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PARECER JURÍDICO N. 201/20171  

Processo: 1222/2014 (50057/2014; 1775/2014; OR 

179/SMDU/GS/ASJ/2014) 

Autuado: Jair João Bastos 

 

Trata-se de autuação decorrente de construção de 

pontilhão, cerca e três estábulos em faixa marginal de 

elemento hídrico, seguida da supressão de eucaliptos.  

Intimado pessoalmente (fl. 09), apresentou 

defesa aduzindo: a)o corte de eucaliptos foi solicitado 

pela FATMA e Prefeitura para desatolar uma máquina; b)o 

pontilhão data de 30 anos e não agride o meio ambiente , do 

mesmo modo que os estábulos; c)qualquer sanção aplicada 

seria desproporcional e, se aplicável, deveria consistir em 

mera advertência. 

Prazo para alegação final foi oportunizado (fl. 

17). 

Pois bem. 

O auto de infração merece ser parcialmente 

homologado. 

O Parecer Técnico Ambiental, à fl. 13, deixa 

flagrante a materialidade do ilícito ao observar que as 

“intervenções (pontilhões e estábulos)(...) foram efetuadas 

dentro dos 30 metros estabelecidos como Área de Preservação 

                                                 
1 Natureza consultiva 
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Permanente (...)”. 

Especificamente em relação aos pontilhões, 

embora considerado de baixo impacto ambiental (art. 3, X, 

“a”, do Código Florestal), necessária sua prévia 

autorização para instalação (Resolução Conama 369/2006), o 

que não houve, de modo que se presume o dano ambiental, 

segundo firme jurisprudência. Eis: 

(...)”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). 

 

(...)"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). 

O mesmo se diga em relação à cerca, porque que 

não autorizada previamente seguindo o estatuído pela 

Instrução Normativa n. 003/2009 editada pela FLORAM. 

O dano, indo além, é certo e existente, porque 

as estruturas impedem, no mínimo, a regeneração da mata 

ciliar local. 

Por último, a supressão de eucaliptos em área de 

preservação permanente (a 25 metros do elemento hídrico) 

atrai a aplicação do artigo 44 do Decreto 6.514/2008(o que 

não gera nenhuma nulidade do auto que apontou dispositivo 
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diverso). Sugiro, salvo melhor juízo, que não seja acatada 

a justificativa dada pelo autuado (forneceu varas de 

eucalipto para desatolar máquina), nem isso é provado pelo 

documento 07 do processo apenso (que traz uma autorização 

genérica, não se podendo aferir que os cortes de eucaliptos 

foram autorizados). 

         Logo, é de ser superadas 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. 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 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). 

Diante do requerimento do autuado, solicitando a 

conversão da multa em execução de serviços de melhoria 

ambiental, recomendo o indeferimento do solicitado, nos 

moldes do que determina o artigo 144, do Decreto Federal n. 

6514/2008: 

Art. 144.  A conversão de multa destinada à 
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reparação de danos ou recuperação da áreas 

degradadas pressupõe que o autuado apresente 

pré-projeto acompanhando o requerimento. (grifo 

nosso)  

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 artigo 74 do Decreto 

6.514/2008, até porque inaplicáveis minorantes, majorantes 

ou reincidência. 

Fazendo o mesmo raciocínio em relação ao artigo 

44 do mesmo Diploma e também violado, aplica-se o montante 

de R$ 5.100,00 de multa simples. 

Ademais, cabível a demolição das estruturas 

(pontilhão, cerca, estábulos)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. 

Em 24/08/2017. 

 

 

 

Fernando Sartori 

Procurador do Município  
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JULGAMENTO  EM 1.º GRAU  

 

AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL (AIA) 

 

AIA : 13387/2014 

Processo(s) Administrativo(s): 1222/2014  

Autuado: Jair João Bastos 

CNPJ/CPF: 863.782.369- 

Endereço: Rodovia João Gualberto Soares, 7892, 88060-00 

DISPOSITIVO 

 

 

Considerando o acima esposado, JULGO 

PROCEDENTE O AUTO DE INFRAÇÃO N. 12015/2011, aplicando 

multa simples de R$ 15.600. 

 

Ademais, determino a demolição das estruturas 

(pontilhão, cerca, estábulos) 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. 

Intime-se o autuado. 

 

Florianópolis, 24/08/2017. 

 

MARIO DAVI BARBOSA 

SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE 


