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PARECER JURÍDICO N. 290/20171  

Processo: 1441/2016, 47528/2016 e 774/2016 

 

Autuado: Rosangela Feio de Lemos Gerhard 

Trata-se de autuação decorrente de “desmatamento de 

800m² em zoneamento APL-E na encosta”. 

Intimada por AR (fls. 08), apresentou defesa 

intempestiva. A autoridade julgadora não tem a obrigação de 

conhecê-la, todavia, no caso em apreço, merece, ao menos, 

atenção para evitar conclusões absurdas. 

Em sua resposta, a Sra. Rosângela refuta a 

responsabilidade pelo dano ambiental e adverte que tomou 

ciência do ilícito apenas quando chegou ao seu conhecimento 

o Aviso de Recebimento contendo o AIA. Ao fim, anexou 

Boletim de Ocorrência relatando o ocorrido.   

Prazo para alegações finais também foi oportunizado 

(fl. 17). 

Salvo melhor juízo, o auto merece ser julgado 

improcedente em relação à autuada porque falta prova 

contundente de ter sido ela a responsável pelo ilícito 

administrativo.  

É valido mencionar que a fiscalização teve oportunidade 

de realizar contradita a fim de confirmar o auto de 

infração lavrado em sua integralidade, porém assim não fez. 

                                                 
r.o 1 Natureza consultiva 
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Pairam dúvidas quanto à autoria da infração, o que motivou 

a remessa do feito à Assessoria Jurídica para orientação 

quanto a esse tema (fl. 9). 

 Nessa toada, sugiro a improcedência do auto de 

infração n. 15472/2016 em face de Rosangela F. L. Gerhard 

por não estar comprovado robustamente (falta de provas) que 

foi ela a perpetradora da degradação noticiada.  

Ato contínuo, sugiro que a fiscalização retorne ao 

local dos fatos para que diligencie e identifique o real 

infrator e lavre novo auto de infração, agora em nome da 

pessoa correta – sem se ater, tão somente, à inscrição 

imobiliária do imóvel.  

Em 26/09/2017. 

 

 

 

Fernando Sartori 

Procurador do Município  
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JULGAMENTO EM 1.º GRAU  

 

AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL (AIA) 

 

AIA : 15472/2016 

Processo(s) Administrativo(s): 1441/2016 

Autuado: Rosangela Feio de Lemos Gerhard 

CNPJ/CPF: 365.135.471-72. 

Endereço: Rua dos Tubarões, n. 285/372 – Ingleses – 

Florianópolis/SC. CEP 88058-690. 

 

 

DISPOSITIVO 

 

Considerando o esposado, JULGO IMPROCEDENTE O 

AUTO DE INFRAÇÃO N. 15472/2016 por haver dúvidas quanto à 

titularidade da infração. Entretanto, ordeno que a fiscalização retorne 

no local dos fatos para localizar o real infrator do dano ambiental e 

lavrar no auto, se possível.  

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

 

Florianópolis, 26/09/2017. 

 

 

MARIO DAVI BARBOSA 

SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE 


