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Brasília — DF, 31 de março de 2005
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DISTRITO FEDERAL
SEMARH
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTF
F. “anos HIDRIL'OS

_

Nº

AUTO DE INFRAÇAO AMBIENTAL

62S1

rimam, 2"Via-Verdc
3"X"ia- Rosa

1 - LOCAL DA INFRAÇÃO:

2 - DATA DA AUTUAÇÃO: ___/__/

3 _ HORA:

4 — NOME OU RAZÃO SOCIAL:
5 - ENDEREÇO:

6— FONE: (

I Este Auto de infração Ambiental deverá ser emitido em três vias de igual teor e forma.
ii Caso o infrator se negue a assinar o A
de Infração Ambiental ateste o fato com duas testemun'

e assine também.

7 - CNPJ OU CIC:

)

8— INSC. GDF:

9 - DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO:

10 - DISPOSITIVO LEGAL TRANSGREDIDO:
11 - OUTRAS NORMAS, DIRETRIZES, PADRÓES OU PARÃMETROS FEDERAIS OU LOCAIS TRANSGREDIDOS:

12 - CIRCUNSTÃNCIAS ATENUANTES:
13 - CIRCUNSTÃNCIAS AGRAVANTES:
14 - CLASSIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO:

15 — PENALIDADES:

“ PREVISTAS NO(S) INCISO(S):
16 — OBSERVAÇÓES:

Lavrei o presente Auto de Infração em 03 (três) vias de igual teor e forma, que vão por mim e pelo autuado assinadas, ficando 01 (uma) via
em seu poder, a ﬁm de que, querendo, possa apresentar, defesa. no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da ciência, na sede da Secretaria
de Meio Ambiente e Recursos Hídricos — SEMARH(DF) — SEPN 511, Bloco “A ", Ed. Bittar ll, 1º andar. Cep: 70750-901, telefones: 3 40—3800
e 349—5885, ou se preferir, em caso de multa, recolhe-Ia com redução de 20% (vinte por cento). conforme disposto no § 1° do artigo 59 da
lei nº 41 de 13-09-89, 0 que implica desistência tácita de defesa de recurso (nesse caso encaminhar cópia da guia de recolhimento a
à SEMARH—DF, no prazo de 15 (quinze) dias.

17 — FISCAL DE CONTROLE AMBIENTAL

Mat.

Peça nº_
Assinatura

_

—

. »

6.2
fª
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18 - RECEBI UMA VIA DO PRESENTE AUTO DE INFRAÇAOI

PIOLebtaO n -

DATA:

%%

Li
/

/

IDENTIDADE N.°:

iC,

'“

q

ii, óºiH (

19 — TESTEMUNHAS:
1 — Nome:

Assinatura:

End.:
Doc. Identidade n.º:

Órgão emissor:

1 — Nome:

Assinatura:

End.:

Doc. identidade nº:

Órgão emissor:

DF’OMA/OOS

Ill) BLOFOS DE 50X} VIAS - 08/07/2003
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DIRETORIA DE FISCALIZACAO

’25 Nº DW

SBS - Quadra 2 — Bloco L - Térreo - Ed. Llnu Martins Pinto - Brasilia-OF CEP: 70.070-120 - CGC Nº 26.444.059/0001-52

RELATÓRIO DE VISTORIA Nº 5 L!?,» / 2005 — DIFIS/SEMARH
REFERÉNCIA: Processo nº 190.000.392/05
ASSUNTO: Poluição Sonora

Atendendo a uma solicitação desta Diretoria motivada por denúncias formuladas a
esta Secretaria foi realizada uma vistoria na QI 22, Bloco B, Loja 37 — Guará 1, onde

funciona O Itapoã Carne de Sol. Tal Vistoria concretizou-se por volta de 22:52 horas do
dia 18/03/05 e constatou-se através de leituras no decibelímetro INSTRUTHERM —
DEC — 5000 digital que O nível de ruído (Leq) era de 71,82 decibéis.
Vale ressaltar que O nível máximo de ruido permitido nO local é de 45 decibéis
(área residencial

— período

noturno)

O

que

foi

amplamente

superado

pelo

empreendimento acima.
Os procedimentos de medição seguem as condições impostas pela Norma ABNT
10151 e 10152, podemos destacar os seguintes dados:
a) Medidor de nível de Pressão Sonora Instrutherm nº série 030130310 —
Certificado de Calibração 8457 de 22/07/2004. Insc. GDF — 412107.
b) Calibrador CAL — 1000 — Instrutherm nº série 031101451 — Certificado de

Calibração 8456 de 22/07/04.
c) Croqui esquemático:

QE 18 Bloco 1

Ed. Porto Seguro
3 Pt. de Medição

n
25,0m

Peça nº:__,_*_j_._.—_—w—

Processº !?ÓZJWL—Íáêcºf

Rubrica:
Brechó

QI 22 Conj. B

(Itapã Carne de

Sol)

“Brasília — Patrimônio Cultural da Humanidade”
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SEMARH
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
E RECURSOS HIDRICOS
_.

(lz

DIRETORIA DE FISCALIZACAO

\P“

E Nº “

SBS - Quadra 2 - Bloco L - Térreo > Ed, Lmo Martins Pinto - Brasilia-DP CEP: 70.070—120 - CGC Nº 26.444.059/GDDl-62

d) Horário e duração do ruído medido: 22:50 a 22:52 horas.
e) Nivel de pressão sonora corrigido: 0,0 dB(A).
t) Nível de ruído ambiente: 60,77 dB(A).
g) Valor do nivel de critério de avaliação (NCA) aplicado para a área e o horário
de medição: 50,00 dB(A).
h) Norma de Referência ABNT 10151/2000.
i) Segue em anexo a tabela com valores de ruído medidos em campo
para determinação do Leq.
Desta forma foi lavrado o Auto de Infração nº 6291, onde o estabelecimento foi
interditado totalmente até o isolamento acústico do local e multado em R$ 87.000,00

(oitenta e sete mil reais). Assim pela transgressão do artigo 2°, 3° Parágrafo Único, 11º e
16° da Lei n° 1065/96/DF e inciso XXII do artigo 54 da Lei nº 041/89 aplicou-se as
penalidades acima (INTERDIÇÃO e MULTA) que estão em conformidade com os
incisos II e VIII do Artigo 45 da Lei nº 041/89/DF e Artigo 160 da Lei n° 1065/96/DF.
Vale ressaltar que o bar acima, já havia sido autuado (AI nº 607/97, 097/01,
0642/03 e 0646/03) e que diante do descaso nova autuação foi efetivada.
Na aplicação da multa levou—se em consideração os incisos I e VI do artigo 52 da

Lei nº 041/89/DF, classificando a infração como muito grave, conforme Artigo 48
inciso III da mesma lei (041/89/DF).
Brasilia, 27 de setembro de 2005.

/

/

_,,/ ,/
BEWRCAZK P. RIBEIRO
Fiscal de Controle Ambiental
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TERMO DE COMPROMISSO N.º bib /2005
Pelo presente Termo de Compromisso a Empresa

ITAPOÃ CARNE DE SOL, situada a QI 22, BLOCO
B, LOJA 37 — GUARÁ I - BRASÍLIA - DF, Inscrita nO
CNPJ sob O nº 01.990.938/0001-69, representada
pelo

senhor

HUDSON

MORAES

PEREIRA

DE

LUCENA, C.I nº 1588648 — SSP/DF e CPF nº
808.710.201.-06 (Instrumento de Procuração a ser
anexada

aos

autos),

COMPROMITENTE,

doravante

denominada

compromete-se

junto

à

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E
RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL,
CGC/MF

nº

26.444.059/0001-62,

doravante

denominada SEMARH, com sede no SBS Edifício
Lino Martins Pinto, Brasília, DF, representada pelo

Senhor Chefe de

Gabinete

MÁRIO

SÉRGIO

BOAVENTURA DE SÁ, portador do CPF n.°
004.829.351 — 20 , residente e domiciliado em Brasília
— DF, a cumprir as seguintes condições:
Peça nº:

0%
_,

CLÁUSULA PRIMEIRA

% AWc3.g4'_),oo’>
'

+

9.22"m,.

'

O COMPROMITENTE notificado por meio dO Auto de
Infração nº 6291/SEMARH se compromete a atender as exigências abaixo
relacionadas:

a) A empresa se compromete a não utilizar o som “ao vivo” ou mecânico
de som, acima dos limites permitidos em lei a partir desta data;
b) A SEMARH deverá promover nova medição nO local para atestar que aS
medidas

promovidas

pela

autuada

resultam

nO

cumprimento

legislação afeta;
, 2’
Jaw;
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da

c) Caso as medidas adotadas não tenham adequado os níveis de emissão
sonora permitido, a empresa procederá a realização de outras medidas
ou obras com a mesma finalidade.

prazo pré estabelecido
apresentar ás devidas defesas para o prosseguimento do feito.

CLÁUSULA SEGUNDA

A COMPROMITENTE deverá cumprir fiel e integralmente
todas as exigências constantes do presente Termo de Compromisso e dos
procedimentos exigidos pelo órgão responsável pela Gestão da Política
Ambiental do Distrito Federal, dentro dos prazos estabelecidos, adotando
corretamente as medidas técnicas necessárias, cujo acompanhamento será
executado pelos técnicos e fiscais da SEMARH.

Parágrafo único — A COMPROMITENTE deverá prestar
todas as informações necessárias à condução dos trabalhos de monitoramento
e de fiscalização realizados pela SEMARH, fornecendo,

inclusive, dados

técnicos e meios materiais para a realização do acompanhamento, sempre que
solicitados.

CLÁUSULA TERCEIRA
No descumprimento das obrigações fixadas no presente
Termo de Compromisso, além da aplicação das penalidades cabíveis,
poderão ser cobradas as imposições legais da COMPROMITENTE na esfera
administrativa ou em Processo de Execução, independente de Processo de
Conhecimento, conforme disposto no § 2°, do artigo 62, do Decreto nº

12.960/90.

«%

A

,

Peça Bºt.,/M

ssooaaàbíiivººb

'
_ —
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CLÁUSULA QUARTA
.

Fica o estabelecimento desinterditado a partir da data da
assinatura do presente Termo de Compromisso.

CLÁUSULA QUINTA

Por estar consciente e acordada do que se encontra disposto no
presente

Termo de Compromisso, a COMPROMITENTE o firma em 03 (três) vias de
igual teor e forma.

Brasília, 01 de abril de 2005.

1J
a”

&A,?)

..

('

‘

_..,-

.

.,”,

ITAPOÃ CARDE DE SOL
HUDSON MORAES PEREIRA DE LUCENA
SÓCIO-PROPRIETÁRIO

Acato o presente Termo de Compromisso, nos termos propostos
pela representante da Empresa ITAPOÃ CARNE DE SOL firmado pelo seu
representante.

x,.

-

SECRETARIA, DE MEIO MEI; TE E RECURSOS HÍDRICOS
MARIO S
GIO B AVENTURA DE SA

ª/CHEFE DE GABINETE

, ., /aj
NÉDERAINO
IDA“
DIRETOR DE FISLIZAÇ O AMBIENTAL
SEMARH/DF
Peça WLM «.
—«

_*
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL”

SEMARH
4

.

SECRETARIA DE M510 AMBIENTE

E RECURSOS HIDRICOS

. Q

nª?“
“Ogªn»

_

’6‘04

DIRETORIA DE FISCALIZACAO

A cioA

Nº

4/25 no D‘P“

SBS - Quadra 2 - Bloco L — Térreo — Ed. Una Martin: Pinto - BrasﬂlI-DF CEP: 70.070-120 — CGC Nº 16.444.059/000l-51

Encaminho o presente processo para julgamento do Auto de Infraç o Ambiental
:.

a”, 6
fia
n01
maríª-Idem lªinstância pela autoridade ambiental. gfôzáíwM/Éª
Djfff/fgmﬂﬂﬂ
fee/Vá
940%
22%

Brasilia, 11/ 10/ Zôº—05,

,
I
.

::ncamwfrtrv ()

5

—

presente

processo,

{Wadi 1-22.13

;.

perm“. :

_&Q______pe—ças, ineluàndc esaa. É;

-r__55__.>£)__â.gab

“Brasília — Patrimônio Cultural da Humanidade”
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SEMARH

,.º ,

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E
RECURSOS HIDRICOS

i. »,

SBS Q. 02, LT 05, BL. L Ed. Lino Martins Pinto - BRASILIA - DF CEP: 70.070-100 TELEFAXZ (61)
325-6881 CNPJ Nº 26.444.059/0001-62

6:re
.e, Q94

E — Mail: semarh@semarh.gdf.gov.br

ªo

,2
P
cºsªs-

ª Club

.0“-

LIZE "º “\F

PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 190.009.39212005
: ITAPOA CARNE DE SOL
: Auto de Infração nº 6291

Pub. lca
"

lc % ª:), '

RELATÓRIO:

Trata o presente processo do Auto de Infração nº 6291/2005, datado
de 18/03/2005 e lavrado contra o empreendimento denominado ITAPOÃ CARNE DE
SOL, situado na QI 22, Bloco “”,B Loja 37 — Guará l/DF por promover emissão de ruído
variando entre 65 e 78 dB, transmitido para área estritamente residencial, transgredindo
assim os arts. 2º, 3° Parágrafo único, 11 e 16 da Lei nº 1065, de 06 de maio de 1996.

Na ocasião, foram aplicadas as penalidades de interdição total do
estabelecimento e multa no valor de R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais). As
penalidades estão previstas nos incisos II e VIII do art. 45, da Lei n° 041, de 13 de
setembro de 1989.

O Relatório de Vistoria, com a descrição dos fatos, encontra-se
acostado às fls. 03/04 dos autos em análise.

Regularmente

notificada

nos termos

da

Lei,

a

autuada

não

apresentou recurso ou impugnação ao Auto Infracional.

Em 01 de abril de 2005 o empreendimento em tela firmou termo de
compromisso,

no qual esta Secretaria liberou a interdição do estabelecimento e
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determinou que fossem adotadas medidas no sentido de adequar o nível do ruído dentro
dos padrões legais.
PEC-ª '1'___.,-_L_.____

Jªl—4341
l We”vãº—“('

PARECER:

'Rubrica [lªgºª/nfigu720% 49+

Inicialmente, cumpre—me observar que o Auto de Infração preenche
todos os requisitos legais exigidos, não apresentando vícios que possam acarretar-Ihe a
nulidade.

No caso em tela, foi verificada a emissão de ruído, variando entre 65 e

78 dB, fora dos padrões permitidos para o local do estabelecimento, haja vista que o
artigo 3º da Lei nº 1065/96, fixa os níveis sonoros como aqueles adotados pela Norma nº
10.151 — Avaliação de Ruído para Conforto Acústico da Associação Brasileira de Normas
e Técnicas — ABNT.

