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PARECER JURÍDICO N. 234/2017¹ 

Processo: 1532/2013 (319/2014; 32132/2009; 56055/2013; 63/2014; 

313/2014 e 1670/2014) 

Autuado: Vilma Elza da Silva 

 

Trata-se de autuações referentes a degradações ambientais 

em área de preservação permanente (restinga e dunas) na praia da 

Joaquina, nesta Capital. 

Endosso, de antemão, o exarado no parecer das fls. 114-119, 

nos seguintes sentidos: 

a)a pessoalidade das sanções aplicáveis pelas infrações não 

permite direcionamento aos sucessores da falecida quanto à 

advertência, multa ou ressarcimento pelos custos da guarda do 

material aprendido; 

b)que é possível impingir aos sucessores o perdimento dos 

bens apreendidos, o embargo imposto e a demolição do erigido; 

c)a prescrição intercorrente do auto de infração n. 

939/2003 (fl. 04 do Processo 32132/2009), verificável entre o 

despacho da fl. 06 e 07 do referido processo apenso; 

d)a irrelevância jurídica da lavratura do auto de infração 

n. 11792/2014 (fl. 94), que faz às vezes de um ofício/intimação 

da Fundação Municipal do Meio Ambiente/Tribunal Regional da 4.ª 

Região, respectivamente, sem se olvidar que não poderia recair 

em infratora já falecida; 

e)nulidade do auto de infração n. 11793/2014, por 

configurar bis in idem com a descrição sumária do auto pretérito 

(AIA n. 12475/2013), engendrando, por corolário, a  nulidade dos   
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demais autos ou atos que a ele se ligam (AIA n. 11069/2014, AIA 

n. 12642/2014 e Auto de Apreensão n. 301/2014 e 182/2014, este 

último tornado nulo agora). 

Divirjo do Parecer das fls. 114-119 no seguinte ponto: 

soma-se a necessidade de nulidade do auto de infração n. 

13392/2014 porque, salvo melhor juízo, configura também bis in 

idem com o AIA 12760/2013 (que expressa o primeiro 

descumprimento ao embargo imposto pelo AIA 12475/2013).  

Corrigindo, data vênia, o parecer citado, estão pendentes 

de análise somente, então, o auto de infração 12475/2013, seu 

descumprimento (AIA n. 12760/2013) e o auto de apreensão n. 

912/2014, assim como as sanções possíveis de se aplicar, 

conforme exposto. 

A autuada teve ciência das lavraturas dos Autos de infração 

válidos pessoalmente ou por preposto contratado para construção. 

No auto de apreensão, recusou-se a assinar, o que foi 

testemunhado por dois agentes públicos municipais. 

Foi oportunizado prazo para alegações finais (fls. 108 do 

processo principal com cópias nos apensos). 

No mérito, o auto de infração n. 12475/2013 e 12760/2013 

merecem homologação porque suas materialidades decorrem do que é 

relatado na Folha de Rotina n. 404/2013 (fls. 15-18) e Relatório 

de Fiscalização Ambiental n. 1416/2013, respectivamente.  

Em síntese, a infração se deu em detrimento de dunas fixas 

e semi-fixas e, mesmo ciente do embargo, a autuada prosseguiu no 

seu intento de acabar a obra, consumando, por corolário, o 

desacato. Segundo consta no Parecer n. 315/2014, nem o 
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Judiciário Federal amparava a pretensão da Sra. Vilma Elza da 

Silva de reconstruir sua casa (fls. 33-34 do Processo 319/2014). 

Advirta-se que o desfecho favorável à autuada na ACP n. 5013160-

06.2011.404.7200 não tem o condão de absolvê-la de sanções no 

âmbito administrativo, dada a independência dessa esfera 

comparativamente à judicial. 

Isso posto, incorrendo na descrição da conduta vedada pelo 

artigo 74 do Decreto 6.514/2008, sugiro a demolição da casa da 

autuada localizada na Praia da Joaquina, no prazo de 30 dias, 

seguida da remoção dos entulhos, em igual prazo, mais a 

manutenção dos embargos impostos pelos autos de infração n. 

12475/2013 e 12760/2013. Os bens apreendidos - discriminados no 

auto de apreensão 912/2014 - aconselho passarem a ser utilizados 

pela própria Municipalidade de Florianópolis (art. 134, IV, do 

Decreto 6.514/2008). 

Por último, imprescindível a apresentação de proposta de 

recuperação da área degradada pelos sucessores (seja por PRAD ou 

instrumento congênere), no prazo de 90 dias. 

       Florianópolis, 11/09/2017. 

Fernando Sartori 

Procurador do Município  
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JULGAMENTO EM 1.º GRAU  

AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL (AIA) 

AIA :  939/2003, 12475/2013, 12760/2013 e AA n. 912/2014 

Processo(s) Administrativo(s): 1532/2013 

Autuado: Vilma Elza da Silva 

Endereço: Avenida Osmar Cunha, 183, sala 513, Centro, Fpolis 

(endereço do procurador)  

DISPOSITIVO 

CONSIDERANDO O ESPOSADO, JULGO PRESCRITO 

O AUTO DE INFRAÇÃO N. 939/2003 E NULO O AUTO DE INFRAÇÃO 

N. 13392/2014. TODAVIA, JULGO PROCEDENTES OS AUTOS DE 

INFRAÇÃO N. 12475/2013 E 12760/2013 QUANTO À DEMOLIÇÃO 

DA CASA DA AUTUADA E REMOÇÃO DOS ENTULHOS, TUDO NO 

PRAZO DE 30 DIAS, E EMBARGOS DE QUAISQUER OBRAS 

FUTURAS NO LOCAL. 

ADEMAIS, ORDENO  QUE OS BENS APREENDIDOS - 

DISCRIMINADOS NO AUTO DE APREENSÃO 912/2014  - PASSEM A 

SER UTILIZADOS PELA PRÓPRIA MUNICIPALIDADE DE 

FLORIANÓPOLIS (ART. 134, IV, DO DECRETO 6.514/2008). 

 

POR ÚLTIMO,  DETERMINO A APRESENTAÇÃO DE 

PROPOSTA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA PELOS 

SUCESSORES (SEJA POR PRAD OU INSTRUMENTO CONGÊNERE), 

NO PRAZO DE 90 DIAS. 

Intime-se o(a) autuado(a).  

Florianópolis, 11/09/2017. 

 

MARIO DAVI BARBOSA 

SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE 


