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PARECER JURÍDICO N. 79/20171  

Processo: 40620/2009 (44043/2016; I 905/2013; OR 

91/FLORAM/SUPAD/GERAD/PROTO/2011; 5223/2009; 904/2013; I 

103133/2011; 36247/2009; 52221/2009; 51590/2010 

 

Autuado: José Ivair Cê 

Trata-se de duas autuações: a primeira 

decorrente de escavação e terraplanagem (AIA n. 

10353/2009); a segunda, relativa ao surgimento de uma casa 

de madeira e outra de alvenaria (AIA n. 15576/2016). 

Intimado pessoalmente e por AR (fls. 02 e 32), 

apresentou defesa somente em relação ao segundo auto de 

infração aduzindo: a)o zoneamento é área verde de lazer; b) 

não há curso d´água; c)que há apenas escoamento de água da 

chuva e nunca houve curso d´água natural; houve 

desmatamento pretérito levada a efeito por terceiros;  

Prazo para alegações finais também foi 

oportunizado (fl. 34). 

Em análise às fotos dos relatórios de 

fiscalização ambiental que acompanham os autos de infração, 

não se percebe a existência de curso d´água natural. E isso 

mesmo havendo um lapso temporal de 7 anos!. 

À fl. 06 do processo OR 

91/FLORAM/SUPAD/GERAD/PROTO/2011, o Gerente de Fiscalização 

afirma que “não há condicionante ambiental (curso d´água, 

                                                 
1 Natureza consultiva 
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topo de morro etc)”, na Servidão Plenitude, local dos 

fatos. Isso já havia sido apontado no RFA n. 869/2009 (fl. 

05 do Processo n. 36247/2009) e no RFA n. 187/2010 (fl. 05 

do Processo n. 52221/2009). 

O contido nas fls. 08-15 do Processo n. 

52221/2009 dá subsídios flagrantes para se entender a 

infração  muito mais  com contornos práticos e repressivos 

do ponto de vista urbanístico do que ambientais. 

Não se estando diante de uma ação ou omissão que 

viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção 

e recuperação do meio ambiente (art. 2.° Decreto 

6514/2008), sugiro a improcedência dos autos de infração n. 

10353/2009 e 15576/2016 , ainda mais quando os fatos são 

também apurados pela SMDU. 

Comunique-se. 

Em 26/07/2017. 

Fernando Sartori 

Procurador do Município 
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JULGAMENTO  EM 1.º GRAU  

 

AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL (AIA) 

 

AIA : 10353/2009 e 15576/2016 

Processo(s) Administrativo(s): 40620/2009 (44043/2016; I 905/2013; 

OR 91/FLORAM/SUPAD/GERAD/PROTO/2011; 5223/2009; 

904/2013; I 103133/2011; 36247/2009; 52221/2009; 51590/2010 

Autuado: José Ivair Cê 

CNPJ/CPF: 853.705-099-72 

Endereço: Servidão Plenitude, 188, Campeche, CEP 88065-090. 

DISPOSITIVO 

 

Considerando o acima esposado, JULGO 

IMPROCEDENTES OS AUTOS DE INFRAÇÃO N. 10353/2009 e 

15576/2016. 

 

 

 

Florianópolis, 26/07/2017. 

 

 

MARIO DAVI BARBOSA 

SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE 


