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PARECER JURÍDICO N. 197/20171 

Processo: 41716/2010 (52072/2010, 102024/2011, 52069/2010) 

Autuado: Salésio Venâncio Maria 

 

Trata-se de duas autuações: a primeira pela construção de 

casa de alvenaria com dois pavimentos em área de preservação 

permanente (AIA n. 10996/2010); a segunda, por construção de 

casa de alvenaria com pavimento em área de preservação 

permanente.  

 

Cientificado das imputações (fl. 16), apresentou defesa 

(Processos apensos n. 52072/2010 e 52069/2010), aduzindo: a)não 

ser ele o infrator do auto n. 10867/2010 e sim Rosana Paula 

Daboit e Divo Salvaro; b)inexistência de incidência de área de 

preservação permanente sob o imóvel territorial; c)ser pagador 

dos tributos; d)a urbanização consolidada da área; e)a 

irreversibilidade do dano ambiental em caso de recuperação 

isolada da propriedade do requerente. 

 

 Assumiu, todavia, não ter obtido o prévio licenciamento 

perante os órgãos competentes da obra discutida na lide que diz 

ser sua. Finalizou salientando acerca da irreversibilidade do 

dano ambiental em caso de recuperação isolada da propriedade do 

requerente, bem como requereu a conversão da multa ou redução da 

pena. 

 

Foi-lhe oportunizado prazo para alegações finais (fl. 31). 

 

No caso em apreço, é nítido que no AIA n° 10966/2010 o 

fiscal descreveu sumariamente os fatos e não deixou dúvidas do 

                                                 
1
  r.o – natureza consultiva. 
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motivo da lavratura do auto. Registre-se que o RFA anexo, da 

qual a defesa teve acesso, complementou ainda mais essa 

motivação e o agir administrativo fiscalizatórios na região dos 

fatos. 

 

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

preciso e claro, razão porque deve ser julgado procedente. Isso 

se verifica ainda mais na extensa defesa apresentada. 

 

A materialidade da infração se extrai do conteúdo do RFA 

das fls. 03-06. As inúmeras infrações também pelo viés 

urbanístico (fl. 64-68 do Processo 52069/2010) endossam as 

irregularidades perpetradas. 

 

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). 

 

Outrossim, não há como sustentar a fundamentação de que a 

edificação 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, a regeneração natural 

do local. 

 

E(...) ”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 
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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). Isso se comprova, sobretudo, através da defesa 

apresentada, onde se confessa a construção da residência ao 

arrepio da legislação urbanística vigente.  

 

É oportuno trazer à baila que as residências objeto deste 

procedimento estão sendo fiscalizadas também pela SMDU e pela 

SUSP, conforme se extrai do relatório de fiscalização às fls. 

03. 

 

Destarte, o tema ventilado da área urbana consolidada só 

teria sentido se fosse apenas buscada isoladamente a remoção da 

habitação do autuado. Nesse caso, certamente, o ganho ambiental 

seria mínimo. É o que comunga, por exemplo, a jurisprudência do 

Tribunal Regional Federal da 4.ª Região: 

 

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. 

DEMOLIÇÃO DA EDIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. 

PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. ZONA URBANA 

CONSOLIDADA. 1. Embora o imóvel esteja 

localizado em área de preservação permanente 

(unidade de conservação), mais precisamente em 

Área de Proteção Ambiental das Ilhas e Várzeas 
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do Rio Paraná, a circunstância de ter sido 

edificado há mais de trinta anos e inserir-se em 

zona urbana de ocupação histórica, que remonta, 

pelo menos, à década de 1960, torna desarrazoada 

a sua demolição, especialmente em face da 

ausência de vegetação no local, desde longa 

data, e da existência de toda uma 

infraestrutura, com rede de esgoto, pavimentação 

de ruas, energia elétrica e água potável. 2. As 

restrições à construção em áreas de preservação 

permanente, localizadas em zonas urbanas 

consolidadas e antropizadas, nas quais a 

recuperação integral do meio ambiente ao seu 

estado natural mostra-se inviável, são passíveis 

de mitigação, por depender de ação conjunta, com 

a remoção de todas as construções instaladas nas 

proximidades. A retirada de uma edificação 

isoladamente não surtiria efeitos significantes 

ao meio ambiente, haja vista que as adjacências 

do local remanesceriam edificadas. (TRF4, AC 

5005359-11.2012.404.7004, QUARTA TURMA, Relator 

SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, juntado aos autos 

em 29/02/2016) (grifo nosso). 

