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PARECER JURÍDICO N. 248/20171 

Processo: 82/2015 (4381/2015) 

Autuado: Armando Valdomiro Pereira Fontoura 

 

Trata-se de três autuações em desfavor do autuado. A 

primeira se deu pelo corte de árvores, movimento de terra e 

construção de muro de pedra em faixa marginal de curso d’água. 

(AIA 11478/2015). Mais tarde, nova autuação referente ao 

desacato ao embargo imposto porque, no mesmo local, continuou 

com as obras preteritamente embargadas (AIA 11092/2015). Por 

último, 6 meses após a primeira autuação, foi novamente 

fiscalizado por construção de estruturas e paredes de pedras, 

medindo 440m² (aproximadamente), distante 21,90 metros do curso 

d’água e muro de arrimo medindo 10,50 metros por 1 metro de 

altura, agora a apenas 11,30 metros do elemento hídirico. 

 

Intimado das autuações (pessoalmente, por preposto ou 

por AR), apresentou defesa tempestiva (Processo n. 4381/2015) 

unicamente em relação à primeira autuação, aduzindo: a)ter 

realizado, por pessoa jurídica, a limpeza do terreno e 

alargamento de um antigo caminho existente no imóvel, com a 

finalidade de composição de um acesso interno objetivando a 

edificação de uma residência unifamiliar; b)a necessidade de ter 

realizado movimento de terra, com impactos diretos sobre a 

vegetação de porte herbáceo; c)ter certidão de atividade não 

constante expedida pela FATMA quanto à construção da ponte, 

muros de arrimo, acesso interno e terraplanagem. 

 

Foi-lhe oportunizado prazo para apresentação de 

alegações finais (fls. 34). 

                                                 
1
  r.o – natureza consultiva. 
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Os autos de infração merecem ser julgados procedentes. 

 

A materialidade das três infrações se extrai dos seus 

respectivos relatórios de fiscalização, sobretudo do teor do 

parecer técnico exarado pela DILIC (fls. 19-21) Nele se afirma 

que as construções estão erigidas em área de preservação 

permanente, especialmente degradando a faixa marginal do curso 

d´agua. 

 

A defesa não tem o condão de desconstituí-la, 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, Relatora 

VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 

02/05/2017). 

 

Cumpre observar que 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. 

 

Nesse contexto, (...) “o descumprimento da legislação 

que” institui e regula áreas de preservação permanente e de 
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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 ou 

habite-se, 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).  

 

Cumpre dizer que a Certidão emitida pela FATMA, juntada 

pela defesa, não afasta a ação fiscalizatória da Floram porque 

não representa chancela administrativa, tampouco liberação para 

construção em área de preservação permanente. Frise-se parte do 

texto extraído de tal certidão: “Contudo o 

empreendimento/atividade deverá atender ao disposto na 

legislação ambiental e florestal vigente, e não se situar em 

área de preservação permanente e possuir Reserva Legal, se for 

imóvel em área rural”.  

 

Logo, é de ser superada as alegações suscitadas para 

manter-se hígida a autuação da FLORAM. 

 

Incurso, pois, 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 aos 

Anexos da Portaria n. 170/2013/GABP-FATMA/BPMA-SC, de 
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outubro de 2013, do qual nos servimos. Também, sua conduta 

amoldou-se à descrição do art. 79 do mesmo diploma legal, 

pelo desacato ao primeiro embargo. Por último, pela prática 

da ação vedada pelo art. 43 deste diploma federal.  

Do contexto da autuação resulta que o nível de gravida-

de é Médio II, eis que: a) a conduta foi intencional porque 

lhe era possível conhecer das proibições das leis ambien-

tais (20); b) os efeitos são reversíveis em curto prazo até 

porque ausente elemento para se aferir serem de médio ou 

longo prazo, quiçá irreversíveis (20); c) os efeitos dele-

térios para a saúde pública são potenciais, visto que a de-

gradação/desequilíbrio do meio ambiente nas adjacências dos 

cursos d’água repercute não só para quem a pratica, porém 

para toda continuidade do leito (10). 

