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PARECER JURÍDICO N. 376/2017 

Processo: 103838/2011 

Autuado: Silvio Fernandes 

 

Trata-se de autuação pela construção de casa de 

alvenaria (com dois pavimentos), em área de dunas faixa de 

proteção área de preservação permanente. 

 

Intimada por AR (fl. 12), não apresentou defesa, 

suportando, daí, ainda mais os efeitos da presunção de 

legitimidade e veracidade de que goza a autuação. 

 

 Foi-lhe oportunizado prazo para alegações finais (fl. 

18). 

O meio ambiente é um bem de todos e, até mesmo porque 

inerente à vida humana na Terra, deve ser conservado. 

O poluidor, ou aquele que agride o meio ambiente, deve 

ser responsabilizado na medida do dano causado. Trata-se de 

responsabilidade objetiva prevista no artigo 14,paragrafo 1º da 

Lei 6.938/81. 

Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela 

legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das 

medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes 

e danos causados pela degradação da qualidade ambiental 

sujeitará os transgressores: 

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas 

neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da 

existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao 

meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O 

Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para 

propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos 
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causados ao meio ambiente. 

   APELAÇÃO CÍVEL. AMBIENTAL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM 

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO 

IMOBILIÁRIO. AJUIZAMENTO ANTERIOR QUE CONCEDEU A LIMINAR. OBRA 

POSSIVELMENTE CONCLUÍDA, O QUE NÃO AFASTA, NO ENTANTO, A SUA 

INVIABILIDADE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DUNA COM 

VEGETAÇÃO DE RESTINGA. ART. 1º, § 2º, II, DO CÓDIGO FLORESTAL E 

ART. 129, § 2º, XIII, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE LAGUNA. 

LESÃO POTENCIAL AO MEIO AMBIENTE. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. SENTENÇA REFORMADA, PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO. 

INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSOS PROVIDOS.   Estando o 

empreendimento imobiliário construído em área de preservação 

permanente, não há como avalizar a sua regularidade, ainda mais 

quando o pedido da ação restringe-se à esta declaração 

(possibilidade de construção). Afinal, a suposta "existência de 

outras obras clandestinas não é argumento idôneo porque o 

direito da igualdade entre os administrados não se compadece com 

a ilicitude" (Agravo de Instrumento n. 2002.006931-6, de Barra 

Velha, rel. Des. Newton Janke, j. 06.03.03).   Logo, sendo a 

hipótese de construção em área considerada de preservação 

permanente, porquanto localizada em duna com vegetação de 

restinga, não há como declarar viável o empreendimento, devendo 

a ação ser julgada improcedente. (TJSC, Apelação Cível n. 

2008.081307-8, de Laguna, rel. Des. Ricardo Roesler, Segunda 

Câmara de Direito Público, j. 01-12-2009). 

 

O auto de infração merece ser julgado procedente eis que 

a materialidade da infração se extrai do conteúdo do RFA das 

fls. 03-06. 

 

Premente aquilatar-se o sancionamento devido à luz 
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dos critérios do artigo 4.° do Decreto n. 6.514/2008 e dos 

Anexos da Portaria n. 17/2013/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, sugiro sanção em R$ 15.000,00 pela infringência do ar-

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

norantes, majorantes ou reincidência. 

Ademais, cabível a demolição das duas casas de 

alvenaria (uma com dois pavimentos) e 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 06/11/2017. 

 

Fernando Sartori 

Procurador do Município 
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JULGAMENTO  EM 1.º GRAU 

 

AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL (AIA) 

 

AIA : 10988/2011 

Processo(s) Administrativo(s): 103838/2011. 

Autuado: Silvio Fernandes 

CNPJ/CPF: 550.286.591-68 

Endereço: Rua Eunice Dutra, 99, Ingleses, CEP 88058-600. 

DISPOSITIVO 

 

Considerando o acima esposado, JULGO 

PROCEDENTE O AUTO DE INFRAÇÃO N. 110988/2011, aplicando 

multa no valor de R$ 15.000,00 reais.  

 

Ademais, cabível a demolição da  casa de alvenaria (com 

dois pavimentos) , (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, 06/11/2017. 

 

ALVARO AUGUSTO CASAGRANDE 

SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE 


