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PARECER JURÍDICO N. 191/2017 

Processo: 238/2016 (20383/2016) 

Autuado: Juventino Xavier de Souza 

 

Trata-se de uma construção de uma casa de alvenaria e 

piscina em detrimento de manguezal, área de preservação 

permanente, portanto. 

Intimada por Aviso de Recebimento (fl. 10), apresentou 

defesa (Processo 20383/2016) invocando: a) a casa e a piscina 

existem há mais de vinte anos; b)equívoco do auto por constar 

como local da infração o n.97, que é de seu vizinho. 

Prazo para alegações finais foi oportunizado (fl. 12). 

Compulsando a fl. 09, que apresenta processos tramitando 

em nome do autuado na FLORAM, percebe-se que ele já foi 

processado pelos fatos (Processo 51418/2006 – fls. 13-14), no 

mesmo local, de modo que configurado o bis in idem. 

É da doutrina: 

 

Tem-se definido no direito interno o princípio do ne bis 

in idem, sobretudo, a partir do século XX, sob uma 

dúplice vertente: de um lado, um princípio de natureza 

processual, proibitivo de renovação de processos ou 

julgamentos pelos mesmos fatos; por outro lado, um 

princípio de direito material, segundo o qual ninguém 

deve ser apenado mais de uma vez pelos mesmo fatos 

(SABOYA, Keity Mara Ferreira de Souza e. Ne bis in idem, 

história, teorias e perspectivas. Natal: Lumen Iuris, 

2015).(grifo nosso). 

 Nesse passo, sugiro a nulidade do auto de infração 

lavrado. 

Em 22/08/2017. 

 

Fernando Sartori 

Procurador do Município 
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JULGAMENTO EM 1.º GRAU 

 

AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL (AIA) 

 

AIA : 15247/2016 

Processo(s) Administrativo(s): 238/2016. 

Autuado: Juventino Xavier de Souza 

CNPJ/CPF: 148.620.349-34 

Endereço: Servidão Beira Rio, 92, Tapera, CEP 88049-416. 

 

DISPOSITIVO 

 

Considerando o acima esposado, JULGO NULO O 

AUTO DE INFRAÇÃO N. 15247/2016.  

 

Comunique-se o autuado. 

 

Florianópolis, 22/08/2017. 

 

MARIO DAVI BARBOSA 

SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE 


