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PARECER JURÍDICO N. 381/20171 

Processo: 612/2017 

Autuado: Leandro Martins 

 

Trata-se de autuação por desmatamento e supressão de Mata 

Atlântica em estágio médio de regeneração, seguido de abertura 

de acesso, totalizando uma área de 5.492 m² para a implantação 

de loteamento clandestino. 

Intimado por edital (fl. 19), não apresentou defesa, 

suportando, daí, ainda mais os efeitos da presunção de 

legitimidade e veracidade de que desfrutam os atos 

administrativos. 

Houve abertura de prazo para apresentação de alegações 

finais (fls. 21), também se quedando inerte o autuado. 

Pois bem. 

A autuação procede.  

O Relatório de Fiscalização Ambiental dá conta da 

emergência célere de um loteamento clandestino no bairro 

Ingleses, com maquinário pesado (máquina, caçamba e 

caminhão), em detrimento de área com limitações ambientais 

e com a presença da cara vegetação de Mata Atlântica, em 

estágio médio de regeneração. 

Registre-se, ademais, que a clandestinidade do 

parcelamento irregular do solo também impacta negativamente 

o funcionamento da Estação Elevatória de Esgoto da CASAN. 

                                                 
1
  r.o – natureza consultiva. 
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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 GRAVÍSSIMO, eis que:  

a) a conduta foi intencional, admitido isso perante a 

corporação militar estadual ambiental (20); 

 b) os efeitos são irreversíveis, devido à perpetração 

do dano ambiental ter se dado em área extensa (5.492 m²), à 

impermeabilização do solo bem como porque constatado que o 

ilícito foi em prejuízo de vegetação no estágio médio de 

regeneração do bioma Mata Atlântica (50); e 

c)há efeitos deletérios para a saúde pública pelo pre-

juízo que causa à Estação Elevatória da CASAN e ao funcio-

namento que a mesma desempenha, cujas normas técnicas rígi-

das de funcionamento são exigidas pela ABNT NBR 12209, in-

compatíveis com um loteamento à revelia do Poder Público 

instalado ao seu redor, pondo, nesse contexto, em risco a 

saúde dos adquirentes (vítimas) dos lotes à venda. 

No que tange à capacidade econômica aparente do autua-

do, denota-se ser considerado GRANDE INFRATOR, uma vez que 

uma abertura de acesso e supressão de vegetação em uma área 

de mais de 5 mil metros quadrados, conforme se extrai dos 

autos do processo, demandou expressivo número de equipamen-

tos pesados e mão de obra em curto período de tempo, não 
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condizente, pois, com a situação de pessoa física de baixa 

ou média renda. 

A abastada capacidade econômica também decorre da apti-

dão do infrator para se reorganizar e continuar a perpetrar 

ilícitos semelhantes, mesmo depois de flagrado e autuado 

preteritamente. Cita-se, por exemplo, que, no ano passado, 

iniciou-se a apuração pela supressão de 1,5 hectares de Ma-

ta Atlântica, com a abertura de arruamento ilegal de 260 

metros por 4 metros de largura, também em detrimento desse 

bioma(Processo n. 61/2016). 

Embora tenha o agente fiscal capitulado e amoldado os 

fatos ao art. 48, o art. 100, §3.º, do Decreto 6514/2008 

prescreve que “o erro no enquadramento legal da infração 

não implica vício insanável, podendo ser alterado pela au-

toridade julgadora mediante decisão fundamentada que reti-

fique o auto de infração”. 

É o que se passa a fazer. 

É nítido que o acervo fático (preexistência de exempla-

res de Mata Atlântica e área de preservação limitada) per-

mite o enquadramento em dois outros artigos do mesmo Decre-

to, quais sejam: arts. 49, § único e art. 74. 

Eis: 

Art. 49.  Destruir ou danificar florestas ou qualquer tipo 

de vegetação nativa, objeto de especial preservação, não 

passíveis de autorização para exploração ou supressão:   

Multa de R$ 6.000,00 (seis mil reis) por hectare ou fra-
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ção.  

Parágrafo único.  A multa será acrescida de R$ 1.000,00 

(mil reais) por hectare ou fração quando a situação previs-

ta no caput se der em detrimento de vegetação primária ou 

secundária no estágio avançado ou médio de regeneração do 

bioma Mata Atlântica. (grifo nosso). 

Art. 74. Promover construção em solo não edificável, ou no 

seu entorno, assim considerado em razão de seu valor paisa-

gístico, ecológico, artístico, turístico, histórico, cultu-

ral, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, 

sem autorização da autoridade competente ou em desacordo 

com a concedida: 

Multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 100.000,00 (cem 

mil reais).  

 

Nessa toada, transportando ao “Quadro de Valoração por 

Artigo” da aludida Portaria sugiro sanção base de R$ 

7.000,00 pela infringência do artigo 49, parágrafo único, 

do Decreto 6.514/2008 (não se ultrapassou 1 hectare). A is-

so se somam as majorantes do art. 8, inciso I, alínea “a” 

(ter o agente cometido a infração para obter vantagem pecu-

niária) porque os lotes do parcelamento irregular do solo 

se destinavam à posterior venda e “c” (danos à propriedade 

alheia, à estação elevatória da CASAN). Considerando o dis-

posto no inciso do artigo 20, I e IV e seu parágrafo segun-

do (no concurso de agravantes, aplica-se o percentual mai-

or), a multa, no ponto, salta para R$ 10.500,00.  

Pela violação do artigo 74 do Decreto 6514/2008, opino 

por sanção em R$ 100.000,00, a sanção máxima prevista, so-

pesados os critérios acima elencados e , de modo a atingir 

os princípios básicos do processo administrativo ambiental, 
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in casu, prevenção especial e reparação integral do bem am-

biental lesado. 

Não se tem notícia de reincidência, embora os antece-

dentes do autuado sejam muito desfavoráveis (fls. 12). 

Ademais, cabível a demolição/remoção de qualquer edifi-

cação ou estrutura que esteja no local apontado pelo AIA n. 

16153/2017, 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 09/11/2017. 

 

 
Fernando Sartori 

Procurador do Município 
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JULGAMENTO EM 1.º GRAU 

AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL (AIA) 

AIA : 16153/2017 

Processo(s) Administrativo(s): 612/2017 

 Autuado: Leandro Martins 

CNPJ/CPF: 074.770.979-32. 

Endereço: Rua Luiz Maria dos Santos, 255, Rio Vermelho, CEP 88060-

435,  Florianópolis/SC. 

DISPOSITIVO 

Considerando o acima esposado, JULGO 

PROCEDENTE O AUTO DE INFRAÇÃO N. 16153/2017 aplicando 

multa no valor total de R$ 110.500,00 reais. 

 

Ademais, determino a demolição/remoção de qualquer 

edificação ou estrutura que esteja no local apontado pelo AIA n. 

16153/2017, no prazo de 30 dias, mais a apresentação de proposta de 

recuperação da área degradada por PRAD, no prazo de 90 dias. 

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

Comunique-se o MPSC sobre o cometimento, em tese, de 
crime ambiental. 

 

Florianópolis, 09/11/2017 

 

ÁLVARO AUGUSTO CASAGRANDE 

SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE 


