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PARECER JURÍDICO N. 292/20171 

Processo: 1801/2016 (58739/2016) 

Autuado: Acetur A. Campos Empresa de Turismo LTDA 

 

Trata-se de autuação pela canalização com tubos de concreto 

em área de preservação permanente. 

 

Intimado por AR (fls. 09) apresentou defesa aduzindo: a)não 

haver curso d´água natural mas uma vala de drenagem no local; 

b)que realizou a tubulação de esgoto pluvial até a vala de 

drenagem para evitar o acúmulo de águas (poças) que poderiam 

fomentar o mosquito da dengue, obtendo aprovação da comunidade 

para tanto; c)ser o zoneamento municipal ATR-2.5 e não APP. 

 

Ao final, solicitou a conversão da multa em serviços de 

melhoria ao meio ambiente, bem como a realização de diligência 

por parte da Floram no imóvel a fim de verificar que não houve 

nenhuma irregularidade.  

 

Foi oportunizado prazo para alegações finais (fl. 24) 

 

Pois bem. 

 

Em contradita, a Floram (fls. 18-20) emitiu laudo técnico a 

esclarecendo que “o canal de drenagem que foi tubulado está na 

faixa marginal de proteção do curso d´água natural” e a “área 

onde foi executada a canalização está definida como Zoneamento 

de APP, de acordo com a Lei Complementar n. 482/2014”. O mesmo 

laudo indicou, ainda, que a ação cometida, embora considerada de 

baixo impacto ambiental, demanda prévia autorização, o que não 

                                                 
1
  r.o – natureza consultiva. 
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foi feito. 

 

 Em síntese, foi constatado presença de curso d’água 

natural cujo espaço legal de proteção não foi respeitado pela 

empresa autuada. 

 

Ultrapassada a análise da regularidade formal do feito, no 

mérito deverá ser julgado procedente porque identificada a ação 

da canalização na faixa marginal de curso d’água - área 

irregular e sensivelmente ambiental, de acordo com a legislação 

ambiental municipal (art. 43, §1.º, II, LCM 482/2014) e federal 

(Código Florestal). 

 

A materialidade da infração se extrai de todo o contexto 

extraído dos autos do processo.  

 

E, no mais, (...)”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, como dito, não se tem notícia de 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). 
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Logo, é de se manter 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); 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 sendo micro infrator 

(art. 13, I, Portaria mencionada), 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 remoção da tubulação em APP (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. 

 

Quanto à solicitação da conversão da pena pecuniária em 

prestação de serviço e melhorias ao meio ambiente, não deve ser 

concedida visto que, para tanto, o autuado deveria ter 

apresentado projeto, nos moldes do Decreto Federal 6514/2008 
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(art. 144, caput).  

 

Sugiro que para nova implementação da tubulação desejada 

pela empresa, esta proceda à abertura de processo visando 

autorização para realizá-la, visto que o laudo técnico às fls. 

18 informa ser de baixo impacto, portanto, passível de chancela 

administrativa.  

 

Em 26/09/2017. 

 

 
 

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 : 15586/2016 

Processo(s) Administrativo(s): 1801/2016 

Autuado: Acetur A. Campos Empresa de Turismo LTDA 

CNPJ/CPF: 75.872.531/0001-73 

Endereço: Rua das Corticeiras, 153, Campeche. CEP 88063-160. 

DISPOSITIVO 

 

Considerando o acima esposado, JULGO 

PROCEDENTE O AUTO DE INFRAÇÃO N. 15586/2016, aplicando 

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

Ademais, determino a remoção da tubulação em APP (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 degrada-

da (seja por PRAD ou instrumento congênere), no prazo de 90 dias. 

Florianópolis, 26/09/2017. 

 

 

MARIO DAVI BARBOSA 

SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE 