Analisando a Norma 10.151

da ABNT, encontramos como limite

máximo para área estritamente residencial no período diurno é 50dB (cinquenta) e no
período noturno 45dB (quarenta e cinco). Conforme relatório de vistoria ficou constatado
que o estabelecimento produzia som ao vivo e/ou mecânico, sem o devido revestimento
acústico, violando assim o disposto nos arts. 2°, 3° Parágrafo único, 11 e 16 da Lei nº
1.065, in verbis:

“Art. 2º - é proibido perturbar o sossego e o bem estar público e
da vizinhança, pela emissão de sons de qualquer natureza, que
ultrapassem os limites máximos de intensidade, fixados nesta
Lei.
Art. 3º - Parágrafo Único — A concessão ou a renovação de
licença

ambiental

condicionadas

a

ou
vistoria

alvará
prévia

de
que

funcionamento
comprove

estão

tratamento

acústico compatível com os níveis sonoros permitidos nas áreas
em que estiverem situados;
Art. 11 — As fontes de som de área determinada não podem
transmitir para outra área mais restritiva níveis de som que
ultrapassem as máximas fixados para esta última.

Processo 1/2 (8084906)

SEI 0190-000392/2005 / pg. 15

Art. 16 - os infratores do disposto nesta Lei sujeitam-se às
penalidades previstas na Lei n.º 41, de 13 de setembro de 1989,
Lei de Politica Ambiental do Distrito Federal. ”

Pelo exposto, opino pela procedência do auto infracional mantendo a
penalidade de multa, haja vista que a interdição foi liberada por intermédio de termo de
compromisso.

Brasilia,£4 de março de 2006.

ANTONIA MAR _INS FEITOSA
Assessora

[ Peça

,

! Processo nº.
. Rubrica /7

Processo 1/2 (8084906)

SEI 0190-000392/2005 / pg. 16

io

!

ISCMQQ
/)C4

O

*

*

75

”>,“

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SEMARH

W .

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E
RECURSOS HIDRICOS

x; »?“ É
x;,”

585 Q. OZ, LT 06, BL. -'_ Ed. Lino Martins Pinto — BRASÍLIA — DF CEP: 70.070—100 TELEFAX: (61)
325-6831 CNPJ Nº 25444.059/0001-62
fgovbr
E - Na :: semarhêsemarhgd

Fªfª»
ªi,-8
' A“ ”Nº» \vA, #94
$>
4 CID
ªo

"25 no DW“

PROCESSO
INTERESSADO

: 190.000.392/2005
: ITAPOÃ CARNE DE SOL

ASSUNTO

: Auto de Infração nº 6291

NOTIFICAÇÃO N.º lQ/

/2006-SUMAM/SEMARH

Fica o empreendimento denominado ITAPOÃ CARNE DE SOL, ou
seu representante legal, NOTIFICADO(A) de que esta Subsecretaria do Meio Ambiente
da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, julgou procedente o Auto de
Infração nº 6291/2005, conforme Decisão em anexo.

É facultada ao infrator a interposição de defesa a ser dirigida ao
Senhor Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal, no prazo
de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da presente notificação.
Atenciosamente,

Brasília, .Q ' de março de 2006.

ERNANDO OLIVEIRA FO

ECA

Subsecretário do Meio Ambiente

E Peça n'"

___________ E............... E

l

i

ir:“ ªlºcª 5992 Cí E
E RLCHVE, Áí/QULÇ/ÍÍÉZQOLÇW_+

Ao

ITAPOÃ CARNE DE SOL
Ql 22, Bloco “”,B Loja 37
Guará l/DF

CEP 71015-018
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SUBSECRETARIA DO MEIO AMBIENTE — SUMAM

DECISÃO N.º/_3 /2006—SUMAM/SEMARH.

O SUBSECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE DA SECRETARIA DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições
que lhe São conferidas pelo artigo 59, § 3° da Lei de Política Ambiental do Distrito Federal
nº 041, de 13 de setembro de 1989 e ainda o que dispõe do artigo 82, do Decreto n.0
21.784, de 05 de dezembro de 2000, e tendo em vista o que consta no Processo nº

190.000392/2005, DECIDE:
1 — Julgar procedente o Auto de Infração n.° 6291/2005, datado de 18/03/2005 e lavrado
contra O empreendimento denominado ITAPOÃ CARNE DE SOL, situado na QI 22, Bloco
“”B, Loja 37 — Guará l/DF por promover emissão de ruído variando entre 65 e 78 dB,
transmitido para área estritamente residencial, transgredindo assim os arts. 2°, 3°
Parágrafo único, 11 e 16 da Lei nº 1065, de 06 de maio de 1996.

advertência para quea autuada cumpra asdeterminações OOntidasno Termo de
Compromisso nº 003/2005 firmado com esta Secretaria, no qual foi liberada a interdição do
estabelecimento mediante o cumprimento das exigências estabelecidas. As penalidades
estão previstas nos incisos I e II do art. 45, da Lei nº 041, de 13 de setembro de 1989.
3 — Facultar a(o) infrator(a) a interposição de defesa, a ser dirigida ao Senhor Secretário
de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal, dentro do prazo de 05 (cinco)
dias, a contar da data da ciência desta Decisão, consoante O artigo 60 da Lei n.° 041/89.

4 — Notiﬁque—se o empreendimento denominado ITAPOÃ CARNE DE SOL, ou seu
representante legal.
Brasilia, , "24 de março de 2006.

/
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0 OU EIRA FONSECA
Subsecretário do Meio Ambiente
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_____
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) SECRETÁRIO(A) DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO
FEDERAL
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PROCESSO nº 190.000.392/05
É

K&l-'!

vS_-l__\,_,§-:,_

HA 1V“

_

,.,—í—f'ª 2"_.,.-—--

mca. aw. awn-'43

ITAPOÃ CARNE DE SOL, sociedade por quota de
responsabilidade limitada, sito a QI 22, Bl. B, Loja 37,
Guará I, Brasília — DF,

CEP: 71001—970, com Inscrição Estadual nº: 07.370953/001—9
1 e CNPJ nº:

01.708516/0001—58, devidamente neste ato representado

(DOC.

I)

por

ANDERSON MORAES PEREIRA DE LUCENA, brasil
eiro, solteiro,

comerciante, portador do RG nº 1.794.722 expedida pela SSP/DF
e do CPF nº
889.587871—04 e por HUDSON MORAES PEREIRA DE
LUCENA,
brasileiro, solteiro, comerciante, portador do RG nº 1.588.648
expedida pela
SSP/DF e do CPF nº 808.710.201—06, ambos residentes
e domiciliados nesta
capital, sito a QE 03, conjunto M, casa 14, Guará I,
vem, por meio de seu

procurador (DOC. II) abaixo firmado, mui respeitosamente a prese
nça de V.Exa.,
a

p

ICSCHUII

,

iºl
Pecª

RECURSO ADMINISTRATIV

..._,___-—

n . —-—’-“"“

JC:,
P:3:‘essc r./[/0(70(13)Q>2L
Rubíicabg__l_ºíçêªl2.
..

contra decisão lavrada pelo i. Subsecretário do Meio Ambie
nte, julgando
procedente. o Auto de Infração nº: 6291/2005, lavrado em total
dissonância com

a Lei e a jurisprudência aplicáveis ao caso, conforme se comprovará
pela análise
dos fatos e fundamentos a seguir mencionados.

NUDCNGERAD/SEMARH
RªlªdoemÉ—áíclnm675, /

ES

PROTOCOLO
_/3_>__L_/200Nº£_
Áf/âf/Zí/x
Rubrica

Marlon!!!
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a) Da data de ciência da decisão — tempestiv
idade do presente recurso

Cumpre noticiar, primeiramente, que o ora Recorren
te obteve
ciência da decisão aqui guerreada, somente em
02/05/06. Apesar de constar da

carta registrada enviada ao estabelecimento comercia
l do Recorrente data anterior

a acima citada, esclarece o Recorrente que referida
ciência foi exarada por
pessoa que não possui qualquer Vínculo com a
empresa Itapoã Carne de
Sol, portanto, merece ser desconsiderada.
Consoante declaração em anexo (DOC. IH), emiti
da pelo pedreiro

que laborou na reforma realizada no estabelecimento come
rcial o Recorrente de
20/03/06 a 01/04/06, a carta registrada envi
ada por esta D. Secretaria foi

recebida por um pedreiro que não possuía qualquer
Vínculo com o restaurante,
apenas trabalhou la na data mencionada acima sob o
sistema de empreitada, haja
Vista que o estabelecimento do Recorrente estava em refo
rma, como esta até hoje,
não estando la ninguém com poderes para assin
ar referida correspondência na

data em que foi recebida pelo pedreiro.

Sendo assim, a carta foi entregue ao pedreiro,
que somente
entregou a carta ao proprietário do restaurante
Itapoã Carne de Sol em
02/05/2006. Na mesma data o advogado subsc
ritor desta peça compareceu à

SEMARH e obteve cópias do processo para interpor
o presente recurso.

Á luz do exposto, revela—se totalmente tempesti
vo o presente
recurso, haja Vista que houve ciência da decisão
ora combatida pelo Recorrente

somente em 02/05/2006, expirando o seu praz
o, portanto, em 07/05/06,
prorrogando—se, por ser domingo, para o dia útil segui
nte, 08/05/2006.
b) Do recurso interposto contra 0 AI 6291,
desconsiderado pela i. Assessora
do Subsecretário do Meio Ambiente — Nuli
dade da decisão.

Em 11/04/2005, consoante comprova
o protocolo do recurso

PROTOCOLQ terposto contra o AI 6291 em anex
o (DOC. IV), o Recorrente interpôs recurso
n- 4355
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,

contra o citado Auto de Infração, diversam
ente do que asseverou a i. Assessora
dO Subsecretário do Meio Ambiente em seu
relatório às fls. 11, que afirmou que
não fora apresentado recurso ou impugn
ação pela autuada, apesar de
regularmente notificada.

Ora, O protocolo em anexo comprova
cabalmente que foi
sim apresentado recurso contra O mencio
nado Auto, no entanto. tal recurso
não foi juntado aos autos, não ten
do sido suas razões levadas em

consideração quando da elaboração da
decisão que julgou procedente O
malfadado Auto de infração.

Tal fato configura nulidade absoluta da referida
decisão que julgou
procedente o Auto de Infração nº: 6291, post
o que aludida decisão desconsiderou

O recurso apresentado. Essa é a orientação unâ
nime da jurisprudência formada no
Tribunal de Justiça dO Distrito Federal e Territór
ios, senão vejamos:
“Ementa

ACAO Dli liniCL'CAO - NEG
LIGENCIA DAS PARTES
ABANDONO DA CAUSA — EXT
INÇÃO DO PROCESSO

—
—

INTIMAÇÃO PESSOAL - PETIÇOES
PROTOCOLADAS JUNTADA AOS AUTOS - AUSENCIA - REC
URSO PROVIDO UNANIME.

DESCONSTITUI A DESÍDIA POR PARTE DA
AUTORA, QUE
DEU ORIGEM A EXTINÇÃO DO
PRO
CESSO SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO, A EXISTÉ
NCIA DE PETICOES
PROTOCOLIZADAS NO PERÍODO, NÃO
IUNTADAS AOS
AUTOS, POR EQUÍVO
CO COMETIDO PELA SECRET
ARIA Bº
!

IUIZO”‘.

Pecª—

”ﬂ ”Lg-— "

;; ,_ _.

" “fª—71”

lºbª-960372314.)

“Ementa.
A Rumuax—ÃZWL

LOCACAO - AÇAO DE REVISAO
DE ALUGUEL - IMOVEL
DEVOLVIDO
ESPONTANEAMENTE
PELO
LOCATÁRIO
MEDIANTE PETIÇÃO QUE NÃO
FOI jUNTADA Aos AUTOS
SENAO EM DATA POSTERIOR _
OMISSAo DA SERVENTIA
JUDICIARIA _ INSURGÉNCIA CON
TRA A CONDENAÇÃO EM
HONORARIOS DE ADVOGADO.
CLO ] TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRI
OS. 3ª Turma Cível. APC
. mm}~(_)71_11___Z_§§. Relator: Lécio
Resende.

PÉTOC /

Iwº-«
a;
vu—

.

Data do Julgamento: 24/11/03. Da

.u
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1. sENDO, COMO E, VERDADEIRA A AFI
MLAÇAO DO APELAN'I'E
DE QUE COMUNICOU A DESOCUPAÇAO
DO IMÓVEL ANTES DA
CITAÇÁQ, NAO DEVE, SUPORTAR
A CONDENAÇÃO EM
HONORARIOS ADVOCATICIOS.
2. A PARTE NÃO DEVE SER ONERAD
A EM CONSEOUÉNCIA
DE FALHAS E OMISSÓES DOS SERVIÇ
OS CARTORÁRIOS.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVID
A POR MAIORIAªªº.

Forte nas razões acima expostas, requer
o Recorrente a
anulação da decisão que julgou procedente
o AI nº: 6291/2005, posto que
desconsiderou o recurso interposto tempes
tivamente pela empresa autuada

(DOC. IV), devendo ser proferida nova deci
são após a análise das razões
formuladas no referido recurso.

'
'Paca

n.'___(_ª_D_____,_,r__

(v '? ";*”
_,.lf
' Process” u " HDWﬁjfT/E

?
c) Da nulidade formal do Auto de Infração

! “ºmªhª/2- I DE Q_§§-<_'_Z_

Conforme relatado nas razões recursais não
juntadas em tempo

aos presentes autos, consoante documento em
anexo (DOC. IV), foi lavrado
Auto de Infração pelo fiscal da Secretaria do
Meio Ambiente, Bento Marçal
Pinto Ribeiro, matrícula 43004—8, condenando o
ora Recorrente ao pagamento
de multa nO valor de R$ 87.000,00 (oitenta e sete
mil reais) e a interdição total dO
estabelecimento.

Há de se ressaltar Sr. Secretário, prelimin
armente, que o citado

Auto de Infração não preenche os requisitos legai
s, portanto formais, exigidos
pela lei mencionada no próprio Auto de
Infração, qual seja, O inciso V, dO artigo
56, da lei 041/1989:

“Art. 56 - 0 auto de infração será lavrado
pela autoridade ambiental que
houver constatado, devendo conter:
[...];

V - ciência, pelo autuado, de que resp
onderá pelo fato em processo
administrativo”; (Grifos nossos).

' IBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDE
RAL E TERRITÓRIOS. 5“ Turma Cível. APC
3399594.
@450 nº 75236. Relator: Walter Xavier. Data
do Julgamento: 23/02/95. Data da Publicação
: 22/03/95.
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Atente—se para o fato de que a
autuação ocorreu no dia
18/03/2005, mas somente foi lavrado
0 Auto de Infração no dia 31/03/200
5.
Por qual motivo o ﬁscal, dam wel/ía, não
exigiu o ciente do responsável e proced
eu
a lavratura do Auto de Infração no mes
mo dia em que verificou o cometimen
to
da infração?

