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PARECER JURÍDICO N. 159/20171 

Processo: 104070/2011 (330/2012) 

Autuado: Dry Drop Comercio De Artigos Ltda 

 

Trata-se de autuação pela construção de um rancho de 

madeira em área de dunas, área de preservação permanente (art 

43, §1.°, I, LCM n. 482/2014). 

 

Devidamente cientificado no momento da lavratura do AIA 

(fl. 02), o administrador representante da pessoa jurídica 

autuada apresentou defesa (Processo n. 330/2012) aduzindo ser 

que tal rancho seria usado para dar apoio à outra atividade 

exercida no local (locação de sandboard) e estaria licenciado 

pela SESP; que é de fácil remoção, comprometendo-se para tanto a 

retirá-loo.   

 

Foi-lhe oportunizado prazo para alegações finais (fl. 20). 

 

O auto de infração merece ser julgado procedente. É nítida 

e clara a materialidade da infração pelo que se vê da foto da 

fl. 05.  

 

E a pessoa jurídica, é sim, parte passiva para responder 

pelos ilícitos administrativos ambientais. 

 

Sob esse prisma, nada lhe foi autorizado. É que o documento 

da fl. 07, um dia após a autuação, é apenas um requerimento do 

administrador do infrator, que não se tem notícia se foi 

deferido; depois, a autorização da fl. 06 apenas lhe concedeu o 

aluguel de pranchas de sandboard, não permitindo implantação de 

                                                 
1
  r.o – natureza consultiva. 
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estrutura física como a que foi objeto de autuação. 

 

Ademais, não há como sustentar a fundamentação de que o 

rancho não causa prejuízo algum ao meio ambiente, eis que o 

simples fato de ter ocorrido uma construção em área de 

preservação permanente impede ou pode impedir, no mínimo, a 

regeneração natural da mata nativa crescente, especialmente a 

vegetação fixadora de dunas.  

 

Além do que, (...) “o descumprimento da legislação que 

institui e regula áreas de preservação permanente e de proteção 

integral, por si só, faz presumir o dano ecológico, porquanto, 

se assim não fosse, "o dispositivo não teria razão de ser, 

perdendo de vista seu objetivo, qual seja o de preservar o meio 

ambiente" (ED em AC n. 1998.013188-0, rel. Des. Francisco 

Oliveira Filho, j. 17.3.2003). (grifo nosso). 

 

Por outro giro, o autuado não apresentou qualquer chancela 

administrativa municipal prévia (alvarás, licenças etc) para a 

edificação, de forma que (...), "a falta da licença basta para 

caracterizar a clandestinidade da obra, não restando outra 

alternativa senão a sua remoção, no intuito de preservar o meio 

ambiente local" (RN n. 2007.047550-7, rel. Des. Cid Goulart, j. 

7.10.2008). Repita-se: a solicitação de autorização para 

instalação do rancho em área de preservação permanente, conforme 

se extrai das fls. 07 do processo da defesa, deu-se um dia após 

a lavratura do auto de infração, tornando este ainda mais 

hígido.  

 

Premente aquilatar-se o sancionamento devido à luz dos 

critérios do artigo 4.° do Decreto n. 6.514/2008 e dos Anexos da 
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Portaria n. 170/2013/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 por-

que lhe era possível conhecer das proibições das leis ambientais 

(20); b) os efeitos são reversíveis em curto prazo (20) - a foto 

da fl. 11 demonstra isso; c)não houve efeitos deletérios para a 

saúde pública (0). 

 

Assim, transportando ao “Quadro de Valoração por Artigo” da 

Portaria n. 170/2013/GABP-FATMA/BPMA-SC e tendo em vista a au-

sência de elementos para se dimensionar a capacidade econômica 

do autuado, seria plausível sanção inicial em R$ 10.500,00 pela 

infringência do artigo 74 do Decreto 6.514/2008. 

 

Mas considerando a atenuante de espontaneamente ter adotado 

medidas para correção e limitação dos danos causados (art. 8, 

II, “b”, da Portaria n. 170/2013/GABP-FATMA/BPMA-SC), sugiro a 

minoração ao patamar de R$ 10.000,00, redução máxima permitida 

para a infração e em respeito aos ditamos do art. 21, §4.° da 

Portaria em epígrafe. 

 

Por último, não há necessidade de demolição (voluntariamen-

te desfeito pelo autuado) nem apresentação de proposta de recu-

peração da área. 

 

Em 15/08/2017. 

 

 
Fernando Sartori 

Procurador do Município 
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JULGAMENTO EM 1.º GRAU 

 

AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL (AIA) 

 

AIA : 10993/2011 

Processo(s) Administrativo(s): 104070/2011 e 330/2012 

Autuado: DRY DROP COMERCIO DE ARTIGOS LTDA 

Endereço: Servidão João Francisco Celestino, n. 152, Ingleses. 

Florianópolis/SC. 

 

DISPOSITIVO 

 

Considerando o acima esposado, JULGO 

PROCEDENTE O AUTO DE INFRAÇÃO N. 10993/2011, aplicando  

somente multa simples no valor de R$ 10.000,00 reais. 

Ademais, não há necessidade da efetuação da demolição, 

nem apresentação de proposta de recuperação da área. 

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

 

Florianópolis, 15/08/2017. 

 

 

MARIO DAVI BARBOSA 

SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE 


