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PARECER JURÍDICO N. 121/2017 

Processo: 2771/2015 (12277/2016) 

Autuado: Itamar de Pinho Alves 

 

Trata-se de autuação pela construção de duas casas 

mistas em faixa de proteção do curso d´água, portanto, área de 

preservação permanente. 

 

Intimado por AR (fl. 09), apresentou defesa (Processo n. 

12277/2016) aduzindo, a antiguidade da edificação em relação às 

leis ambientais. Mais à frente, argumentou a existência de obra 

que alterou o curso d’água. 

 

Foi-lhe oportunizado prazo para alegações finais (fl. 

15). 

A procedência do auto de infração se impõe. 

 

O AIA n° 12691/2015 não deixou dúvidas quanto ao motivo 

da lavratura do auto, ao passo que o RFA anexo, da qual a defesa 

teve acesso, complementou ainda mais essa motivação e o agir 

administrativo fiscalizatórios na região dos fatos. 

 

A materialidade da infração se extrai do conteúdo do RFA 

das fls. 03-06, bem como da Folha de Rotina n. 707/2016-DILIC.  

 

A defesa não tem o condão de desconstituir o presente 

auto, porque “afora a inexistência de direito adquirido à 

degradação ambiental, o fato consumado não afasta a ilegalidade 

da situação, nem impede a remoção de construções e/ou 

benfeitorias (...), o que afasta qualquer afronta a ato jurídico 

perfeito”. (TRF4, AC 5000046-15.2012.404.7216, QUARTA TURMA, 
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Relatora VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 

02/05/2017). 

 

Ou seja, o fato de já existir uma construção antiga no 

local não gera direito. Repita-se: não há direito adquirido em 

confronto com normas que visam à proteção ambiental, conforme 

entendimento consolidado do Tribunal de Justiça de Santa 

Catarina: 

 

(...) 

“Irreparável a determinação de demolição de obra 

edificada em área de preservação permanente. Não há 

direito adquirido em confronto com normas de preservação 

ambiental quando houver lei estabelecendo expressamente 

os requisitos objetivos para as construções, tanto em 

área urbana, como às margens de rios e córregos. 

(Reexame Necessário n. 2009.022242-1, da Capital, rel. 

Des. Luiz Cézar Medeiros, j. em 16.03.2010).”  

 

 

Se fosse datada de 1951, ainda assim as estruturas 

autuadas violariam limitações urbanísticas e ambientais do 

Código de Águas (art. 11, 14 e 58, “a”, Decreto 24.643/1934). 

 

O caso em tela trata de situação bastante comum em 

Florianópolis: cursos d’água alterados pelo processo de rápida 

urbanização pelo qual passou e passa a cidade, que, pela falta 

de planejamento urbano ou demais controles urbanísticos, 

ocasiona diversas áreas de interesse ambiental degradadas, sendo 

tal situação nociva a toda coletividade, pois os prejuízos se 

dão não apenas no local em que são cometidos, mas, no caso 

específico dos cursos d’água, por exemplo, dispersam-se em toda 

a continuidade do leito. 
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Outrossim, não há como sustentar que as edificações não 

causam prejuízos algum ao meio ambiente, eis que o simples fato 

de ainda haver construções em área de preservação permanente 

evita, no mínimo, a regeneração natural da mata ciliar. 

 

Ainda, (...)”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). 

 

Não se cogita, também, de área urbana consolidada. 

 

O Relatório de Fiscalização Ambiental traz a informação 

de foi determinado autuar “as construções, ocupações e 

atividades irregulares na faixa marginal do Rio Sangradouro”. A 

fiscalização e, por corolário, as autuações, chegaram às 

dezenas, de modo que a aplicação das sanções para o autuado e 

para todos aqueles que se encontram em situação irregular 

similar representará relevante e significativo ganho ambiental, 

após a restauração/reparação ecológica. 
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Por último, apresenta a defesa alegação de que teria 

acontecido alteração no curso d’água. No entanto, não 

consubstancia o alegado. Diferente do que se apresenta na Folha 

de Rotina n. 707/2016-DILIC, manifestação técnica, que esclarece 

que a área em comento é uma área non aedificandi, apontando 

ainda características do referido curso d’água. 

 

Logo, é de ser superada as alegações suscitadas para 

manter-se hígida a autuação da FLORAM. 

  

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. 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 porque lhe era possível conhecer das proibições 

das leis ambientais (20); b)os efeitos são reversíveis em 

curto prazo, 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). 

Assim, transportando ao “Quadro de Valoração por 

Artigo” da Portaria n. 170/2013/GABP-FATMA/BPMA-SC e tendo 

em vista a ausência de elementos para se dimensionar a ca-

pacidade econômica do autuado, sugiro sanção em R$ 

10.500,00 pela infringência do artigo 74 do Decreto 

6.514/2008, até porque inaplicáveis minorantes, majorantes 
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ou reincidência. 

Ademais, cabível a demolição das casas mistas 

(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 08/08/2017. 

 

Fernando Sartori 

Procurador do Município 
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JULGAMENTO  EM 1.º GRAU 

 

AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL (AIA) 

 

AIA : 12691/2015 (12277/2016) 

Processo(s) Administrativo(s): I 002771/2015. 

Autuado: Itamar de Pinho Alves 

CNPJ/CPF: 540.446.009-10 

Endereço: Servidão Euclides João Alves, 137, Armação do Pântano do 

Sul, CEP 88066-292 

DISPOSITIVO 

 

 

Considerando o acima esposado, JULGO 

PROCEDENTE O AUTO DE INFRAÇÃO N. 12691/2015, aplicando 

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

 

Ademais, determino demolição das casas mistas (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 degrada-

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

Comunique-se o autuado. 

 

Florianópolis, 08/08/2017. 

 

MARIO DAVI BARBOSA 

SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE 