Tal atitude se deu por motivo escuso. Por
que motivo o ﬁscal da
Secretaria do Meio Ambiente esperou
13 (treze) dias após verificar que supo
sta

infração estava sendo cometida, para entã
o ir até o estabelecimento e lavrar 0
Auto de Infração, sendo que podia fazê—lo
no mesmo momento em que verificou
o cometimento da infração?

A atitude do já mencionado fiscal, não
obstante a fé pública de
que deveras é dotado, coloca em dúvida
a veracidade das informações constant
es
do Auto.

Como saber se a emissão de ruído
estava variando realmente

acima do permitido em Lei, como
está descrito no item 9 do Auto de

Infração? Como saber se tal medição rea
hnente foi auferida?

Se o ﬁscal realmente esteve no estabe
lecimento comercial do
Recorrente no dia 18/03/2005, sábado
, às 22:52 horas, como indica no Aut
o
de Infração, deveria ter ido até a pre
sença do responsável pelo restaurante;

mostrado o equipamento que aufere
a emissão de som, cientificando o
responsável pelo restaurante que o som pro
duzido ali estava além do permitido;
lavrado 0 Auto de Infração; e solicitado
do responsável o “ciente”, apurando de
imediato, como determina a Lei, a
infração que indica ter sido cometida.

Assim dispõe o artigo 44 da Lei 041/89, sen
ão veJamos:
“Art. 44. A autoridade ambiental que
tiver ciência ou notí

cia de
ocorrência de infração ambienta
l é obrigada a promover a sua
apuração

Processo 1/2 (8084906)

SEI 0190-000392/2005 / pg. 26

n.” “”_“—“Qi. “.

&

.,. ",.....—

Pou

" <fl$“l_

O
nf [QQQQ
Processo

_

Ruhfica

çº/
&. . \O Spa

Processo 1/2 (8084906)

SEI 0190-000392/2005 / pg. 27

zmediata, mediante processo admi
nistrativo próprio, sob pena de
se

tornar co-responsável”. (Grifos nossos).

A lei é clara, exige que a autoridade
ambiental, assim que tiver

ciência de infração ambiental, promova
a sua apuração imediata, mediante
processo administrativo.

Assim não agiu 0 i. ﬁscal, Viciando
o aludido Auto de

Infração de tal forma, que 0 tornou nulo de
pleno direito.
Há ainda outro erro no Auto de Infração
. Indica a área em que se
localiza o restaurante como área residenc
ial, e foi com essa base que estipulou
a

infração.

Contudo, o restaurante situa-se em
área mista (comercial e

residencial), localiza—se em um prédio comercia
l, onde têm como vizinhas várias
outras lojas, bares, comércios, etc. Portanto
, área de movimento intenso.

Assim, conforme o manual de “Noçõe
s Básicas de Poluição

Sonora” (doc. juntado ao recurso apresent
ado em tempo contra o AI n0
6291/2005), elaborado por esta própria SEM
ARH, os critérios adotados para
emissão de som em área residencial e área
mista são diferentes, portanto, deveria
a

Autoridade Ambiental autuadora ter observad
o esta peculiaridade antes de autuar
() restaurante.

Diante disso, ante a falta de requisit
o formal fundamental a

validade do Auto de Infração, a saber,
a apuração e consequente cessação
imediata da infração, bem como a ausência
de autuação correta, dam maxima venia,
na

lavratura

do

mesmo,

coberto

de

omissões

e

incoerências,

requer,

preliminarmente, seja o referido Auto de
Infração declarado nulo, cessando desde

já os efeitos que porventura venha a produzir.
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II — DA DEPENDÉNCIA — NECESSIDA
DE DE JULGAMENTO
SIMULTANEO
Vale refrisar também, consoante já rela
tado nas razões recursais

contra o Auto de Infração que não foram anal
isadas por esta D. Secretaria, que
além deste, ha mais alguns processos administ
rativos em que o Recorrente é parte

e que tramitam em apenso perante a Secretaria
do Meio Ambiente e Recursos
Hídricos, sendo que somente um deles foi julg
ado até o momento, carecendo os

outros de análise, merecendo um único julgamen
to com base neste Recurso, já
que todos se tornarão dependentes do mesmo.
Torna—se

imperioso,

portanto,

que

todos

os

processos

administrativos em tramitação na SEMARH
, em que O Recorrente figure como

parte, sejam devidamente apensados e tenham
um julgamento único, com base
neste Recurso, haja vista que O Recorrente,
logo após esta autuação, assinou um

Termo de Compromisso com a SEMARH,
comprometendo-se a não mais
promover a música ao Vivo em seu estabele
cimento comercial para que o mesmo
fosse desinterditado e, além disso, o Reco
rrente realizou obras no restaurante,

procedendo a vedação sonora do local, acústica
do ambiente, para então obter
novo alvará de funcionamento de música
ao vivo, tudo na conformidade da Lei.

III — DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO
Conforme relatado no recurso contra o
Al 6291/2005, em anexo
ao Recurso interposto contra O AI 0097
/2001, colacionou O Recorrente prova

inequívoca de que pode exercer _a atividad
e de música ao vivo em seu
estabelecimento comercial. Tal autorização foi dada
no corpo do próprio Alvará
de Funcionamento do restaurante, aind
a quando respondia pelo restaurante
o
proprietário anterior.

Lê—se claramente no item 03 do referido
Alvara, a autorização

para o exercício das seguintes atividades:

, 1
pm «_,—L
M...—
Pl NT ,» ª. no f
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”Remy/mnie, bar. ”temiam de há?)! e come
/aim, com som mecânico e
música “ao vivo’ 7105 dim e lwm'rz'or dz'r
mºmzhadoy no item 04 ”. (Grifos
nossos).

Cerca de um ano depois que adquiriu o rest
aurante, foi informado
o ora Recorrente pelo gerente administrado
r do mesmo, que foi lavrado um Auto
de Infração Ambiental contra o restaurante,
AI 0097/2001, citado no Auto de
Infração em questão, em que se determinava
a interdição da emissão de som ao
vivo ou mecânico, após as 22:00 horas.

O gerente administrador não sabia que
a proibição era para
qualquer horário do dia, pois, segundo
ele, disse—lhe o fiscal, e assim também

estava determinado por escrito no próprio
Auto de Infração, que a interdição era
para a emissão de música ao vivo após as
22:00 horas, já que o restaurante possuía
alvará para tal atividade.

Recebeu o Recorrente a informação do gere
nte administrativo e,
concordou com a proibição, pois após as 22:0
0 horas é realmente incômodo para
terceiros a emissão de som, sendo
este horário, das 22:00 as 6:00 hora
s, tido
comumente como horário de silêncio.

Reiniciou a atividade de som ao vivo
, somente às sextas e aos

sábados, das 17:30 às 22:00 horas, ou seja, em
dia e horário que normalmente não
incomodam ninguém, ainda mais em uma área
de movimento intenso de veículos
e pessoas como e a em que se localiza, dese
jando incrementar o comércio, não só
o seu, mas o todo ao redor.

E notório que na atual conjuntura econôm
ica por que vem
passando o país, o comércio, em todos os seus
ramos, principalmente quando se
trata dos pequenos comerciantes, das
micro e pequenas empresas, vem
atravessando um período de extrema
dificuldade, com pedidos de falência
s
inúmeros.
p”, " a o) L/

!I

- s/C/cmi‘é‘Z/QT
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Não é diferente a situação do Recorren
te. Preocupado com o

crescimento das dívidas e a diminuição do
lucro, tendo a atividade de promoção
de som ao vivo como sua principal fonte de
renda, resolveu contratar um grupo
musical, que promoveria às sextas e
aos sábados, em seu estabelecimento
comercial, som ao vivo, das 17:30 às 22:0
0 horas.

A música ao vivo cumpria seu horário religios
amente. Faz—se esta
ressalva quanto ao horário porque o Reco
rrente, consciente de que em frente
ao

seu estabelecimento comercial existe um bloc
o residencial, não permitia que o

som ultrapassasse as 22:00 horas, pois sabia que
após às 22:00 horas não podia
mais promover qualquer atividade sono
ra.

Esclarecida esta questão, posto que pos
suía o Alvará de
funcionamento naquela época e que, no
que se refere aos demais Autos de
Infração, não foi devidamente noti
ficado ou interpôs 0 competente
Recurso, ainda não definitivamente julg
ado, o Recorrente não incorreu na
reincidência estipulada no

art.

52, inciso

I,

da lei

041/89,

tida

como

circunstância agravante, que, no Auto de
Infração em questão, majorou
excessivamente a multa condenatória do Reco
rrente, tida como infração muito
grave.

O § lº do art. 52 exclui o Recorrente da
imputação como
reincidente, já que não tinha ciência desta,
pois o Auto de Infração anterior o

impedia de emitir som ao vivo ou mecânico some
nte após as 22:00 horas.
§ ] º - A reincidência verifica-se quando
o agente comete nova infração do
mesmo tipo, ou quando der causa a dano
s graves a saúde humana ou à

degradação ambiental extensa.

Então, o Recorrente, não obstante nulo
o Auto de Infração, não

incorreu em reincidência, haja vista que não
foi notificado de qualquer
julgamento ocorrido nesta Secretaria, pois
a sua atividade de promoção de
//—-\ som ao vivo até as 22:00 hora
s era totalmente lícita, e no que se refere aos
demais

lª»? 3mec L:

-4757.
l
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N."
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Autos, também não foi notificado ou inte
rpôs o recurso cabível que ainda não
obteve ]'ulgamento definitivo.

.

!

,9"?
!
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IV — DO VALOR EXCESSIVO IMPOSTO A MULTA!

. Moca/392%?“
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Não bastasse a inexistência da rein
cidência, mesmo que esta

existisse, o valor estipulado pelo fiscal dO mei
o ambiente foi excessivamente
elevado. ;) multa foi estipulada em R$ 87.000,0
0 (Oitenta e sete mil reais), valor
que ultrapassa O valor físico do próprio estabele
cimento comercial.

Segundo informação obtida na própria
Secretaria do Meio
Ambiente, Ciência e Tecnologia, uma Uni
dade Padrão do Distrito Federal
equivale a R$ 50 (cinquenta reais), portanto
, seguindo o preceito dO art. 49, inciso
IV, da lei 049/ 1989, se a infração fosse real
mente gravíssima como imaginava O

fiscal do meio ambiente, a multa jamais cheg
aria a enorme quantia de R$
87.000,00 (oitenta e sete mil reais).

“Art. 49 - A pena
correspondente:

de

multa

consiste

no pagamento

do

valor

[...];
III - nas infrações muito graves, de 251
(duzentas e cinqiienta e uma) a
500 (quinhentas) Unidades Padrão do
Distrito Federal;

[]
§ Iª- Atendido o disposto neste artigo,
na fixação do valor da multa a
autoridade

levará em conta a capacidade económica
do infrator”.

(Grifos nossos).

Ou seja, se a infração fosse muito grave,
o que, como já
demonstrado, não é o caso, a multa em seu
valor máximo chegaria a R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil reais), 500 vezes R$ 50,00.

Se fosse Obrigado a paga—la, teria O Recorren
te que vender O seu
restaurante e ainda assim não consegui
ria quita—la.
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O fiscal, além de fazer o cálculo errado para
a determinação do

valor da multa, também não obedeceu a um dos
princípios norteadores da
Administração Pública, qual seja, o Princípio da Razoa
bilidade.

Desobedeceu outrossim, o § 1° do artigo transcri
to acima,
que preceitua que a autoridade deverá considerar
a capacidade econômica
do infrator na fixação da multa, o que, clar
amente não foi observado, haja

vista que se trata de um restaurante localizado
no Guará I, com lucro
mensal líquido que sequer chega a 10% (dez por cent
o) do valor estipulado
na multa.

Ante o exposto, exibido o Alvará de funcionamento,
que autoriza a
emissão de som ao vivo, provada a inocorrência de reinc
idência por parte do
Recorrente, demonstrado o valor exorbitante da
multa, requer seja esta cancelada

ou, caso assim não entenda V. Exa., seja o valor da
multa consideravelmente
reduzido, atentando para o disposto no § lº, do artigo 49,
da Lei 041/89.
V — DA ASSINATURA DO TERMO DE COMPRO
MISSO PARA A
DESINTERDIÇÃO DO ESTABELECIMENTO.
Além do valor totalmente descabido da mult
a aplicada, cumpre

esclarecer que o Recorrente assinou um termo de comp
romisso em que se
obrigou a não mais promover ruidos sonoros em seu esta
belecimento para que o
mesmo fosse desinterditado.

Em assim sendo, além da redução do valor exorbitant
e da multa,
consoante fundamentações expostas no item III logo
acima, faz jus o Recorrente,
caso não seja 0 Auto de Infração declarado nulo como
o deve ser, ao benefício
estatuído no & Zº, do artigo 49, da Lei.041/89, senão vejam
os:

§ 2° — A multa poderá ser reduzida em até 90% do seu
valor se o infrator
se comprometer, mediante acordo escrito, a tomar
as medidas efetivas
necessárias a evitar a continuidade dos fatos
que lhe deram origem,
cassando-se a redução, com o consequente paga
mento integral da mesma,
se essas medidas ou seu cronograma não forem
cumpridos.
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Ora, o Recorrente firmou acordo com a SEMARH
e realizou as

obras necessárias ao cumprimento do citado acordo,
merecendo usufruir das
benesses estatuídas no artigo acima transcrito
.

!

Peça

VI — DO PEDIDO

n, . -—

1mg..-

'

- l.

