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PARECER JURÍDICO N. 164/20171 

Processo: 1374/2014 e 55586/2014 

Autuado: Vinicius da Costa Avila 

 

Trata-se de autuação pela construção de alvenaria a 10 

metros do curso d’água em zoneamento APL-e. 

 

Devidamente cientificado no momento da lavratura do AIA 

(fl. 02), o suposto infrator apresentou defesa (processo 

55586/2014).   

 

Foi-lhe oportunizado prazo para alegações finais (fl. 22). 

 

O auto de infração merece ser julgado procedente. É nítida 

e clara a materialidade da infração pelo que se vê do parecer 

técnico às fls. 14-19, que qualifica dois elementos hídricos 

sendo ameaçados pela construção irregular. 

 

Ademais, a arguição da defesa não se sustenta quando tenta 

desqualificar para vala de drenagem o curso d’água natural 

incidente nas adjacências do imóvel objeto deste processo, 

conforme refutado pelo citado parecer. 

 

É de se ter em conta que a construção da casa, por si só, 

em meio à vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica já seria 

motivo suficiente para suportar as sanções na qualidade de 

degradador – qualquer intervenção em áreas semelhantes deverão 

ser precedidas de autorização dos órgãos competentes, o que não 

foi feito pelo infrator.  

 

                                                 
1
  r.o – natureza consultiva. 
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 E (...) “o descumprimento da legislação que institui e 

regula áreas de preservação permanente e de proteção integral, 

por si só, faz presumir o dano ecológico, porquanto, se assim 

não fosse, "o dispositivo não teria razão de ser, perdendo de 

vista seu objetivo, qual seja o de preservar o meio ambiente" 

(ED em AC n. 1998.013188-0, rel. Des. Francisco Oliveira Filho, 

j. 17.3.2003). (grifo nosso). 

 

Por outro giro, o autuado não apresentou qualquer chancela 

administrativa municipal prévia (alvarás, licenças etc) para a 

edificação, de forma que (...), "a falta da licença basta para 

caracterizar a clandestinidade da obra, não restando outra 

alternativa senão a sua remoção, no intuito de preservar o meio 

ambiente local" (RN n. 2007.047550-7, rel. Des. Cid Goulart, j. 

7.10.2008).  

 

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 por-

que lhe era possível conhecer das proibições das leis ambientais 

(20); b) os efeitos são reversíveis em curto prazo (20) - a foto 

da fl. 11 demonstra isso; c)não houve efeitos deletérios para a 

saúde pública (0). 

 

Assim, transportando ao “Quadro de Valoração por Artigo” da 

Portaria n. 170/2013/GABP-FATMA/BPMA-SC e tendo em vista a 

ausência de elementos para se dimensionar a capacidade econômica 

do autuado, sugiro sanção em R$ 10.500,00 pela infringência do 
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artigo 74 do Decreto 6.514/2008, até porque inaplicáveis 

minorantes, majorantes ou reincidência. 

 

Ademais, cabível a demolição da casa de alvenaria (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. 

 

Por fim, sugiro que a decisão seja levada ao conhecimento 

do Diretor de Fiscalização Ambiental para que tal departamento 

constate junto ao local dos fatos outras obras e irregularidades 

semelhantes a esta em áreas de especial proteção. 

 

Em 16/08/2017. 

 

 
 

Fernando Sartori 

Procurador do Município 
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JULGAMENTO EM 1.º GRAU 

 

AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL (AIA) 

 

AIA : 13390/2014 

Processo(s) Administrativo(s): 1374/2014 e 55586/2014 

Autuado: Vinicius da Costa Ávila  

Endereço: Rua João Henrique Gonçalves, n. 1359 (fundos 02), Lagoa 

da Conceição. Florianópolis/SC. CEP 88062-300. 

 

DISPOSITIVO 

 

Considerando o esposado, JULGO PROCEDENTE O 

AUTO DE INFRAÇÃO N. 13390/2014, aplicando multa simples no 

valor de R$ 10.500,00 reais. 

Ademais, determino a demolição da casa de alvenaria 

(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 diretoria de fiscalização da Floram para 

que promova, nas proximidades do local dos fatos, vistoria a fim de 

constatar eventuais danos ao meio ambiente.  

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

 

Florianópolis, 16/08/2017. 

MARIO DAVI BARBOSA 

SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE 


