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Processo: 130/2015 (29924/2015) 

Autuado: Francisco Alves Silva 

 

Trata-se de autuação referente à limpeza de terreno com 

corte de 25 árvores não identificadas de médio e grande porte. 

 

Cientificado por AR (fls. 15), apresentou defesa e foi 

oportunizado prazo para apresentação de alegações finais (fls. 

17).  

 

 Em sua resposta, discordando das sanções impostas, reclama 

de eventuais vícios insanáveis na lavratura do auto de infração 

(entre os quais o não conhecimento da data e do horário 

esquecido pelo fiscal autuante, tipificação). Mais à frente, 

afirmou não ter sido o autor dos supostos cortes de vegetação no 

terreno. Ao fim, suscitou o bis in idem do presente feito com o 

de n. 27372/2014 (cujo processo principal é o de n. 529/2014).   

 

De fato, os fatos aqui tratados são os mesmos que foram 

julgados no processo supracitado, conforme se extrai às fls. 18-

25. Ou seja, está-se diante de bis in idem, de forma que a 

improcedência se impõe.  

 

Em 16/10/2017. 

 

 

Fernando Sartori 

Procurador do Município 

 

                                                 
1
 r.o – natureza consultiva 
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JULGAMENTO EM 1.º GRAU  

 

AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL (AIA) 

 

AIA : 14202/2015 

Processo(s) Administrativo(s): 130/2015  

Autuado(a): Francisco Alves Silva  

CNPJ/CPF: 589.876.659-68 

Endereço: Rua Cezario Silveira, n. 231 – Rio Tavares – 

Florianópolis/SC. CEP 88048-355.  

 

DISPOSITIVO 

 

Considerando o esposado, JULGO IMPROCEDENTE O 

AUTO DE INFRAÇÃO N. 14202/2015, em razão do bis in idem.  

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

Arquivem-se. 

Florianópolis, 16/10/2017. 

 

 

MARIO DAVI BARBOSA 

SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE 


