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PARECER JURÍDICO N. 245/2017 

Processo: 1492/2016 

Autuado: Ituo Teshima 

 Trata-se de autuação pela construção de 

uma casa de alvenaria e um muro, em área de preservação 

permanente (faixa marginal do curso d´água). 

 

Intimado por AR (fl. 09), apresentou defesa tempestiva, 

verbalizando: a) há continência e coisa julgada administrativa 

do presente feito com aquele em que encartados estavam os Autos 

de Infração 5500/2010 e 12958/2013; b) deter consulta de 

viabilidade municipal e pagar impostos relativos ao imóvel, via 

consulta de viabilidade para a construção. 

 

Foi oportunizado prazo para alegações finais (fl. 11). 

 

Rechaço as preliminares da continência e coisa julgada 

administrativa e, por corolário, bis in idem. 

 

O que foi levado a julgamento e decidido no auto de 

infração 5500/2010 e seu desacato (AIA 12958/2013) foi a questão 

urbanística de uma cerca e um muro impedirem a livre passagem 

até a Rua Tomaz Ramos. A anulação – melhor dizendo, 

improcedência - dos mencionados autos deveu-se a não 

configuração desse fato ser infração ambiental, como 

genericamente trazido pelo art. 2.º do Decreto 6514/2008. 

 

Isso não impediu que, no curso do processo, ante a 

documentação carreada ao feito - a então Comissão Julgadora 

recomendasse nova lavratura de auto de infração, atentando-se às 

infrações ambientais, em tese, verificadas durante a análise dos 
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autos anulados. 

Como a imputação é diversa, de fundo ambiental, não se 

perfectibilizam a coisa julgada, a continência ou, até mesmo, 

bis in idem. 

 

No mérito, a consulta de viabilidade galgada não afasta 

a procedência do auto de infração. Ela detém caráter meramente 

enunciativo, de sorte que jamais vincula a administração 

municipal e, portanto, não gera direito adquirido para o 

administrado (art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal de 

1988; e art. 6º, da Lei de Introdução ao Código Civil). É 

pródiga e longeva a jurisprudência do TJ/SC nesse sentido: 

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTRUÇÃO. CONSULTA DE 

VIABILIDADE. 

Sendo a consulta de viabilidade peça de orientação, sem 

caráter conclusivo ou força coativa, como expressamente 

consignado no seu contexto, a violação do direito só 

poderá ocorrer quando do pedido de alvará de construção, 

ulteriormente” (TJSC, ACMS n. 3.287, de Florianópolis, 

Rel. .Des. Eder Graf, j. em 23.04.1991). 

 

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTRUÇÃO. CONSULTA DE 

VIABILIDADE. MERO PARECER QUE NÃO AUTORIZA O CABIMENTO 

DO WRIT. INOCORRÊNCIA DE ATO ADMINISTRATIVO CONCRETO, A 

SER SOCORRIDO PELO REMÉDIO HERÓICO. REMESSA PROVIDA. 

SEGURANÇA DENEGADA. 

Sendo a consulta de viabilidade peça de orientação ao 

proprietário do imóvel, sem caráter conclusivo, a 

violação do direito só poderá ocorrer quando do 

indeferimento do pedido de alvará para construção." 

(TJSC, ACMS n. 3.240, de Rio do Sul. Rel. Des. Napoleão 

Amarante, j. em 25.06.1991).  

Sobre a Lei LEI Nº 12.651, DE 25 DE MAIO DE 2012. 

 

A materialidade da infração advém do conteúdo da Folha 

de Rotina n. 1248/2015 - DILIC.  Em 1992, quando intentava 

construir, já vigia a margem protetiva de 30 metros para os 

curso d´água. Não logrou ter obtido alvará de construção. 
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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 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. 

Ademais, cabível a demolição da casa de alvenaria 

e da cerca ou muro (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. 

Em 12/09/2017. 

Fernando Sartori 

Procurador do Município 
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JULGAMENTO  EM 1.º GRAU 

AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL (AIA) 

AIA : 15475/2016 

Processo(s) Administrativo(s): 1492/2016. 

Autuado: Ituo Teshima 

CNPJ/CPF: 376.917.759-20 

Endereço: Rua Aracuã, 224, Pantanal, CEP 88040-310. 

DISPOSITIVO 

 

Considerando o acima esposado, JULGO 

PROCEDENTE O AUTO DE INFRAÇÃO N. 15475/2016, aplicando 

multa no valor de R$ 10.500,00 reais.  

 

Ademais, determino a demolição da casa de alvenaria e 

do muro (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 o autuado. 

 

Florianópolis, 12/09/2017. 

 

MARIO DAVI BARBOSA 

SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE 


