
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL

Assessoria Jurídico Legislativa

Decisão SEI-GDF n.º 44/2018 - SEMA/GAB/AJL Brasília-DF, 17 de abril de 2018

 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 105 da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com o
art. 60 da Lei Distrital nº 41, de 13 de setembro de 1989 e com o art. 55 do Decreto Distrital nº 37.506,
de 22 de julho de 2016, adotando como razão de decidir o parecer exarado pela Assessoria Jurídico
Legislativa desta Secretaria, no âmbito do processo nº 00020252/2017-19, relativo ao Auto de Infração
nº 2060/2017, lavrado em desfavor de FLÁVIO MARTINS SILVA, pela prá ca da infração ambiental
descrita 47, § 1º, do Decreto Federal nº 6.514/2008 (transporte de produto de origem vegetal, sem
licença válida outorgada pela autoridade competente para todo o tempo da viagem), DECIDE:

I – CONHEÇER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto, reformando a
Decisão SEI-GDF n.º 80/2017 – IBRAM/PRESI/CIJU/CTIA, proferida em 1ª instância, para manter as
penalidades de multa, reduzindo em 10% (dez por cento) seu valor e fixando-a em R$ 10.883,70 (dez
mil, oitocentos e oitenta e três reais e setenta centavos), uma vez configurada a atenuante prevista no
inciso IV do art. 21 da Instrução Norma va IBAMA nº 10/2012, e de apreensão, pelo come mento da
infração ambiental prevista no art. 47, § 1º, do Decreto Federal nº 6.514/2008.

III – NOTIFICAR o recorrente do julgamento e de sua fundamentação, bem como do
prazo de 05 (dias), a contar da data da ciência da presente decisão, para a interposição de recurso ao
Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal – CONAM/DF, com fulcro no parágrafo único do art. 60
da Lei Distrital nº 41/1989.

IV – Publique-se e notifique-se.

 

FELIPE FERREIRA
Secretário de Estado do Meio Ambiente  do Distrito Federal

Documento assinado eletronicamente por FELIPE AUGUSTO FERNANDES FERREIRA -
Matr.1668169-X, Secretário(a) de Estado de Meio Ambiente, em 18/04/2018, às 19:25,
conforme art. 6º, do Decreto n° 36.756, de 16 de Setembro de 2015, publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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