Mamma/051

A luz do exposto, requer:

a)

o recebimento e análise do presente recurso, posto que
revela—

se totalmente tempestivo, haja vista que houve
ciência da decisão ora combatida

pelo Recorrente somente em 02/05/2006, conforme
comprova a declaração em
anexo (DOC. IH), expirando o seu prazo, portanto,
em 07/05/06, prorrogando—
se, por ser domingo, para o dia útil seguinte, 08/05/2006;
b) o

acolhimento da primeira preliminar arguida com
a
consequente anulação da decisão que julgou proceden
te o AI 6291/2005, posto
que desconsiderou o recurso interposto tempestivame
nte pela empresa autuada
(DOC. IV), devendo ser proferida nova decisão após
a análise das razões
formuladas no referido recurso;

c)

o acolhimento da segunda preliminar arguida, declaran
do—se o
referido Auto de Infração nulo, cassando os seus
efeitos, inclusive a multa
emitida, haja vista que a autoridade ambiental não
procedeu à apuração
imediata da infração, portanto, a autuação
ocorreu de

forma incorreta,

consoante razões supra;

d) o acolhimento da terceira preliminar arguida, decl
arando—se o
referido Auto de Infração nulo, cassando os
seus efeitos, inclusive a multa

emitida, haja vista que a autoridade ambiental consider
ou, para a medição dos
ruídos emitidos, sendo o restaurante localizado
em área residencial, quando na

verdade está localizado em área mista, conforme docu
mento juntado no recurso
apresentado em tempo em combate ao AI nº 6291
/2005, consoante razões acima;
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Se, e somente se, superadas as preliminares
, apenas ad
aigummentaﬂdztm Matam, não obstante nulo o
Auto de Infração, conforme já
efusivamente provado, caso assim não entenda V.
Exa., requer:
a)

seja desconsiderada a reincidência relatada pela
autoridade

ambiental, haja vista que em um dos Autos
não houve infração, pois a sua

atividade de promoção de som ao vivo até às 22:0
0 horas era totalmente lícita, e
no que se refere aos demais Autos, não foi devi
damente notificado, devendo ser
reduzido o valor da multa, desconsiderando-se
a reincidência, consoante razões

supra;

b) seja re—analisado o valor da multa também
no que se refere

aos parâmetros utilizados para sua fixação, obedecen
do—se ao princípio da
razoabilidade e ao disposto no inciso. III, do artigo
49, da Lei 041/89, consoante
razões supra;

c)

seja re-analisado o valor da multa obedecendo—se
o S 1°, do

artigo 49, da Lei 041/89, haja vista que se trata
de um restaurante de baixa
lucratividade, consoante razões supra;

d) seja concedido ao Recorrente o benefício estatuído
no § 2°, do
artigo 49, da Lei 041/89, posto que o Reco
rrente assinou um termo de

compromisso em que se obrigou a não mais promover
ruídos sonoros em seu
estabelecimento para que o mesmo fosse desinterdi
tado, merecendo, portanto, o
benefício do § 2°, consoante razões supra;

e)

seja apensado o presente Recurso aos demais
processos em

que o ora Recorrente figura como parte perante esta
Secretaria, devendo todos ter
um julgamento único e com base neste Recurso,
considerando que o Recorrente

assinou um Termo de Compromisso com a SEMARH
e que já realizou obras de
acústica em seu estabelecimento para obter novo
alvará de funcionamento de
.- úsica ao vivo, tudo na conformidade da Lei,
consoante razões supra;
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f)

sejam julgados todos os autos de infração prejudicados, post
o
que perderam o objeto, devendo 'ser canceladas/inva
lidadas as respectivas
penalidades impostas pelos mesmos, haja vista que o
Recorrente, conforme
frisado acima, promoveu a tempo a adequação do
seu estabelecimento as
exigências legais, para obter novo alvará de func
ionamento de música ao vivo,

conforme Termo de Compromisso assinado junto com a
SENLARH, consoante as
razões acima expostas;

g) que todas as intimações; notificações, enfim,
qualquer
comunicação que seja necessária fazer ao Recorrente,
que sejam destinadas ao

advogado subscritor da presente peça, Dr. Hugo Mora
es Pereira de Lucena,
OAB/DF 20.724, enviadas à QE 03, Conj. M,
Casa 14, Guará I, CEP: 71.020—

133, Brasilia — DF, sob pena de nulidade.

Termos em que,

pede e espera deferimento.
Brasília, 8 de maio de 20% ‘

Hu

o

s Pereira de Lucena

F 20.724
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Doc.

CONTRATO. soçlAL

CARLOS
ROBERTO AMARO DE ALMEIDA,brasileiro,
casado, natural de Uberlândia-MG, nascido aos 30 de Outubro de 1943, ﬁlho de Jorcelino
Amaro de Almeida e Rita de Almeida , portador da Carteira de Identidade nº 071.961
expedida pela SSP-DF, e CIC nº 028.824.341—20, residente e domiciliado á SHCEN
Quadra 707 Bloco B Casa 32 Brasília-DF, e LEILA MARINA DE ALCANTARA
ALMEIDA, brasileira, casada, natural de Cambuquira—MG, nascida aos 04 de julho de

1947, filha de José Pedro de Alcantara Filho e Celina Rodrigues de Alcantara, portadora da
Carteira de Identidade nº 256.897, expedida pela SSP—DF e CIC nº 774.438.101—72,
residente e domiciliada á HCGN 707 Bloco B Casa 32 Brasília-DF, resolvem de comum

acordo e na melhor forma de direito constituírem entre si uma sociedade por quotas de
responsabilidade limitada, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

9% ªnª

CLÁUSULA PRIMEIRA;-

A sociedade girará sob a denominação social

“ANA CARNE me sor. mm, e como nome famasia ITAPOÃ CARNE
DE son BAR E RESTAURANTE, e terá sua sede à QI 22 Bloco B Loja 37
Guará Brasilia-DF.
CLÁUSULA SEGUNDA:-

A

sociedade

durará por tempo

indeterminado

iniciando suas atividades em 14 de Março de 1997. .
CLÁUSULA TERCEIRA:— A sociedade terá como objetivo social :Restaurante,
bar, serviços de buffet e correlatos ao ramo.

CLÁUSULA QUARTAz-

0 capital social será de R$ 10.000,00(Dez mil reais),

divididos em 10.000(Dez mil)quotas, no valor unitário de R$ 1,00(Hum real), que será

íntegralimdo neste ato em moeda corrente do país, ficando assim distribuído entre os sócios:
CARLOS ROBERTO AMARO DE ALMEIDA, com 8.000(Oito mil)quotas, no valor

total de R$ 8.000,00(0ito mil reais), e
LEILA MARINA DE ALCANTARA
ALMEIDA, com 2.000(Duas mil)quotas, no valor total de R$ 2.000,00(Dois mil reais).

PARÁGRAFO mw:-

A responsabilidade dos sócios e limitada a importância

total do Capital social, conforme Artigo 2° da Lei 3.708 de 10 de janeiro de 1919.
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CLÁUSULA QUINTA:-

.

'

—02-

A gerência, administração bem como o uso da

denominação social caberá ao sócio CARLOS ROBERTO AMARO DE ALMEIDA,
que assinará todos os títulos e documentos de interesse da sociedade, ficando-lhe entretanto

vetado o uso da mesma em negócios alheios aos objetivos sociais da sociedade, tais como :
avais, Bancas, abonos e demais atos semelhantes que venham prejudicar a sociedade.

CLÁUSULA SEXTAz-

A título de Pro-Lahore o sócio administrador terá

direito a uma retirada mensal previamente fixada pelo regulamento do imposto de renda que
será levada a débito de despesas administrativas da sociedade.
CLÁUSULA SÉTIMA:-

Nenhum dos sócios poderá vender ou tranferir suas

quotas, sem o expresso consentimento do outro sócio que exercerá o direito de preferência
até trinta dias após a comunicação por escrito.

CLÁUSULA orl'AVA;-

No dia 31 de Dezembro de cada ano proceder-se—á 0

Balanço Geral e os lucros ou prejuízos apurados serão distribuídos ou suportados pelos

sócios na proporção de suas quotas de capital.

CLÁUSULA NONAz-

Em caso de falecimento, interdição, habilitação ou

retirada de um dos sócios a sociedade se dissolved, devendo o sócio remanescente , na data
do evento, proceder a um Balanço Geral Extraordinário paa apmaçâo dos haveres do sócio
retirante.
CLÁUSULA DÉCIMA:Em quaisquer dos casos previstos na cláusula anterior,
os herdeiros do sócio desligado será pago ao próprio ou a seus herdeiros legitimamente
habilitados no caso de falecimento, ou sentença judicial da seguinte forma: 20%(vinte por
cento), no ato da assinatura em moeda corrente do país, do Balanço Geral Extraordinário,

que deverá ocorrer no prazo máximo de 60(sessenta) dias da data do evento, e os restantes
80%(oitenta por cento), em 12(doze) parcelas de igual valor, sendo que serão corrigidas
mêsamêsdeacordo comavariaçãodacorreçãomonetária,representadaspornotas

promissórias, com vencimentos mensais e sucessivas, a contar 30(Trinta)dias da data do
pagamento da parcela inicial.

CLÁUSULA BÉCIMA—PBIMEIRA:-

Os sócios de comum acordo declaram

que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeçam de
exercerematividadesmercantis.

CLÁUSULA llÉCLMA—SEGUNDAz-

Os sócios de comum acordo, elegem o

Foro do Distrito Federal para solução de quaisquer dúvidas sendo que os casos omissos

neste Contrato , serão aplicados de acordo com o Decreto nº 3.708 de 10/01/1919, bem
como por qualquer outro dispositivo legal, pelo qual possa ser regido.

Perª
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.
E, por estarem assim justos e contratados assinam o presente
mstrumento na presença de duas testemunhas abaixo nomeadagem 03(Três) vias de igual
teor e forma, para que produza seus devidos efeitos legais.

Brasilia-DF, 05 de Marªt
%%
CARLOS ROBERTO AMARO DE ALMEIDA

Wauuow
LEILA MARINA DE A'LCANTARA ALMEIDA
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ITAPOA CARNE DE SOL LTDA
CNPJ nº 01.798351'6/009193?

,»

...

Pmmmmmêío'CºmTUAL

CARIDS ROBERTO AMARO DE ALMEIDA, Brasileiro, casado, empresário,
natural de Uberlândia— MG, nascido aos 30 de outubro de 1943, ﬁlho de Joroelino Amaro dc

Almeida e Rita de Almeida, portador da carteira de identidade nº 071.961, expedida pela SSP—DF e
CPF nº 028.824,341-20, residente e domiciliado á HCGN 707 Bloco B Casa 32 Brasília-DF, e
LEILA MARINA DE ALCANTARA ALMEIDA Brasileira, casada, empresária, natural de
Cambuquira - MG, nascida aos 04 de julho de 1947, ﬁlha de José Pedro de Alcantara Filho e Celina
Rodrigues de Alcantara, portadora da carteira de identidade nº 256.897 , expedida pela SSP-DF e
CPF nº 774.438.101-72, residente : domiciliada á HCGN 707 Bloco B Casa 32 Brasília-DF, únicos

sócios da empresa ITAPOÃ CARNE DE SOL LTDA, wmbelecida à QI 22 Bloco B Loja 37
Guará Brasília-DF, devidamente registrada na Junta Comercial do DF , sob o nº 53200848112 de
18/03/97, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito alterar o referido Contrato
Social mediante as cláusulas e condições seguintes:
Cláusula Primeiraz- São admitidos na sociedade o Sr“ MARCELO ALCANTARA DE
ALMEIDA, brasileiro, solteiro. empresário, natural de Brasília-DF, nascido aos 07 de abril de 1978,
ﬁlho de Carlos Roberto Amaro de Almeida e Leila Marina de Alem Almeida, portador da
carteira de identidade nº 1.630.362 expedida pela SSP-DF , em 28/09/1993, 6 CPF 838.938.901.06,

residente e domiciliado á HCGN 707 Bloco B Casa 32 Brasília-DF, e a Sr ' ROGÉRIA
RODRIGUES DE ALCANTARA, brasileira, solteira, empresária, natural de Brasília—DF, nascida
aos 28 de outubro de 1976, filha de Rogério Rodrigues de Alcantara e Magda Luiza Rodrigues de

Alcantara , pormdom da carteira de identidade nº 1.717.041 expedida pela SSP-DF, em 06/09/94 e
CPF nº 693.653.261.68 , residente c domiciliada á QI 09 Conjunto 1 Casa 25 Guará I Brasilia-BF.

Clﬁusula Segundaz- Retinun—se da sociedade os sócios CARLOS ROBERTO AMARO DE
ALMEIDA , possuidor de 8.000(0ito mil)quota:s, no valor total de R$ 8.000,00(Oito mil rais),un
cede c transfere suas quotas da seguinte forma : 5.000(cinoo mil)quotas, no valor total de R$
5_000,00(Cinco mil reais), para MARCELO ALCANTARA DE ALMEIDA, e 3.000(três

mj1)quotas, no valor total dc R$ 3.000,00(Três mil reais) pam Room RODRIGUES DE
ALCANTARA .E a sócia LEILA MARINA DE ALCANTARA ALMEIDA, possuidora de
2.000(duas mil)quotas, que ccdc c transfere suas quotas para ROGÉRIA RODRIGUES DE

ALCANTARA.
Cláusula Terceiraz-

Neste: ato, os sócios retirantcs dão a sociedade e aos sócios, plena, rasa e

geral quitação pelas quotas cedidas c transferidas sem o direito de reclamar, nem serem reclamadas
em juízo ou fora dele a qualquer tempo.
Cláusuln Quartaz-

0 Capital social que é: de R$ 10.000,00(Dez mil reais), divididos em

10.000(dez mil)quotas, no valor unitário de R$ 1,00(11um real), ficando assim distribuídos entre os

sócios: MARCELO ALCANTARA DE ALMEIDA com S.000(eineo mil)quota.s, no valor total de
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R$ 5.000,00(Cinco mil mis; :: para ROGÉRÍA Roõliidõns DE ALCANTARA, 5.000(cinco
mil)quotas, no valor total de R$ 5.000,00(ci1ío'o m'll reefs).

Parágrafo Único:-

'

A responsabilidade dos sócios é limitada a importância do capital social ,

conforme Art. 2° da Lei 3.708 de 10 de janeiro de 1919.
Cláusula QuintnzNeste ato, os sócios admitidos declaram que não estão inoursos em nenhum
dos crimes previstos em Lei, que os impeçam de exercerem atividades mercantis.
Cláusula Sexta:-

A Gerência, administração bem como o uso da denominação social, caberá

a sócia ROGÉRIA RODRIGUES DE ALCANTARA, que assinará todos os títulos e documentos
de interesse da sociedade , ﬁcando-lhc entretanto vetado o uso da mesma em negócios alheios aos

objetivos sociais da sociedade tais como : avais, ﬁancas, abonos e demais atos

semelhantes que

venham prejudicar os objetivos sociais da sociedade.
Cláusula Sétimnz—
A título de pro—labore a sócia administradora terá direito a uma retirada
mensal, previamente ﬁxada pelo Regulamento do Imposto de Renda que será levada a débito de
despesas administrativas da smiedade.
Cláusula Oitavaz-

A presente alteração contratual passa a àzer parte integrante do Contrato

Social, quc permanecerá em todas as demais cláusulas e condições inalterada.

E, por estarem assim justos :: alterados assinam o presente instrumento de
alteração contratual em 03(três vias) de igual teor :: fomia , na presença de duas testemunhas abaixo
nomeadas, para que produza seus devidos efeitos legais.

