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ILMA SRA. Subsecretária de Contrale e Fi§câlizsçlo
(irciso )ü do artigo 43, do Decrcto n' 45.824' de 20 de

Auto de Infrrção n.o 6!254D016
Nome do Autüâdo: FIáüo Roberto Aguiar de Moura
Númcro do CPF do Autuado; 1630718óG15
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Eu, Flávio RobeÍto Aguiar dê Moura, residente a Rua, vega, Bairro: santa I

No '128, CEP n.o 3036M20, e RG m140200, município de Belo Horizonte- MG,

cPF 1ô307186ô-15, náo sê conÍormando com o auto dê infraÉo acima
referido, do qual foi notiÍicado êm 2311112016, vem, respeitosamente, no prazo

legal, apres€ntar sua/seu defesa/recuÍso âdministrativo, pelos motivos de falo e
dê direito quê se sêguem:

I - FATOS

Na data dê 23 de NovêmbÍo dê 20í6, o Autuado/Recorrênte, acima
qualificâdo, recebeu por coÍÍespondêrcia, a notificaçáo de irÚrâçáo ambiental
rie n". 632542016, hvrada por agente vinculado à este conceituado Órgão
Ambiental, policia militar de meio ambiente, por suposta infração ambientâ|, o
qual, aplicando-lhe multâ no valor de R$ 25.420,44 (vinte e cinco mil,
quatrocêntos e vintê reais ê quârêntâ ê quatro centavos), hojê etualizada no
vafor de RS 29.941,6'l (vinte e nove mil, novecentos e quarênta e um reâis e
sêssentâ e um centavos) consignou no corpo do rebrido 4.1., violaçáo âo
Artigo 86, Anexo lll, Código 322, "b', do Decreto nô. 44.844/08; fazendo
constar, no Campus I do Aúo de lnfraÉo a seSuinte descriÉo da supostâ
infração.
Na data de 2ôlí0/2o12 foi lavrado um boletim de ocoÍrência pela policia militar
de meio ambiente, onde consta um inéndio câusado por negüigencia ou
imprudênciâ devida a umâ aÉo do morador ao entomo do mesÍno, todo fogo
alastrou-se íazendas adentÍo queimando aproximadamente 4.000,00 hectares
entrê mâtas e pastagem, mâtaÍÉo vários animais. Dentre as afetadas cosias a
fazendâ horizonte, onde a áêâ afetada foi aproveiiada paÍâ mêlhoÍia de
pastagem, serviço esse feito no ano de 2016, prazo esse insuficiente para
recuperação de florêsh ou regeneÍação de toda flora.

"EÍIII FISCALIZAÇÃO REALIZADA EÍÚ
/311112T16 NA FAZENDA VISTA ALEGRE,
CONSTATOU§E O DESMATE DE 33,6 HÁ DE
VEGETAçÃO -itATA SECA OU CAPO_E|RÂ Et
ESTAGIO EDIO DE REGENERAçAO, NAO
CONSTATOU-SE INÍERVENÇÃO EM APP OU
QUEIMA DE MATERIAL LENHOSO, OU ÍTIES IO
RETIRAOA DE ESPÉCIE PROTEGIDA PC'R LEIE
AUEAÇADA DE EXTINçÃO SETI DOCUMENTO



AUTORIZATIVO DE INTERVENçÃO Ai'BIEI{TAL
(DA|A), PROTOCOLADO NO STSTE A
itrecneoo DE MotilroRta ou oRGÃo
COí5PÊTÊNTE.

DE

II . O DIREITO

II. 1 - PRELIMINAR

O presenle Auto de lnfraÉo, por impéÍio dê justiça, há que ser câncelado dado a

insubsistênciâ da fundamentaçáo lêgãl dâ suposta infração lavíada em desÍavor do

autuado. Levando em conta que toda área citada como dêsmatamênto não

enquadra em licença âmbiental, todo matêrial lenhoso existente é insignificante não

tendo aproveito algum ou úilidade.

Com efeito, o reconenÍê não infringiu os dispositivos legais, referidos no presênte

Auto de lnfÍaÉo, como relata as noÍmas da lei.

