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PARECER JURÍDICO N. 234/20171 

Processo: 318/2014 e 41989/2014 

Autuado: Adilso da Silva 

 

Trata-se de autuação por construção na faixa marginal de 

curso d’água. Mais tarde, nova autuação por descumprimento ao 

embargo imposto no auto de infração n. 12734/2014. 

 

As autuações foram devidamente cientificadas (recusa de 

assinar no primeiro auto – fl. 02 – e recebimento do AR pela 

esposa – fl. 22). 

 

A defesa (processo apenso 41989/2014) é tempestiva somente 

em relação ao auto de infração n. 12735/2014. Nessa 

oportunidade, visou desconstituir a autuação alegando que o 

curso d’água existente no local é uma vala de drenagem. Ao fim, 

argumenta que obteve consulta prévia de viabilidade favorável à 

construção.  

 

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

 

Pois bem. 

 

Os autos de infração merecem ser julgados procedentes. A 

materialidade da irregularidade soa cristalina com a confecção, 

pela área técnica, de parecer conciso (fls. 25-29), donde se vê 

claramente a construção irregular margeando o curso d’água 

natural - em área de preservação permanente, portanto (art. 4.º, 

I, “a”, Lei Federal 12651/2012). 

 

                                                 
r.o 

1
Natureza consultiva 
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Já a do descumprimento ao embargo imposto decorre do 

contido na fl. 21, quando o fiscal percebeu o incremento da obra 

pelo madeiramento que sugeria a futura colocação da laje. 

 

Segundo o Relatório de Fiscalização Ambiental, a 

edificação está a apenas 6 metros de distância em relação 

ao curso d’água natural.  

 

Destarte, 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, qualquer que seja, 

em área de preservação permanente, evita, no mínimo, a 

regeneração natural da mata ciliar, mormente quando tão próxima 

do curso d´água. 

 

E meramente (...) ”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). 

 

A mera obtenção da consulta de viabilidade não serve como 

excludente para a responsabilização do autuado. É cediço na 

jurisprudência que tal ato é meramente “um procedimento 

preliminar que tem por escopo apenas informar o pretendente à 

edificação, não tendo, portanto, qualquer caráter 

vinculativo”.(TJSC, Apelação Cível n. 0306336-30.2016.8.24.0005, 

de Balneário Camboriú, rel. Des. Francisco Oliveira Neto, 

Segunda Câmara de Direito Público, j. 08-08-2017.) 
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No aludido parecer técnico das fls. 25-28, ressaltou-se que 

“a DELIC/FLORAM já havia se manifestado no processo de aprovação 

de projeto (n. E 15225/2014) neste imóvel territorial, onde 

considerou o elemento hídrico como curso d´água natural”. Isso 

explica o porquê a defesa não juntou a aprovação de projeto e o 

alvará de construção deferidos. 

 

Nesse contexto, 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). 

Daí porque, sugiro a aplicação das sanções administra-

tivas apontadas pelo fiscal autuante.  

Incurso, pois, na descrição do artigo 74 e 79 do Decre-

to 6.514/2008, premente sopesar a situação concreta aos 

critérios do artigo 4.° do Decreto n. 6.514/2008 e aos Ane-

xos da Portaria n. 17/2013/GABP-FATMA/BPMA-SC, de outubro 

de 2013, do qual nos servimos.  

Do contexto da autuação resulta que o nível de gravida-

de é Médio I, 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 ausentes elementos para se aferir serem de médio ou 

longo prazo, quiçá irreversíveis(20); c)não houve efeitos 
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deletérios para a saúde pública (0). 

Transportando ao “Quadro de Valoração por Artigo” da 

aludida Portaria e tendo em vista inexistência de elementos 

para se aferir a capacidade econômica do autuado, sugiro o 

autuado ser sancionado em R$ 10.500,00 pela infringência do 

artigo 74 do Decreto 6.514/2008. E sancionado em R$ 

15.000,00 pela transgressão do artigo 79 do mesmo decreto, 

pelo mesmo raciocínio.  

Por último, cabível a demolição da casa e mais irregu-

laridades erigidas em área de preservação permanente (art. 

19, Decreto 6.514/2008) e a remoção dos seus entulhos, no 

prazo de 30 dias, sem prejuízo da apresentação de proposta 

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

mento congênere), no prazo de 90 dias. 

Em 31/10/2017. 

 

 
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 : 12734/2014 e 12735/2014 

Processo(s) Administrativo(s): 318/2014  

Autuado: Adilso da Silva 

CNPJ/CPF: 007.400.029-29 

Endereço: Servidão Brás de Souza, n. 222, Vargem Pequena, CEP 

88052-770. 

 

DISPOSITIVO 

Considerando o acima esposado, JULGO 

PROCEDENTES OS AUTOS DE INFRAÇÃO n. 12734/2014 e 

12735/2014, determinando aplicação de multa simples no importe de 

R$ 25.500,00.  

Ademais, determino a demolição da casa e demais 

irregularidades erigidas em área de preservação permanente (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. 

Florianópolis, 31/10/2017. 

 

 

ALVARO AUGUSTO CASAGRANDE 

SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE 