LEILA MARINA nn Wm ALMEIDA
»
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SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA, ITAPOÃ CARNE
.».IE SOL LTDA, CNPJ nº 01.708.516/0001—58

MARCELO

ALCANTARA

DE

ALMEIDA,

brasileiro,

solteiro,

empresário, natural de brasília-df, nascido aos 07 dias de abril de 1978,
filho de Carlos Roberto Amaro de Almeida e de Leila Maria de Alcantara
Almeida, portador da cédula de identidade nº 1.630.362 expedida pela
SSP/DF

em

28/09/1993

e

CPF

nº

838.938.901-06,

residente

e

domiciliado nesta capital sito a HCGN Quadra 707 Bloco B casa 32,
Brasília-DF e ROGÉRIA RODRIGUES DE ALCANTARA, brasileira,
solteira, empresária , natural de Brasília-DF., nascida aos 28 dias dc

outubro de 1976, filha Rogério Rodrigues de Alcantara e de Magda Luiza
Rodrigues de Alcantara, portadora da cédula de identidade nº 1.717.041
expedida pela SSP/DF em 06/09/1994 e CPF nº 693.653.261-68,
residente e domiciliado nesta capital sito a QI 09 Conjunto 1 casa 25,
Guará I, Brasília-DF ., únicos sócios componentes da sociedade que gira
nesta praça local a denominação social de: ITAPOÃ CARNE DE SOL

LTDA, com sede e foro nesta capital sito a Q1 22 Bloco B Loja 37,
Guará, Brasília-DF., com seu contrato social arquivado na JCDF nº

53200848112, pôr despacho de 18 de março de 1997, resolvem de
comum acordo e na melhor forma de direito, fazer a segunda alteração
contratual e a fazem mediante cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - E admitido na sociedade o sócio, HUDSON
MORAES PEREIRA DE LUCENA, brasileiro, solteiro, comerciante, natural de

Brasília—DF., nascido aos 11 dias de janeiro de 1977, ﬁlho de Rui Pereira de Lucena
e de Clea Maria Moraes de Lucena, residente domiciliado nesta capital sito a QE 03
conjunto M casa 14, Guará—DF., portador da cédula de identidade nº 1.588.648
expedida pela SSP/DF em 18/03/1993 e CPF nº 808.710.201-06.

CLÁUSULA SEGUNDA - E admitido na sociedade o sócio ANDERSON
MORAES PEREIRA DE LUCENA, brasileiro, estudante,

emancipado no lº

Oficio de Notas, Registro Civil e protestos de Títulos e Documentos, no livro 0604
Folha 166, registrada na JCDF sob nº 990039056 em 22/02/1999, natural de
Brasília-DF., nascido em 01 de março de 1980, filho de Rui Pereira de Lucena e de

Clea Maria Moraes de Lucena, residente e domiciliado nesta capital sito a QE 03
conjunto M casa 14, Guará-DF., portador da cédula de identidade nº 1.794.722
expedida pela SSP/DF em 08/08/1995 e CPF nº 889.587.871-04.
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CLAUSULA

TERCEIRA

-

Retira-se

da

sociedade

o

sócio,

MARCELO

ALCANTARA DE ALMEIDA , que cede e transfere totalidade de suas quotas no
valor total de R$ 5.000,00(cinco mil reais) aos sócios ora admitidos na sociedade
da seguinte forma, o sócio ANDERSON MORAES PEREIRA DE LUCENA,
recebe R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) e o sócio HUDSON MORAES
PEREIRA DE LUCINA, recebe R$ 100,00(cem reais) recebendo como pagamento
essa importância em moeda corrente do país contada e crido que esta certo, da pôr si
seus herdeiros e sucessores, plena e geral quitação para nada mais reclamar a
respeito a sociedade de que ora se retira.
CLAUSULA QUARTA - Retira-se da sociedade a sócia, ROGÉRIA
RODRIGUES DE ALCANTARA, que cede e transfere a totalidade de suas quotas
no valor total de R$ 5.000,00(cinco mil reais) ao sócio ora admitido na sociedade,

ANDERSON MORAES PEREIRA DE LUCENA, recebendo como pagamento
essa importância em moeda corrente do país contada e crido que esta certo, da pôr si
seus herdeiros e sucessores, plena e geral quitação para nada mais reclamar a
respeito a sociedade de que ora se retira.
CLÁUSULA QUINTA - Com esta alteração contratual, o capital social que e R$

10.000,00(dez mil reais) fica dividido em 100(cem) quotas, cujo valor unitário e de
R$ 100,00(cem reais) cada, dividido da seguinte forma entre os sócios:
Nomes dos Sócios

Nº Quotas

Valor das Quotas

ANDERSON MORAES PEREIRA DE LUCENA

99

R$

9.900,00

HUDSON MORAES PEREIRA DE LUCENA

01

R$

100,00

Totais

100

R$ 10.000,00

CLÁUSULA SEXTA - A gerência e administração da sociedade bem como o uso
da denominação social caberá ao sócio, ANDERSON MORAES PEREIRA DE
LUCENA, que assinará separadamente, ficando-a, entretanto, dispensado de prestar
caução, podendo
representar a sociedade em juízo ou fora dele, ativa e
passivamente; fica-Ihe, porém vedada o uso da mesma em avais, fianças ou atos

semelhantes em favor de terceiros que não tenham relações com os ﬁns e objetivos
da sociedade.
CLÁUSULA SETIMA - Os sócios ora admitidos na sociedade declaram que não
estão incursos em nenhum dos crimes previstos em Lei, que os impeçam de
exercerem as atividades mercantis.
'
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CLÁUSULA OITAVA - Permanecem inalteradas todas as outras cláusulas do
contrato social e alterações contratuais original de aqui não foram citadas.
E, pôr estarem justos e acordados assinam o presente
instmmento de altetação connatual em 03(t1és) Vias de igual tem e fonna,
juntamente com 02(duas)testemunhas abaixo anzoladas
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Brasília, 29 de Dezembro de 2000 . :. :
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OUTORGANTES:
ITAPOÃ CARNE DE SOL, pessoa jurídica de direito privado, restaurante
comercial sito à QI 22, Bl. E, Loja 37, Guará I, Brasília — DF, com Inscrição
Estadual nº:

07.370.953/001-91

e CNPJ

nº:

01.708.516/0001-58,

que,

conforme cópia do contrato social anexo, é representada por seus sócios:
ANDERSON MORAES PEREIRA DE LUCENA, brasileiro, solteiro,

comerciante, portador do RG nº 1.794.722 SSP/DF e do CPF nº
889.587.871-04, residente à QE 03, conjunto M, casa 14, CEP 71020-133,
Guará I, Brasília-DF; e

HUDSON

MORAES

PEREIRA DE LUCENA, brasileiro,

solteiro,

administrador, portador da Cédula de Identidade com RG nº 1.588.648
SSP-DF e do CPF nº 808.710.201—06, residente à QE 03, conjunto M, casa
14, CEP 71020-133, Guará I, Brasília-DF.

OUTORGADO:
HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA, brasileiro, solteiro, advogado
inscrito na OAB/DF sob o nº 20.724, com escritório na QE 03, conjunto M,
casa 14, CEP 71020-133, Guará I, Brasilia-DF, tel.: 35675449.
Pelo presente instrumento particular de mandato, os OUTORGANTES
nomeiam e constituem o OUTORGADO como seu procurador, COM OS

PODERES PARA O FORO EM GERAL, para o fim de propor ações
judiciais e/ou responder a processos administrativos no interesse da
empresa ITAPOÃ CARNE DE SOL, bem como defende-la naquelas em
que figurar como ré, podendo confessar, desistir, transigir, flrmar acordos,
dar e receber quitação, enfim, praticar todos os atos que sejam necessários
ao bom desempenho do presente mandato, podendo o mandatário
substabelecer com ou sem reserva de poderes.
Brasilia, 02 de Maio de 2006.

A

ERSON MORAES PEREIRA
DE LUCENA
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DECLARAÇÃO
Declaro, para quaisquer ﬁns que a presente possa
servir,

inclusive judiciais, que trabalhei como pedreiro na reforma
realizada no
restaurante Itapoã Carne de Sol, sito à QI 22, B1. B, Loja 37,
Guará I, Brasília
— DF, CEP: 71001-970, no período de 20 de Março de 2006
à 01 de Abril de

2006, através de contrato de empreitada. Declaro ainda, que no dia
27 de
março de 2006, recebi uma correspondência remetida pela Secre
taria de Meio

Ambiente e Recursos Hídricos — SEMARH destinada ao citado resta
urante
Itapoã Carne de Sol, exarando ciente na mesma, cujo teor não verifiquei.
Declaro ainda, que na data em que recebi a referida
correspondência, o proprietário do restaurante Itapoã Carne de Sol,
na época
meu empregador, única pessoa a quem caberia me reportar,
sr. Anderson
Moraes Pereira de Lucena, não estava presente, motivo peio qual
não lhe
entreguei a carta no mesmo dia.

Por motivo de memória, somente Ihe entreguei a referi
da

correspondência no dia 02 de Maio de 2006.

Por ser o relato acima a expressão da verdade, disponho—me a
testemunhar tais fatos perante quaisquer autoridades, sejam admin
istrativas ou
judiciais, firmando a presente declaração.
Peca n,”

Brasilia, 08 de Maio de 2006.
. .:.-intatjira;
|

Mé

.

,

Places-o Um”
n

I’Msmvo «ow
ºmº: Jºªº” Ammubo
( sV-M/
RG: me; quo

Processo 2/2 (8084971)

i LL. _

SEI 0190-000392/2005 / pg. 53

oc. IV
”ec;

n” jig—7“

Í?acessa-..[(LLÃC5757/65?
hua. {a-EJLQ} {Oily(«à
7_1'"
~ 2

!

Processo 2/2 (8084971)

SEI 0190-000392/2005 / pg. 54

VENANCIO PIRES ADVOCACIA
SCN Q.1, ED. AMÉRICA OFFICE TOWER, SALA 1110
BRASILIA-DF CEP.70.711-905
PABX/FAX.: [55] (0xx61) 327-7690

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) SECRETÁRIO(A) DO MEIO
AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL
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ITAPOÃ

CARNE

DE

SOL,

sociedade

por

quota

de

responsabilidade limitada, sito à QI 22, El. B, Loja 37, Guará I, Brasilia — DF,
CEP: 71001—970, com Inscrição Estadual nº: 07.370.953/001-91 e CNPJ nº:

01.708.516/0001—58, devidamente neste ato representado (DOC. I) por
ANDERSON MORAES PEREIRA DE LUCENA, brasileiro, solteiro,

comerciante, portador do RG nº 1.794.722 expedida pela SSP/DF e do CPF nº
889.587.871—04 e por HUDSON MORAES PEREIRA DE LUCENA,
brasileiro, solteiro, comerciante, portador do RG nº 1.588.648 expedida pela
SSP/DF e do CPF nº 808.710.201—06, ambos residentes e domiciliados nesta
capital, sito à QE 03 conjunto M casa 14 Guará I, vem, por meio de seu

procurador (DOC. II) abaixo firmado, mui respeitosamente à presença de
V.Exa., apresentar

RECURSO ADMINISTRATIVO

“
COntra mf

1;:raça., (DOC. III) lavrado pelo Fiscal da Secretaria do Meio

'—

ins
, Bloco L — Edifício Lino Mart
02
ra
ad
Qu
S
SB
ço
no
re
de
Ambiente, com en
Pinto — CEP: 70.070—120, Brasilia - DF, pelos fatos e fundamentos a seguir

mencronados.
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”5.145,58

I — PRELIMINARMENTE

Há de se ressaltar Sr. Secretário, preliminarmente, que o citado Auto

os pela lei
de Infração não preenche os requisitos legais, portanto formais, exigid
V, do artigo 56, da
mencionada no próprio Auto de Infração, qual seja, o inciso
lei 041/1989:
ntal que
“Art. 56 - O auto de infração será lavrado pela autoridade ambie
houver constatado, devendo conter:

[...],processo
V- ciência, pelo autuado, de que responderá pelo fato em
administrativo ”; (Grifos nossos).

dia
Atente-se para o fato de que a Autuação ocorreu no
ção no dia 31/03/2005.
18/03/2005, mas somente foi lavrado o Auto de Infra

nsável e procedeu
Por qual motivo o ﬁscal, data venia, não exigiu o ciente do respo
icou o cometimento
a lavratura do Auto de Infração no mesmo dia em que verif
da infração?

fiscal da
Tal atitude se deu por motivo escuso. Por que motivo o
verificar que suposta
Secretaria do Meio Ambiente esperou 13 (treze) dias após
elecimento e lavrar o
infração estava sendo cometida, para então ir até o estab
nto em que veriﬁcou
Auto de Infração, sendo que podia fazê-lo no mesmo mome

o cometimento da infração?

de que
A atitude do já mencionado ﬁscal, não obstante a fé pública
rmações constantes do
deveras é dotado, coloca em dúvida a veracidade das info
Auto.
Pecª ""i”/[Ii,

..,—_. . » ...a-l—
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Como saber se a emissão de ruído estava variando realmente

acima do permitido em Lei, como está descrito no item 9 do Auto de

Infração? Como saber se tal medição realmente foi auferida?

Se o ﬁscal realmente esteve no estabelecimento comercial do
Recorrente no dia 18/03/2005, sábado, às 22:52 horas, como indica no Auto

de Infração, deveria ter ido até a presença do responsável pelo restaurante;
mostrado o equipamento que aufere a emissão de som, cientificando o
responsável pelo restaurante que o som produzido ali estava além do permitido;
lavrado o Auto de Infração; e solicitado do responsável o “ciente”, fazendo

cessar de imediato a infração que indica ter sido cometida.
Assim dispõe o artigo 44 da Lei 041/89, senão vejamos:
“Art. 44. A autoridade ambiental que tiver ciência ou notícia de ocorrência
de infração ambiental é obriga—da a promover a sua apuração imediata,
mediante processo administrativo próprio, sob pena de se tornar co—
responsável”. (Grifos nossos).

A lei é clara, exige que a autoridade ambiental, assim que tiver
ciência de infração ambiental, promova a sua apuração imediata, mediante
processo administrativo.

Assim não agiu o i. ﬁscal, viciando o aludido Auto de Infração

de tal forma, que o tornou nulo de pleno direito.
Há ainda outro erro no Auto de Infração. Indica a área em que se
localiza o restaurante como área residencial, e foi com essa base que estipulou a
infração.

Contudo, o restaurante situa-se em área mista (comercial e
residencial), localiza—se em um prédio comercial, onde têm como vizinhas várias
outras lojas, bares, comércios, etc. Portanto, área de movimento intenso.

Assim, conforme o manual de “Noções Básicas de Poluição
Sonora” (doc. IV), elaborado por esta própria SEMARH, os critérios adotados
para emissão de som em área residencial e área mista são diferentes, portanto,

deveria a Autoridade Ambiental autuadora ter observado esta peculiaridade antes
de autuar o restaurante.
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Diante disso, ante a falta de requisito formal fundamental à validade
do Auto de Infração, a saber, a apuração e consequente cessação imediata da
infração, bem como a ausência de atuação correta, data maxima venia, na lavratura
do mesmo, coberto de omissões e incoerências, requer, preliminarmente, seja o

referido Auto de Infração declarado nulo, cessando desde já os efeitos que
porventura venha a produzir.

II — DA DEPENDENCIA - NECESSIDADE DE JULGAMENTO
SIMULTÁNEO

Cumpre salientar que além deste, há mais alguns processos
administrativos em que O Recorrente é parte e que tramitam em apenso perante a
Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, sendo que somente um deles
foi julgado até O momento, carecendo os outros de análise, merecendo um único

julgamento como base neste Recurso, já que todos se tornarão dependentes do
mesmo.

