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PARECER JURÍDICO N. 256/2017 

Processo: 2722/2015 (19867/2016) 

Autuado: Maria Barbosa Romeiro 

 

Trata-se de autuação pela edificação de casa e muro em 

faixa de proteção do curso d´água, portanto, área de preservação 

permanente. 

Intimada por AR (fl. 08), apresentou defesa 

intempestivamente (Processo n. 19867/2016) aduzindo, 

preliminarmente, nulidade na citação, vício na lavratura do AIA 

e  antiguidade da edificação em relação às leis ambientais. Mais 

à frente, argumentou ser uma área urbanizada consolidada e 

inexistir dano ambiental. Por fim, requereu a conversão da multa 

em prestação de serviços de melhoria ambiental. 

Foi-lhe oportunizado prazo para alegações finais (fl. 

16), e, novamente não se manifestou no prazo estabelecido. 

A intempestividade da resposta decorre do lapso havido 

entre o dia 21/01/2016 (data de recebimento do AR da fl. 08) e o 

protocolo da peça de defesa (21/03/2016). É superior, pois, aos 

20 dias concedidos pela norma de regência. 

Nos moldes do art. 117, I, do Decreto federal n. 

6.514/2008, poderia nem ser conhecida. No entanto, dos 

argumentos apresentados, existe um que, mesmo no bojo de uma 

peça intempestiva, por ser matéria de ordem pública e 

cognoscível em qualquer tempo, merece enfrentamento, qual seja, 

a alegação de nulidade da notificação, por ter sido o AR 

entregue a terceiro. 

Essa preliminar não tem o condão de afastar a análise do 

mérito.  

O objetivo da intimação, em última analise, é dar 

ciência ao autuado do auto lavrado contra si, possibilitando 
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assim, a ampla defesa e contraditório, pressupostos básicos de 

qualquer ramo do direito, ainda mais do direito administrativo 

sancionador.  

Contudo, já é pacificado em nossos tribunais 

que ,cumprida a sua função de cientificar o autuado, pouco 

interfere ter sido terceiro a receber o AR. Principalmente se 

entregue na residência do autuado, como no presente caso. 

Não restam dúvidas da cientificação da autuada, seja 

pelo fato de ter sido a correspondência entregue em sua 

residência, como se observa do comprovante juntado as fls. 08, 

como o fato que a pessoa que a recebeu, ter, inclusive, o mesmo 

sobrenome da autuada, o que indica um grau de parentesco e 

proximidade com a aquela, já que reside no mesmo endereço.    

Segundo firme jurisprudência pátria, na seara 

administrativa e Judicial, isso não inquina de viciado o 

procedimento administrativo. Eis: 

 

MANDADO DE SEGURANÇA - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 

CONDICIONADO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO 

DE TRÂNSITO - AVISO DE RECEBIMENTO ENVIADO AO ENDEREÇO 

CONSTANTE NO CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO E 

RECEBIDO POR TERCEIROS - NOTIFICAÇÃO REGULAR - 

LEGALIDADE DA MEDIDA - DESPROVER O RECURSO 1. Para 

legitimar a exigência do prévio pagamento das multas de 

trânsito como condição para o licenciamento ou 

transferência do veículo, é imprescindível que o 

infrator seja notificado regularmente da autuação para 

os fins do disposto nos art. 282 e §§ do Código de 

Trânsito Brasileiro . 2. Notificação regular, segundo 

abalizados entendimentos doutrinários e 

jurisprudenciais, é aquela feita pessoalmente, ou, 

quando menos, conforme a legislação processual vigente, 

entregue no endereço indicado pelo interessado e 

recebido por pessoa de suas relações.( TJ-SC - Apelacao 

Civel em Mandado de Seguranca MS 231310 SC 2001.023131-0 

(TJ-SC)Data de publicação: 01/04/2002)Grifo Nosso 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL 

PARA COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL ENVIADA VIA EMPRESA DE CORREIOS. VALIDADE. 

APLICABILIDADE DO ART. 2º, § 2º, DO DECRETO LEI 611/69, 

COM ALTERAÇÃO DA LEI 13.043 /14, A PARTIR DA QUAL A 

COMPROVAÇÃO DA MORA PASSOU A SER ADMITIDA POR INTERMÉDIO 

DE CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO, AINDA QUE 

RECEBIDA POR TERCEIROS. TESE ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO 

E PROVIDO.( TJ-SC - Agravo de Instrumento AI 

40065954520168240000 São José 4006595-45.2016.8.24.0000 

(TJ-SC)Data de publicação: 25/05/2017) 

 

 

EMBARGOS DO DEVEDOR - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CERCEAMENTO DE 

