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PARECER JURÍDICO N. 133/2017 

Processo: 1477/2014 (71705/2014) 

Autuado: Ana Paula Pissatto 

 

Trata-se de autuação pela construção de quiosque misto 

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

preservação permanente. 

 

Intimada por AR (fl. 10v), apresentou defesa (Processo 

n. 71705/2014) aduzindo não haver dano ambiental provado, 

mormente em área antropizada. Assevera estar-se diante de vala 

de drenagem e não um curso d´água natural. Cita a 

desproporcionalidade da medida em relação à finalidade 

perseguida e a colisão da autuação com o direito social à 

moradia. Sucessivamente, o correto balizamento da multa e, no 

insucesso, requereu a conversão da multa em prestação de 

serviços de melhoria ambiental. 

 

Foi-lhe oportunizado prazo para alegações finais (fl. 

20). 

O auto de infração merece ser julgado procedente. 

 

A materialidade da infração se extrai do conteúdo do RFA 

das fls. 03-05 que dão conta da proximidade (15 metros) que está 

a estrutura do curso d´água, inferior ao mínimo legal (30 

metros). Em contradita, o Parecer Técnico das fls. 13-17 solapa 

a argumentação de não ser o elemento hídrico um curso d´água 

natural. 

 

Registre-se que esse tema é eminentemente técnico, de 

forma que não se mostra imprescindível a produção de quaisquer 
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outras provas. 

 

O argumento da antropização é frágil: basta ver pela 

foto da fl. 15 o quão isolado está o quiosque de outras 

edificações, talvez, inclusive, por ser local de prática 

religiosa e ter a autuada o zelo de não querer incomodar 

vizinhos pelo eventual ruído produzido. 

 

 Não há como sustentar a fundamentação de que a 

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

simples fato de ainda haver uma construção, qualquer que seja, 

em área de preservação permanente evita, no mínimo, a 

regeneração natural da mata ciliar, mormente quando tão próximas 

do curso d´água. Por isso, a medida demolitória é proporcional. 

 

E meramente (...)”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, a autuada 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). Nenhuma documentação acostada à defesa se refere ao 

quiosque, diga-se de passagem, e isso é mesmo é admitido na 
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defesa (fl. 16 do processo apenso). 

 

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). 

Diante do requerimento da autuada, solicitando a 

conversão da multa em execução de serviços de melhoria 

ambiental, sugiro o indeferimento do solicitado, nos moldes 

do que determina o artigo 144, do Decreto Federal n. 

6514/2008: 

Art. 144.  A conversão de multa destinada à 

reparação de danos ou recuperação da áreas 

degradadas pressupõe que o autuado apresente 

pré-projeto acompanhando o requerimento. (grifo 

nosso)  

Assim, transportando ao “Quadro de Valoração por 

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

ou reincidência. 

Ademais, cabível a demolição do quiosque misto e 

a remoção dos seus entulhos, no prazo de 30 dias, mais a 

apresentação de proposta de recuperação da área degradada 

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

dias. 

Em 16/08/2017. 

 

Fernando Sartori 

Procurador do Município 
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JULGAMENTO  EM 1.º GRAU 

 

AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL (AIA) 

 

AIA : 13864/2014 

Processo(s) Administrativo(s): 1477/2014 (71705/2014) 

Autuado: Ana Paula Pissatto 

CNPJ/CPF: 816.984.379.00 

Endereço: Rua Rosália Paulina Ferreira, 2455, Costa de Dentro,  CEP 

88065-037. 

DISPOSITIVO 

 

Considerando o acima esposado, JULGO 

PROCEDENTE O AUTO DE INFRAÇÃO N. 13864/2014, aplicando 

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

Ademais, determino a demolição do quiosque misto e a 

remoção dos seus entulhos, no prazo de 30 dias, mais a apresentação 

de proposta de recuperação da área degradada (seja por PRAD ou ins-

trumento congênere), no prazo de 90 dias. 

Comunique-se a autuada. 

 

Florianópolis, 16/08 /2017. 

 

MARIO DAVI BARBOSA 

SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE 


