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PARECER JURÍDICO N.357/2017 

Processo: 445/2013 (39778/2013, 62018/2013) 

Autuado: Eledinalva Guimarães Ferreira 

 

Trata-se de uma fiscalização determinada pela Chefia de 

Divisão que resultou na exigência de se retirar, no prazo de 07 

dias, toda cerca de mourões cimentados, tela e dois portões de 

madeira, mais a vegetação exótica, tudo sobre a restinga da 

Praia da Cachoeira do Bom Jesus (art. 80 do Decreto 6514/2008). 

 

Intimada por A.R (fl. 08) apresentou defesa tempestiva 

argumentando: a)os mourões e portões estão dentro da propriedade 

da requerente, não gerando nenhum dano à vegetação de restinga; 

b)não agiu dolosamente; c) não introduziu plantas exóticas no 

local e a sua retirada compete ao próprio órgão ambiental; d)os 

danos são provocados por terceiros. 

 

Prazo para alegações finais foi oportunizado (fl. 22). 

 

Segundo a Resolução do Conama n°. 261/1999 (Brasil, 

1999), entende restinga como 

 

Um conjunto de ecossistemas que compreende comunidades 

vegetais florística e fisionomicamente distintas, 

situadas em terrenos predominantemente arenosos, de 

origens marinha, fluvial, lagunar, eólica ou combinações 

destas, de idade quaternária, em geral com solos pouco 

desenvolvidos. Estas comunidades vegetais formam um 

complexo vegetacional edáfico e pioneiro, que depende 

mais da natureza do sol que do clima, encontrando-se em 

praias, cordões arenosos, dunas e depressões associadas, 

planícies e terraços. 

 

O Código Florestal Brasileiro garantiu sua proteção 

porque as restingas precisam continuar exercendo a sua 
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importante função ambiental de fixar dunas e estabilizar 

manguezais. É considerada área de preservação permanente 

significando impossibilidade de sua ocupação e/ou devastação. 

 

No caso em apreço, a Folha de Rotina n. 413/2015 (fls. 

13-19), em vistoria e em caráter de contradita, corroborando o 

Relatório de Fiscalização Ambiental das fls. 03-05, constatou 

que: “o espaço no limite de fundos do imóvel apresenta formação 

característica do ambiente de orla, qual seja: feição de duna 

frontal de pequena amplitude recoberta de vegetação fixadora de 

duna, típica deste ambiente, caracterizada como vegetação de 

restinga Herbácea”. 

 

Mais à frente, atestou: (...) “nessa faixa também se 

observou a ocorrência de espécies exóticas como gramíneas, Iuca, 

Espada de São Jorge, Agave, Amendoeira e Cicas entremeadas na 

duna”, fator contaminante da vegetação nativa. 

 

Em síntese, há dano, de forma que, no ponto, a defesa 

não merece acolhida. Aliás, a imputação se restringe aos objetos 

da autuação contidos na descrição sumária do auto, de forma que 

fora de cogitação se eximir de sanções suscitando a conduta 

lesiva de terceiros, como fez na petição do apenso n. 62018/2013 

(que merece igual reprimenda, diga-se de passagem).  

 

De outro giro, o autuado narra não ter havido uma 

conduta deliberada para prejudicar o meio ambiente local.  

 

As infrações administrativas de cunho ambiental exigem, 

conforme jurisprudência, dolo ou culpa. Eis: 

 

PROCESSUAL  CIVIL. ADMINISTRATIVO. DANO 
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AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO.RESPONSABILIDADE  

ADMINISTRATIVA. EXIGÊNCIA DE DOLO OU CULPA. 

MULTA.CABIMENTO   EM   TESE.    

1.   Segundo   o   acórdão   recorrido,  "a 

responsabilidade   administrativa   ambiental  é  

fundada  no  risco administrativo,  respondendo, 

portanto, o transgressor das normas de proteção  

ao  meio  ambiente  independentemente de culpa 

lato senso, como   ocorre   no   âmbito  da  

responsabilidade  civil  por  danos ambientais" 

(e-STJ fl. 997). 