DEFESA - AVISO DE RECEBIMENTO RECEBIDO POR TERCEIRO - 

NULIDADE DA INTIMAÇÃO - INOCORRÊNCIA - JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA. O 

julgamento antecipado da lide é faculdade conferida ao 

juiz, desde que suficientes os elementos probatórios dos 

autos, não havendo que se falar em cerceamento de 

defesa. Sendo o aviso de recebimento (AR) entregue na 

residência do requerido, não há necessidade que o seja 

em suas próprias mãos. Se o aviso de recebimento é 

entregue na residência do requerido, tem-se que o mesmo 

cumpriu a sua função, não havendo, portanto, que se 

falar em nulidade da intimação.( J-MG - 

200000036484110001 MG 2.0000.00.364841-1/000(1) (TJ-MG) 

Data de publicação: 07/09/2002) Grifo Nosso 

 

 

E isso ainda mais quando possibilita o pleno exercício 

dos postulados da ampla defesa e contraditório. Assim: 

 

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO 

RECEBIDO POR TERCEIRO NO ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE. 

PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. É válida a intimação do 

improvimento de recurso administrativo feita pelo 

correio, com aviso de recebimento “AR”, quando 

inequivocamente foi entregue no domicílio fiscal do 

contribuinte, mesmo que recebido e assinado por 

terceiro, familiar do contribuinte. 2. Não há que se 

falar em prescrição quando não transcorreu prazo 

superior a cinco anos entre a constituição definitiva do 

crédito e o ajuizamento da execução fiscal. 3. Apelação 
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improvida. (TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL AC 7427 SC 

96.04.07427-0 (TRF-4)Data de publicação: 23/02/2000). 

(Grifo nosso) 

 

 

Ultrapassada a questão prejudicial, o auto de infração 

merece ser julgado procedente. 

A materialidade da infração se extrai do conteúdo do RFA 

das fls. 03-06, especialmente da foto da fl. 05 do processo 

principal. 

 

A defesa não tem o condão de desconstituir o presente 

auto, 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). 

 

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).”  
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Admitida que foi construída em 1990, é posterior a 

alteração legislativa que pugnou por 30 metros de proteção da 

faixa marginal do curso d´água. 

 

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. 

 

Outrossim, não há como sustentar que as edificações não 

causam prejuízos algum ao meio ambiente, eis que o simples fato 

de ainda haver construções em área de preservação permanente 

evita, no mínimo, a regeneração natural da mata ciliar. 

 

Ainda, (...)”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 
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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). 

 

Não se cogita, também, de área urbana consolidada. 

 

O Relatório de Fiscalização Ambiental traz a informação 

de foi determinado autuar “as construções, ocupações e 

atividades irregulares na faixa marginal do Rio Sangradouro”. 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. 

 

 

Logo, é de ser superada a alegação suscitada 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); 
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c)não houve efeitos deletérios para a saúde pública (0). 

Assim, transportando ao “Quadro de Valoração por 

Artigo” da Portaria n. 170/2013/GABP-FATMA/BPMA-SC e tendo 

em vista a ausência de elementos para se dimensionar a ca-

pacidade econômica do autuado, sugiro sanção em R$ 

10.500,00 pela infringência do artigo 74 do Decreto 

6.514/2008, até porque inaplicáveis minorantes, majorantes 

ou reincidência. 

Desatendido o teor do 144, caput, do Decreto 

6514/2008, desaconselho a conversão da multa em serviços de 

preservação , melhoria e recuperação da qualidade do meio 

ambiente. 

Ademais, cabível a demolição da casa e do muro de 

alvenaria (art. 19, Decreto 6.514/2008) e a remoção dos seus 

entulhos, no prazo de 30 dias, mais a apresentação de pro-

posta de recuperação da área degradada (seja por PRAD ou 

instrumento congênere), no prazo de 90 dias. 

Em 15/09/2017. 

 

Fernando Sartori 

Procurador do Município 

 

 

 

 

 



 

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. 
 
 

 

 

 

 

 

JULGAMENTO  EM 1.º GRAU 

AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL (AIA) 

 

AIA : 12669/2015 

Processo(s) Administrativo(s): 2722/2015  

Autuado: Maria Barbosa Romeiro 

CNPJ/CPF: 015.774.019-64 

Endereço: Servidão Euclides João Alves, 97, Armação do Pântano do 

Sul, CEP 88066-292 

DISPOSITIVO 

Considerando o acima esposado, JULGO 

PROCEDENTE O AUTO DE INFRAÇÃO N. 12669/2015, aplicando 

multa simples no valor de R$ 10.500,00 reais. 

Ademais, determino a demolição da casa e do muro 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 a autuada. 

 

Florianópolis, 15/09/2017. 

 

MARIO DAVI BARBOSA 

SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE 


