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PARECER JURÍDICO N. 77/2017 

Processo: 1932/2015 (20995/2016) 

Autuado: Manrico Abaete Sfoggia 

 

Trata-se de autuação pela “construção de muro em área de 

preservação permanente”. 

 

Intimado por AR (fl. 13), apresentou defesa (Processo n. 

20995/2016) aduzindo, preliminarmente, em síntese: a)prescrição 

punitiva; b) que levantou o muro devido às tentativas de 

terceiros quanto a invasões e desmatamento do interior da 

propriedade; c) que a autuação não é respaldada por prova 

técnica; d) a efetivação da sanção demolitória fere o 

contraditório e ampla defesa; e)a irretroatividade de lei 

municipal mais gravosa quanto ao zoneamento do local; f)que o 

auto de infração é nulo por não especificar os dispositivos 

infringidos. 

 

Foi-lhe oportunizado prazo para alegações finais (fl. 

15). 

 

Analiso as preliminares. 

 

Prescrição não há. A infração é do tipo 

permanente/continuada e não cessou, já que a manutenção do muro, 

em área de preservação permanente (faixa de areia da praia), 

ainda traz efeitos deletérios ao meio ambiente local. 

 

Quanto à especificação da norma infringida ou artigo ou 

alínea em que a conduta se tipifica, essa prejudicial não tem o 

condão de afastar a análise do mérito. 
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Segundo firme jurisprudência pátria, na seara 

administrativa, isso não inquina de viciado o auto de infração 

ou qualquer outro instrumento equivalente lavrado. Eis: 

 

APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INFRAÇÃO 

ADMINISTRATIVA. ACESSO DE ADOLESCENTE À CASA NOTURNA SEM 

OBSERVÂNCIA DAS PRESCRIÇÕES LEGAIS (ECA, ART. 258). 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.    

PRELIMINAR. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. 

FALTA DE CAPITULAÇÃO DA CONDUTA. IRRELEVÂNCIA. NATUREZA 

E CIRCUNSTÂNCIAS DA INFRAÇÃO ESPECIFICADAS. REQUISITOS 

DO ART. 149, § 1º, DO ECA PREENCHIDOS. PREFACIAL 

REJEITADA.   MÉRITO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENALIDADE 

APLICADA. MULTA COMINADA EM 10 SALÁRIOS MÍNIMOS SEM A 

DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL.   RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Apelação / Estatuto da 

Criança e do Adolescente n. 2012.077216-0, de Lages, 

rel. Des. Leopoldo Augusto Brüggemann, j. 05-03-2013). 

(grifo nosso). 

 

E isso ainda mais quando possibilita o pleno exercício 

dos postulados da ampla defesa e contraditório. Assim: 

 

(...) 

"No procedimento fiscal, a observância das exigências 

legais quanto às formalidades tem por escopo garantir ao 

sujeito passivo da obrigação tributária a ampla defesa. 

Se nenhum prejuízo resultar ao seu exercício, 

eventual vício formal não conduzirá à nulidade do 

lançamento (AgRgAI n. 81.681, Min. Rafael Mayer; AgRgAI 

n. 485.548, Min. Luiz Fux; REsp n. 271.584, Min. José 

Delgado) (...). Em favor da dívida tributária 

regularmente inscrita milita presunção de liquidez e 

certeza (CTN, art. 204; Lei 6.830/80, art. 3º)" (TJSC, 

AC n. 2010.086624-1, rel. Des. Newton Trisotto, j. 

7.6.11). (Grifo nosso) 

 

 

 

 ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECURSO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA. MAGISTRADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 

DISCIPLINAR. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. PENA. APLICAÇÃO. 

OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO 
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CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO 

IMPROVIDO. 1. "O indiciado se defende dos fatos que lhe 

são imputados e não de sua classificação legal, de sorte 

que a posterior alteração da capitulação legal 

da conduta, não tem o condão de inquinar de nulidade o 

Processo Administrativo Disciplinar; a descrição dos 

fatos ocorridos, desde que feita de modo a viabilizar a 

defesa do acusado, afasta a alegação de ofensa ao 

princípio da ampla defesa" (MS 14.045/DF, Rel. Min. 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Terceira Seção, DJe 29/4/10) 

(grifo nosso). 