Torna-se

imperioso,

portanto,

que

todos

os

processos

administrativos em tramitação na SEMARH, em que O Recorrente figure como
parte, sejam devidamente apensados e tenham um julgamento único, com base
neste Recurso, haja vista que O Recorrente, logo após esta autuação, assinou um
Termo de Compromisso com a SEMARH, comprometendo-se a não mais
promover a música ao vivo em seu estabelecimento comercial para que O mesmo
fosse desinterditado e, além disso, O Recorrente está realizando obras no
restaurante, procedendo a vedação sonora do local, acústica do ambiente, para
então obter novo alvará de funcionamento de música ao Vivo, tudo na

conformidade da Lei.

j Pº" api/lª.--». ._.“---— j
.
I

:; Processo n.°_/ 7055077521535?
I
l

III — DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

$95 9-5— ªªi—ºd

Em anexo ao Recurso interposto contra o AI 0097/2001,
colacionou O Recorrente prova inequívoca de que pode exercer a atividade de
música aO vivo em seu estabelecimento comercial. Tal autorização foi dada no
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corpo do próprio Alvará de Funcionamento do restaurante, ainda quando
respondia pelo restaurante o proprietário anterior.

Lê—se claramente no item 03 do referido Alvará, a autorização para o
exercício das seguintes atividades:

‘Rexz‘auram‘e, bar, tem?“ de bzgj‘el e coma/aim, com som mecânico e

música ‘30 Vivo’ 7205 did: e horários diym'mz'nados no item 04”. (Grifos
nossos).

Cerca de um ano depois que adquiriu o restaurante, foi informado o
ora Recorrente pelo gerente administrador do mesmo, que foi lavrado um Auto
de Infração Ambiental contra o restaurante, AI 0097/2001, citado no Auto de

Infração em questão, em que se determinava a interdição da emissão de som ao
vivo ou mecânico, após as 22:00 horas.
O gerente administrador não sabia que a proibição era para qualquer
horário do dia, pois, segundo ele, disse—lhe o fiscal, e assim também estava

determinado por escrito no próprio Auto de Infração, que a interdição era para a
emissão de música ao Vivo após as 22:00 horas, já que o restaurante possuía
alvará para tal atividade.
Recebeu o Recorrente a informação do gerente administrativo e,
concordou com a proibição, pois após as 22:00 horas é realmente incômodo para
terceiros a emissão de som, sendo este horário, das 22:00 às 6:00 horas, tido
comumente como horário de silêncio.

Reiniciou a atividade de som ao Vivo, somente às sextas e aos
sábados, das 17:30 às 22:00 horas, ou seja, em dia e horário que normalmente não

incomodam ninguém, ainda mais em uma área de movimento intenso de veículos
e pessoas como é a em que se localiza, desejando incrementar o comércio, não só
o seu, mas o todo ao redor.

É notório que na atual conjuntura econômica por que vem
passando o país, o comércio, em todos os seus ramos, principalmente quando se
trata dos pequenos comerciantes, das micro e pequenas empresas, ve
.:

.t.-4.
/r*,J-'.
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atravessando um período de extrema dificuldade, com pedidos de falências
inúmeros.

Não é diferente a situação do Recorrente. Preocupado com o
crescimento das dívidas e a diminuição do lucro, tendo a atividade de promoção
de som ao vivo como sua principal fonte de renda, resolveu contratar um grupo
musical, que promoveria is sextas e aos sábados, em seu estabelecimento
comercial, som ao vivo, das 17:30 às 22:00 horas.

A música ao vivo cumpria seu horário religiosamente. Faz—se esta
ressalva quanto ao horário porque o Recorrente, consciente de que em frente ao
seu estabelecimento comercial existe um bloco residencial, não permitia que o
som ultrapassasse às 22:00 horas, pois sabia que após às 22:00 horas não podia
mais promover qualquer atividade sonora.

Esclarecida esta questão, posto

que possuía o Alvará de

funcionamento naquela época e que, no que se refere aos demais Autos de
Infração, não foi devidamente notificado ou interpôs o competente Recurso,
ainda não definitivamente julgado, o Recorrente não incorreu na reincidência
estipulada no art. 52, inciso I, da lei 041/89, tida como circunstância agravante,

que, no Auto de Infração em questão, majorou excessivamente a multa
condenatória do Recorrente, tida como infração muito grave.

O § 1° do art. 52 exclui o Recorrente da imputação como
reincidente, já que não tinha ciência desta, pois o Auto de Infração anterior o
impedia de emitir som ao vivo ou mecânico somente após as 22:00 horas.

§ 1 º - A reincidência verifica-se quando o agente comete nova infração do
mesmo tipo, ou quando der causa a danos graves à saúde humana ou à
degradação ambiental extensa.

Então, o Recorrente, não obstante nulo o Auto de Infração, não

incorreu em reincidência, haja vista que não foi notificado de qualquer
julgamento ocorrido nesta Secretaria, pois a sua atividade de promoção de
som ao vivo até às 22:00 horas era totalmente lícita, e no que se refere aos demais
Autos, também não foi notificado ou interpôs o recurso cabível que ainda não
obteve julgamento definitivo.
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IV — DO VALOR EXCESSIVO IMPOSTO Á MULTA

RutvcagºlºSPPl—ªl

Não bastasse a inexistência da reincidência, mesmo que esta
existisse, o valor estipulado pelo ﬁscal do meio ambiente foi excessivamente
elevado. A multa foi estipulada em R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais), valor
que ultrapassa o valor físico do próprio estabelecimento comercial.
Segundo informação obtida na própria Secretaria do Meio
Ambiente, Ciência e Tecnologia, uma Unidade Padrão do Distrito Federal

equivale a R35 50 (cinquenta reais), portanto, seguindo o preceito do art. 49, inciso
IV, da lei 049/1989, se a infração fosse realmente gravíssima como imaginava o
ﬁscal do meio ambiente, a multa jamais chegaria a enorme quantia de R35
87.000,00 (oitenta e sete mil reais).

Art. 49 - A pena de multa consiste no pagamento do valor correspondente:

[---];
III - nas infrações muito graves, de 251 (duzentas e cinqiienta e uma) a
500 (quinhentas) Unidades Padrão do Distrito Federal;
['"]:

§ 1"- Atendido o disposto neste artigo, na fixação do valor da multa a
autoridade levará em conta a capacidade econômica do infrator. (Grifos
nossos).

Ou seja, se a infração fosse muito grave, o que, como já
demonstrado, não é o caso, a multa em seu valor máximo chegaria a R35
25.000,00 (vinte e cinco mil reais), 500 vezes R35 50,00.

Se fosse obrigado a pagã-1a, teria o Recorrente que vender o seu
restaurante e ainda assim não conseguiria quita—la.
O ﬁscal, além de fazer o cálculo errado para a determinação do
valor da multa, também não obedeceu a um dos princípios norteadores da
Administração Pública, qual seja, o Princípio da Razoabilidade.
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Desobedeceu outrossim, o § 1° do artigo transcrito acima, que
preceitua que a autoridade deverá considerar a capacidade econômica do
infrator na fixação da multa, o que, claramente não foi observado, haja
vista que se trata de um restaurante localizado no Guará I, com lucro
mensal líquido que sequer chega a 10% (dez por cento) do valor estipulado
na multa.

Ante o exposto, exibido o Alvará de funcionamento, que autoriza a
emissão de som ao vivo, provada a inocorrência de reincidência por parte do
Recorrente, demonstrado o valor exorbitante da multa, requer seja esta cancelada,
ou, caso assim não entenda V. Exa., seja o valor da multa consideravelmente
reduzido, atentando para o disposto no § 1°, do artigo 49, da Lei 041/89.

V — DA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO PARA A
DESINTERDIÇÃO DO ESTABELECIMENTO (DOC. V).

Além do valor totalmcnte descabido da multa aplicada, cumpre
esclarecer que o Recorrente assinou um termo de compromisso em que se
obrigou a não mais promover ruídos sonoros em seu estabelecimento para que o
mesmo fosse desinterditado.

Em assim sendo, além da redução do valor exorbitante da multa,
consoante fundamentações expostas no item III logo acima, faz jus o Recorrente,

caso não seja o Auto de Infração declarado nulo como o deve ser, ao benefício
estatuído no § 2°, do artigo 49, da Lei 041/89, senão vejamos:
§ 2 º - A multa poderá ser reduzida em até 90% do seu valor se 0 infrator se
comprometer, mediante acordo escrito, a tomar as medidas efetivas
necessárias a evitar a continuidade dos fatos que lhe deram origem,
cassando-se a redução, com o conseqú'ente pagamento integral da mesma,
se essas medidas ou seu cronograma não forem cumpridos.

VI — DO PEDIDO
A luz do exposto, requer:

Pun: :ªº “V" I....
RUb"C¢'b£(:.[(ﬁé Ohªrª—l.)...—
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a)

o acolhimento da primeira preliminar arguida, declarando-se o
referido Auto de Infração nulo, cassando os seus efeitos,

inclusive a multa emitida, haja vista que a autoridade ambiental
não procedeu à apuração e consequente cessação imediata da
infração, portanto, a autuação ocorreu de forma incorreta,
consoante razões supra;

13)

o acolhimento da segunda preliminar arguida, declarando—se o
referido Auto de Infração nulo, cassando os seus efeitos,

inclusive a multa emitida, haja vista que a autoridade ambiental
considerou, para a medição dos ruídos emitidos, sendo o

restaurante localizado em área residencial, quando na verdade
está localizado em área mista (doc. IV), consoante razões acima;
Se,

e

somente

se,

superadas

as

preliminares,

apenas

ad

agummmtandum tantum, não obstante nulo o Auto de Infração, conforme já

efusivamente provado, caso assim não entenda V. Exa., requer:

a)

seja desconsiderada a reincidência relatada pela autoridade
ambiental, haja vista que em um dos Autos não houve infração,
pois a sua atividade de promoção de som ao vivo até às 22:00
horas era totalrnente licita, e no que se refere aos demais Autos,
não foi devidamente notificado, devendo ser reduzido o valor da
multa, desconsiderando—se a reincidência, consoante razões

supra;

b)

seja re—analisado o valor da multa também no que se refere aos
parâmetros utilizados para sua fixação, obedecendo—se ao
disposto no inciso III, do artigo 49, da Lei 041/89, consoante
razões supra;

seja re-analisado o valor da multa obedecendo—se o § 1°, do
artigo 49, da Lei 041/89, haja vista que se trata de um
restaurante de baixa lucratividade, consoante razões supra;

d) seja concedido ao Recorrente o benefício estatuído no § 2° do
artigo 49 da Lei 041/89, posto que o Recorrente assinou um
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termo de compromisso em que se obrigou a não mais promover
ruídos sonoros em seu estabelecimento para que o mesmo fosse
desinterditado, merecendo, portanto, o benefício do § 2°,
consoante razões supra;

seja apensado o presente Recurso aos demais processos em que
o ora Recorrente figura como parte perante esta Secretaria,
devendo todos ter um julgamento único e com base neste
Recurso, considerando que o Recorrente assinou um Termo de
Compromisso com a SEMARH e, que está promovendo obras
de acústica em seu estabelecimento para que possa obter novo
alvará

de

funcionamento

de

atividade

sonora,

tudo

na

conformidade da Lei, consoante razões supra;

sejam julgados todos os autos de infração prejudicados, posto
que perderam o objeto, devendo ser canceladas /invalidadas as
respectivas penalidades impostas pelos mesmos, haja vista que o
Recorrente, conforme

frisado

acima, está promovendo

a

adequação do seu estabelecimento às exigências legais, para
obter novo alvará de funcionamento de música ao vivo,

conforme Termo de Compromisso assinado junto com a
SEMARH, consoante as razões acima expostas.

Termos em que,
Pede e espera deferimento.

;
* Pªº” " 355..-... ...... .
Í Processo n,“/(/DQZ“7?Í>2_/Áº

Brasília, 11 de Abril de 2005.
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De ordem.
Ao Subsecretário de Meio Ambiente — SUMAM,

Para exame e manifestação quanto ao Recurso Administrativo

apresentado por Itapoã Carne de Sol, por intermédio de seus representantes.

7
/
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H
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JOSÉ ÉENEVENU
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Subsecretário de Apoio Operacional/SEMARH
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: 190.009.392/2005
: ITAPUA CARNE DE SOL
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: Auto de Infração n.º 6291
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A ASTEL/SEMARH,

Encaminho o presente processo para apreciação do recurso
(fls. 17/30), interposto contra a Decisão nº 12/2006-SUMAM, que julgou procedente
o auto de infração em tela e manteve as penalidades de advertência e multa.

Brasília 93 de maio de 2006.

___/*º M

ERNANDO L VEIRA FONSECA
Subsecretário do Meio Ambiente

RECEBIDO DE PROCESSO
Recebi o presenta-3 processo, constando

513,

,peças, após conferência
incio-indo esta.

&; CV,-5520 .?
\4

Assimtura e mamada
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(”É [2006 — ASTELISEMARH
190.000.392/2005
ITAPUÃ CARNE DE SOL
AUTO DE INFRAÇÃO Nº 6291

A Diretoria de Fiscalização/SEMARH,

Solicito os bons préstimos no sentido de realizar nova
vistoria no local, em atendimento ao que dispõe na alínea “b” da Cláusula
Primeira do Termo de Compromisso nº 003/2005 (fls. 07/09).

Brâsília,“ &3 de f” /~\\O

º $21-

de 2006.

«

JULIANO RODRIG ES SILVA
Assessoria Técnico--LegI Iativ SEMARH

ª

“a.

Assessor

\
Amª—manifestação na forma proposta pelo Assessor e
encaminho à Diretoria de Fiscalização para p

Assess

vidéncias.

ia Técmco-Legislativa/SEMARH
Chefe

Recebi O
constando

presente
’2

peças,

processo, í
após

conferência, inclumdo esta

Em: gg!

âé/ (lé

at‘Mf‘L’lV
Astell Aslel 24>06«'Dcspach05rDH7ISl Itapuã Carne de Sol Al 6291 dIlIgéncIar‘Jrs
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“Brasilia: Patrimônio Cultural da Humanidade"
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SEMARH
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
E RECURSOS HÍDRICOS
DIRETORIA DE FISCALIZACAO AMBIENTAL

“,(/25 No 0""

sas - Qulﬂrl 1 - Blum L - "mo - Ed. Llnu Mlmnl
Pluto - anslllI-DF CEP: 70.070-x10 - CGC N'
26.444,059l0001-61

Ao Gabinete da Subsecretaria de Meio Ambiente,

Encaminhamos

o

presente

processo,

para

centralização

e

posterior

redistribuição ao setor competente, tendo em vista a
extinção da Secretaria de Estado
de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, cujas atrib
uições passarão a ser exercidas pela
Secretaria de Estado de DeSenvolvlmento Urbano
e Meio Ambiente, segundo a nova
estruturação administrativa do Governo do Distri
to Federal, a teor do disposto no
Decreto nº 27.591, de 1º de janeiro de 2007.

