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PARECER JURÍDICO N. 220/20171 

Processo: 1212/2015 (56546/2015) 

Autuado: Nazareno Alvim Borges 

 

Trata-se de autuação pela construção de uma garagem de 

madeira, em faixa de proteção do curso d´água, portanto, área de 

preservação permanente. 

  

Devidamente cientificado da lavratura do AIA (fl. 07),  

apresentou defesa (processo 56546/2015 ), alegando desconhecer a 

existência de um curso d’água em seu imóvel.   

 

Foi-lhe oportunizado prazo para alegações finais (fl. 09). 

 

O auto de infração merece ser julgado procedente eis que 

a materialidade da infração se extrai do conteúdo do RFA das 

fls. 03-06. 

 

No caso em tela, o Relatório de Fiscalização Ambiental 

traz a informação que, em atenção à instrução do Processo 

I000593/2015, oriundo do Ministério Público Estadual, requereu-

se a autuação das edificações, ocupações e atividades 

irregulares na faixa marginal dos cursos d´água locais”. A 

fiscalização e, por corolário, as autuações, chegaram às 

dezenas, de modo que a aplicação das sanções para o autuado e 

para todos aqueles que se encontram em situação irregular 

similar representará relevante e significativo ganho ambiental, 

após a restauração/reparação ecológica.  

 

não prospera a única alegação do autuado de que em seu 
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imóvel não existe um curso d’água. É nítido o motivo da 

lavratura do auto, construir em faixa marginal de curso d’água, 

ou seja, para configurar o ilícito ambiental, basta que a 

edificação esteja às margens do rio, no caso em apreço, esta 

margem é aquela enquadrada na lei 12651/2012: 

Art. 4o  Considera-se Área de Preservação Permanen-

te, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos des-

ta Lei: 

I - as faixas marginais de qualquer curso d’água na-

tural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, 

desde a borda da calha do leito regular, em largura 

mínima de:      

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de me-

nos de 10 (dez) metros de largura; 

 

Assim, não resta dúvida da clareza dos autos, 

inclusive, se aponta a distância da edificação em relação 

ao curso d’água, qual seja, 15 metros, medição apontada no 

Relatório de Fiscalização Ambiental. 

 

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 Leve II, eis que: a)a conduta foi 

intencional porque lhe era possível conhecer das proibições 

das leis ambientais (20); b)o efeito pode ser considerado 

potencial, por tratar-se de uma garagem rustica além  de 



 

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. 
 
 

 

 

ausentes elementos para se aferir serem diferentes, (10); 

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, sugiro sanção em R$ 10.250,00 pela infringência do ar-

tigo 74 do Decreto 6.514/2008, até porque inaplicáveis mi-

norantes, majorantes ou reincidência. 

Ademais, cabível a demolição da edificação, (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 01/09/2017. 

 

 
 

Fernando Sartori 

Procurador do Município 
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JULGAMENTO EM 1.º GRAU 

 

AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL (AIA) 

 

AIA : 11488/2015 

Processo(s) Administrativo(s): 1212/2015 

Autuado: Nazareno Alvim Borges  

Endereço: Rua Inério Joaquim da Silva, n. 788, Praia da Solidão. 

Florianópolis/SC. CEP 88067-500. 

 

DISPOSITIVO 

 

Considerando o esposado, JULGO PROCEDENTE O 

AUTO DE INFRAÇÃO N. 11488/2015, aplicando multa simples no 

valor de R$ 10.250,00 reais. 

Ademais, determino a demolição da garagem (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. 

Comunique-se o(a) autuado(a). 

 

Florianópolis, 01/09/2017. 

MARIO DAVI BARBOSA 

SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE 


