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PARECER JURÍDICO N. 227/20171 

Processo: 64/2014 

Autuado: Renilda Eufrazia Florentina  

 

Trata-se de autuação por estar construindo fundação para 

erigir uma casa a 7 metros do curso d’água. Mais tarde, nova 

autuação por desacato ao auto n. 12492/2014. 

 

As autuações foram recebidas no momento das suas 

lavraturas. Não houve apresentação de defesa administrativa nas 

duas imputações.   

 

A fiscalização, novamente amparada pelo Decreto Federal 

6514/08, objetivando impedir a ocorrência de novas infrações, 

resguardar a recuperação ambiental e garantir o resultado 

prático do processo administrativo (art. 101, I c/c seu §1.°), 

apreendeu 280 tijolos, 310 telhas de cerâmica, 25 telhões de 

cerâmica, 7 tijolos de concreto, 3 fardos de ripa com 12 cada 

uma, 10 ripas, 100 tábuas frontais, 3 pernas de serra de 5 

metros, 9 tabus de forro e mais 6 pernas de serra de 3 metros,  

conforme auto de apreensão n. 910 da fl. 30, da qual teve 

ciência a infratora. 

 

Foi-lhe oportunizado prazo para alegações finais (fl. 

43). 

Pois bem. 

 

Os autos de infração merecem ser julgados procedentes. A 

materialidade da irregularidade soa cristalina com as fotos 

introduzidas no decorrer de muitas visitas fiscalizatórias, 

                                                 
r.o 

1
Natureza consultiva 



 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE FLORIANÓPOLIS 

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

 

 

donde se vê claramente, primeiro (fl. 05), o surgimento de 

fundações do que seria uma casa de madeira dentro da faixa 

marginal do curso d´água, área de preservação permanente. O 

desacato ao embargo imposto se depreende da evolução da 

construção, estampada às fls. 16, o que motivou, inclusive, a 

apreensão do material utilizado.  

        Nesse contexto, sugiro a aplicação das sanções ad-

ministrativas apontadas pelo fiscal autuante (multa simples 

e a confirmação definitiva do embargo de qualquer constru-

ção no local, somada à demolição do construído).  

        Incorrendo, pois, na descrição do artigo 74 do De-

creto 6.514/2008, premente sopesar a situação concreta aos 

critérios do artigo 4.° do Decreto n. 6.514/2008 e aos Ane-

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

de 2013, do qual nos servimos. O mesmo vale quanto ao desa-

cato ao pretérito embargo, conduta que se amolda à vedação 

do do art. 79 do mesmo diploma legal. 

Do contexto da autuação 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 pra-

zo 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 Arti-

go” da aludida Portaria e tendo em vista inexistência de 

elementos para se aferir a capacidade econômica do autuado, 
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sugiro o autuado ser sancionado em R$ 10.500,00 pela in-

fringência do artigo 74 do Decreto 6.514/2008. E, sanciona-

do em R$ 15.000,00 pela transgressão do artigo 79 do mesmo 

Decreto.  

Os bens apreendidos - discriminados no auto de 

apreensão da fl. 30 do processo - aconselho passarem a ser 

utilizados pela própria Municipalidade de Florianópolis 

(art. 134, IV, do Decreto 6.514/2008). 

Por último, cabível a demolição da casa e mais 

irregularidades erigidas em área de preservação permanente 

(art. 19, Decreto 6.514/2008) e a remoção dos seus entu-

lhos, no prazo de 30 dias, mais a apresentação de proposta 

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

mento congênere), no prazo de 90 dias. 

Em 04/09/2017. 

 

 
Fernando Sartori 

Procurador do Município 
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JULGAMENTO EM 1.º GRAU 

AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL (AIA) 

 

AIA : 12492/2014 e 11060/2014 

Processo(s) Administrativo(s): 64/2014 

Autuado: Renilda Eufrazia Florentina 

CNPJ/CPF: 910.085.739-49 

Endereço: Servidão Riacho Doce, ao lado da casa n. 50, Canto da 

Lagoa, CEP 88062-560. 

 

DISPOSITIVO 

Considerando o acima esposado, JULGO 

PROCEDENTE O AUTO DE INFRAÇÃO n. 12492/2014 e 

11060/2014, determinando aplicação de multa simples no importe de 

R$ 25.500,00.  

Determino que os bens apreendidos e discriminados no 

auto de apreensão da fl. 30 do processo passem a ser utilizados pela 

própria Municipalidade de Florianópolis (art. 134, IV, do Decreto 

6.514/2008). 

Ademais, ordeno a demolição da casa e demais 

irregularidades erigidas em área de preservação eprmanente (art. 19, 

Decreto 6.514/2008) e a remoção dos seus entulhos, 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, 04/09/2017. 

 

MARIO DAVI BARBOSA 

SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE 


