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PARECER JURÍDICO N. 380/20171 

Processo: 1995/2015 (66753/2015; OE 1351/SMHSA/GS/2014) 

Autuado: Suely Rainecke 

 

Trata-se de autuação por construção de casa de alvenaria 

com dois pavimentos a três metros do curso d´água local, área de 

preservação permanente, portanto. 

 

Intimado pessoalmente (fl.02), apresentou singela 

defesa afirmando possuir a casa há mais de 30 anos, 

respeita o afastamento do percurso da cachoeira e o muro de 

contenção não desviou o curso d´água.   

 

Foi-lhe oportunizado prazo para alegações finais 

(fl.15). 

 

O auto de infração merece ser julgado procedente eis 

que a materialidade da infração se extrae do conteúdo dos 

RFA das fls. 03-05 e, especialmente, do laudo geológico de 

urgência do processo apenso que aduz: 

 

Tendo em vista o aqui exposto, onde foram observados 

indícios claros de intervenção em área de APP com 

possibilidade de risco geológico grau R2 a R3 por 

ação antrópica de obstrução de vertente de curso 

d´água, devo relatar que a área encontra-se em RISCO 

MÉDIO podendo agravar-se para RISCO ALTO, não sendo 

recomendável a edificação de qualquer natureza e 

material em APP e fora da área de APP nenhuma obra 

de ser executada sem antes realizar obras de 

contenção. 

 

                                                 
1
  r.o – natureza consultiva. 
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Já o Parecer Técnico 316/2015 (fls. 29-32) corrobora 

o acerto da autuação caracterizando o elemento hídrico como 

curso d´água natural. 

 

Nem a antiguidade da estrutura (30 anos), segundo 

alega, salva o direito do autuado, porque o Código 

Florestal de 1965 exigia 5 metros de recuo das margens e o 

infrator está a apenas 3 metros! 

 

Assim, premente aquilatar-se o sancionamento devido 

à luz dos critérios do artigo 74 do Decreto n. 6.514/2008 e 

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

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 efe-

tuada (art. 19, Decreto 6.514/2008) e a remoção dos seus 
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entulhos, no prazo de 30 dias, mais a apresentação de pro-

posta de recuperação da área degradada (seja por PRAD ou 

instrumento congênere), no prazo de 90 dias. 

Em 08/11/2017. 

 

 
 

Fernando Sartori 

Procurador do Município 
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JULGAMENTO EM 1.º GRAU 

 

AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL (AIA) 

 

AIA : 14432/2015 

Processo(s) Administrativo(s): 1995/2015 

Autuado: Suely Rainecke 

CNPJ/CPF: 952.193.159-00 

Endereço: Rua José Cândido Amorim, 158, fundos, Saco Grande, CEP 

88032-225 

DISPOSITIVO 

 

Considerando o acima esposado, JULGO 

PROCEDENTE O AUTO DE INFRAÇÃO N. 14432/2015,  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 o autuado. 

 

Florianópolis, 08/11/2017. 

 

ÁLVARO AUGUSTO CASAGRANDE 

SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE 


