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PARECER JURÍDICO N. 310/2017 

Processo: 582/2016 

Autuado: Adalberto dos Santos Souza 

 

Trata-se de autuação pela construção de uma casa de 

alvenaria com 2 pisos em área de preservação permanente, 

nas encostas do Canto do Lamim, bairro Canasvieiras (AIA 

11393/2012). A segunda fiscalização refere ao 

descumprimento do embargo imposto preteritamente (AIA 

12776/2015 – fl. 15). 

 

Intimado por AR (fls. 02 e 15), apresentou defesa 

tempestiva somente em relação ao primeiro auto de infração 

com a seguinte argumentação: a) que a área já era degradada 

e há serviços públicos instalados na região, denotando ser 

área urbana consolidada; b)que respeitou o embargo imposto; 

c)que avulta o direito à moradia dos caseiros do autuado, 

finalidade da obra erigida; d)desproporcionalidade das 

medidas administrativas, merecendo mera advertência ou 

substituição das sanções, em especial, a multa pecuniária, 

por serviços de melhoria e recuperação da qualidade 

ambiental local. 

 

Foi oportunizado prazo para alegações finais (fl. 

27). 

O AIA 11393/2012 impõe homologação. Aquele pelo 

descumprimento do embargo imposto também (houve o término 

da obra conforme prova a foto da fl. 12). 
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Vejamos as razões.  

 

Primeiro, há uma razão de ser para o zoneamento ser 

de Área de Preservação Permanente (caso em exame) e a 

vontade do legislador deve ser respeitada. Segundo a 

doutrina: 

  

(...) existe zoneamento quando são 

estabelecidos critérios legais e 

regulamentares para que em determinados 

espaços geográficos sejam fixados usos 

permitidos, segundo critérios 

preestabelecidos. Tais usos, uma vez 

estabelecidos, tornam-se obrigatórios, tanto 

para o particular, quanto para a 

Administração Pública, constituindo em 

limitação administrativa incidente sobre o 

direito de propriedade.(...)Merece ser 

observado que, uma vez que ele tenha sido 

estabelecido, toda e qualquer atividade a ser 

exercida na região submetida a uma norma de 

zoneamento passa a ser vinculada, isto é, não 

poderão ser admitidas pela Administração 

Pública atividades que contrariem as normas 

estabelecidas para o zoneamento (ANTUNES, 

Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 15. ed. 

São Paulo: Atlas. 2013, p. 486).  

 

Depois, paira na região do Canto do Lamim Ação Civil 

Pública promovida pela Associação de Moradores de 

Canasvieiras (AMOCAN), autos n. 5009719-75.2015.404.7200 

(Justiça Federal), inclusive movida em desfavor do 

Município de Florianópolis, tratando dos gravíssimos 

problemas ambientais do Canto do Lamin. Cito excertos da 

inicial : 
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       (...)  

A situaçao em que vivem cerca de 400 

(quatrocentas) famílias que habitam o Canto 

do Lamin é simplesmente calamitosa, pois o 

esgoto corre a céu aberto. Em face disso, 

decorrem uma série de graves problemas, dos 

quais se destacam: o enorme prejuizo à saúde 

pública; os severos danos ambientais e, não 

menos importante, a insalubridade do ambiente 

urbano. Quanto ao primeiro, a ausência de um 

sistema coletor de esgotos propicia o 

surgimento de epidemias como a hepatite, a 

dengue, a Ieptospirose, dentre outras, graças 

à proliferação de ratos, baratas e mosquitos, 

espécies transmissoras dessas graves 

moléstias. Quanto ao segundo, as valas 

irregulares por onde correm os residuos 

desaguam nos Rios Papaquara e Brás que, por 

sua vez, desaguam no mar, prejudicando assim 

o meio ambiente. Tal fato levou a 

classificação, por parte da FATMA - Fundação 

do Meio Ambiente -, de dois pontos da praia 

de Canasvieiras como sendo impróprios para o 

banho (Doc. 02). Quanto ao terceiro problema, 

o esgoto a céu aberto toma o ambiente urbano 

extremamente insalubre, pois o mau cheiro se 

faz sentir, especialmente em dias de alta 

temperatura e de pouco vento, como 

naturalmente ocorre no verão. 

