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Anexos: Cópia de documentos 1

GUIIHERME qUEIROZ FEREIRA, brasileiro, solteiro,

CPF ne 049.984.326-64, proprietário de uma gleba de

terra localizada no município de Grão Mogol, com

endereço residencial 4a Rua Tapajós ne 700_-apto 307,

Melo, Montes Claros/MG, vem, respeitosamente, à

presença de vossa Excelência, apresentar a sua defesa

administrativa, em razão do Auto de lnfração n"

042932, de 24 de outubro de 2016, aduzindo, para

tanto, as seguintes razões.

1. DOS FATOS DO NOTIFICÂNTE

No Auto de lnfração n" 042932, de 24 de outubro de 2016 (Documento

anexo), o requerente foi autuado com a seguinte ocorrência:

'Desmator 40 hectores de vegetoção notivo compestre típico de cerrodo,

medionte corte ruso com destoco em óreo sem outorizaçõo do órgõo

ombientol competente'

A aplicação da Multa pelo agente ambiental teve como embasamento

legal o seguinte enquadramento/; "Art. 86, Decreto Estadual 44.84412@9,

Anexo lll, cód. 301 -ll B.



A aplicação da Multa pelo agente ambiental teve como embasamen

legal o seguÍnte enquadramento/; "Art. 86, Decreto Estadual 44.U4/2

Anexo lll, cód. 301 -ll B.

O referido Auto de lnfração não consta a presença de nenhuma

testemunha.

2. PRELIMINARMENTE

A aplicação da penalidade, com erros e vícios na sua formatação,

conforme ficará comprovado no mérito, não encontra o devido amparo legal.

Daí o autuado apresentar o seu recurso administrativo, por não concordar com

a autuação.

2.I. DA TEMPESIIVIDADE DA DEFESA

Aft. 31. O outwdo podeú ove*ntoÍ .let*o lirigido ao órgõo ou

enüdode responsôvel peld outuoçõo, no prozo de vinte dios

contados da nodlcofro do outo dc lnÍração, lhe scndo fuanltodo o

luntoda de t,,dos os dúumentos que julgar @nyenlentes à deÍesc,

lndeFndente de depóstto ptévio ou couúo,

(Dec.M.8M/20n,81

A autuação é datada de 24 de outubro de 2016, no entanto, o requerente

recebeu a notiÍicação em 09 de ma ode 2017, portanto, a data de vencimento,

estende até 29 de março de 2OL7. Portanto dentro do prazo legal,

tempestivamente, vem o autuado apresentar a sua defesa administrativa.
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Jlla análise do Auto vê-se claramente que não houve tes_temulh9l

Na Lei Processual, tanto na área penal quanto civel, é nulo qwlquer outo

de infmçõo elobomdo por ogente públia que não tenho constodo do mesmo o

presençd e ossinoturo de duos testemunhos. Frisa-se, por oportuno, que o

agente notificante deixou de cumprir a Lei para dar guarida à sua intenção

maléfica de produzir lesão aos direitos da defendente.

--Jão Jtouve desmatÊÍnento e sim".-uma lif@eza Í{ê árêa paral _
I D lanta o silvicultura a área já se encontrava sem vegetação conforme

pode ser observado nas imagens de satélites de anos anteriores, bem como no

laudo técnico elaborado por profissional competente.

Conforme preceitua a portaria l9U9S:

Art.3' Fico dispensodo de outorizoção, desde que cumpddos os
disposhões desto Portado e demois normos legois vigentes, o
extroçõo de lenhd em rcgime individuol ou fomilior poro o
consumo doméstico e, em óreo de postoreio, o roçodo e o
limpezo de áreo, oté o limite de I st/ho/ono em áreos de
incidêncio de Moto Atlônticd e 18 st/ho/ano poro os demois
tipologias.

§79 Poro os fins previstos nesto pottotio, considero-se:

I Áreas de postoreio: oquelos reseyddos às otividodes de
pecuório e rccobertos por gromíneos ou leguminosos
Íorrogeiros, notivos ou exóticos, opropriodos oo consumo
onimol;

ll Roçddo: os ptoticos dos quois são retirodos os especies
otbustivos e herbáceos, predominontemente invosoros, com
boixo rcndimento lenhoso, executados em óreo de postoreio
ou de culturo ogrícolo;

Itl UmÉzo do ôreo: o prádco da qudl são redrudos espécies de
v€gctofro arbusalyo e heôócea, pr?domlnontefiente
lnyosotus, @m bafuo rendimerrto lenhoso e que nõo tmpllque
no oll€mção do uso do solo, erecutodo em áreas de
poíoreio ou dc culturo ogÍícolo; (griÍo nosso)
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Segundo a Resolução Conjunta SEMAD/IEF ns 1804 de 11 de ja iro dêi
a

2013 que dispõe sobre os procedimentos para autorização da inte

ambiental no estado de Minas Gerais, rege que:

ç*o:::

Art. 15 - Ficom dísrynsodos de outorizoçAo do órgão

ombientol estaduol os seguintes inteNenúes ombientois:

I - os oceiros poro prevenção de incêndios flotestdis, quondo

ndo existir potencial comerciol de produção volumétrico de

moteriol lenhoso;

ll - o ertrdção de lenho em regime individuol ou Ídmiliot pora

o consumo doméstico;

lll - o limpczo de área e o rcçodo;

Att. 76 - Poro os eÍeitos desso Resolução, consfuleromse

lll - límpezo de óreo/roçado: retirudo de espécies orbustivos e
herbáceos, predomi nontemente invosotos, com rendimento de
moteridl lenhoso oté 8 st/ho/ono de incidêncio de Motd
Atlôntics e 78 svhd/ono psro os demois biomos;

A Resolução coniunta SEMAD/IEF ne ú05, de 12 de agosto de 2013, descreve:

Art. 1e - Parâ efeitos desta Resolução Conjunta considera-se:

(...)

