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1
 

Processo: 2143/2014 (11985/2015) 

Autuado: Perimetro Construção e Incorporação LTDA 

 

Trata-se de autuação referente a corte de pedra em 

zoneamento APL e corte de árvores em área de 300m². 

 

Cientificado por aviso de recebimento (fls. 09), apresentou 

defesa afirmando possuir autorização pra ter realizado os cortes 

das árvores e que estas tinham se dado no ano de 2009. Juntou na 

arguição cópia da referida autorização. 

 

O auto deve ser julgado improcedente tendo em vista 

manifestação técnica às fls. 18, dando conta de não possuir 

elementos para afirmar se as árvores cortadas são as mesmas 

autorizadas pela floram, já que o fiscal não quantificou, 

tampouco especificou, os indivíduos suprimidos nem mesmo em 

relação ao tempo. Terminam o parecer informando que pelas fotos 

carreadas nos autos não há indícios de árvores ou troncos 

cortados.  

 

Portanto, diante do exposto, é cabível a apresentação dos 

ditames do Supremo Tribunal Federal sobre a celeuma em questão: 

 

"O Supremo Tribunal já assentou que diante de 

indícios de ilegalidade, a Administração deve 

exercer seu poder-dever de anular seus próprios 

atos, sem que isso importe em contrariedade ao 

princípio da segurança jurídica. Nesse sentido, 

as súmulas 346 e 473 deste Supremo Tribunal: 'A 

administração pública pode declarar a nulidade 

dos seus próprios atos' (Súmula 346).'A 

administração pode anular seus próprios atos, 
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quando eivados de vícios que os tornam ilegais, 

porque deles não se originam direitos; ou 

revogá-los, por motivo de conveniência ou 

oportunidade, respeitados os direitos 

adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a 

apreciação judicial' (Súmula 473)." (AO 1483, 

Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, 

julgamento em 20.5.2014, DJe de 3.6.2014) 

 

Por conta disso, este órgão entende pela improcedência da 

autuação pela não comprovação do dano ambiental. Sugere-se, 

também, arquivamento destes autos após ciência do requerente.   

 

Em 13/09/2017. 

 

 
 

Fernando Sartori 

Procurador do Município 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=6004450


 

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. 
 
 

 

 

JULGAMENTO EM 1.º GRAU  

 

AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL (AIA) 

 

AIA : 14158/2014 

Processo(s) Administrativo(s): 2143/2014  

Autuado(a): Perimetro Construção e Incorporação LTDA 

CNPJ/CPF: 07.190.658.0001-52 

Endereço: Rua Baleias Franca, n. 48 – Jurere Internacional – 

Florianópolis/SC. CEP 88053-515.  

 

DISPOSITIVO 

 

Considerando o esposado, JULGO IMPROCEDENTE O 

AUTO DE INFRAÇÃO N. 14158/2014, por não haver elementos para 

aferir degradação ambiental no local dos fatos em desfavor do autuado. 

Determino, por corolário, o arquivamento do processo administrativo.    

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

Arquivem-se os autos. 

Florianópolis, 13/09/2017. 

 

 

MARIO DAVI BARBOSA 

SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE 


