
 

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. 
 
 

 

 

PARECER JURÍDICO N. 169/20171 

Processo: 538/2017 

Autuado: Silvio José Bento 

 

Trata-se de autuação pela edificação de duas construções 

de madeira (casas) em faixa de proteção do curso d´água, 

portanto, área de preservação permanente. 

 

No momento da lavratura do Auto de Infração o autuado, 

conforme consta do AIA n. 15706, ( fl. 02), recusou-se a assinar 

o expediente, não podendo alegar falta de cientificação. A 

recusa foi testemunhada pelo também fiscal Gilson Manoel 

Bittencourt, emprestando ainda mais força à legitimidade do ato, 

sem se olvidar que outro servidor público municipal – Sr. Márcio 

Manoel Dutra – acompanhou toda a operação, de modo que a fé 

pública se mantém incólume, no ponto. 

 

 Foi-lhe oportunizado prazo para alegações finais (fl. 

11). 

 

O auto de infração merece ser julgado procedente eis que 

a materialidade da infração se extrai do conteúdo do RFA das 

fls. 03-06. 

 

No caso em tela, o Relatório de Fiscalização Ambiental 

traz a informação que, em atenção à instrução do Processo 

I000396/2016 e ofício n. 774/2016-GABPR1/AAH/PR/SC, oriundos do 

Ministério Público Federal, que consubstanciam o IC n. 

1.33.000.002726/2013-11, requereu-se a autuação das edificações, 

ocupações e atividades irregulares na faixa marginal do Rio na 

                                                 
1
Natureza consultiva 
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localidade do Rio Tavares - Servidão Beira-Rio e adjacências.   

A fiscalização e, por corolário, as autuações, chegaram às 

dezenas, de modo que a aplicação das sanções para o autuado e 

para todos aqueles que se encontram em situação irregular 

similar representará relevante e significativo ganho ambiental, 

após a restauração/reparação ecológica. Refuta-se, de plano, 

qualquer alegação de ser área urbana consolidada. 

 

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 tendo em vista a ausência de ele-

mentos para se dimensionar a capacidade econômica do autua-

do, sugiro sanção em R$ 10.500,00 pela infringência do ar-

tigo 74 do Decreto 6.514/2008, até porque inaplicáveis mi-

norantes, majorantes ou reincidência. 

Ademais, cabível a demolição das edificações, 

(art. 19, Decreto 6.514/2008) e a remoção dos seus entu-
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lhos, no prazo de 30 dias, mais a apresentação de proposta 

de recuperação da área degradada (seja por PRAD ou instru-

mento congênere), no prazo de 90 dias. 

Em 17/08/2017. 

 

Fernando Sartori 

Procurador do Município 
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JULGAMENTO  EM 1.º GRAU 

 

AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL (AIA) 

 

AIA : 15706/2017 

Processo(s) Administrativo(s): I 00538/2017. 

Autuado: Silvio José Bento 

CNPJ/CPF: 530.996.309-00 

Endereço: Rodovia Francisco Magno Vieira, 2634, Rio Tavares, CEP 

88048-000 

DISPOSITIVO 

 

Considerando o acima esposado, JULGO 

PROCEDENTE O AUTO DE INFRAÇÃO N. 15706/2017, aplicando 

multa no valor de R$ 10.500,00 reais.  

 

Ademais, determino a demolição das edificações, (art. 

19, Decreto 6.514/2008), além da 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, 17/08/2017. 

 

MARIO DAVI BARBOSA 

SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE 


