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PARECER JURÍDICO N. 102/20171  

Processo: 1223/2016 (41888/2016) 

 

Autuado: Ciro Sebastião Sanford de Vasconcelos 

          Trata-se de autuação derivada de manutenção de 

trapiche no Canal da Barra da Lagoa. 

   Intimado pessoalmente (fls. 09), apresentou 

defesa afirmando que o trapiche servia para ancoragem de 

barcos e, em razão do vandalismo de terceiros, cercou-o. 

           Prazo para alegações finais também foi 

oportunizado (fl. 11).  

O auto de infração merece ser homologado. 

De antemão, advirta-se que a Ação Civil Pública 

mencionada no Relatório de Fiscalização (autos n. 5004262-

33.2013.404.7200) foi julgada procedente e, entre os 

pedidos veiculados pelo Ministério Público Federal e 

acolhidos, está “o levantamento de “toda a situação fática 

e jurídica das ocupações irregulares às margens do canal da 

Barra da Lagoa, seguida, “da adoção das providências 

extrajudiciais e judiciais cabíveis para desocupação e 

recuperação, salvo exceções legais”. 

Indo além, segundo o Decreto n. 1991/2003, que 

regulamenta a implantação de trapiches no Município de 

Florianópolis, tais estruturas devem (arts. 2.° a 5.º): 

                                                 
b.t  1Natureza consultiva 
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a) ser públicas e acessíveis por via terrestre 

(in casu, a privatização e o deleite privado 

são demonstrados na foto da fl. 05); 

b) seguir projeto padrão do IPUF; 

c) ser previamente autorizadas pela FLORAM e a 

SUSP (atual SMDU) quanto à viabilidade da 

edificação; e 

d) ouvida a Secretaria de Patrimônio da União 

(SPU) 

O mesmo Decreto Municipal, em seu art. 6.º, 

adverte que a sua inobservância induz o infrator às sanções 

administrativas constantes da legislação em vigor, 

passíveis, inclusive, de auto-executoriedade, leia-se, 

demolição administrativa. 

Não fosse a violação integral dos requisitos da 

norma municipal, a construção, datada de 1978, segundo se 

alega, já feria as estipulações do Código Florestal de 

1965. 

Não é lícito nem dizer que se fere a faixa 

marginal do curso d´água, mas o próprio elemento hídrico em 

si, porque a estrutura o invade. 

Incurso, portanto, na descrição do artigo 74 do 

Decreto 6.514/2008, premente sopesar a situação concreta 

aos critérios do artigo 4.° do Decreto n. 6.514/2008 e os 

Anexos da Portaria n. 170/2013/GABP-FATMA/BPMA-SC, de 
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outubro de 2013.  

Do contexto da autuação 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). 

Transportando ao “Quadro de Valoração por 

Artigo” da aludida Portaria e tendo em vista inexistência 

de elementos para se aferir a capacidade econômica do 

autuado, sugiro o autuado ser sancionado em R$ 10.500,00 

pela infringência do artigo 74 do Decreto 6.514/2008. 

Ademais, cabível a demolição do trapiche (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 degradada (seja por PRAD ou instrumento 

congênere), no prazo de 90 dias. 

Em 04/08/2017. 

 

Fernando Sartori 

Procurador do Município 
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JULGAMENTO EM 1.º GRAU  

 

AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL (AIA) 

 

AIA : 15504/2016 

Processo(s) Administrativo(s): 1223/2016 

Autuado: Ciro Sebastião Sanford de Vasconcelos 

CNPJ/CPF: 002.251.009-59 

Endereço: Avenida Rubens de Arruda Ramos, n. 2784, apto 904, CEP 

88015-700  

 

DISPOSITIVO 

 

Considerando o acima esposado, JULGO 

PROCEDENTE O AUTO DE INFRAÇÃO N. 15504/2016 APLICANDO 

MULTA SIMPLES NO VALOR R$ 10.500,00. 

 

Ademais, determino a demolição do trapiche, e remoção 

dos seus entulhos, no prazo de 30 dias, seguida da apresentação de 

proposta de recuperação da área degradada (seja por PRAD ou 

instrumento congênere), no prazo de 90 dias. 

 

Florianópolis, 04/08/2017. 

 

MARIO DAVI BARBOSA 

SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE 


