
ILUSTRISSIIVO SENHOR DIRETOR DO (IEF) INSTITUTO ESTADUAL DE
FLORESTAS

AUTO DE |NFRAçÃO N.o 04280í

Gilvan Antônio Vieira da Mota, brasiteiro (a), divorciado, trabalhador rural.
portador (a) do CIRG n.o l\,'lc-14.780.821 e do CpF n.o 084 339.536-21,
residente e domiciliado (a) na Fazenda Brejo dos Anjicos, zona rural do
municipio de São Francisco/lvlc, vem mui respeitosamente à presença de
Vossa Excelência propor:

RECURSO

Ao auto de infraçào em epigrafe, lavrado pela polícia Militar
Florestal, expondo as razôes fáticas, que embebidâs nos sustentáculos e,
secundados pelos pêdidos, daÍào azo ao requerimento final, na forma que se
explana:

O Requerente foi autuado em 29/08/20'16. pratjcando
desmatamento em Íorma de destocâ na Fazenda Sobradinho, municipio de
São Francisco. em uma área de 5.5 (cinco virgula cinco) hectares de vegetação
nativa, mata seca, em estágio avançado de renegaraçáo, sem autorizaçáo do
órgáo ambiental. Ficando interditado a área por um período de 12 meses e
suspensa a atividade de queimada.

.;í .tt
\íu ,U

\'l

Ocorre, que o Requerente estâva naquele momento
praticando o referido desmate. pois o mesmo havia comprado uma pequena
propriedade, para exercer sua atividade de Íabalhador rural, sendo que desta
propriedade tiraria o seu sustento e de sua Íamília. Naquele momento a única
forma que encontrou para conseguir aumentar um pouco sua renda, Íoi
realizando o desmate em sua pequena propriedade. pois o Requerente vive
em elevado estado de pobÍeza devido náo possuir renda.

Em Íazáo deste estado de pobreza do RequeÍente, e por
diveÍsas pessoas necessitaÍem da sua ajuda financeira, o ora Requerente não
possui condiçôes financeiras de arcar com o valor da multa reÍerente à inÍração
cometida, tendo em vista que somente cometeu o ato devido a sua
necessidade pessoal e dos seus familiares.
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extremante elevado, devido ser
superior ao valor dâ tería, assim

Ambiental para aplicar a múlta d

de arvores que hâvia no local.

Ademais, os valores cobrados pela multa aplica

um pequena áÍea, inclusive o valor aplicad !,-:qICA
não foi utilizado nenhuma critério pela Policia

e valor táo elevado, devido a bâixa quantidade

\ -.\.

Cabe ressaltar que o Requerente somente reallzou uma

limpeza no terÍeno, sendo inverdade as alegaçóes de que havia mata no local

daia vênia náo tem cabimento em uma área de 3oo0 metÍos quadrados ser

autuado no valor de R$ '17.944'09'

DOS REQUERIMENTOS

Pelo exposto, requer-se respeitosamente seja iulgada

improcedente a lavratura do Àuto de lnfrâçáo n'o O428O1' a fim de excluir ou

isentar por ser caÍente e por não possuir mata no local se tÍatando apenas de

ii.pà.""à" ai", e a imposição da multa de R$ R$ 17'944'09 (dezessete mil

novecentos e quarenta e quatro reais e nove centavos) ao autuado ou que seja

minorado o válor da multa por se tratar de pequena área de 3000 metros

quadrados. por imperativo de justiça:

Em caráter sucessivo ao pedido acima' a substituição da

sançáo de multa por prestaçáo de serviços de preseÍvaçáo' melhoria e

r"",iprt"iá" da qualidade do meio ambiente, sob a orientaçáo de têcnicos

especialiiados do lEF ou da Secretaria Estadual do Meio Ambiente'

Que advenhâ toda a plenitude requestada!

"Justiça e desejo firme e continuo de dar a cada um o que lhe ê devido "

São Francisco, 16 de setembro de 2016

ilvan Antônio vieira da Mota
CPF n.o 084.339.536-21
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