 

 

 

Assim, embora diga o autuado ser área já degradada, 

isso não justifica a inércia municipal para, ao menos, 

diminuir os danos ambientais que a construção 

impropriamente erigida pelo autuado (fotos da fl. 05) sobre 

o zoneamento de APP (non aedificandi) vem a acrescer. 
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Nesse passo, o tema da área urbana consolidada 

somente teria sentido se fosse apenas buscada isoladamente 

a remoção da habitação do autuado. Nesse caso, certamente, 

o ganho ambiental seria mínimo. É o que comunga, por 

exemplo a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 

4.ª Região: 

 

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO 

PERMANENTE. DEMOLIÇÃO DA EDIFICAÇÃO. 

INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE. ZONA URBANA CONSOLIDADA. 

1. Embora o imóvel esteja localizado em área 

de preservação permanente (unidade de 

conservação), mais precisamente em Área de 

Proteção Ambiental das Ilhas e Várzeas do Rio 

Paraná, a circunstância de ter sido edificado 

há mais de trinta anos e inserir-se em zona 

urbana de ocupação histórica, que remonta, 

pelo menos, à década de 1960, torna 

desarrazoada a sua demolição, especialmente 

em face da ausência de vegetação no local, 

desde longa data, e da existência de toda uma 

infraestrutura, com rede de esgoto, 

pavimentação de ruas, energia elétrica e água 

potável. 2. As restrições à construção em 

áreas de preservação permanente, localizadas 

em zonas urbanas consolidadas e antropizadas, 

nas quais a recuperação integral do meio 

ambiente ao seu estado natural mostra-se 

inviável, são passíveis de mitigação, por 

depender de ação conjunta, com a remoção de 

todas as construções instaladas nas 

proximidades. A retirada de uma edificação 

isoladamente não surtiria efeitos 

significantes ao meio ambiente, haja vista 

que as adjacências do local remanesceriam 

edificadas. (TRF4, AC 5005359-

11.2012.404.7004, QUARTA TURMA, Relator 

SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, juntado aos 
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autos em 29/02/2016) (grifo nosso). 

 

Todavia, como dito, a ação civil pública acima busca 

a tomada de providências municipais e de outras esferas 

(CASAN, FUNASA) para todos aqueles que se encontram em 

confronto com a legislação ambiental o que representaria 

significativo ganho ambiental local, após a 

restauração/reparação ecológica.  

 

Além disso, (...)”o descumprimento da legislação que 

institui e regula áreas de preservação permanente e de 

proteção integral, por si só, faz presumir o dano 

ecológico, porquanto, se assim não fosse, "o dispositivo 

não teria razão de ser, perdendo de vista seu objetivo, 

qual seja o de preservar o meio ambiente" (ED em AC n. 

1998.013188-0, rel. Des. Francisco Oliveira Filho, j. 

17.3.2003). (grifo nosso). 

 

No mais, não há colisão das medidas administrativas 

com o direito à moradia. 

 

 Tal como os demais direitos fundamentais, esse 

direito não pode ser considerado como absoluto e imune a 

restrições. Nas palavras de Gilmar Ferreira Mendes 1  “os 

valores constitucionais em conflito configuram elementos 

essenciais da ordem democrático-liberal estabelecida pela 

                                                 
1

 MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos Fundamentais e Controle de 

Constitucionalidade: estudos de direito constitucional. 4a ed. São 

Paulo: Saraiva, 2012. p. 94. 
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Lei Fundamental, de modo que nenhum deles deve ser 

considerado superior ao outro”. Complementa que, “na 

ponderação não se atribui primazia absoluta a um ou a outro 

direito, e sim se esforça para assegurar a aplicação das 

normas conflitantes, ainda que, no caso concreto, uma delas 

sofra atenuação”.  

 

No caso de que cuidam esses autos, o direito que 

deve ser mitigado é o direito à moradia relativamente ao 

também direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado(art. 225 da CF), cujo resguardo garante 

benefícios à presente e futuras gerações. 

Colhe-se: 

 

(...) 

Entre o risco demonstrado de agressão ao meio 

AMBIENTE e os eventuais prejuízos a serem suportados 

pelo particular, em obediência ao princípio da 

proporcionalidade, impõe-se seja protegido o bem 

maior - o interesse coletivo (AI n. 2002.009857-0, 

de Joinville).  

