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PARECER JURÍDICO N. 314/2017 

Processo: 3263/2016  (3167/2017; OR 

936/SMO/DG/GAF/PROTOCOLO/2016)  

Autuado: SC Administração e Participações LTDA. 

 

Trata-se de autuação pela construção de muro sobre curso 

d’água, portanto, área de preservação permanente. 

 

Intimado por AR (fl. 09), apresentou defesa (Processo 

3167/2017) sustentando: a) que, de fato, o imóvel é cruzado por 

2 cursos d´água, “canalizados subterraneamente através da 

Servidão Gerivá até um único ponto de junção, a partir do qual 

se inicia o curso d´água que cruza o referido imóvel”; b)que 

obra municipal (pavimentação) convergiu os cursos d´água e, 

somadas as precipitações, processo erosivo em sua gleba se 

instalou, ocasionando desmoronamento da via pública, o que 

motivou a reforma da calçada e a construção do muro. 

 

Ao fim, expõe haver anuência do Intendente dos Ingleses 

e ter obtido licença Ambiental de Instalação da FATMA. 

 

Prazo para alegações finais foi oportunizado (fl. 11). 

 

A homologação do auto se impõe. 

 

A autuada expõe suas razões e nada prova. Não há nenhuma 

chancela da FATMA ou aprovação formal da Intendência quanto à 

obra autuada. O que se tem, ao contrário, é um “Relatório 

Informativo” da Intendência local dando conta da materialidade 

da infração, conforme fotos das fls. 04-06 do processo OR 

936/SMO/DG/GAF/PROTOCOLO/2016. Inclusive, nele se atesta que a 
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retirada da mata ciliar é que provocou a erosão anunciada no 

próprio terreno do autuado, motivo pelo qual lá hoje se tem 

grama. 

O Relatório de Fiscalização n. 1431/2016 corrobora a 

fiscalização prévia da Intendência. 

 

 

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). 

 

Assim, transportando ao “Quadro de Valoração por 

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

em vista ser Médio Infrator segundo a capacidade econômica 

(art. 13, III, Portaria mencionada), sugiro sanção em R$ 

28.000,00 pela infringência do artigo 74 do Decreto 

6.514/2008, até porque inaplicáveis minorantes, majorantes 

ou reincidência. 
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Ademais, cabível a demolição do muro (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. 

Em 03/10/2017. 

 

Fernando Sartori 

Procurador do Município 
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JULGAMENTO EM 1.º GRAU 

AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL (AIA) 

AIA : 15523/2016 

Processo(s) Administrativo(s): 3263/2016  

Autuado: SC Administração e Participações LTDA 

CNPJ/CPF: 11.826.814/0001-04 

Endereço: Rua das Gaivotas, nº 93, Ingleses do Rio Vermelho. 

Florianópolis/SC. 

 

DISPOSITIVO 

 

Considerando o acima exposado, JULGO 

PROCEDENTE O AUTO DE INFRAÇÃO N. 15523/2016, aplicando 

multa simples no valor de R$ 28.000,00 reais. 

Ademais, determino a demolição do muro (art. 19, Decre-

to 6.514/2008) e a remoção dos seus entulhos, no prazo de 30 dias, 

mais a apresentação de proposta de recuperação da área degradada (se-

ja por PRAD ou instrumento congênere), no prazo de 90 dias. 

Comunique-se o autuado. 

 

Florianópolis, 03/10/2017. 

 

 

MARIO DAVI BARBOSA 

SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE 


