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1
 

Processo: 3135/2016 (95/2017) 

Autuado: Almeci Machado 

 

Trata-se de autuação referente à corte de árvores, 

aproximadamente 15, de pequeno e grande porte. Soma-se a isso o 

“início de construção de uma casa de madeira em zoneamento APP”.  

 

Cientificado por AR (fls. 10), um dos herdeiros do autuado 

apresentou defesa afirmando a obviedade não ter sido o seu 

genitor – já falecido - o autor nem o mandante da retirada do 

individuo arbóreo, tampouco da construção inicial da casa. Junta 

certidão de óbito (fls. 22 do processo n. 95/2017) e alega 

surpresa ao constatar que a gleba familiar foi invadida por 

terceiros.  

 

A situação apresentada impõe a nulidade do auto de infração 

lavrado em detrimento de pessoa há muito falecida que, por 

óbvio, não pratica conduta que viola norma administrativa de 

cunho ambiental. 

 

Portanto, diante do exposto, é cabível a autotutela dos 

atos administrativos como pacificado na doutrina e 

jurisprudência. 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 

                                                 
1
 r.o – natureza consultiva 



 

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. 
 
 

 

 

administração pode anular seus próprios atos, 

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) 

 

Não fosse por isso, o autuado aduz e traz à baila, 

inclusive, Boletim de Ocorrência, com indicação do real infrator 

e invasor.  

 

Assim, opino que após os herdeiros tomarem ciência da 

decisão de nulidade proferida, a fiscalização realize vistoria 

in loco para averiguar a situação atual, a infração em si e 

autuar o real infrator da degradação ambiental.   

 

Em 21/09/2017. 

 

 
 

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 : 15890/2016 

Processo(s) Administrativo(s): 3135/2016  

Autuado(a): Almeci Machado 

CNPJ/CPF: 102.906.489-04 

Endereço: Rua João Câncio Jacques, n. 965 – Costeira do Pirajabaé – 

Florianópolis/SC. CEP 88047-010.  

 

DISPOSITIVO 

 

Considerando o esposado, JULGO NULO O AUTO DE 

INFRAÇÃO N. 15890/2016. Determino, por corolário, que a 

fiscalização realize vistoria vistoria in loco para averiguar a situação 

atual, a infração em si e autuar o real infrator da degradação 

ambiental.  

 Comunique-se os herdeiros do(a) autuado(a). 

 

Florianópolis, 21/09/2017. 

 

 

MARIO DAVI BARBOSA 

SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE 


