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PARECER JURÍDICO N. 328/2017 

Processo: 581/2012 (16489/2012;  50163/2014) 

Autuado: Gilberto Martini de Oliveira 

 

Trata-se de autuação pela construção de uma casa de 

alvenaria em área de preservação permanente (AIA 

12262/2012). E também pelo desacato ao embargo imposto (AIA 

14406/2014). 

 

Intimado por AR (fl.19), respondeu suscitando: a) 

nulidade do primeiro auto de infração por insuficiente em 

sua descrição essencial e motivação, especialmente porque 

não houve a caracterização da APP para a sua lavratura; 

b)que o Poder Público adota conduta contraditória ao 

tributar (cobrar IPTU) e, concomitantemente, autuar a 

edificação sediada em APP; que é hipossuficiente e as 

sanções são desproporcionais (Processo apenso 16849/2012). 

 

Quanto ao segundo auto de infração, defendeu-se 

argumentando que: a)quando lavrado, não havia mais danos a 

serem causados porque 95% da residência estavam concluídos; 

b)que o Plano Diretor revogado classificava a área como 

APL, e a legislação atual agravou a sua situação; c)que se 

está diante de área urbana consolidada. Ao fim, reitera as 

fundamentações que expendeu para a nulidade do auto de 

infração originário (Processo apenso 50163/2014). 

 

Prazo para alegações finais foi oportunizado (fl.34) 
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O auto de infração é o documento pelo qual se inicia 

o processo administrativo destinado a apuração da 

existência, ou não, da infração ambiental. Deve, 

necessariamente, ser formal e preencher requisitos 

previstos na norma ambiental aplicável. É oriundo do poder 

de polícia que detém a Administração Pública e, por ser da 

espécie de atos administrativos punitivos, são vinculados à 

lei e devem respeitar, integralmente, o princípio da 

legalidade. 

 

Nessa toada, a descrição sumária do auto de infração 

possibilitou, sim, o pleno conhecimento da imputação. 

Quando o fiscal autuante utilizou o termo “inserida em área 

de APP”, (...) área non aedificandi” no AIA 12262/2012, 

claro que objetivou afirmar que a construção se dava em 

área cujo zoneamento municipal estabelecido pelo Plano 

Diretor à época era impeditivo. 

 

O Relatório de Fiscalização anexo ao AIA 12262/2012 

(fls. 03-05), a qual a defesa teve acesso - explicitou 

ainda mais o agir e a motivação fiscalizatórios no local 

dos fatos. A preliminar arguida, pois, merece rejeição. 

 

 Segundo a doutrina: 

  

(...) existe zoneamento quando são 

estabelecidos critérios legais e 

regulamentares para que em determinados 

espaços geográficos sejam fixados usos 
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permitidos, segundo critérios 

preestabelecidos. Tais usos, uma vez 

estabelecidos, tornam-se obrigatórios, tanto 

para o particular, quanto para a 

Administração Pública, constituindo em 

limitação administrativa incidente sobre o 

direito de propriedade.(...)Merece ser 

observado que, uma vez que ele tenha sido 

estabelecido, toda e qualquer atividade a ser 

exercida na região submetida a uma norma de 

zoneamento passa a ser vinculada, isto é, não 

poderão ser admitidas pela Administração 

Pública atividades que contrariem as normas 

estabelecidas para o zoneamento (ANTUNES, 

Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 15. ed. 

São Paulo: Atlas. 2013, p. 486).  

 

Sob essas premissas, segundo se extrai da Folha de 

Rotina n. 414/2015 (fls. 29-31), não houve a alteração 

legislativa maléfica como dita em sua defesa, já que “o 

local em apreço já era definido como zoneamento de Área de 

Preservação Permanente – APP”. Em síntese, a materialidade 

já deduzida no auto de infração é corroborada pela Folha de 

Rotina mencionada. 

 

Indo além, citado parecer indica que a casa de 

alvenaria autuada foi erigida além da extensão da via 

oficializada sendo, pois, irregular e clandestina. Não há 

como se defender, portanto, ser área urbana consolidada. O 

que o autuado tenta incutir na autoridade julgadora, 

subvertendo a sua inteligência, é a consolidação de sua 

própria torpeza. 

 

Outrossim, não há como sustentar que a edificação 
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não causa prejuízo algum ao meio ambiente, eis que o 

simples fato de ainda haver uma construção em área de 

preservação permanente evita, no mínimo, no local dos 

fatos, a regeneração natural da vegetação nativa (Ombrófila 

Densa), típica da Mata Atlântica. 

 

Além disso, (...)”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).  

 

Frágil, também, é a argumentação que a cobrança de 

IPTU dá ares de legalidade à edificação: o fato gerador do 

imposto independe da validade jurídica do ato efetivamente 

praticado pelo contribuinte (art. 118, I, CTN). Bastaria a 

mera posse para incidir o tributo. 
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O desrespeito ao embargo imposto, por sua vez, fica 

patente com o comparativo das fotos das fls. 05 e 14. Isso 

também é admitido implicitamente na defesa (o autuado 

alegou não poder esperar o perecimento do material enquanto 

aguardava o julgamento da primeira infração). 

 

Os autos de infração, ao meu juízo, merecem ser 

homologados. 

 

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). 

Transportando ao “Quadro de Valoração por Arti-

go” da aludida Portaria e já dimensionando a capacidade 

econômica do autuado como hipossuficiente, sugiro sanção em 

R$ 10.500,00 pela infringência do artigo 74 do Decreto 

6.514/2008, até porque inaplicáveis minorantes, majorantes 

ou reincidência. 

Pelo mesmo raciocínio, pelo desrespeito ao arti-
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go 79 (desacato ao embargo do AIA n. 12262/2012), recomendo 

R$ 15.000,00 de multa simples. Opino pelo indeferimento da 

conversão da multa nos moldes do artigo 144 do Decreto 

6514/2008 porque é uma faculdade da autoridade ambiental e 

não a recomendo no caso em apreço. 

Por fim, cabível a demolição da casa de alvena-

ria (art. 19, Decreto 6.514/2008) e a remoção dos seus en-

tulhos, no prazo de 30 dias, mais a apresentação de propos-

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

trumento congênere), no prazo de 90 dias. 

São sanções razoáveis e proporcionais para debe-

lar o gravame perpetrado pelo autuado.  

Em 10/10/2017. 

Fernando Sartori 

Procurador do Município 
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JULGAMENTO  EM 1.º GRAU 

AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL (AIA) 

 

AIA : 12262/2012 e 14406/2014 

Processo(s) Administrativo(s): 581/2012. 

Autuado: Gilberto Martini de Oliveira 

CNPJ/CPF: 051.846.139-43 

Endereço: Servidão Evilásio Faria, 125, Canasvieiras, CEP 88054-647. 

DISPOSITIVO 

 

Considerando o acima esposado, JULGO 

PROCEDENTES S AUTOS DE INFRAÇÃO N. 12262/2012 e 

14406/2014, aplicando multa no valor de R$ 25.500,00 reais.  

 

Ademais, determino a demolição da casa de alvenaria 

(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. 

Comunique-se o autuado. 

 

Florianópolis, 10/10/2017. 

 

MARIO DAVI BARBOSA 

SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE 