 

No caso em apreço, é nítido no AIA n° 15186/2015 que o 

fiscal, além de especificar as normas infringidas e descrever 

sumariamente os fatos, não deixou dúvidas do motivo da lavratura 

do auto. Registre-se que o RFA anexo, da qual a defesa teve 

acesso, complementou ainda mais essa motivação e o agir 

administrativo fiscalizatório, especialmente a foto da fl. 05, 

que estampa muro de concreto sobre a faixa de areia da Praia da 

Solidão (APP, segundo o art. 43, §1.º, II, referenciado no AIA). 

 

Em síntese, o auto de infração, com seus elementos, é 

preciso e claro, sendo equivocada a hipótese de impossibilidade 

da defesa por não se conhecer a acusação. Isso se verifica ainda 

mais na defesa de mérito apresentada. 

 

O tópico da ofensa ao contraditório e ampla defesa perde 

sentido quando todas as intimações (para defesa prévia e 

alegações finais) foram efetuadas de acordo com o modelo legal 

(Decreto 6.514/2008). E, além disso, a demolição é medida 

prevista nesse Diploma, após o exercício do postulado 

constitucional. 

 

Ultrapassadas as preliminares, o auto de infração merece 

ser julgado procedente. 
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A materialidade da infração se extrai do conteúdo do RFA 

das fls. 03-05 e a justificativa dada para o seu surgimento 

(defesa de posse/propriedade de invasores) não encontra 

embasamento legal, já que as intervenções em áreas de 

preservação permanente são exceções à regra de sua 

intangibilidade. 

 

A condicionante ambiental lesada (faixa de praia) também 

já era prevista como APP no Plano Diretor revogado, de sorte que 

o tema da irretroatividade de lei de zoneamento não se sustenta. 

 

Outrossim, não há como acolher a fundamentação de que o 

muro não causa prejuízo algum ao meio ambiente, a exigir prova 

técnica, eis que o simples fato de ainda lá estar em área de 

preservação permanente evita, no mínimo, a regeneração natural 

da vegetação de restinga, por exemplo, 

 

Mesmo que assim não fosse, (...)”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, a autuada não apresentou qualquer 

chancela administrativa municipal prévia (alvarás, licenças etc) 

para o muro, 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 



 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE FLORIANÓPOLIS 

Rua Fel ipe Schmidt ,  n .  1320 -  5 º Andar 
Centro,  F lor ianópol is /SC, CEP.:  88.010 -002 -  Tel . :  (48)3251 -6524. 
 
 

 

 

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

7.10.2008). 

 

Logo, é de ser superada as alegações suscitadas para 

manter-se hígida a autuação da FLORAM. 

  

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). 

Assim, transportando ao “Quadro de Valoração por 

Artigo” da Portaria n. 17/2013/GABP-FATMA/BPMA-SC e tendo 

em vista a ausência de elementos para se dimensionar a ca-

pacidade econômica do autuado, sugiro sanção em R$ 

10.500,00 pela infringência do artigo 74 do Decreto 

6.514/2008, até porque inaplicáveis minorantes, majorantes 

ou reincidência. 

Ademais, cabível a demolição 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 
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da área degradada (seja por PRAD ou instrumento congênere), 

no prazo de 90 dias. 

Em 26/07/2017. 

 

Fernando Sartori 

Procurador do Município 
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JULGAMENTO  EM 1.º GRAU 

 

AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL (AIA) 

 

AIA : 15186/2015 

Processo(s) Administrativo(s): 1932/2015 (20995/2016). 

Autuado: Manrico Abaete Sfoggia 

CNPJ/CPF: 005714.740-04 

Endereço: Rua Indianápolis, 123, Três Figueiras, Porto Alegre, CEP 

91330060. 

DISPOSITIVO 

 

 

Considerando o acima esposado, JULGO 

PROCEDENTE O AUTO DE INFRAÇÃO N. 15186/2015, aplicando 

multa simples no valor de R$ 10.500,00 reais. 

 

Ademais, cabível a demolição 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, 26/07/2017. 

 

MARIO DAVI BARBOSA 

SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE 