Quanto à situação econômica do infrator, a Portaria 

170/2013/GABP-FATMA/BPMA-SC, primeiramente, dita que deve 

se observar o patrimônio bruto do autuado ou os rendimentos 

anuais constantes da Declaração de Imposto de Renda Pessoa 

Física (art. 13). Não tendo documentos ou informações no 

ato da fiscalização que a identifiquem, far-se-á a classi-

ficação pela capacidade econômica aparente, mencionando-se 

os critérios adotados no Relatório de Fiscalização, podendo 

o autuado, por ocasião da defesa, requerer a reclassifica-

ção da sua capacidade econômica, mediante comprovação por 

documentos (art. 16,caput, c/c seu parágrafo único). 

É praxe, nessa Fundação, os fiscais autuantes não lan-

çarem, de plano, no momento da lavratura do auto, um valor 
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de multa para os casos em que a lei estabelece “multa aber-

ta”, ou seja, naquelas hipóteses quando o preceito secundá-

rio da norma transgredida deixa ao arbítrio da autoridade 

julgadora estabelecer sanção pecuniária dentro de um “pata-

mar mínimo e máximo”, justamente por não terem condições de 

aferir a capacidade econômica do infrator. 

No caso em tela, como, desde o início, o fiscal não la-

vrou os autos já trazendo o “quantum” da reprimenda de mul-

ta, nada impede que nesse momento se aquilate sua capacida-

de econômica, com o respaldo do art. 123 do Decreto 

6514/2008. 

Nessa toada, considerando o porte de tudo que foi eri-

gido em área sensível ambientalmente, inclusive um prolon-

gamento de considerável, em curto espaço de tempo, com con-

tratação de maquinário e mão de obra especializada que o 

maneje, não se pode reputar o autuado como de baixa renda, 

mormente o endereço residencial fornecido à fiscalização 

(Rua Duarte Schutel).  Assim, aconselho ser enquadrado como 

Pequeno Infrator. 

Transportando ao “Quadro de Valoração por Artigo” da 

aludida Portaria e tendo em vista constatação de elementos 

para se aferir a capacidade econômica do autuado sendo de 

Pequeno Infrator, sugiro o infrator ser sancionado em R$ 

15.000,00 pela infringência do artigo 74 do Decreto 

6.514/2008 (construção em APP). Mais a sanção em R$ 

60.000,00 pela transgressão do artigo 79 do mesmo Decreto 

(desacato ao embargo). Por fim, imposta sanção de R$ 



 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE FLORIANÓPOLIS 

Rua Fel ipe Schmidt ,  n .  1320 -  5 º Andar 
Centro,  F lor ianópol is /SC, CEP.:  88.010 -002 -  Tel . :  (48)3251 -6524. 
 
 

 

 

6.600,00 pelo desrespeito ao artigo 43 do mesmo diploma le-

gal.   

Por último, cabível a demolição de todas as estruturas 

erigidas em área de preservação permanente (art. 19, Decre-

to 6.514/2008) e a remoção dos seus entulhos, inclusive do 

aterro e do prolongamento, 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 13/09/2017. 

 

 
 

Fernando Sartori 

Procurador do Município 
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JULGAMENTO EM 1.º GRAU 

AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL (AIA) 

AIA : 11478/2015, 11092/2015 e 12777/2015 

Processo(s) Administrativo(s): 82/2015 

Autuado: Armando Valdomiro Pereira Fontoura 

CNPJ/CPF: 293.781.920-68 

Endereço: Rua Duarte Schuttel, n. 233, Centro, CEP 88015-640. 

DISPOSITIVO 

 

Considerando o esposado, JULGO PROCEDENTES OS 

AUTOS DE INFRAÇÃO N. 11478/2015, 11092/2015 e 12777/2015, 

aplicando multa simples global no valor total de R$ 81.600,00 reais. 

Ademais, determino a demolição de todas as estruturas 

erigidas em área de preservação permanente (art. 19, Decreto 

6.514/2008) e a remoção dos seus entulhos, inclusive do aterro e do 

prolongamento, 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, 13/09/2017. 

 

MARIO DAVI BARBOSA 

SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE 


