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PARECER JURÍDICO N. 160/2017 

Processo: 2260/2015 (27030/2016) 

Autuado: Ultrapiso Comercio e Importação LTDA 

 

Trata-se de autuação pela construção de galpão metálico 

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

de preservação permanente. 

 

Devidamente cientificada por AR (fl. 20), apresentou 

defesa (Processo n. 27030/2016), aduzindo a antiguidade da 

edificação e irregularidades na lavratura do referido AIA. Mais 

à frente, argumentou não ser de sua propriedade o imóvel em 

comento.  

 

Foi-lhe oportunizado prazo para alegações finais (fl. 

22). 

O RFA anexo, da qual a defesa teve acesso, complementou 

a motivação e o agir administrativo fiscalizatórios. 

 

Em síntese, o auto de infração, com seus elementos, é 

preciso e claro. Mais ainda a materialidade da infração, 

extraída das fls. 03-06, com fotos.  

 

A defesa não tem o condão de desconstituí-lo, 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). 
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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).”  

 

 

A infratora não apresenta qualquer chancela 

administrativa municipal (alvarás, licenças, habite-se etc) para 

a edificação (galpão), 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).  

 

Quanto à alegação de não ser proprietária do imóvel, tal 

argumento é frágil, já que não apresenta qualquer documento que 

comprove o alegado (contrato de permuta, aluguel, etc..), não se 

desvencilhando do ônus imposto no art. 118 do Decreto n. 

6514/2008. Pelo contrário: tudo leva a crer ser a autuada a real 

proprietária do imóvel, até pelo tempo que o ocupa, sem se 

olvidar do que se colhe do contrato social juntado. Se tudo isso 

não bastasse, vale ressaltar as informações do Relatório de 
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Fiscalização (fl. 03), que indica a autoria da infração com base 

em outro procedimento apuratório. 

 

A alegação de irregularidade na lavratura do auto de 

infração igualmente não prospera. O procedimento apuratório do 

auto de infração tem por base a Legislação Federal, qual seja, o 

Decreto Federal n. 6514/2008, que define as normativas do 

procedimento e seus encaminhamentos. Assim, da atenta observação 

dos autos, todos os requisitos legais foram observados. 

 

Apenas pelo amor ao debate, o argumento da falta de 

Relatório de Fiscalização é deveras maliciosa, beirando a má-fé, 

eis que o Relatório de Fiscalização está anexado ao auto de 

infração, no processo administrativo n. I002260/2015, de forma 

que, no momento que o autuado preferisse, teria acesso ao mesmo, 

se é que não teve. 

  

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). 
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Assim, transportando ao “Quadro de Valoração por Artigo” 

da Portaria n. 170/2013/GABP-FATMA/BPMA-SC e da analise dos 

documentos que instruem este procedimento, tenho que existem 

elementos suficientes para auferir a capacidade econômica da 

empresa infratora.  

 

Não seria coerente aplicar a ora autuada o mesmo valor 

de multa aplicado a um trabalhador que percebe o salario mínimo 

nacional. Nessa toada, e tendo por base o capital social da 

empresa (1.200.000,00 um milhão e duzentos mil reais), bem como 

o porte da construção (vide RFA), sugiro sanção em R$ 42.000,00 

pela infringência do artigo 74 do Decreto 6.514/2008, 

impossibilitada a analise da reincidência, já que pendente o 

julgamento do recurso apresentado aos Processos ns. 27609/2005, 

31623/2009 e 42455/2013, em que fora condenado por este órgão 

por outras infrações ambientais. 

 

Ademais, cabível a demolição do galpão metálico (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 15/08/2017. 

 

Fernando Sartori 

Procurador do Município 
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JULGAMENTO  EM 1.º GRAU 

 

AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL (AIA) 

 

AIA : 14468/2015 

Processo(s) Administrativo(s): 2260/2015 (27030/2016) 

Autuado: Ultrapiso Comercio e Importação LTDA 

CNPJ/CPF: 83.062.463/0001-05 

Endereço: Servidão Manoel Inácio da Nascimento, s/n, Rio Tavares, 

CEP 88048-100 

DISPOSITIVO 

 

Considerando o acima esposado, JULGO 

PROCEDENTE O AUTO DE INFRAÇÃO N. 14468/2015, aplicando 

multa simples no valor de R$ 42.000,00 mil reais. 

 

Ademais, determino a demolição da edificação (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 a autuada. 

 

Florianópolis, 15/08/2017. 

 

MARIO DAVI BARBOSA 

SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE 