Esclarecemos que referido processo encontra
va -se na carga da extinta
DIFIS/SEMARH.
, Ix:

.Se

Brasilia, $i de janeiroãêTZOOZ
“&

5369133 n .
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“BRASÍLIA — PATRIMÓNIO CULTUR
AL DA HUMANIDADE”
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Encaminhar O presente processo à Gecop conforme atribuições determinadas por esta
Diretoria.
Em 17 de novembro de 2008
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Setor Bancário Squuadra 02, Edifício Lino Martins Pinto.

CEP 70.070-928 — Brasilia — DF
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal
Brasília Ambiental

Despacho nº 362,3

/2008—GECOP/DIFIS/IBRAM

Referência: Processo 190.000392/2005
Assunto: Encaminhamento.

Ao Fiscal Ambiental Bento Marçal,

Solicitamos realizar nova vistoria no local, em atendimento ao
Despacho nº 475/2006 — ASTEL/SEMARH, exarado em 29/05/06 (fls. 59) e adoção de
medidas que se fizerem necessárias.

Brasilia, 29 d

mbro de 2008.

JURACI
ENDONÇA
Gerente de ontrole,
Planejamento Operações.
Matricula 164.802-0
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS
DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL
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A Auditora Fiscal Ana Carolina Almada, '

Brasília, 21 de janeiro de 2013

Encaminho processo para análise e vistoria de acompanhamento de Poluição Sonora.

Atenciosamente,

JIN—t,
Kenia d Amorim Madoz
Audito [Fiscal de Atividades Urbanas

Especialidade : Controle Ambiental

Gerência / GEPSA/COFIS/SULFI
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CEP 70.750-543 - (61) 3214-5601

Processo 2/2 (8084971)

SEI 0190-000392/2005 / pg. 76

1‘;

.»

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
.
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL
Coordenação de Fiscalização Ambiental
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DESPACHO
Brasilia, 21 de julho de 2016.

Referência: Processo nº 190.000.392/2005

A SUFAM, com vistas à PROJU,
Solicito envio à Procuradoria Juridica para análise cabível e respectiva condução
do processo.
O processo em questão, relativo ao estabelecimento denominado “Itapoã Carne
de Sol”, refere-se ao Auto de Infração nº 6291, de 18 de março de 2005.

No Auto de Infração em questão (11.02), no campo relativo a “penalidade”,
observa-se a' aplicação, pela equipe fiscalizatória, de multa no valor-de R$ 87.000,00
(oitenta e sete mil reais) e interdição total do estabelecimento. Observa-se, ainda, que a
legislação aplicável à época referia—se à Lei nº 1.065, de 1996, do Distrito Federal, bem

como à Lei nº 41, de 1989.

4

Na data de 1 de abril de 2005, foi celebrado o Terrrio de compromisso nº 003, de .

2005 (ﬂs. 07 a 09), no qual foram estabelecidas diversas exigências ao compromitente,
com a respectiva desinterdição do estabelecimento, na data de assinatura do Termo.
Ressalte-se que, conforme leitura da Cláusula Primeira, alínea “fd”, manteve-se a

exigência de pagamento do valor da multa estipulada (fl. 08).
Conforme depreende—se da Notificação nº 12, de 2006 — SUMAM-SEMARH (ﬂ.
14), datada de 24 de março de 2006 - a qual faz referência a Decisão nº 12, de 2006 (ﬂ.
15), igualmente de 24 de março de 2006, julgou—se procedente o Auto de Infração nº
6291. Facultou-se ao infrator a interposição de defesa no prazo de 5 dias, a contar da
..

”Brasília — Patrimônio Cultural da Humanidade”

SEPN 511 - Bloco C- Edificio Bittar
Brasília - DF - 70. 750543 — (61) 3214—5696

ªnexa-ª

'

—

SEI 0190-000392/2005 / pg. 77

:

[ 10 L143,,3 , ,; fz 'f .
”@9350 ”‘_____’\~»—“ '
ªsa.-ª:;

Processo 2/2 (8084971)

4.»
/

')

/‘
li

n'a-_

'
“' ª

'
ª“

' '
»

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
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INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
DO DISTRITO FEDERAL — BRASÍLIA AMBIENTAL
Coordenação de Fiscalização Ambiental
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data da ciência da decisão.
Por sua vez, conforrne'AR constante na ﬂ. 57, referente à “Notificação nº 12, de

2006- SUMAM” a ciência da decisão ocorreu em 04 de abril de 2006.
&

O recurso respectivo (ﬂs. 17 a 55) foi protocolado na data de 08 de maio de
2006, conforme ﬂ. 17, com os fatos e fundamentos jurídicos.

Posteriormente, o recurso foi encaminhado para apreciação (ﬂ. 50), bem como .
para a Diretoria de Fiscalização, para providências cabíveis (fl.59). ,

,

Em razão de extinção da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recurso
Hídricos, o processo foi encaminhado ao Gabinete da Subsecretaria de Meio Ambiente
para centralização e posterior redistribuição, conforme despacho de 31 de janeiro de
2007, constante na ﬂ. 60.
A seguir, no ano de' 2008, conforme continuidade da análise dos autos, o

processo foi encaminhado à DIFIS (ﬂ. 61), GECOP (ﬂ. 61) e ao ﬁscal ambiental,
conforme Despacho nº 123, de 2008.
Desde o ano de 2008, o processo não recebeu novo andamento.
Ademais, não se observou o devido pagamento da multa aplicada, com
encaminhamento da questão a setor específico para inscrição contábil, apesar de o
Termo de compromisso celebrado no ano de 2005 manter a exigibilidade da multa.
Observa-se, portanto, que o processo já se encontrava prescrito antes da data do
último despacho, ou seja, antes de 21 de janeiro de 2013, em que se determinou o
encaminhamento para análise e vistoria de acompanhamento de poluição sonora.
O arquivamento do presente processo ampara-se na ocorrência de prescrição
intercorrente, nos termos do art. 1°, § 1°, da Lei 9873, de 1999. Nesse sentido:

Art.1“—Prescreve em cinco anos a ação punitiva da
Administração Pública Federal, direta e indireta, no

exercício do poder de polícia, objetivando apurar—
infração à legislação em vigor, contados da data da
prática do ato ou, no caso de infração permanente ou
"'“"""""7'7”"!?
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

A

INSTITUTO DO. MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS
DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL

Coordenação de Fiscalização Ambiental

continuada, do dia em que tiver cessado.

êlºlncide

a

prescrição

no

procedimento

administrativo paralisado por mais de três anos,
pendente de julgamento ou despacho, cujos autos
serão

arquivados

de

ofício

ou

mediante

requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente
da paralisação, se for o caso.

Por todo o exposto, solicito encaminhamento para análise processual da
Procuradoria Jurídica e sugiro arquivamento do presente processo,‘ com base na
ocorrência de prescrição intercorrente, conforme Lei nº 9.873, de 1999.

< - 44-—
Ana Carolina Melo

Auditora Fiscal de Atividades Urbanas
Controle Ambiental

Matrícula nº 263.857—6

—»— A —
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL
Procuradoria Jurídica

Peça Nº

6‘}

Processo Nº 5790 QQ)“ gf»); [203* 6
Matricula A 94 am)?) 2/

Assinatura

i i 5N
(v

PROCESSO Nª

01 90-000392/2005

INTERESSADO:

ITAPUÃ CARNE DE SOL

ASSUNTO:

AUTO DE INFRAÇÃO Nº 6291/2005

MANIFESTAÇÃO N.º 200.000.062/2016

Trata-se de Processo Administrativo oriundo da lavratura do Auto de
Infração Ambiental n.º 6291 de 18 de março de 2005. De ordem da Coordenação de
Fiscalização Ambiental desta Autarquia, vieram os autos a esta Procuradoria Jurídica para
análise processual.
Em

primeira

instância

foi

julgado

pela

decisão

nº

12—

2006/SUMAM/SEMARH que manteve as penalidades de multa no valor de R$ 87.000.00
(oitenta e sete) mil reais e Advertência para cumprir as determinações contidas no termo de
compromisso nº 003/2005 (fls. 07 a 09). A notificação n.º 12/2006 SUMAM/SEMARH
expedida ao autuado ocorreu por meio dos Correios mediante Aviso de Recebimento no dia
04/04/2006 (fls. 57).

&

A SUFAM entende que já houve preclusão administrativa e sugere o
arquivamento do processo. entretanto. considerando que há recurso pendente de julgamento.
esta Procuradoria Jurídica entende que o feito deve ser encaminhado à 2a instância para
apreciação.
Revela—se oportuno salientar que a Lei Distrital n.º 41/1989 possui o
seguinte regramento:
Art. 65. As infrações às disposições legais e regulamentares de ordem
ambiental prescrevem em 5 (cinco) anos.
,
§ 1° A prescrição interrompe—se pela notificação ou outro ato da autoridade
competente que objetive a sua apuração e consequente imposição de pena. _

“Brasilia
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL
Procuradoria Jurídica

Peça Nº
Processo Nº

" Matrícula
Assinatura

§ 20- Não corre o prazo prescricional
administrativo pendente de decisão.

enquanto

houver

processo

Assim, em face da Lei Distrital n.º 41/1989, não seria possível a Prescrição
Intercorrente pela mora da Administração no julgamento do reCurso interposto.
Outrossim, da análise do recurso administrativo de folhas 17/30 veriﬁca-se
que o autuado alegou e comprovou que o recebimento do AR de folhas 57 se deu pelo
pedreiro José Amarílio Passatuto Rocha e que só teve ciência da decisão de primeira instância
na data de 02 de maio de 2006, conforme declaração de fls. 44.
0

Considerando o exposto acima, esta Procuradoria Jurídica entende que não

houve preclusão administrativa) e sugere—se o envio dos autos à Secretaria de Estado do Meio
. Ambiente — SEMA. para o julgamento do presente recurso.

Brasilia. 12 dejaneiro de 2016.
Imp

WeRÓSAf '
Procuradoria Jurídica
Advogada n. ª matrícula 1.672. 769-X

"Brasilia

Patrimônio (“ullural da'Ilumanidade '"
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS
DO DISTRITO FEDERAL — BRASÍLIA AMBIENTAL

Procuradoria Jurídica

'

”NH? 35, = mm n mm y «.;

Peça Nº 68

Processo Nº 490(11) 3932 I'QOC5
' Matrícula .1949; 5365 , 2;
Assinatura
& LJ

0
De acordo.

A SEMA.
Encaminho o processo para análise. uma vez que consta recurso pendente de
julgamento.
Brasília. 12 dejaneiro de 2017.

LUW
Procuradora-Chefe

"Brasilia

Patrimônio Cultural da Humanidade "
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL
Assessoria Jurídico Legislativa
Termo de Encerramento Processo Físico – Integral SEI-GDF - SEMA/GAB/AJL

Processo nº: 0190-000392/2005
Interessado: ITAPOÃ CARNE DE SOL - CNPJ: 01.708.516/0001-58

O processo em epígrafe foi conver do em sua totalidade do suporte sico para eletrônico e inserido
no SEI-GDF, em conformidade com o Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, alterado pelo
Decreto nº 37.565/2016, de 23 de agosto de 2015, mantendo o mesmo número do processo sico
(NUP) e mesmo interessado.
A conversão foi registrada no campo assunto secundário do cadastro do processo no Sistema
Integrado de Controle de Processos - SICOP e o processo sico será arquivado na unidade de arquivo
da SUFAM/IBRAM para eventuais consultas.
Fica encerrada a tramitação do processo em suporte sico, sendo vedada qualquer juntada sica de
novos documentos, para, a par r de então, ter con nuidade de sua instrução e tramitação somente
por meio do SEI-GDF.
O processo originalmente em suporte físico era composto de:
Folhas: 68
Volumes: 01
Mídias: 00
O processo eletrônico resultante da presente conversão ficou composto da seguinte forma:
Volume de Processo: 02
Apartado Sigiloso: 00
Conteúdo de Mídia: 00
Desconformidades constatadas: 00
Os arquivos PDF oriundos da digitalização da documentação em suporte sico (papel) foram
devidamente subme dos a procedimento de conferência e autenticação por servidor público, por meio
de sua assinatura eletrônica no SEI-GDF.
Todos os documentos do processo foram digitalizados em arquivo único.
Unidade responsável pela conversão: AJL/SEMA.
Unidade responsável pelo registro no SICOP: AJL/SEMA.
Tamanho do arquivo após a conversão: 33,3 MB.
A conclusão do procedimento de conversão se deu na data de assinatura do presente Termo.
1. O Termo deverá ser aberto e assinado eletronicamente no SEI-GDF e será o primeiro documento
após o processo digitalizado, bem como o úl mo documento do processo em papel. Ou seja, após
assinado eletronicamente deverá ser impresso, numerado e anexado ao processo em papel.
2. Documento original é aquele que possui a assinatura original manuscrita ou eletrônica do(s)
Termo de Encerramento Processo Físico - Integral SEMA/GAB/AJL 8085176
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signatário(s).

FOLHA: 69
PROCESSO: 0190000392/2005
MATRÍCULA: 105.321-3
ASSINATURA:

Documento assinado eletronicamente por EVANDO FERREIRA LOPES - Matr.0105321-3,
Técnico(a) em Políticas Públicas e Gestão Governamental, em 15/05/2018, às 10:15, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 8085176 código CRC= D2D9C923.

"Bra s íl i a - Pa tri môni o Cul tura l da Huma ni da de"
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL
Gabinete
Assessoria Jurídico Legislativa
Parecer SEI-GDF n.º 22/2019 - SEMA/GAB/AJL

Ementa: Direito Ambiental e Direito
Administra vo.
Poluição
Sonora.
Transgressão dos ar gos 2º, 7º e 14 da
Lei Distrital nº 4.092/2008. Recurso
conhecido e parcialmente provido.
Decisão de primeira instância alterada
para adequar a penalidade de multa à lei
mais benéﬁca. Excluir a penalidade de
interdição por perda do objeto.

Senhor Chefe da AJL,

I – RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto por ITAPOÃ CARNE DE SOL com fulcro no art. 60 da Lei
Distrital nº 41/1989, obje vando a reforma da Decisão nº 12/2006 – SUMAM/SEMARH que julgou
procedente o Auto de Infração nº 6291/2005, lavrado em seu desfavor, pela prá ca da seguinte
conduta: “emissão de ruídos variando entre 65 e 78 decibéis, em ambiente externo, com média de
Leq= 71,82 decibéis, cujo valor máximo tolerado é de 45 dB(A), período noturno.
Ao dar causa à emissão de ruídos, a Recorrente teria transgredido os ar gos 2º, 7º e
14 da Lei Distrital nº 4.092/2008 (que revogou a lei nº1065/96). As penalidades cominadas no auto de
infração e man das na decisão recorrida, previstas no art. 16, incisos II e IV, da referida lei, foi a de
interdição e multa.
A ﬁm de desinterditar o estabelecimento, a Recorrente ﬁrmou Termo de Compromisso
nº 003/2005 (8084906, págs. 09/11), onde se comprometeu a não u lizar o som ao vivo ou mecânico
acima dos limites permitidos em lei. Entretanto, não houve redução do valor da multa aplicada.
No recurso interposto tempestivamente, foi arguido pela recorrente o seguinte:
(a) Em preliminar a nulidade do auto de infração por entender que não houve apuração
imediata da infração e que a medição dos ruídos ocorreu em área residencial, quando na verdade está
localizada em área mista;
(b) A reincidência relatada não ocorreu.
Por ﬁm, requereu a revisão da multa arbitrada; a apensação dos demais processos para
Parecer 22 (18633115)
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permi r um único julgamento; o cancelamento de todos os autos de infração por estar promovendo a
adequação do seu estabelecimento às exigências legais e ter assinado Termo de Compromisso.

