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PARECER JURÍDICO N. 363/2017 

Processo: 537/2016 (25816/2016) 

Autuado: Wilmis Germer Rolim de Moura 

Trata-se de autuação pela construção de uma casa de 

casa de madeira em área de preservação permanente com 

características de encosta. 

 

Intimado pessoalmente, apresentou defesa 

intempestiva ( o prazo venceu dia 04/04/2016), suportando, 

daí, ainda mais os efeitos da presunção de legitimidade e 

veracidade de que goza a autuação. 

 

Foi oportunizado prazo para alegações finais (fl. 

09). 

De antemão, creio que a ACP que a FR da fl. 10 faz 

menção não guarda relação com o presente feito 

administrativo, porque relativa à Praia do Campeche. 

 

Dito isso, o AIA 15270/2016 impõe homologação. 

 

Há uma razão de ser para o zoneamento ser de Área de 

Preservação Permanente (caso em exame) e a vontade do 

legislador deve ser respeitada. Segundo a doutrina: 

  

(...) existe zoneamento quando são 

estabelecidos critérios legais e 

regulamentares para que em determinados 

espaços geográficos sejam fixados usos 

permitidos, segundo critérios 

preestabelecidos. Tais usos, uma vez 

estabelecidos, tornam-se obrigatórios, tanto 

para o particular, quanto para a 
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Administração Pública, constituindo em 

limitação administrativa incidente sobre o 

direito de propriedade.(...)Merece ser 

observado que, uma vez que ele tenha sido 

estabelecido, toda e qualquer atividade a ser 

exercida na região submetida a uma norma de 

zoneamento passa a ser vinculada, isto é, não 

poderão ser admitidas pela Administração 

Pública atividades que contrariem as normas 

estabelecidas para o zoneamento (ANTUNES, 

Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 15. ed. 

São Paulo: Atlas. 2013, p. 486).  

 

A impropriedade da edificação erigida advém das 

fotos da fl. 05. Não se olvide que, mesmo na defesa 

intempestiva, não juntou o autuado aprovação municipal para 

afastar a manutenção da situação como exposta 

(ilegalidade). 

 

Sabe-se que (...)”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). 

 

Depois, paira na região da Costa da Lagoa, já em 

cumprimento de sentença, ação que tramita na Justiça 

Federal requerendo a adoção e fiscalização ostensivas 

quanto à degradação ambiental local, sob pesadas multas 

dirigidas ao Município e aos seus gestores. 
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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 (entidade sem fins lucrativos), 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 madeira 

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

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 30/10/2017. 

Fernando Sartori 

Procurador do Município 
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JULGAMENTO  EM 1.º GRAU 

AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL (AIA) 

 

AIA : 15720/2016 

Processo(s) Administrativo(s): 537/2016 

Autuado: Wilmis Germer Rolim de Moura  

CPF: 005651.319-40 

Endereço: Trilha Costa da Lagoa, Ponto 06, s.n (encosta). 

DISPOSITIVO 

 

 

Considerando o acima esposado, JULGO 

PROCEDENTE O AUTO DE INFRAÇÃO N. 15720/2016, aplicando 

multa no valor de R$ 10.500,00 reais.  

 

Ademais, determino a demolição da casa de madeira 

(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, 30/10/2017. 

 

ÁLVARO AUGUSTO CASAGRANDE 

SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE 