Não houve a suposta infraçáo aparentemente Íelatada nâ notificaçáo no Auto de

lnttaçáo n' 63252120'Í6, sendo ceÍto que o Autuado/Reconente jamais inÍringiu o

artigo 86 do Decrêto 44.8Á4108, ou de quálqueÍ outro dispositivo legal de proteção

ao meio ambiente.

O Oecreto Estadual de Minas Gêrais no.44.U4 de 25 de 2008Íeza que:

"AÍt 86. Consüürêm inftaçõ€s às normas prBvislas na

Lei n" í4.309, dê ã102, s üpificadas no Anexo lll dêsb

Decreto.

§ '1" As pênalidadês pr€visEs no Anexo lll a que sê

rcÍeiê o caput incidirão sobÍê G âutoGa, ssiâm glês

diÍêba, contrâfuais, e bem como a todos aqueles, que

de qualqueÍ modo, concona para a práticâ da iÍfrâção,

ou para dela obter ventagEm.



§ 20 Os vâlorê6 dâs penalidades previstaa no Anexo lll

a que se Íefere o capul sêrão indicadas atra

UFEMG.

Código dã infração: 322

Dêscrição da inÍzeçáo: Fazar queimada

autorização do órgão âmbiental

Encarecidamente vênho solicitar de vossas êxcelências o pedido de isenÉo da
referida mulla, Diante de todo exposto, espera e requer que seja acolhida a(o)
presente dêfêsa, câncêlândG.se o auto de inÍ-âÉo lavrado. Por náo hâvêr fatos
concrelos gobre o cdme causado, ainda levando em mnsiderãção o foco de
fogo que alâstrou pela Íazenda devida uma imprudência do vizinho, sofÍendo
com as consêqilênciâs danosas ê sêm rêssarcimênto dos dânos.

Gameleiras, 1 1 de Junho de 2019

Nome: FLAVIO ROBERTO AGUIAR DE MOURA
Fone: (3 t)991319171

,

sêm

Pênalidade: Multa Simplea

íT. 2 - MERITO

Após análise da áreá afetada como mostra as imagens fotográÍicas, foram

veÍiÍicadas que o porle e o potencial danos dos fatos oconidos são inferiores

àquêles relacionados na Deliberâção Normativa COMPAM No. 74 de 09 de

setembro de 2004, ou sua atividade não está enquadEda na refeÍida Dêliberagão, e

náo faz pâíe do Anêxo I dâ ResoluÉo CONAMA No 237 de 22 de dezembro de

1.997, náo sendo, poÍtanto, não é p@sível de liconcirmento, pelo consêlho

Estadual de Polttica Ambiental- COPAM."

III.2.ACONCLUSÂO

1CÂ



§ ? Os valorês das pênalidades pÍeústas no

a que se Íeíere o caput serão lndicadas através da

UFEIIG.

D€crição da infração: FazeÍ qucimada

autorização do ó.9ão ambiental

sem

Pênalidade: tlulta Simples

II. 2 MERITO

Após análise da área aÍetâda como mosla as imagens ÍotogÉficas, foram

vêÍificadas que o porte e o potencial danos dos fâtos oconidos são inferiorês

àqueles relacionados na DelibeÍação Normativa COMPAM N". 74 de 09 de

sstembro dê 2004, ou sua atividade não eslá enquadrada na referida Deliberação, e

não faz parte do Anexo I da Resolução COiIAMA No 237 de 22 de dezembro de

í.997, não sendo, podanto, não é passívol ds licenciamento, pelo consêlho

Estadual de Política Ambiêntal- COPAM."

III.2.ACONCLUSÃO

Encarecidamente venho solicitar de vossas excêlências o pedido de isençâo da
refêrida multa, Diante dê todo exposto, espera e requer que seja acolhida a(o)
prssonte defesa, cancêlando-se o auto de infração lavrado. Por náo haveÍ íalos
concretos sobÍe o crime câusado, ainda levando em consideraçáo o foco de
fogo que alaskou pela fazenda devida uma imprudência do viãnho, sofrendo
com as conseqüências danosas e sem ressarcimênto dos danos.
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GUIAR E MOURA

Código da infração: 322
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