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PARECER JURÍDICO N. 258/2017¹ 

Processo: 28/2017 (21909/2017) 

Autuado: Wok Incorporadora Ltda 

 

Trata-se de apuração de infração por desrespeito ao artigo 

66 do Decreto 6.514/2008, qual seja, construir sem o prévio e 

exigível licenciamento ambiental da FLORAM. 

Todo o procedimento administrativo é hígido e foram 

preservados os postulados constitucionais da ampla defesa e 

contraditório. Embora tenha requerido anteriormente à lavratura 

do auto o licenciamento corretivo (Processo E054747/2016) e já 

houvesse galgado todos os atos administrativos de competência 

dos demais órgãos municipais, fato é que, conforme atestado in 

loco, iniciou a obra pendente da licença ambiental, encartando a 

vedação do art. 66 do mencionado Decreto. 

O licenciamento corretivo não exclui a infração. É da 

doutrina: 

(...) 

É claro que para ser verdadeiramente efetivo na proteção do 

meio ambiente o licenciamento deve ser feito previamente à 

instalação da atividade, com a análise prévia de todos os 

impactos positivos e negativos e o planejamento das medidas 

visando a evitar, mitigar ou compensar os danos ambientais. 

Em vista disso, o caráter prévio é a regra, uma vez que se 

a existência de licença ambiental válida gera a presunção 

de regularidade ambiental, a sua inexistência gera a 

presunção oposta. 

Daí a conduta de atuar sem licença, ou em desacordo com a 

mesma, ser punível tanto no âmbito criminal quanto no 

administrativo, haja vista o que dispõem a Lei 9.605/98 e o 

Decreto 6.514/2008. A despeito de ser uma irregularidade 

formal, os princípios da prevenção e da precaução atribuem 

a essa formalidade enorme relevância, a ponto de se 

considerar esse sistema de licenças e autorizações como o 
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núcleo de nossa política ambiental. 

Apesar de não dever ser a regra, o licenciamento corretivo 

deve ocorrer quando a adequação for possível – o que, 

decerto, não exime a apuração da responsabilidade criminal 

e administrativa. (Licenciamento Corretivo tem papel 

necessário na administração pública. FARIAS, Talden. 

http://www.conjur.com.br/2017-mai-20/licenciamento -

corretivo-papel-necessario-administracao-publica. Acesso em 

15/09/2017).(grifo nosso). 

(...) 

De autoria certa, a materialidade vem das fotos do 

Relatório de Fiscalização Ambiental n. 003/2016 – DILIC das fls. 

03-07v. O auto de infração tem procedência, portanto. 

Sob esse enfoque, sugiro, inicialmente, que seja endossado 

o conteúdo do referido Relatório de Fiscalização Ambiental.  

Divirjo no seguinte aspecto: os efeitos para o meio 

ambiente e para a saúde pública foram meramente potenciais, o 

que acarreta a mudança do indicador de gravidade prevista na 

Portaria n. 170/2013/GABP-FATMA/BPMA-SC para MÉDIO I. 

Por ser uma sociedade empresária limitada, sua condição 

econômica é de Médio infrator. 

Transportando ao Quadro de Valorações por Artigo da aludida 

Portaria, sugere-se sanção inicial de multa simples de R$ 

46.000,00. 

Ressalvo, no entanto, a necessidade de reconhecimento de 

atenuantes (art. 8.º, II, “b” e “d”, da Portaria n. 

170/2013/GABP-FATMA/BPMA-SC, de outubro de 2013). A infratora 

adotou espontânea e imediatamente todas as medidas para a 

correção, reparação ou limitação dos danos, ainda que 

potenciais, conforme denunciam os atos administrativos das fls. 

http://www.conjur.com.br/2017-mai-20/licenciamento
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73 a 76 do processo apenso, sendo o pedido de licença corretiva 

expressão maior desse intento, após a consumação da infração, 

qual seja, início de obra desprovido de licença. Sem se olvidar 

que jamais ofereceu quaisquer embaraços à fiscalização. 

Concorrendo essas duas atenuantes, opino por multa simples 

final de R$ 23.000,00 (redução prevista no art. 21, I c/c §1.º, 

da mencionada Portaria). 

Incabível a mera advertência porque não há hierarquia entre 

as sanções (art. 4.º, §2.º, Portaria n. 170/2013/GABP-

FATMA/BPMA-SC). 

       Florianópolis, 15/09/2017. 

 

 
Fernando Sartori 

Procurador do Município  
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JULGAMENTO EM 1.º GRAU  

 

AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL (AIA) 

 

 

AIA : 15779/2016  

Processo(s) Administrativo(s): 28/2017  

Autuado: Wok Incorporadora Ltda 

Endereço: Rua Victor Konder, 6.º andar, 223, CEP 88015-240  

 

DISPOSITIVO 

 

Considerando o esposado, JULGO PROCEDENTE O 

AIA N. 15779/2016, aplicando multa simples de R$ 23.000,00. 

 

Determino a manutenção do embargo da obra até a 

obtenção do licenciamento requerido no Processo Administrativo n. 

Processo E054747/2016, se já não obtido. 

 

Florianópolis, 15/09/2017. 

 

 

 

MARIO DAVI BARBOSA 

SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE 


