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REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO 

AMBIENTE DE FLORIANÓPOLIS DE 11 DE FEVEREIRO DE 2019 

Aos onze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às 14:11 horas na Sala de Reuniões 1 

da Câmara de Dirigentes Lojistas de Florianópolis, reuniu-se o COMDEMA – Conselho 2 

Municipal de Defesa do Meio Ambiente, onde compareceram os seguintes conselheiros: Sr. 3 

Cláudio Soares da Silveira representante da FLORAM, Sra. Marilei Biletski Grams representante 4 

da SMS, Sr. Marcio Ishihara Furtado representante da SMHSA, Sr. Alexandre Felix 5 

representante do IPUF, Sr. Nivaldo Pedreira Niehues Júnior representante da FATMA, Sra. 6 

Karina da Silva de Souza representante da COMCAP, Sr. Amarildo Marçal Nunes representante 7 

da CMF, Sr. Lucas Maykot representante da OAB/SC, Sr. Vinicius Muller Buratto representante 8 

da UFSC, Sr. Paulo Douglas Pereira representante do IMV, Sra. Myrna Murialdo representante 9 

do IAR e a Sra. Leana Bernadi. Convidados - Sra. Juliana P. de Oliveira da Diretoria de 10 

Licenciamento Ambiental da FLORAM - Sra. Silvane Dalpiaz do Carmo Presidente da Câmara 11 

Técnica de Educação Ambiental - CTEA - e Sra. Monique Odile T. Alves A. da Associação de 12 

moradores da Lagoa da Conceição. Sr. Cláudio iniciou a reunião desejando uma boa tarde a 13 

todos os presentes, passou aos informes gerais: Informo que o Relatório anual do COMDEMA 14 

foi encaminhado por email, e caso alguém tenha alguma observação a fazer fique a vontade. 15 

Estará disponível em PDF. Em seguida apontou alguns temas para apresentações e solicitou 16 

sugestões. Posteriormente passou a palavra a Sr. Juliana representante da FLORAM. - Sra. 17 

Juliana - apresentou a todos atualizações dos trabalhos realizados pelo grupo designado para 18 

implementar o Plano Municipal da Mata Atlântica - PMMA, e reforçou novamente o "link" 19 

www.pmf.sc.gov.br/sistemas/pmma  para acompanhamento dos trabalhos que estão sendo 20 

realizados. Em seguida foi dada a palavra para Sra. Silvane - como Presidente da Câmara 21 

Técnica de Educação Ambiental - CTEA, apresentou a todos os detalhes da construção da 22 

primeira Conferência de Educação Ambiental, e convidou a todos para participar dos futuros 23 

trabalhos. Assim, após esta apresentação abriu-se votação para aprovar a referida Conferência, 24 

sendo aprovada por unanimidade. Entretanto ficou a Sra. Silvane encarregada de encaminhar e-25 

mail a Secretaria Executiva do COMDEMA contendo as informações apresentadas, para dispor a 26 

todos os conselheiros. Sr. Lucas, OAB, manifestou-se parabenizando a metodologia e os 27 

trabalhos que estão sendo desenvolvidos pela CTEA. Na sequencia da pauta foi colocodo  em 28 

votação a ATA referente ao mês de dezembro de dois mil e dezoito, sendo está aprovada por 29 

maioria, se absteve o Sr. Alexandre representante do IPUF. Continuando a  pauta foi sugerido 30 

pelo conselheiro Cláudio, representante da Floram, a suspensão do julgamento dos processos 31 

referente a prescrição punitiva. A proposta teve como argumentação que existem duas correntes 32 

dentro do judiciário hoje, essas versam sobre a prescrição punitiva, a primeira trata de infração 33 

instantânea e permanente, e a outra tem a visão de continuada e permanente. Citou recente 34 

decisão da Vara Ambiental Federal do Doutor Marcelo Krás Borges sobre o caso de Karolina 35 

Machado, na qual entendeu por continuada e permanente. Tendo em vista o explicitado propôs 36 

que seja suspenso o julgamento sobre o tema, e que cada conselheiro consulte seu setor jurídico 37 

para assim o conselho buscar uma uniformidade nos julgamento referentes ao caso. Sr. Lucas, 38 

OAB, manifestou que existem  três pontos a instantânea de efeito instantâneo, continuada e a 39 

continuada com efeito permanente. Sr. Cláudio - então se for uma construção em Área de 40 

