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PARECER JURÍDICO N. 273/20171 

Processo: 57598/2008, 45664/2010, 408/2015, 23746/2015, 295/2015, 

2203/2014, 439/2013, 173/2013, 32258/2010, 54930/2008 

Autuado: Mello e Duarte Construções e Incorporações LTDA 

 

Trata-se processo administrativo que apura a 

responsabilidade por suposto dano ambiental. 

 

O auto de infração foi lavrado com a seguinte descrição 

sumária: “corte de vegetação em faixa marginal de curso 

d’água, corte de rocha e movimentação de terra”. 

 

O autuado teve ciência na lavratura do auto de 

infração e houve prazo para apresentação de alegações 

finais. 

 

 O infrator apresentou defesa. Nela teceu sua 

argumentação no sentido de não ser o degradador do meio 

ambiente local porque na época da autuação anulada (meados 

de 2008) titulava na posse do terreno pessoa física diversa 

(Sr. Francisco Aurélio da Silva). 

 

 Mais à frente, no entanto, juntou aos autos 

documento, datado de 12/11/2008 (fls. 22-32 do Processo 

23746/2015), dando conta de contrato particular de promessa 

de cessão de direitos, bem como promessa de venda e compra 

de cotas, ou seja, anterior à lavratura do Auto de Infração 

ora narrado (05/12/2008). 

                                                 
1 r.o - natureza consultiva. 
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Isso explica o motivo pelo qual, mesmo sem 

legitimidade, fez a defesa do auto de infração lavrado em 

desfavor do Sr. Francisco Aurélio da Silva. Crível que 

temeu o desfazimento da avença ou, no mínimo, o embaraço 

das negociações recém entabuladas se não tomasse a frente 

na defesa do Sr. Francisco. E, estranhamente, pelo mesmo 

temor, não direciona a autoria para a outra pessoa jurídica 

envolvida no mencionado acordo. 

 

Assim, tendo em vista as informações juntadas aos 

autos, considera-se o a pessoa jurídica Mello e Duarte 

Construções e Incorporações LTDA responsável pela infração. 

 

Indo além, sugiro que seja julgado procedente o AIA n. 

13015/2015 uma vez que autoria e materialidade são certas e 

irrefutáveis. 

 

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. 

Pela violação do artigo 43 do Decreto 6514/2008, opino 

por sanção em R$ 5.000,00. 

Ademais, cabível a apresentação de proposta de 

recuperação da área degradada (seja por PRAD ou instrumento 

congênere), no prazo de 90 dias, sem prejuízo do fechamento 

e retirada, se houver, em sua totalidade, das vias abertas 

sobre a área de preservação permanente, no prazo de 30 
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dias. 

 

      Florianópolis, 18/09/2017. 

 

Fernando Sartori 

Procurador do Município  
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JULGAMENTO EM 1.º GRAU  

AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL (AIA) 

 

AIA : 13015/2015 

Processo(s) Administrativo(s): 408/2015 

Autuado(a): Mello e Duarte Construções e Incorporações LTDA. 

CNPJ/CPF: 05.539.083/0001-05 

Endereço: Rua Saldanha Marinho, n. 374 – apto 1204, Centro/Florianópolis. 

CEP 88010-450. 

  

DISPOSITIVO 

Considerando o acima esposado, JULGO PROCEDENTE O 

AUTO DE INFRAÇÃO N. 13015/2015, aplicando multa simples no valor de 

R$ 5.000,00. 

Ademais, ordeno a apresentação de proposta de recuperação 

da área degradada (seja por PRAD ou instrumento congênere), no prazo de 90 

dias, sem prejuízo do fechamento e retirada, se houver, em sua totalidade, das 

vias abertas sobre a área de preservação permanente, no prazo de 30 dias. 

 

Intime-se o autuado. 

Comunique-se o MPSC. 

 

Florianópolis, 18/09/2017. 

 

 

MARIO DAVI BARBOSA 

SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE 


