Foi-lhe oportunizado prazo para alegações finais (fl. 

24). 

Há, todavia, questão de ordem.  

 

Sem adentrar ao mérito da titularidade do imóvel a época 

da infração, que por si, seria elemento plausível para a 

discussão sobre a higidez do auto, emerge questão de fato e 

direito. No que diz respeito, à alegação da distância da 

edificação em relação ao curso d’água, que é a infração em 

comento, e, estando à edificação a mais de trinta metros do 

curso d’água, não estaria caracterizada a infração imputada à 

autuada. 

  

Assim, instada pela defesa, o Chefe de Departamento da 

Fiscalização, determinou as fl. 19, que se realizasse a medição 

da edificação até o curso d’água, tendo por resposta a folha de 

Rotina n. 487/2016, fl. n. 21. O informe diz que a edificação 

está a 34 metros do curso d’água. 
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Diante do exposto, e tendo em vista que o curso d’água 

no local da suposta infração é aquele definido no artigo 4º 

inciso I, da lei federal n. 12.651/2012, não resta outra opção, 

que não, o cancelamento do Auto de infração n. 15602/2016, por 

atipicidade da conduta descrita no AIA em epígrafe. 

  

Pelo exposto, sugiro a improcedência do auto de infração 

debatido, e, após, arquivamento do processo. 

Em 17/08/2017. 

 

Fernando Sartori 

Procurador do Município 
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JULGAMENTO EM 1.º GRAU  

 

AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL (AIA) 

 

 

AIA : 15602 

Processo(s) Administrativo(s): I 001438/2016 e 53280/2016 

Autuada: Petronilha Martins 

Endereço: Servidão Beira Rio, 49, Rio Tavares, CEP 88048-280 

 

DISPOSITIVO 

 

Considerando o esposado, JULGO PELA 

IMPROCEDÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO N. 15602/2016. 

 

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

Após, arquivem-se os autos.   

 

 

Florianópolis, 17/08/2017. 

 

MARIO DAVI BARBOSA 

SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE 


