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PARECER JURÍDICO N. 183/2017 

Processo: 102994 e 116222/2011 

Autuado: Itamar Manoel Flor 

 

Trata-se de uma fiscalização realizada no Bairro 

Ingleses, onde foi possível constatar a instalação de um bar 

(Bar e Restaurante Iemanjá) em área de Marinha, cito a Rua das 

Gaivotas esquina com a Rua Dante de Patta, localizado na faixa 

de areia no mesmo alinhamento do cinturão verde de Restinga 

(fl.15). Ocorrendo a autuação com fulcro no Decreto Federal 

6.514/2008. 

Intimada por Edital nº. 009/2014 apresentou defesa, 

impugnando a que o Autuado não realizou acréscimo, ou ampliação 

da área, uma vez que área já estava edificada há pelo menos 34 

anos. 

Requer caso se entenda pela suposta infração que a pena 

seja convertida em advertência. 

A suspensão da executoriedade das penalidades impostas 

ao Autuado. 

Ainda a vistoria no local para que seja apurado se a 

área é realmente de Marinha. 

Em vistoria ao local, a área técnica do órgão constatou 

que: 

 A edificação objeto da autuação esta inserida em 

área definida como duna frontal atualmente 

descaracterizada, devido à ocupação do 

bar/restaurante e, o telheiro sobre faixa de praia, 

área de uso comum do povo (APP). 

 (...) considera-se que é naturalmente caracterizada 

por cordão de uma duna frontal de baixa amplitude 

com vegetação fixadora de duna (restinga), conforme 
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ainda pode ser observado em vários pontos ao longo 

da praia e pela analise dos levantamentos 

aerofotogramétricos realizados anteriores a 

ocupação e, portanto, definida pela legislação 

Vigente como área de preservação permanente APP, 

assim como faixa de praia, área de uso comum do 

povo. 

 A edificação tem como uso comercial (Restaurante 

Mar Iemanjá), esta totalmente inserida em terreno 

de Marinha (área da União), logo área nom 

aedificandi. 

 

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. 17/2013/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-
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norantes, majorantes ou reincidência. 

Ademais, cabível a demolição da cerca e a remo-

ção dos seus entulhos, no prazo de 30 dias, mais a apresen-

tação de proposta de recuperação da área degradada (seja 

por PRAD ou instrumento congênere), no prazo de 90 dias. 

Em 21/08/2017. 

 

Fernando Sartori 

Procurador do Município 
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JULGAMENTO EM 1.º GRAU 

 

AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL (AIA) 

 

AIA : 10982/2010 

Processo(s) Administrativo(s): 102994/2011 e 116222/2011. 

Autuado: Itamar Manoel Flor 

CNPJ/CPF: 017.775.449-87 

Endereço: Rua Dona Paulina, 235, Ingleses, CEP 88058-460. 

 

DISPOSITIVO 

 

Considerando o acima esposado, JULGO 

PROCEDENTE O AUTO DE INFRAÇÃO N. 10982/2011, aplicando 

multa no valor de R$ 10.500,00 reais.  

 

Ademais, cabível a demolição da cerca (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, 21/08/2017. 

 

MARIO DAVI BARBOSA 

SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE 


