
ILUSTRÍSStMO SÉNHOR(A) DIRETOR(A) PRESIDENTÊ(A) DO NAI - NUCLEO DE
AUTOES DE INFRAçÃO. ETl MONTES CTAROS/I4G

AUTO DE INFRAÇÃO N.o 63613/2016

.loão l4endes Teixeira, brasileiro. agriculto., casado, portador da Carteira de
ldentidade n.o MG-5.517.932 - pClI4G e inscrito no CpFlt4F sob n.o 404.O7g.266_
15, residente e domiciliado na Comunidade Rural de São Felipe, Zona Rural. na
cidade de Mato Verde/t4G, inconformado com os fundamentos que motivaram â
lavratura do auto em examêr vem com o devido respeito e àcatamento diante de
Vossa Senhoraa, com fundamento no artigo 5o, LV da Constituição Federal, artjgo
71, I.da Lei n.ô 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, bem como nos demars
dispositivos lêgais aplicáveis à espécie, apresentar

DEFESA ÂDMINISTRÂTIVA

passando a expender, paía tanto, as segúintes razões de fato e dê direjto

1 . Dos fatos:

Há mais de 36 anos explora-se a sua propriedâde Fazenda Barra, no lugar
denominâdo São Felipe, com área de 41,02 ha.

Este. vinha beneficiando-se das reservas de água, tanto da águà êm sociedade que
e captadê na barÍagem comunitáriâ, que fica a mais dê 7 Km, da sua prophedade,
sendo esta distribuição comunitária feita através de recle de dístribuição e dlvisão.
êm penâs d'água pàrà cada sócio, como dos poçOS de água do Córrego Catule que
passa na sua propriedade, sendo que há seca qúe assola â nossa rêgião no ano de
2016. sendo ê pior seca de todos os tempos paÊ Os produtores rurais da bacia do
córrego Catulé, tendo em vista que o abastecimento pela rede dê água comunitárjê
que era diário perene, passou a ser intermitente, com o fechamento inicial dia sim
dia não. passando a ser semana e por final o fechamento erà quinzenê1, ou seja,
tanha se água na propnedade somente de quinze em quinze diês, o que não e
suficiente nem para o consrmo humêno. Com isSO foi solicitêdo a prefeitura
municipêl Através da SecretáÍia de Desênvolvimento Agropecuário ê Meio
Ambiente, que fizesse !tm pequeno tanque.no Córrego para o acumulo de águâ,
que servlu pôra a dessedentação dos animais, com isso a areia retirada ficou na
margem do córrego. A mesma não tem fins de comercialização e nêm mesmo uso
pÍóprio, portando fica a critéÍio desta autoridade o frm a ser dado a mesma.

Com a chegêda da seca a ocorrência de se fazer pequenos tanques para
dessedentação dos animais e comum na região, ê de acordo com às normas e
códigos a intervenção permjtidã em App e pequenos cóÍrego e rios, sendo de
interesse social e baixo impàcto, cáracterizado e informado junto a secretárià
m u nicipâ l, faz se o desassorêamento de cureos diáEua, v,sta à minimiração dê eventos üíticos
hidrolóBi.os adve.sos; sendo esta atividade ev€nroat ou de hâixo impacto ambienrât, a rêatizâção
dêâtividade de desassoream€nto, desde que comprovãda a r€gularizaçãodo uso dos recursos hÍdícos,
tornou-se a úoica alternativa para manter a atividàde de bovinocultura de leite na
propriedade.
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Note-se que o autuado não contribuiu com quàlquer pêrcela de culpa, pois
simplesmente não tinhà outra alternativa para dessedentação do animais,lá que
essà e a sua única fonte de ren(la.

Por desconhecer a legaslaçâo amblental, nestê particular. o autoàlo e o município
de Mato Verde, intervirâo para quê os animais não morrêssem de sêde.

Nê seqüência, o Fiscêl acabou por lavrar auto de infraçã0. impondo-lhe uma multa
de R$ 16.616,27, interdição da utitização dà áreâ e da areia.

A penâlidade hposta não pode pêrsistir. senão veja-se,

2. Do Direito i

2.1 Improcedência do auto dê infração

Diante dessas consideraçõ€s, é de se julgar improcedente a lavratura do Auto de
lnfi-áção n.o 63613/2016, excluindà a imposieãd de multa ao autuâdo.

Ora, da simples análise dos dispositivos legais acimà, não se vislumbra quãlqler
ilÍcito perpetrado pelo autuado.

Este fato, convenhamos, dentro da situação e necessidade de sobrevivência dos
animais e dâ manutenção da renda do produtor, o mesmo respeita as regÍas que
orientam a legislação ambiental. Em outrâs palàvrâs, nãc iriâ o mesmo,
deliberadamente. atentar contra o patrimônio que e dete próprio.

Ademais. como frisado, êcima, o autuado apenas deixou de promovêr os
necessários tramites tegais, diante da seca/faltã d,água. portanto, da verificação
deste fato, oão se pode atribuir ao mesmo qualquer àtitude cutposa, quênto mais
dolosa.

