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PARECER JURÍDICO N. 345/20171 

Processo: 110155/2011 

Autuado: Oscar Alberto Batista 

 

Trata-se de autuação pela construção de casa e acampamento 

às margens da Lagoa.  

 

Intimado no momento da lavratura do AIA (fls. 02) – não 

apresentou defesa, suportando, daí, ainda mais, o efeitos da 

presunção de legalidade e veracidade de que goza a autuação. 

 

Prazo para alegações finais foi oportunizado (fl. 40). 

 

Pois bem. 

 

Preliminarmente, atento ao deduzido à fl. 22 indico, desde 

já, recomendo que o julgamento desta análise seja publicado em 

edital porque o paradeiro do autuado é incerto. Nesse vértice, 

aduz o diploma legal 6.514/08 no art. 96: 

 

§ 1o  O autuado será intimado da lavratura do 

auto de infração pelas seguintes formas: 

IV - por edital, se estiver o infrator autuado 

em lugar incerto, não sabido ou se não for 

localizado no endereço.  

 

Por outro giro, a materialidade da infração se extrai de 

todo o contexto extraído dos autos do processo, especialmente 

das fotos da fl. 05. A impropriedade das edificações 

relativamente ao zoneamento é incontestável. 

                                                 
1
  r.o – natureza consultiva. 
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E, no mais, (...)”o descumprimento da legislação que 

institui e regula áreas de preservação permanente e de proteção 

integral, por si só, faz presumir o dano ecológico, porquanto, 

se assim não fosse, "o dispositivo não teria razão de ser, 

perdendo de vista seu objetivo, qual seja o de preservar o meio 

ambiente" (ED em AC n. 1998.013188-0, rel. Des. Francisco 

Oliveira Filho, j. 17.3.2003). (grifo nosso). 

 

Nesse passo, não se tem notícia de qualquer chancela 

administrativa municipal prévia (alvarás, licenças etc) para a 

edificação, de forma que (...), "a falta da licença basta para 

caracterizar a clandestinidade da obra, não restando outra 

alternativa senão a sua remoção, no intuito de preservar o meio 

ambiente local" (RN n. 2007.047550-7, rel. Des. Cid Goulart, j. 

7.10.2008). 

 

Logo, é de se manter hígida a autuação da FLORAM. 

  

Premente aquilatar-se o sancionamento devido à luz dos 

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 intencional porque 

lhe era possível conhecer das proibições das leis ambientais 

(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). 
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Assim, transportando ao “Quadro de Valoração por Artigo” da 

Portaria n. 170/2013/GABP-FATMA/BPMA-SC e tendo em vista a 

ausência de elementos para se dimensionar a capacidade econômica 

do autuado, sugiro sanção em R$ 10.500,00 pela infringência do 

artigo 74 do Decreto 6.514/2008, até porque inaplicáveis 

minorantes, majorantes ou reincidência. 

 

Também fica obrigado à apresentação de proposta de 

recuperação da área degradada (seja por PRAD ou instrumento 

congênere), no prazo de 90 dias. 

 

Por último, o autuado ficará com o encargo de ressarcir à 

Administração Pública pelos custos da demolição administrativa 

levada a efeito (valores expressos à fls. 35-36). 

 

 

Em 30/10/2017. 

 

 
 

Fernando Sartori 

Procurador do Município 
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JULGAMENTO EM 1.º GRAU 

AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL (AIA) 

AIA : 11374/2011 

Processo(s) Administrativo(s): 110155/2011  

Autuado: Oscar Alberto Batista  

CNPJ/CPF: 222.115.002-34 

Endereço: notificar por edital.   

DISPOSITIVO 

 

Considerando o acima esposado, JULGO 

PROCEDENTE O AUTO DE INFRAÇÃO N. 11374/2011, aplicando 

multa simples no valor de R$ 10.500,00 reais.  

 

Fica também a ressarcir a Administração Pública pelos 

custos da demolição administrativa já efetuada (valores expressos às fls. 

35-36 – R$ 2.685,60), devidamente atualizados desde a data de 

06/03/2015 . 

Por último, ordeno que seja realizada apresentação de 

proposta de recuperação da área degradada (seja por PRAD ou instru-

mento congênere), no prazo de 90 dias. 

Florianópolis, 18/10/2017. 

 

 

ÁLVARO AUGUSTO CASAGRANDE 

SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE 


