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PARECER JURÍDICO N. 233/2017¹ 

Processo: 50024/2006 (2207/2013; 232/20141232/2012;55753/2006) 

Autuado: Antônio José da Silva 

 

Trata-se de autuações referentes a aterramento em área de 

manguezal (AIA n. 8108/2006 e AIA 11844/2013).  

De plano, há prescrição intercorrente no procedimento 

apuratório do AIA n. 8108/2006, verificável entre os despachos 

das fls. 31 e 32 (31/01/2008 e 25/03/2011), de forma que cabível 

o disposto nos artigos 3.° e 6.°, ambos da Resolução Comdema n. 

001/2016, fulminando a pretensão punitiva administrativa quanto 

ao referido auto de infração. 

Quanto ao AIA n. 11844/2013, que trata de novo aterramento 

em área de manguezal e surgimento de mureta, prescrição não há. 

Cientificado por AR da segunda infração (fl. 09 do Processo 

2207/2013), apresentou defesa (Processo 232/2014) afirmando que 

já foi autuado em 2012 e que vem providenciando a regularização 

da área. Lembra que o imóvel já estava descaracterizado e o 

zoneamento lhe é favorável. Por último, que não só cuida do meio 

ambiente local como também fomenta a sua regeneração. 

Foi oportunizado prazo para alegações finais (fl. 11 – 

Processo 2207/2013). 

De antemão, rejeito qualquer bis in idem porque a citada 

reprimenda em 2012 é oriunda da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Urbano (SMDU) por ter iniciado obra 

sem o prévio alvará de licença para construir (fl. 12 do 

Processo 1232/2012). São fatos diversos, pois. 



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE FLORIANÓPOLIS 

Rua Fel ipe Schmidt ,  n .  1320 -  5 º Andar 
Centro,  F lor ianópol is /SC, CEP.:  88.010 -002 -  Tel . :  (48)3251 -6524. 

 

 

No mérito, o auto de infração n. 11844/2013 merece ser 

julgado procedente.  

É cristalino que o aterro efetuado pelo infrator invadiu a 

sensível área do manguezal da Reserva Extrativista Marinha do 

Pirajubaé, conforme se depreende das fotos das fl. 05, sendo que 

outrora, no local, habitavam espécies pioneiras dessa vegetação 

solapadas pelo avanço imobiliário clandestino e implantação de 

aterros, muros e cercas (teor do Parecer Técnico 14/2007 – 

Processo 50024/2006). 

Em síntese, impede a regeneração natural do manguezal 

limítrofe ao seu terreno. 

Incurso, portanto, na descrição do artigo 48 do Decreto 

6.514/2008, sugiro sanção base de R$ 5.000,00 pela infringência 

do artigo 48 do Decreto 6.514/2008, já que a área degradada não 

ultrapassou um hectare. 

Dado que foi afetada Unidade de Conservação (RESEX Marinha 

do Pirajubaé), devida a multa em dobro (art. 93 do Decreto 

6514/2008), totalizando, assim, R$ 10,000,00. 

Ademais, cabível a demolição da mureta com pneus e a 

remoção do aterro, tudo no prazo de 30 dias, mais a 

apresentação de proposta de recuperação da área degradada 

(seja por PRAD ou instrumento congênere), no prazo de 90 

dias. 

       Florianópolis, 05/09/2017. 

Fernando Sartori 

Procurador do Município  
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JULGAMENTO EM 1.º GRAU  

 

AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL (AIA) 

 

 

AIA :  8108/2006 e 11844/2013 

Processo(s) Administrativo(s): 50024/2006 

Autuado: Antonio José da Silva 

Endereço: Rua Lauro Jovino Martins, 400, Carianos, CEP 88047-430  

 

DISPOSITIVO 

 

Considerando o esposado, JULGO PRESCRITO O 

AUTO DE INFRAÇÃO N. 8108/2006. TODAVIA, JULGO 

PROCEDENTE O AUTO DE INFRAÇÃO N. 11844/2013, aplicando 

multa simples de R$ 10.000,00. 

Ademais, determino a demolição da mureta com pneus 

e a remoção do aterro, tudo no prazo de 30 dias, mais a apresentação 

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

instrumento congênere), no prazo de 90 dias. 

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

Florianópolis, 05/09/2017. 

 

MARIO DAVI BARBOSA 

SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE 


