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PARECER JURÍDICO N. 207/20171 

Processo: 61/2016 (6417/2016; 2204/2016 e OE 33/SMSGT/DC/2016) 

Autuado: Leandro Martins 

 

Trata-se de autuação por supressão de vegetação em estágio 

médio e avançado de Mata Atlântica numa área equivalente a 1,5 

hectare em APP. Também se imputa, no mesmo contexto, a abertura 

de uma rua (extensão de 260 metros por 4 metros de largura), 

novamente em área de preservação permanente. 

Intimado no momento da autuação (fl. 02), apresentou defesa 

(Processo 6417/2016) argumentando: 

a)nulidade do auto de infração por não trazer o valor da 

multa; b)inexistir dano ambiental eis que a limpeza se deu sobre 

parte da via pública existente (Rua Manoel Graciliano Ramos) há 

muito tempo no local, constante da inscrição imobiliária do 

imóvel; c)sua primariedade leva a mera aplicação de advertência. 

A partir disso, o agente público municipal foi instado a 

prestar esclarecimentos sobre a defesa apresentada. Respondeu, 

em caráter de contradita (fl. 22), que a arguição defensiva não 

trouxe elementos que comprovem a legalidade da ação do autuado. 

Salientou, ainda, que a materialidade da infração não deixa 

dúvidas quanto à responsabilidade do infrator em que pese ter 

promovido intervenções em área especialmente protegida. Manteve, 

portanto, inalterado o teor do auto de infração 13482/2016. 

Houve abertura de prazo para apresentação de alegações 

finais (fls. 24). 

                                                 
1
  r.o – natureza consultiva. 
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Pois bem. 

Preliminarmente, não há vício nenhum que inquine o auto de 

infração lavrado, especialmente por não trazer o valor de multa 

porque o preceito secundário dos artigos 43 e 48 admite a “multa 

aberta”, ou seja, preveem um patamar mínimo e máximo de valor. 

Respeitou-se a lei, assim. 

No mérito, a defesa não tem o condão de afastar a 

fiscalização ambiental promovida. 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. 

Sugiro descartar a aplicação de advertência em 

detrimento da multa porque não se está diante de uma 

infração de menor lesividade ao meio ambiente, conforme 

abaixo exposto, e a multa máxima dos artigos 43 e 48 supera 

o limite (R$ 1.000,00) que permite somente a mera 

advertência (art. 10 da citada Portaria). Além do que, não 

há hierarquia entre as sanções (art. 4.º, §2.º, Portaria 

170/2013/GABP-FATMA/BPMA-SC). 

Sob esse prisma, no caso em apreço, resulta que o nível 

de gravidade é Grave 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 longo prazo, devido à 
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perpetração do dano ambiental ter se dado em área extensa 

(1,5 hectare ou 15.000 m²), até porque constatado que o 

ilícito foi em prejuízo de vegetação no estágio médio e 

avançado de regeneração do bioma Mata Atlântica (50); c) 

não houve efeitos deletérios para a saúde pública (0). 

No que tange à capacidade econômica aparente do autua-

do, denota-se ser considerado Médio Infrator, uma vez que 

uma abertura de acesso e supressão de vegetação em uma área 

de mais de 15 mil metros quadrados, conforme se extrai dos 

autos do processo, demandou expressivo número de equipamen-

tos e mão de obra em curto período de tempo, não condizen-

te, pois, com a situação de pessoa física de baixa renda. 

Transportando ao “Quadro de Valoração por Artigo” da 

aludida Portaria sugiro sanção base de R$ 30.000,00 pela 

infringência do artigo 43 do Decreto 6.514/2008. A isso se 

soma as majorantes do art. 8, inciso I, alínea “a” (ter o 

agente cometido a infração para obter vantagem pecuniária) 

porque os lotes do parcelamento irregular do solo se desti-

navam à posterior venda e “c” (danos à propriedade alheia, 

segundo se extrai do Relatório de Vistoria da Defesa Ci-

vil). Considerando o disposto no inciso do artigo 20, I e 

IV e seu parágrafo segundo (no concurso de agravantes, 

aplica-se o percentual maior), a multa salta para R$ 

45.000,00.  

Pela violação do artigo 48 do Decreto 6514/2008, opino 

por sanção em R$ 10.000,00 haja vista a conduta ter se dado 

em prejuízo de 1 hectare e mais a ½ pela porção, resultan-
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do, daí, na dobra do valor desse artigo vulnerado.  

Ademais, cabível a demolição de qualquer edificação que 

esteja em área de preservação permanente, 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. 

Fica o infrator, por fim, responsável pelos custos pro-

movidos pelo DEPUC, a serem posteriormente apurados, com o 

replantio das espécies listadas no Relatório Técnico n. 

08/2016 – DEPUC (OE 33/SMSGT/DC/2016) 

Em 30/08/2017. 

 

 
Fernando Sartori 

Procurador do Município 
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JULGAMENTO EM 1.º GRAU 

AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL (AIA) 

AIA : 13482/2016 

Processo(s) Administrativo(s): 61/2016 

 Autuado: Leandro Martins 

CNPJ/CPF: 074.770.979-32. 

Endereço: Rua Luiz Maria dos Santos, 259, Rio Vermelho. 

Florianópolis/SC. 

DISPOSITIVO 

Considerando o acima esposado, JULGO 

PROCEDENTE O AUTO DE INFRAÇÃO N. 13482/2016, aplicando 

multa no valor total de R$ 55.000,00 reais, mais a responsabilidade 

pelos custos do replantio das espécies listadas no Relatório Técnico n. 

08/2016 – DEPUC (OE 33/SMSGT/DC/2016. 

Ademais, determino a demolição de qualquer 

construção que esteja erigida em área de preservação permanente (art. 

19, Decreto 6.514/2008) e a remoção dos seus entulhos, se houver, 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(a) autuado(a). 

Comunique-se o MPSC. 

Cumpra-se. 

Florianópolis, 30/08/2017. 

MARIO DAVI BARBOSA 

SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE 


