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Processo: 572/2016 (35083/2016) 

Autuado: Fernando Soares Pinto Sant'anna 

 

Trata-se de autuação referente à corte de uma árvore. 

 

Cientificado por aviso de recebimento (fls. 08), apresentou 

defesa afirmando não ter sido o autor nem o mandante da retirada 

do individuo arbóreo.  

 

O auto deve ser julgado improcedente tendo em vista 

relatório de fiscalização acostado às fls. 03 informando quanto 

à incapacidade de se aferir a natureza da espécie cortada. 

 

A “descrição clara e objetiva” determinada pelo artigo 93 

do Decreto 6514/2008 não foi atendida, de modo que a não 

constatação da espécie suprimida inviabiliza o julgamento 

procedente da infração lavrada. 

 

Portanto, diante do exposto, é cabível  a autotutela dos 

atos administrativos, in casu, consubstanciado com a 

anulação/improcedência do auto de infração lavrado, na esteira 

da doutrina e jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Eis: 

 

"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, 

                                                 
1
 r.o – natureza consultiva 
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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 falta de elementos mínimos que caracterizem a 

infração. Sugere-se, também, arquivamento destes autos após 

ciência do requerente.  

 

Em 20/09/2017. 

 

 
 

Fernando Sartori 

Procurador do Município 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=6004450
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JULGAMENTO EM 1.º GRAU  

 

AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL (AIA) 

 

AIA : 15287/2016 

Processo(s) Administrativo(s): 572/2016  

Autuado(a): Fernando Soares Pinto Sant'anna 

CNPJ/CPF: 420.476.927-68 

Endereço: Rua Antonia Camila da Lapa, n. 178 – Pântano do Sul – 

Florianópolis/SC. CEP 88067-410.  

 

DISPOSITIVO 

 

Considerando o esposado, JULGO IMPROCEDENTE O 

AUTO DE INFRAÇÃO N. 15287/2016, 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, 20/09/2017. 

 

 

MARIO DAVI BARBOSA 

SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE 


