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PARECER JURÍDICO N. 385/20171 

Processo: 1227/2015 (49310/2015) 

Autuado: Maria Rita Rodrigues 

 

Trata-se de autuação por construção de casa de alvenaria 

em faixa marginal do curso d´água, área de preservação 

permanente, portanto. 

 

Intimado por AR (fl.07), apresentou defesa afirmando: 

a)que há mera vala de drenagem pluvial e não um curso 

d´água natural; b)que as leis ambientais, incluindo o 

Decreto 6514/2008, são supervenientes ao surgimento da 

construção, não podendo retroagir em seu malefício;e c)a 

desproporcionalidade das sanções que, aliás, não podem 

coexistirem ao mesmo tempo. 

 

Foi-lhe oportunizado prazo para alegações finais 

(fl.15). 

Pois bem. 

Em atenção ao conteúdo da defesa, a área técnica da 

Fundação autuante, de pronto, informou que “esse elemento 

hídrico já foi analisado em outros procedimentos 

administrativos, na qual após avaliação foi caracterizado 

como curso d´água natural”. 

 

Além disso, ressaltou a infração urbanística 

consubstanciada em não ter o imóvel territorial acesso 

público oficial. 

                                                 
1
  r.o – natureza consultiva. 
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Quanto ao tema do direito adquirido ou 

irretroatividade das leis à sua situação fática e jurídica, 

o argumento é frágil. Segundo a fiscalização, a edificação 

está a apenas 4 metros do elemento hídrico, ferindo, 

portanto, o revogado Código Florestal de 1965, que permitia 

construções a partir de 5 metros. 

 

Não fosse isso, em sua defesa alude que a residência 

surgiu, no mínimo, antes de 1999. Em nosso sentir, alega 

mas não prova, de modo que também sofre as consequências da 

alteração legislativa do Código Florestal - ocorrida no ano 

de 1989 - Lei Federal 7.803 – que passou recuo mínimo de 30 

metros dos cursos d´água. 

 

Em síntese, a autuada sempre esteve ilegal sob a 

égide de qualquer lei pretérita e na mesma situação se 

encontra com relação ao vigente Código Florestal. Ela mesma 

admite que nunca galgou qualquer licença prévia ou ato 

administrativo congênere para construir. 

 

Por último, a sanção demolitória é legal (art. 19,I 

e II, do Decreto 6514/2008) e, pois, proporcional para 

debelar o dano ambiental causado à faixa de proteção do 

curso d´água, área de preservação permanente. 

 

Assim, premente aquilatar-se o sancionamento devido 

à luz dos critérios do artigo 4.º do Decreto n. 6.514/2008 

e dos Anexos da Portaria n. 170/2013/GABP-FATMA/BPMA-SC, de 
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outubro de 2013.  

Do contexto da autuação resulta que o nível de gravida-

de é Médio I, eis que: a) a conduta foi intencional porque 

lhe era possível conhecer das proibições das leis ambien-

tais (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 Artigo” da 

aludida Portaria e tendo em vista inexistência de elementos 

para se aferir a capacidade econômica do autuado, sugiro o 

autuado ser sancionado em R$ 10.500,00 pela infringência do 

artigo 74 do Decreto 6.514/2008.  

Ademais, cabível a demolição da edificação efetuada 

(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. 

Registro que é possível a cumulação das sanções, não 

havendo bis in idem (art. 3.º, §1.º, do Decreto 6514/2008). 

É o parecer.  

Em 08/11/2017. 

 
Fernando Sartori 

Procurador do Município 
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JULGAMENTO EM 1.º GRAU 

 

AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL (AIA) 

 

AIA : 13892/2015 

Processo(s) Administrativo(s): 1227/2015 

Autuado: Maria Rita Rodrigues 

CNPJ/CPF: 813.962.529-91 

Endereço: Rua Debrandino Machado, 207, Costeira do Pirajubaé, CEP 

88047-210 

DISPOSITIVO 

 

Considerando o acima esposado, JULGO 

PROCEDENTE O AUTO DE INFRAÇÃO N. 13982/2015,  aplicando 

multa simples de R$ 10.500,00 reais. 

Ademais, determino a demolição da edificação em faixa 

marginal do curso d’água (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 congê-

nere), no prazo de 90 dias. 

Comunique-se a autuada. 

 

Florianópolis, 08/11/2017. 

 

ÁLVARO AUGUSTO CASAGRANDE 

SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE 