 

Entretanto, as penas aqui cominadas ao infrator serão as 

mesmas para todos aqueles que se encontrarem em situação 

irregular similar na região, de modo que, ao final, 

representarão relevante e significativo ganho ambiental, após a 

restauração/reparação ecológica. 

 

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. 
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Sob esse prisma, no caso em apreço, resulta que o nível 

de gravidade é Médio I, eis que: a)a conduta foi intencio-

nal 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). 

 

Diante do requerimento do autuado solicitando a 

conversão da multa em execução de serviços de melhoria 

ambiental, sugiro o seu indeferimento, nos moldes do que 

determina o artigo 144 do Decreto Federal n. 6514/2008: 

 

Art. 144.  A conversão de multa destinada à 

reparação de danos ou recuperação da áreas 

degradadas pressupõe que o autuado apresente 

pré-projeto acompanhando o requerimento. 

(grifo nosso). 

 

Assim, transportando ao “Quadro de Valoração por Arti-

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

vista a ausência de elementos para se dimensionar a capaci-

dade 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. 

 

Ademais, cabível a demolição da casa de alvenaria de dois 

pavimentos (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. 



 

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. 
 
 

 

 

 

No que diz respeito à solicitação de redução do valor 

da multa, tal benefício é concedido nos moldes do disposto 

no art. 126, parágrafo único, do Decreto Federal 6.514/2008 

(o pagamento da multa, no prazo de 05 dias, a partir do re-

cebimento do julgamento, contará com o desconto de 30% 

(trinta por cento) do valor corrigido da penalidade. 

 

De outro norte, com relação ao auto de infração n. 

10867/2010, opino pela sua improcedência em relação ao au-

tuado. É que a defesa comprova por contrato de compra e 

venda que, no ano de 2004 (anterior à lavratura), o imóvel 

discutido já pertencia a terceiro. Tal alegação se torna 

ainda mais hígida com o conteúdo do relatório carreado às 

fls. 28 do processo principal.  

 

A partir disso, sugiro a improcedência do auto n. 

10867/2010 e após ciência do autuado, sugiro que a fiscali-

zação realize vistoria in loco a fim de autuar todas as ir-

regularidades erigidas em área de preservação permanente 

nas adjacências deste imóvel territorial, sobretudo o real 

responsável pelo surgimento da casa objeto do auto n. 

10867/2010. 

Em 29/08/2017. 

 

 
 

Fernando Sartori 
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Procurador do Município 

 

 

 

JULGAMENTO EM 1.º GRAU 

AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL (AIA) 

AIA : 10966/2010 e 10867/2010 

Processo(s) Administrativo(s): 41716/2010 

Autuado: Salésio Venâncio Maria 

CNPJ/CPF: 300.105.350-04 

Endereço: Avenida Centenário, 2295, Siderópolis, CEP 88809-000. 

DISPOSITIVO 

Considerando o esposado, JULGO PROCEDENTE O 

AUTO DE INFRAÇÃO N. 10966/2010, aplicando multa simples no 

valor de R$ 10.500,00 reais. Entretanto, JULGO IMPROCEDENTE O 

AUTO DE INFRAÇÃO N. 10867/2010, e, ordeno que a fiscalização 

realize vistoria no local dos fatos para autuar o real infrator da 

construção irregular. 

Ademais, cabível a demolição da casa de alvenaria com 

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

entulhos, no prazo de 30 dias, mais a apresentação de proposta de re-

cuperação da área degradada (seja por PRAD ou instrumento congêne-

re), no prazo de 90 dias. 

Por fim, renovo a decisão de vistoria – em todo espaço 

territorial da Serv. Manoel Pedro da Luz e adjacências que se encontrem 

em área de preservação permanente – pelo órgão da fiscalização da Flo-

ram.   

Comunique-se o  autuado. 
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Florianópolis, 29/08/2017. 

MARIO DAVI BARBOSA 

SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE 


