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PARECER JURÍDICO N. 307/20171 

Processo: 1620/2014 (73140/2014) 

Autuado: Carlos Maurício Sertão Machado 

 

Trata-se de autuação pelo corte de vegetação e supressão de 

árvores nativas em uma área de 400m². 

  

Intimado por AR (fls. 07), apresentou defesa aduzindo: 

a)nulidade do auto de infração por estar em desacordo ao contido 

no art. 97 do Decreto 6514/2014.; b)que a matrícula do imóvel 

onde ocorridos os fatos não apresenta restrições ambientais; 

c)que a suposta infração se deu em local diverso;  d)que cortou 

apenas dois exemplares arbóreos, cujas mudam ainda brotam e 

crescem; e) que a restinga local a merecer proteção somente 

seria a fixadora de dunas ou estabilizadora de mangues.  

 

Ao fim, defendeu tipificação diversa da apontada no auto de 

infração, bom como a conversão de multa em advertência ou em 

prestação de serviços e melhorias ao meio ambiente.  

 

Pois bem. 

 

Prazo para alegações finais foi oportunizado (fl. 32). 

 

Rejeito a preliminar de nulidade do auto lavrado porque sem 

vícios, máculas o que, inclusive, possibilitou a apresentação de 

uma extensa e apurada defesa. Nem se diga que a ausência do 

valor da multa o nulifica, porque se aponta o artigo violado 

(art. 51 do Decreto) e a área suprimida (400 m²) e o dispositivo 

citado atrela valor fixo de acordo com o quantitativo de hectare 

                                                 
1
 r.o – natureza consultiva 
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degradado. Em síntese, contraditório e ampla defesa puderam ser 

exercitados.  

 

Adentrando o mérito, a procedência se impõe.  

 

O conteúdo do laudo técnico exarado pela Diretoria de Li-

cenciamento Ambiental da Floram (fls. 11-12) já havia constatado 

a indevida supressão de vegetação de restinga arbórea na data de 

entrega do pedido de aprovação do projeto e da expedição de al-

vará para construção. À fl. 21, a mesma Diretoria, novamente, 

cita que seria advinda da FATMA a responsabilidade pelo eventual 

licenciamento de corte da vegetação.  

 

À fl. 23, o procurador do infrator tirou carga dos autos e 

tomou ciência de que o licenciamento seria de competência da FA-

TMA.  A então Comissão de Julgamento da FLORAM, prudentemente, 

enviou ofício (fl. 35) ao autuado para carrear aos autos quais-

quer atos autorizativos atuais da Fundação Estadual que permi-

tissem a supressão objeto de apuração, o que não foi feito (a 

defesa apensa juntou licenças do ano 2000!). 

 

Registre-se que, desde aquela época (ano 2000), a FATMA 

(fl. 21 do Processo 73140/2014) proibiu o corte de vegetação de 

Mata Atlântica (e a restinga é atualmente integrante do Bioma 

Mata Atlântica).   

 

Oportuno lembrar, também, que a sentença da ACP n. 

023.12.021898-7 fundamentou que “em verdade, o que o Código Flo-

restal quis prever ao considerar em seu art. 4º como área de 

preservação permanente as restingas, como fixadoras de dunas e 

estabilizadoras de mangues, foi a importante função ambiental 
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que estas exercem como fixadoras de dunas e estabilizadoras de 

manguezais e não que apenas deveriam ser preservadas as vegeta-

ções de restinga que tivessem essas funções, gozando da proteção 

legal toda e qualquer vegetação de restinga.” (grifo nosso) 

 

Nessa toada, sugiro a procedência do AIA, sem possibilidade 

de conversão de multa para advertência. Primeiro porque é uma 

faculdade da autoridade julgadora; depois, as sanções dispensam 

aplicação em sequência e entre elas não há hierarquia (art. 4.º, 

§2.º, Portaria 170/2013/GABP-FATMA/BPMA-SC, de outubro de 

2013). 

  

No que diz respeito à conversão da multa pecuniária em 

prestação de serviços e melhorias ao meio ambiente, seu indefe-

rimento decorre porque não apresentou pré-projeto para aprova-

ção, assinado por responsável técnico, conforme prevê o art. 

144, caput, do Decreto 6514/2008.  

 

É justo, todavia, que a multa aplicada decorra do preceito 

secundário do artigo 52 do Decreto Federal 6.514/08. Essa regra 

impõe multa ao agente que praticar desmatamento em florestas ou 

demais formações nativas, sem autorização da autoridade compe-

tente, muito embora estejam essas vegetações fora de reserva le-

gal, caso em apreço. 

 

 Premente aquilatar-se o sancionamento devido à luz dos 

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

xos da Portaria n. 17/2013/GABP-FATMA/BPMA-SC, de outubro 

de 2013. 

 

 Dito isso, recomendo sanção no valor de R$ 1.000,00 



 

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. 
 
 

 

 

pela infringência do artigo 52 do Decreto Federal 

6.514/2008.  

 

Ademais, cabível Projeto de Recuperação Ambiental (ou 

instrumento congênere) assinado por responsável técnico a 

ser apresentado, no prazo de 90 dias, para a Fundação 

Municipal do Meio Ambiente, sob pena de multa (outra) tal 

como prevê o artigo 83 do Decreto 6.514/08. 

 

Florianópolis, 02 de outubro de 2017. 

 

 
 
 

Fernando Sartori 

Procurador do Município 
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JULGAMENTO EM 1.º GRAU 

AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL (AIA) 

 

AIA : 11078/2014 

Processo(s) Administrativo(s): 1620/2014  

Autuado: Carlos Maurício Serta Machado 

CNPJ/CPF: 858.373.267-15 

Endereço: Rua Vereador Osni Ortiga, n. 3033 – casa 03 – Lagoa da 

Conceição/Florianópolis-SC. 

 

DISPOSITIVO 

 

Considerando o acima esposado, JULGO 

PROCEDENTE O AUTO DE INFRAÇÃO N. 11078/2014, aplicando 

multa simples no valor de R$ 1.000,00. 

Ademais, cabível a apresentação de proposta de 

recuperação da área degradada (seja por PRAD ou instrumento 

congênere), no prazo de 90 dias. 

 

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

 

Florianópolis, 02/10/2017. 

 

 

MARIO DAVI BARBOSA 

SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE 


