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PARECER JURÍDICO N.281 /2017 

Processo: 1511/2015 (62409/2015; 1790/2016;2621/2016; 46848/2016) 

Autuado: Condomínio Residencial Albatroz 

 

Trata-se de autuação pela edificação de duas passarelas 

de madeira, dois telheiros, colocação de moirões de eucalipto 

com alambrado e arame farpado fixado sobre viga de concreto em 

área caracterizada como duna revestida com vegetação de 

restinga, ou seja, área de preservação permanente. 

 

Intimado por AR (fl. 16), apresentou defesa no Processo 

62409/2015 alegando: a)as passarelas foram aprovadas em 1983, 

porém em alvenaria, mas construídas somente no início dos anos 

2000, a mais de 1,5 metros da vegetação, visando sua proteação; 

b)que os moirões de eucalipto está enterrado na areia e a 

vegetação cresceu ao seu redor; c) o alambrado existe mas sem 

arame farpado, havendo somente uma tela de proteção contra 

invasores; d)que tem histórico ambiental favorável e de proteção 

da restinga. 

 

Requereu, por duas, vezes, prazo para as adequações e 

regularizações possíveis (processos 2621/2016 e 46848/2016). 

 

Também apresentou Laudo Técnico Pericial sobre o objeto 

da autuação (fls. 29-46). 

 

Foi oportunizado para alegações finais (fl. 76), quando 

requereu projeto de adequação. 

 

Pois bem. 
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Em contradita ao laudo produzido pela defesa, a DILIC, 

em sua Folha de Rotina n. 1171/2015 – DELIC atestou que as 

passarelas e as cercas não atendem plenamente os requisitos e 

procedimentos da legislação e normas específicas, apesar de 

poucos conflitos com a vegetação restinga. Indo além, pontuou a 

privatização das passarelas, a deleite somente dos condôminos e 

não do público em geral, que também deveria desfrutá-las. 

 

Ao final, assevera tudo não foi fruto de procedimento 

regular e não foi precedido de análise e aprovação dos órgãos 

municipais (FLORAM, IPUF e SMDU). 

 

  O auto de infração merece ser julgado procedente eis 

que a materialidade da infração se extrai do conteúdo da 

autuação inicial, corroborada pelo parecer técnico posterior da 

Folha de Rotina 1171/2015. 

 

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. 17/2013/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, tanto é que as passarelas possibilitam a rege-

neração espontânea da vegetação nativa(20); c)não houve 

efeitos deletérios para a saúde pública (0). 

Transportando ao “Quadro de Valoração por Arti-
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go” da aludida Portaria e tendo em vista a ausência de ele-

mentos para se dimensionar a capacidade econômica do autua-

do, sugiro sanção em R$ 10.500,00 pela infringência do ar-

tigo 74 do Decreto 6.514/2008, até porque inaplicáveis mi-

norantes, majorantes ou reincidência. 

Com fulcro no artigo 123 do Decreto 6514/2008, 

sugiro, no entanto, que a sanção de multa diária seja apli-

cada em detrimento da demolição das estruturas até o aten-

dimento integral das recomendações estatuídas no Parecer 

Técnico das fls. 63-71, mesmo porque convergem com os pedi-

dos da ACP n. 50001387520114047200 em trâmite na Justiça 

Federal de Florianópolis, onde o autuado é réu. 

Para tanto, com esteio no art. 10, §2.°, do De-

creto 6514/2008, recomendo multa diária de R$ 100,00 (cem 

reais) até o acatamento integral do aludido parecer. 

 

Fernando Sartori 

Procurador do Município 
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JULGAMENTO  EM 1.º GRAU 

 

AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL (AIA) 

 

AIA : 14064/2016 

Processo(s) Administrativo(s): 11511/2015. 

Autuado: Condomínio Residencial Albatroz 

CNPJ/CPF: 02.573.163/0001-99 

Endereço: Rua Manoel Pedro Vieira, 810, Morro das Pedras, CEP 

88066-100. 

DISPOSITIVO 

 

Considerando o acima esposado, JULGO 

PROCEDENTE O AUTO DE INFRAÇÃO N. 14064/2015, aplicando 

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

 

Ademais, também fixo multa diária de  R$ 100,00, com  

fulcro no art. 10, §2.°, do Decreto 6514/2008, contada a partir do 

recebimento da presente decisão, até o acatamento integral do aludido 

no Parecer da Folha de Rotina 1171/2015. 

 

Florianópolis, 21/09/2017. 

 

MARIO DAVI BARBOSA 

SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE 