2.   Nos   termos   da   jurisprudência   do   

STJ,   como  regra  a responsabilidade    

administrativa   ambiental   apresenta   caráter 

subjetivo, exigindo dolo ou culpa para sua 

configuração.Precrdentes: REsp  1.401.500  Rel.  

Ministro  Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

13/9/2016,  AgRg  no  AREsp  62.584/RJ, Rel. 

Ministro Sérgio Kukina, Rel.  p/  acórdão  

Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, 

DJe 7/10/2015, REsp 1.251.697/PR, Rel. Ministro. 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 

17/4/2012. 

3. Recurso Especial parcialmente provido. (REsp 

1640243/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 

27/04/2017) (grifo nosso). 

 

Assim, ainda que a autuada não tenha dolosamente 

praticado a infração administrativa, não tomou a cautela mínima 

de consultar o órgão ambiental municipal sobre as intervenções 

que patrocinou na área de preservação permanente (restinga), 

ainda mais quando é admitida a construção e manutenção de cercas 

desde que sejam de baixo impacto ambiental (art.3.º, X, “f” c/c 

art. 8.º, ambos do Código Florestal). Enfim, remanesce a culpa 

como causa adequada para o evento danoso. 

 

O auto de infração procede, portanto. 

 

Premente aquilatar-se o sancionamento devido à luz dos 
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critérios do artigo 4.° do Decreto n. 6.514/2008 e dos Anexos da 

Portaria n. 170/2013/GABP-FATMA/BPMA-SC, de outubro de 2013. 

Sob esse prisma, no caso em apreço, resulta que o 

nível de gravidade é Médio I, eis que: a)a conduta foi intencio-

nal porque lhe era possível conhecer das proibições das leis am-

bientais (20); b)os efeitos são reversíveis em curto prazo, até 

porque ausentes elementos para se aferir serem de médio ou longo 

prazo, quiçá irreversíveis(20); c)não houve efeitos deletérios 

para a saúde pública (0). 

Transportando ao “Quadro de Valoração por Artigo” da 

aludida Portaria e tendo em vista a ausência de elementos para 

se dimensionar a capacidade econômica do autuado, sugiro sanção 

em R$ 3.000,00 pela infringência do artigo 80 do Decreto 

6.514/2008, até porque inaplicáveis minorantes, majorantes ou 

reincidência. 

Ademais, cabível a retirada de toda cerca de mourões 

cimentados, tela e os dois portões de madeira, mais a vegetação 

exótica, no prazo de 30 dias, seguida da apresentação de pro-

posta de recuperação da área degradada (seja por PRAD ou 

instrumento congênere), no prazo de 90 dias. 

Com fulcro no artigo 123 do Decreto 6514/2008, reco-

mendo também a aplicação de multa diária no valor de R$ 100,00 

(parâmetros do citado Decreto) até a comprovação da remoção de 

tais estruturas. 

Em 30/10/2017. 

Fernando Sartori 

Procurador do Município 
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JULGAMENTO EM 1.º GRAU 

AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL (AIA) 

 

AIA : 7334/2010 

Processo(s) Administrativo(s): 445/2013 

Autuado: Eledinalva Guimarães Ferreira 

CNPJ/CPF: 359.798.878-49 

Endereço: Rua Avenida Rubens de Arruda Ramos , 1362, Centro, CEP 

88015-700. 

 

DISPOSITIVO 

 

Considerando o acima esposado, JULGO 

PROCEDENTE O AUTO DE INFRAÇÃO N. 7334/2013, aplicando 

multa simples no valor de R$ 3.000,00 reais e multa diária no importe 

de R$ 100,00 para remoção de tais estruturas, após o trigésimo dia 

contado da intimação dessa decisão.  

Por último, determino a retirada de toda cerca de 

mourões cimentados, tela e os dois portões de madeira, mais a 

vegetação exótica, no prazo de 30 dias, seguida da apresentação de 

proposta de recuperação da área degradada (seja por PRAD ou 

instrumento congênere), no prazo de 90 dias. 

 

Comunique-se a autuada. 

Florianópolis, 30/10/2017. 

 

ALVARO AUGUSTO CASAGRANDE 

SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE 