Ora, o autuado não se enquadra em qualquer das hioóteses dos dois incisos dô
dispositivo cltôdo, as quàis aparecem como condação para que sejâ possivel a
aplicação da pena de multa. Com efêito, iamais foi advertjdo, bem como nunca
criou qualquêr embaraço à fiscalização dos órgãos. E nem podena, digà-se, pois
nâo consta do auto de infração que o mesmo tenha sê recusado a assinjr qualquer
documento; ou a permitir a entrada do fiscal em sua Fazênda,

A*1 n*,/,n-Ãx!.{rw-

Considera-se infração ôdministratava ambaentaltodã a ação ou omissão que violê as
regràs juridicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meío
ámbiente."

Na seqúêncra, a "luta pelâ'sobrevivência dos animais,, por ele promovida devêu_se,
entre oukas razões, âo temoÍ da morte do animais. Dàí a imputar_lhe a condição
de autor de crime ambiental, convenhamos, vai umà distáncia muito grande.

Não fosse isso, o § 30, do artigo 72 da Lei n.o 9.605/98, traça importante regra
parê o caso em debate



2.2 Substatuição ou reduÉo da pena de multê

Ultrapassadas as rêzões acima, o que se admite somentê para argumentar, é de se
substituir a pena aplicada. ou ainda de rêdUzila, na forma abaixo.
Nos termos de previsão legat (§ 40, do aÍtigo 72 da Lei n.o 9,605/98), a sanção de
multa simples - aplicâda no caso em tela -/ poderá ser substituida por prestação de
"serviços de preservãção, melhoria e recuperação da qualidade do meío ambientei.
E, não contanto o autuado com antecedentes, parece inegável a possibalidade de se
efetuãr esta conversào lêgal.

Parã demonstràr a sua boa fé, o autuado compromete-se, inclusive, a promover o
plàntio de espécies nativôs.

Entretanto, não sendo do entêndimento de Vossa Senhoria em substituir a pena de
multa. há ainda que se considerâr a disposiçâo do artioo 72, caput, da Lei n.o
9.605/98: "As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções,
observado o disposto no art. 60" (gÍifos nossos). por sua vez, o àrtigo 60 do mesmo
Diploma Legal, impõe à autoridâde competente quando da imposição e gradação dô
penâlidade, a consideraçáo dos "antecedentês do inÍrator quanto ao cumpnmento
da legislaçáo de tnteresse âmbiental" (tnciso lI).

Diante do até aqui exposto é a presentê para requerer:

a) seja julgadà improcedente a lavrãtura do Auto de Infração n.o 63613/2016, a
fim de excluir â imposição dê multà de Rg 16.616,27 ao autuado;
b) em caráter sucessivo ao pedido àcima, a substituição da sanção de multa por
prestação de serviços de preservação, melhoria e reCUperação da qualidade do
meio ambjente, sendo quê o autuado compromete-se ê promover o plantio de
esPécies nàtivas;

Nesses Termos,
Pede Deferimento.

llato Vêrde, 06 de janêiro de 2017

l\.l.,"t
loão Mendes Teixeira

EIqEBEçO PARA CORRESPONDENCIA

RUA ADELINO BARBOSA, NO 413 - CENTRO

MATO VERDE / MG

39.527-OOO

TELEFoNES: (3A\ 99977 -491? / 999J7-9769

ê-mail: fredêgronomiaufmg@yahoo.com.br
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ESCBIÍUBA DE mí(!ronGí-- VÂLOR CBt 60.000,00

SÀIB^M queítos eía púbücâ rscrituB virem, qu€ no ano do Nâsclmento de Nosso ScnhoÍ
Jcus Crhto dê mll nov.crntos e Éetenta, e nov€ (1.9?9) aos I0 (daz)

dias alo mês de Dszã,Í,Bro do dito ano,nêsfa cidâc,ê de
lilato Usrd6r Comarca de llonte Azul,

do Est.do dê ttinas 66rsis_ . | , ern Cartório
Flanl,e mim Tatrelia. : : e das duas trst€-

Íinal
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t!6tr 916-91, trrasilãi!oe, caúac,os, doDEstica e lôvrador, .€slden-
tss ne5te munlcipio de llãto V€rda, Ítlc. Do outro lado coíío Donâtá
rio f,0Ã0 nENoEs TtIxtIRÂ, c.p.r. no 4o4 O7g 266-15, hlasiI€iro,
aoltalro, Isvrador, reaid6ntê ilEste municinio de Maio Vêrdê, C.:
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todos conhecidG! de mim Íâbsliã. : !: ri ç dqs duas t{§t€n*|rlhâs reíeridas; do
quê ílou Íé. E, perÀntê catÀs pel os outorgani ês '"1ffl8613 me Íoiãib que, a justo ti,
tulo senhorss e lcgltimos poêsuidoles ds uma parte d€ t€rr6§, sen
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