Vlll - Umpeza da área ou roçada: prática da qual são retiradas
espécies de vegeteção arbustiva e herbácea,
predominantemente invasoras, com rendimento lenhoso até
o limite de 8 st/ha/ano em áreas de incidência de Mata
Atlântica e 18 st/ha/ano para os demais biomas, e que não

implique na alteração do uso do solo.

Conforme laudo que será apresentado, após realização da perícia que o

requerente solicita na defesa, ficará comprovado o que se argumenta, tendo em

vista que o rendimento lenhoso é inferior ao caracterizado, pois a maioria da

vegetação está abaixo de 5 cm de DAp, constatando assim rendimento lenhoso

desprezível, o que não justifica inventário florestal.



1l
Portanto, a destoca a que se refere o policial ambiental, nada mais é d

que uma limpeza de área, estando assim, dispensada de obter o documento

autorizativo para intervenção ambiental - DAIA.

No Boletim de ocorrência lavrado pelo agente autuante, ele descreve que

não houve material lenhoso, pois havia sido incorporado no solo.

Se não houve rendimento lenhoso, isto implica também que não houve

desmatamento.

2.3. nO MÉRrrO

Meritoriamente não pode prosperar o Auto de lnfração diante da

nulidade decorrente de sua imperfeição. Certamente será estudo de extinção o

Auto em referência, diante da sabedoria peculiar dos especialistas na ciência

ambiental que julgarão o recurso administrativo. Não pode uma lnstituição da

envergadura social e moral como a SEMAD, dar guarida a uma ocorrência

infracional com erros na sua formatação.

3. DANUUDADE DAAUTUAçÃO

O Auto de lnfração não expressa à verdade dos fatos, por isso é nulo de

direito. O agente autuante é insensível, com a situação do autuado.

Moralmente não encontra guarida este Auto de lnfração.

Com tantos erros, vícios e impropriedades do Auto de lnfração

evoca-se a aplicação da Súmula 473 do STF que enuncia: "Os autos

administrativos eivados de vícios são ilegais, porque deles são se originam

direitos".

O Prof. Roberto Rosas ("in" Comentários às Sumulas do STF,2. Ed. 1981.

Ed. Revista dos Tribunais, p. 220), comentando sobre a sumula 473 e sobre a

anulação do auto administrativo, alertou que a anulação do auto administrativo

Suprejx llill
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ocorre quando há inconveniência, inoportunidade ou ilegalidade do ato. Herl

Lopes Meirelles, por sua vez, ensina que a administração pública, como

instituição destinada a realizar o direito e propiciar o bem-comum, não pode

agir fora das normas jurídicas e da moral administrativa, nem relegar os fins

sociais a que sua ação se dirige. Se por erro, culpa, dolo ou interesse escuso de

seus agentes, a atividade do Poder Público se desgarra da lei, se divorcia da

moral ou se desvia do bem-comum, é dever da administração invalidar,

espontaneamente ou mediante provocação, o próprio ato, contrário à sua

finalidade, por inoportuno, inconveniente, imoral ou ilegal (Ob. Citada, p.

777/t781.

O Prof. Feijó Coimbra na sua Obra, Defesas Fiscais, cita o Acórdão n'117,

de 01.12.75 - 1e Câmara, que enuncia: "Nulo é ao auto de infração impreciso e

falho, não revestido das formalidades legais previstas em lei". Ora. O Auto de

lnfração em questão é impreciso e falho, não expressa à verdade dos fatos, por

isso é nulo de direito.

4. DO REQUERIMENTO:

Diante do exposto, respeitosa mente, requer de Vossa Excelência, se

digne de receber a defesa administrativa, apreciar as pre lim ínaies de nulidade e

--tlegel!-Cqde dos, Auto de lnfração n" 042932 e, acaso ultrapassando as

preliminares, o que se argumenta apenas por cautela, apreciar o mérito da

questão, considerando que não cabe culpa sobre o autuado, nem o claro e

convicto desrespeito deste ao Decreto citado na autuação.

nequer.aPedcia Técnica por profissionat habilitado 
9u- 

eO-u!g_e 
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profis5ionais, pertencentes ao quadro de servidores desta conceituada

lnstituição, para comprovar o que se argumenta desta defesa administrativa.
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Requer ainda que o Auto d*e -lnfraçAo seja julgado lmprocedente e

decretado a sua nulidade, com a isenção do pagamento da multa imposta, por

ser de direito e imperativo de,

JUSTrçA

Termos em que,

P. Deferimento.

Montes Claros, 14 de março de 2Ot7 .

ROZ IRA

Requerente
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