Preservação Permanente - A.P.P eu sempre vou ter que fazer um voto-vista devido ao 41 

entendimento da minha instituição. Sr. Alexandre questionou o Sr. Lucas se  já existe um 42 

http://www.pmf.sc.gov.br/sistemas/pmma
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entendimento pela Câmara Técnica Jurídica - CTJ em resposta o  Sr. Lucas respondeu - que sim,  43 

existe o entendimento de que é instantâneo e permanente, mais eu prefiro explicar o porquê. 44 

Entende-se por instantâneo e permanente por que, existe o art. 74 que versa sobre construção em 45 

A.P.P., e temos outro que versa sobre impedir a regeneração, então o que a jurisprudência diz, no 46 

crime de impedir trata-se de infração permanente, já o ato de construir entende-se que ele 47 

termina, tem um fim, assim quando acaba a construção, passa-se a contar o prazo podendo 48 

ocorrer a prescrição punitiva. Sra. Myrna - então deixa eu ver se entendi. Quer dizer que eu 49 

construo a casa em A.P.P.,  passou cinco anos após o termino da construção a infração 50 

prescreve? Sr. Lucas - sim, se ficar comprovado nos autos, porém a Floram ainda pode abrir 51 

Ação Civil Pública, assim como na prescrição intercorrente. O que acaba é o direito de o Estado 52 

punir. Esse rito processual esta escrito na própria Resolução do COMDEMA sobre prescrição. 53 

Ao meu ver o que daria pra fazer, seria  julgar aplicando a prescrição punitiva, e solicitar a  54 

Floram uma nova autuação nos casos em que for verificado o impedimento da regeneração da 55 

vegetação. Sr. Alexandre - talvez seja uma questão de semântica, mais a questão de construir não 56 

pode estar dissociada da questão de ocupar, por que ele construiu? Construiu para um fim, a, b, 57 

ou c, então este fim, o ato de ocupar caracteriza um ato de impedir, isto do meu ponto de vista 58 

técnico. Então entendo que o que a lei quer dizer, e que é proibido construir em A.P.P. então 59 

entendo que é uma questão de semântica. Sr. Lucas - por isso e que é trabalhada a lei com  60 

jurisprudência, para dirimir este tipo de conflito. Sr. Alexandre - mesmo assim entendo que não é 61 

possível  dissociar isso do ato de construir, porque qual o objetivo de construir? É ocupar, então 62 

entendo que está impedindo a regeneração. Sr. Nivaldo - antigamente não tinha CTJ, a CTJ pra 63 

nós adiantou o nosso trabalho, as vezes a gente acompanha o voto do relator e outras não, então 64 

eu entendo que é temerário nós querermos uniformizar um julgamento, e tirar o prestigio da CTJ. 65 

Após longa discussão sobre o tema, ficou decidido que se daria continuidade ao julgamento dos 66 

processos sem um entendimento prévio de prescrição punitiva. Assim Sr. Lucas, OAB, 67 

presidente da CTJ, iniciou  a pauta de julgamento. Sr. Lucas  - PROCESSO N. 1021/2015, Auto 68 

de Infração Ambiental (AIA) n. 15053, Autuado: WANDERLEI MENDES, em seu parecer o 69 

relator Sr. Lucas opina pela ocorrência da prescrição punitiva, tendo em vista a existência de 70 

autuação do mesmo objeto e descrição sumária datada do ano de dois mil e cinco. Outrossim, 71 

também considerou uma  decisão do Superior Tribunal de Justiça - STJ, com mesmo objeto do 72 

processo, que impede a sanção de demolição. Aberta a votação, tendo dois entendimento 73 

divergentes foram propostos dois posicionamentos para votação.  Primeiro posicionamento: 74 

acompanhar o relator do parecer apresentado - votaram a maioria SMS, FLORAM, OAB, CMF, 75 

IPUF, IAR, COMCAP e UFSC. Entretanto, ficou decidido recomendar à Floram impetrar uma 76 

Ação Civil Publica visando sanar o problema de inundação na localidade, devido a canalização 77 

irregular do curso d'água em medida de urgência, indo ao encontro do Relatório da Defesa Civil 78 

Municipal contido nos autos. Segundo posicionamento: manter a decisão de primeiro grau diante 79 

dos fatos contitos nos autos - votaram FATMA e IMV.  A reunião foi encerrada no prazo 80 

regimental. Sendo este o ultimo item de pauta o Sr. Cláudio agradeceu a presença de todos e 81 

encerrou a reunião as 16:28h. Esta ata foi redigida por Tiago Bischoff de Santana, Secretário do 82 

COMDEMA, que a submeterá a apreciação e aprovação dos conselheiros para todos os efeitos 83 

legais. 84 