 

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APP E 

ÁREA DE MANGUEZAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS 

AO MEIO AMBIENTE. OBRIGAÇÃO DE RECOMPOR O MEIO 

AMBIENTE DEGRADADO. DIREITO DE MORADIA EM CONFRONTO 

COM O DIREITO À PROTEÇÃO AMBIENTAL. (...) 2. A 

região na qual o réu construiu a casa é qualificada 

como terreno Área de Proteção Permanente. Além 

disso, por situar-se na região litorânea, propicia a 

formação da vegetação conhecida como manguezal, 

objeto de especial proteção. Restou comprovado que o 

local em que construído o imóvel, objeto da lide, 

trata-se de Área de Preservação Permanente, tal como 

disciplina o Código Florestal, demonstrando a 

necessidade de preservação e sua influência no 
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equilíbrio do sistema lá existente. 3. A degradação 

ambiental resta comprovada nos autos. 4. Sopesando o 

direito à propriedade e a proteção do meio ambiente, 

em se tratando de construções que podem ocasionar 

dano a esse, imperioso fazer-se valer o princípio da 

precaução. 5. Apelação a que se nega provimento. 

(TRF4, AC 5017972-57.2012.404.7200, QUARTA TURMA, 

Relatora SALISE MONTEIRO SANCHOTENE, juntado aos 

autos em 04/02/2016). (grifo nosso). 

 

 

Ação civil pública. Direito de construir. Construção 

clandestina. Choque entre direitos fundamentais. 

Direito à moradia e ao meio ambiente. Prevalência 

deste último, quando em jogo os interesses maiores 

da coletividade. Demolição para proteção ambiental. 

Edificação em área de preservação permanente. 

Desnecessidade de dano efetivo. Princípio da 

igualdade que não justifica o ilícito. Recurso 

provido. (Apelação Cível n. 2008.067060-5, da 

Capital, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, j. em 

23.02.2010). 

 

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. 

 

Advirto que pela citada Portaria, as penalidades 

nela previstas não serão aplicadas na sequência em que 

estão descritas, uma vez entre elas não há hierarquia ou 

precedência de aplicação (art. 4.º c/c §2.º), de modo que 

opino que não é situação de mera advertência. Também 

enfatizo que diante do requerimento do autuado quanto à 

conversão da multa em execução de serviços de melhoria 

ambiental, sugiro o indeferimento do solicitado, nos moldes 
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do que determina o artigo 144, do Decreto Federal n. 

6514/2008: 

Art. 144.  A conversão de multa destinada à 

reparação de danos ou recuperação da áreas 

degradadas pressupõe que o autuado apresente 

pré-projeto acompanhando o requerimento. (grifo 

nosso)  

 

A multa simples é, pois, cabível. 

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$ 10.500,00 pela infringência do ar-

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

norantes, majorantes ou reincidência. 

Pelo desacato ao embargo imposto (art.79 do De-

creto 6514/2008), recomendo R$ 15.000,00. 

Ademais, cabível a demolição da casa de alvena-

ria (art. 19, Decreto 6.514/2008) e a remoção dos seus en-

tulhos, no prazo de 30 dias, mais a apresentação de propos-
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ta de recuperação da área degradada (seja por PRAD ou ins-

trumento congênere), no prazo de 90 dias. 

 Em 02/10/2017. 

 

Fernando Sartori 

Procurador do Município 
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JULGAMENTO  EM 1.º GRAU 

 

AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL (AIA) 

 

AIA : 11393/2012 e12776/2015 

Processo(s) Administrativo(s): 582/2012. 

Autuado: Adalberto dos Santos Souza 

CNPJ/CPF: 942.732.860-68 

Endereço: Servidão Evilásio Faria, 130, Canasvieiras, CEP 88054-647. 

DISPOSITIVO 

 

 

Considerando o acima esposado, JULGO 

PROCEDENTES OS AUTOS DE INFRAÇÃO N. 11393/2012 e 

12776/2015, aplicando multa no valor de R$ 25.500,00 reais.  

 

Ademais, determino a demolição da casa de alvenaria  

(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, 02/10/2017. 

 

MARIO DAVI BARBOSA 

SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE 


