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PARECER JURÍDICO N. 339/20171 

Processo: 6389/2010 

Autuado: Espólio de Alcides Brito Monteiro 

 

Trata-se de autuação pelo depósito de entulhos em local não 

apropriado, dando-se o prazo para retirada dos mesmos, sob pena 

de multa. 

O tipo administrativo, salvo melhor juízo, é o do art. 80 

do Decreto 6514/2008. 

Intimado por AR (fls. 14) – não apresentou defesa.  

Pois bem. 

Atento ao deduzido pela fiscalização, a Diretoria de 

Licenciamento confeccionou laudo técnico no sentido de subsidiar 

a análise de julgamento.  

Nesse passo, às fls. 18-19 corroborou a fiscalização que a 

área objeto da autuação trata-se de área de preservação 

permanente por estar associada ao curso d’água. Continuou, 

complementando, que “nenhum projeto de construção envolvendo 

obras, atividades, empreendimentos ou serviços, nas margens, no 

leito, por cima dos cursos d’água, ou que atentem contra os 

limites estabelecidos na legislação federal, poderão ser 

autorizados ou licenciados”.  

 Não fosse por isso, às fls. 22 consta relatório de 

fiscalização dando conta que ainda restam (7 anos depois da data 

da autuação), no local dos fatos, depósito de entulhos.  

A procedência do auto de infração, sob essas premissas, se 

impõe. 

A materialidade da infração se extrai de todo o contexto 

extraído dos autos do processo.  

 

                                                 
1
  r.o – natureza consultiva. 
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Logo, é de se manter hígida a autuação da FLORAM. 

Advirto que, com esteio no Parecer da Dra. Caroline Menezes 

Barreto, Procuradora Federal, a pessoalidade das penalidades de 

advertência e multa, no caso em exame, impede a aplicação aos 

sucessores do Sr. Alcides. O mesmo não se dá, por outro lado, 

com a suspensão parcial ou total de atividades eis que “a 

imputação de tais sanções, por não se vincular à pessoa do 

autuado, mas a uma obra ou atividade, não interferirá no 

andamento e conclusão do processo administrativo, caso haja a 

morte do infrator ambiental, não resultando, neste caso, na 

extinção do direito de punir da Administração Pública“. 

BARRETO, Caroline Menezes. Morte do autuado no curso do processo administrativo ambiental. Revista 

Jus Navigandi, Teresina, ano  

15, n.2738, 30 dez. 2010.Disponível.em: <http://jus.com.br/artigos/18159>.Acesso.em: 29.out..2015. 

  Assim, ficam os sucessores do autuado obrigados a: a)não 

mais utilizarem o local dos fatos como depósito de entulhos, sob 

pena de ajuizamento de ação civil pública para tanto e 

comunicação ao Ministério Público Estadual para patrocínio de 

eventual ação penal; b)removerem os entulhos lá existentes e dar 

o destino ambientalmente adequado todo o entulho (objeto da 

autuação), no prazo de 30 dias, bem como a recuperarem a área 

seja por PRAD ou instrumento congênere, no prazo de 90 dias. 

 

Em 01/11/2017. 

 

 
 

Fernando Sartori 

Procurador do Município 
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JULGAMENTO EM 1.º GRAU 

AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL (AIA) 

AIA : 10517/2010 

Processo(s) Administrativo(s): 6389/2010  

Autuado: Espólio de Alcides Brito Monteiro 

CNPJ/CPF: 047.383.309-34 

Endereço: Rua Cintia Constantina, n. 44, Canasvieiras. 

Florianópolis/SC. CEP 88054-635.  

DISPOSITIVO 

 

Considerando o acima exposado, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O AUTO DE INFRAÇÃO N. 

10517/2010, aplicando aos sucessores do autuado a suspensão da 

utilização do local dos fatos como depósito de entulhos, sob pena de 

ajuizamento de ação civil pública para tanto e comunicação ao 

Ministério Público Estadual para patrocínio de eventual ação penal. 

 

Ademais, determino que os mesmos sucessores 

removam os entulhos lá existentes e dêem o destino ambientalmente, 

no prazo de 30 dias, bem como a recuperem a área degradada seja por 

PRAD ou instrumento congênere, no prazo de 90 dias. 

 

Florianópolis, 01/11/2017. 

 

 

ÁLVARO AUGUSTO CASAGRANDE 

SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE 