Em síntese, é este o relatório.

II – FUNDAMENTAÇÃO
As preliminares de nulidade do Auto de Infração arguidas pela autuada não merecem
prosperar. O Auto de Infração foi lavrado no mesmo dia da constatação da infração, dia 18/03/2005
(conf. Campo nº02 do Auto de Infração nº6291/2005) e a medição do ruído foi realizada no local onde
estava ocorrendo o incômodo sonoro, que correspondeu à área estritamente residencial, cujo valor
máximo para o período noturno é de 45Db. Mesmo que a medição vesse sido realizada em área
mista comercial, a emissão sonora perpetrada pelo autuado também estaria acima do nível sonoro
permi do para o período noturno, que correspondente a 55Db, visto que a intensidade sonora medida
estava em 71,82 Db.

Vale ressaltar que o ato administra vo realizado no exercício do poder de polícia
inerente a administração pública, além de reves do de presunção de legalidade e legi midade, é
provido dos atributos da coercibilidade e da autoexecutoriedade, conferindo legi midade à atuação
administrativa.
Detectado que a Recorrente desenvolvera suas a vidades sem a devida observância da
legislação ambiental, ou seja, funciona à margem do legalmente exigido, lhe é imposta sanção, pois o
ato assim pra cado, além de simples materialização do comando legal, des na-se a privilegiar o
interesse público traduzido na preservação do meio ambiente saudável, sem poluição sonora, devendo
ser preservado.

Nesse sentido, a ementa do julgado do TJDFT:
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE
INFRAÇÃO AMBIENTAL. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PIZZARIA E
CHOPERIA. SOM AMBIENTE. EMISSÕES SONORAS. LIMITES LEGAIS.
INOBSERVÂNCIA. INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS. DETECÇÃO. INTERDIÇÃO
E
MULTA.
IRREGULARIDADES.
LEGALIDADE,
LEGITIMIDADE,
PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. ELISÃO DA DETERMINAÇÃO.
SATISTAÇÃO DO EXIGIDO. AFERIÇÃO DAS INFRAÇÕES PELO PODER
PÚBLICO. PODER DE POLÍCIA. AUTO-EXECUTORIEDADE. OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
(...)
2. Constatada a inobservância do limite legalmente permi do para
emissão de sons e ruídos no âmbito do estabelecimento comercial,
qualiﬁcando o apurado infração às disposições que pautam a paz e
sossego públicos - Lei nº 4.092/08 -, a infratora necessariamente deve ser
autuada e sancionada com observância dos parâmetros estabelecidos e
em proporção com as irregularidades em que incidira, notadamente
porque a subserviência ao legalmente estabelecido, além de traduzir
Parecer 22 (18633115)
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simples expressão do estado de direito, consulta com o interesse público,
pois o desenvolvimento de a vidades comerciais sem a observância das
regras que resguardam a poluição sonora é nocivo ao ambiente social e
afeta a paz pública, não podendo o interesse privado do infrator jamais
preponderar sobre a regulação legal e o interesse público.
3. Apurado que o estabelecimento comercial incidira e reincidira na
prá ca de infrações administra vas, pois desenvolvia suas a vidades
comerciais sem observância dos limites máximos de emissão sonora, o ato
administra vo que resultara na sua autuação e interdição, além da
imposição de multa pecuniária, reveste-se de legalidade e legi midade e
guarda conformação com os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, pois a reincidência reiterada confere legi midade ao
exacerbamento das sanções autorizadas pelo legislador, denunciando que
as a vidades desenvolvidas encerraram graves e reiterados ataques ao
meio-ambiente por não estarem adequadas às posturas preven vas
estabelecidas (Lei nº 4.092/08, art. 16).
4. A observância do limite máximo estabelecido para propagação de sons
e ruídos ﬁgura entre as obrigações afetadas à sociedade empresarial que
explora as a vidades de bares e restaurantes, posto que ﬁguram entre as
exigências estabelecidas pelo legislador para o desenvolvimento dessas
a vidades, emergindo dessa apreensão que a sociedade comercial que,
alcançada pela ﬁscalização do órgão ambiental por infringir a denominada
"Lei do Silêncio" - Lei nº 4.092/08 -, con nua funcionando irregularmente
com risco à cole vidade, deve ser autuada e suas a vidades interditadas
por estar funcionando à margem do exigido, não podendo ser alforriada
da atuação administração inerente ao poder de polícia quando não
caracterizado abuso de poder ou de direito.
5. O ato administra vo realizado no exercício do poder de polícia inerente
à administração pública, além de reves do de presunção de legalidade e
legi midade, é provido dos atributos da coercibilidade e da autoexecutoriedade, conferindo legi midade à atuação administra va que,
detectado que sociedade empresarial desenvolve suas a vidades sem a
devida observância da legislação ambiental, ou seja, vem funcionando à
margem do legalmente exigido, e reincidira nas infrações após ser atuada
de forma ponderada, promove a imediata interdição do estabelecimento
e lhe impõe multa pecuniária, pois o ato assim pra cado, além de simples
materialização do comando legal, des na-se a privilegiar o interesse
público traduzido na preservação do meio ambiente saudável, sem
poluição sonora, devendo ser preservado, não podendo ser inﬁrmado
mediante invocação de princípios cons tucionais inaplicáveis à situação
de fato, notadamente porque não têm o condão de inﬁrmar a regulação
positivada.
6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.
(Acórdão n.783287, 20130110061336APC, Relator: TEÓFILO CAETANO,
Revisor: SIMONE LUCINDO, 1ª Turma Cível, Data de Julgamento:
09/04/2014, Publicado no DJE: 06/05/2014. Pág.: 172).

Portanto, a Recorrente incidira na prá ca de infração administra va, pois desenvolvia
suas atividades sem observância dos limites máximos de emissão sonora.
Ao analisarmos as circunstâncias que jus ﬁcam o aumento ou a diminuição do valor da
multa, nos termos do art. 22, incisos I e V, da Lei nº 4.092/2008 (que revogou a Lei nº 1.065/96),
constatamos a presença de duas circunstâncias agravantes que correspondem a “ser o infrator
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reincidente” e “ter o infrator agido com dolo direto ou eventual”, visto que apesar das autuações
anteriores (AI nº 607/97, AI nº 097/01, AI nº 642/03 e 646/03) con nuou mantendo a sua conduta
infracional, conforme Relatório de Vistoria nº 543/2005 – DIFIS/SEMARH (8084906, págs. 05/08).
Trata-se, portanto, de infração muito grave nos termos do art.18, III da lei de poluição sonora já
mencionada.

Com efeito, nos termos do art. 19, III da Lei nº 4.092/2008, as multas para as infrações
muito graves variam entre 5.001,00 (cinco mil e um reais) e 10.000,00 (dez mil reais). Deste modo a
multa, inicialmente, arbitrada no valor de R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais) deve ser revista, para
adequá-la à lei atual que deve retroagir por ser mais benéﬁca por se tratar de multa de natureza
sancionatória. Assim, a multa deve corresponder ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais).
Importa ressaltar que a retroação da lei administra va mais benéﬁca é amplamente
aceita pela jurisprudência, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL Nº 1.494.063 - RS (2014/0289262-2) RELATOR :
MINISTRO BENEDITO GONÇALVES RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR : PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL PR000000O RECORRIDO : UNESUL DE TRANSPORTES LTDA ADVOGADO :
RENATO AMAURI DE SOUZA - RS049190 ADMINISTRATIVO. RECURSO
ESPECIAL. PODER DE POLÍCIA. ANTT. MULTA ADMINISTRATIVA.
RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. POSSIBILIDADE. ART. 5º, XL DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRINCÍPIO DO DIREITO SANCIONATÓRIO.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. DECISÃO Trata-se de recurso especial
interposto com fundamento no ar go 105, III, a, da Cons tuição Federal
contra acórdão proferido pelo TRF da 4ª Região, assim ementado (ﬂ. 735):
ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇO DE
ATENDIMENTO TELEFÔNICO GRATUITO NO SAC - SERVIÇO DE
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR. DECRETO Nº 623/2008. APLICABILIDADE
IMEDIATA. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO
CONSUMEIRISTA. RESOLUÇÃO DA ANTT. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA.
APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. O Decreto n.º 6.523/2008, que
regulamenta a Lei n.º 8.078/1990, ﬁxa normas gerais sobre o Serviço de
Atendimento ao Consumidor - SAC, sem criar punições inéditas ou
permi r a exoneração de responsabilidades, pois tem como obje vo 'a
observância dos direitos básicos do consumidor de obter informação
adequada e clara sobre os serviços que contratar e de manter-se
protegido contra prá cas abusivas ou ilegais impostas no fornecimento
desses serviços' (art. 1º). A implantação de Serviço de Atendimento ao
Consumidor - SAC era exigível desde logo, não dependendo de
regulamentação complementar. A Resolução n.º 3.535/2010, da ANTT,
prevê a incidência de multa para a conduta imputada à autora, em valor
substancialmente inferior àquele ﬁxado pela ré, razão pela qual deve ser
aplicada retroa vamente. O direito à retroação da legislação mais
benéﬁca quanto à penalidade imposta não implica o reconhecimento de
ilegalidade do auto de infração e/ou processo administra vo, os quais se
mantêm hígidos. O recorrente sustenta ofensa aos ar gos 106, II, c do
Código Tributário Nacional, 56 e 57 da Lei 8.078/1990 e 24 a 28 do Decreto
2.181/1997 sob os seguintes argumentos: não se aplica a regra prevista no
ar go 106, II, c, do CTN, visto que não se trata de multa de natureza
tributária; a a vidade desenvolvida pelo recorrido se submete às regras
do Código do Consumidor; inexiste natureza tributária apta a ensejar a
retroa vidade, tendo como consequência a redução do valor da multa
aplicada. Com contrarrazões. Juízo positivo de admissibilidade à fl. 762. É o
relatório. Passo a decidir. Inicialmente, registra-se que "[a]os recursos
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interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas
até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até
então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Jus ça (Enunciado
Administra vo n. 2, aprovado pelo Plenário do Superior Tribunal de
Jus ça em 9/3/2016)". No que diz respeito ao mérito, esta Corte já ﬁrmou
entendimento no sen do de ser possível extrair do art. 5º, XL, da
Cons tuição da República princípio implícito do Direito Sancionatório,
qual seja: a lei mais benéﬁca retroage. Isso porque, se até no caso de
sanção penal, que é a mais grave das punições, a Lei Maior determina a
retroação da lei mais benéﬁca, com razão é cabível a retroa vidade da lei
no caso de sanções menos graves, como a administra va. Nesse sen do:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PODER DE POLÍCIA. SUNAB. MULTA
ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA.
POSSIBILIDADE. ART. 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRINCÍPIO
DO DIREITO SANCIONATÓRIO. AFASTADA A APLICAÇÃO DA MULTA DO
ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. I. O art. 5º, XL, da Cons tuição da
República prevê a possibilidade de retroa vidade da lei penal, sendo
cabível extrair-se do disposi vo cons tucional princípio implícito do
Direito Sancionatório, segundo o qual a lei mais benéﬁca retroage.
Precedente. II. Afastado o fundamento da aplicação analógica do art. 106
do Código Tributário Nacional, bem como a multa aplicada com base no
art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil. III. Recurso especial
parcialmente provido. (REsp 1.153.083/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
19/11/2014). Incide, portanto, o óbice con do na Súmula 83/STJ. Ante o
exposto, nego provimento ao recurso especial. Publique-se. In mem-se.
Brasília, 06 de setembro de 2017. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Relator. (Grifamos).

Portanto, deve ser parcialmente provido o recurso, tendo em vista que a materialidade
da infração foi suﬁcientemente comprovada, uma vez que houve transgressão das disposições
constantes dos ar gos 2º, 7º e 14, da Lei nº 4.092/2008. A autoria restou incontroversa e a
responsabilidade pela conduta deve ser imputada à Recorrente. Contudo, a multa deve ser reduzida
para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais). Entretanto, apesar de man da a penalidade de interdição,
esta não mais se aplica, no presente momento processual, visto que em razão da celebração do Termo
de Compromisso nº 003/2005 (8084906, págs. 09/11) o estabelecimento foi desinterditado.

III – CONCLUSÃO
Diante do exposto, esta Assessoria Jurídica se manifesta no sen do de que
seja conhecido e parcialmente provido o recurso interposto, alterando a Decisão nº 12/2006 –
SUMAM/SEMARH, proferida em 1ª instância, para adequar a penalidade de multa à lei mais benéﬁca,
perfazendo o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e manter a penalidade de interdição, deixando,
entretanto, de aplicá-la em razão da assinatura do Termo de Compromisso nº 003/2005 (8084906,
págs. 09/11) que desinterditou o estabelecimento.
À consideração de Vossa Senhoria.
JAQUELINE S. SOARES REIS
Gestora Pública
Direito e Legislação
DANIEL AUGUSTO MESQUITA
Chefe AJL/SEMA
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Procurador do Distrito Federal
Documento assinado eletronicamente por DANIEL AUGUSTO MESQUITA - Matr. 272357-3,
Chefe da Assessoria Jurídico-Legislativa, em 19/02/2019, às 18:41, 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.

Documento assinado eletronicamente por JAQUELINE SOUZA SOARES REIS - Matr. 0127132-6,
Gestor(a) em Políticas Públicas e Gestão Governamental, em 19/02/2019, às 19:03, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 18633115 código CRC= 4AB4AB29.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL
Gabinete
Assessoria Jurídico Legislativa
Notificação SEI-GDF n.º 17/2019 - SEMA/GAB/AJL

Fica a empresa ITAPOÃ CARNE DE SOL ou seu representante legal, NOTIFICADA de que
esta Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Distrito Federal/SEMA, em 2ª instância, julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o recurso interposto e alterou a Decisão nº 12/2006 –
SUMAM/SEMARH, para adequar o valor da MULTA aplicada à lei mais benéﬁca, no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais) e manter a penalidade de INTERDIÇÃO nos termos do art. 16, incisos II e IV
da Lei nº4.092/2008, conforme decisão anexa.
Entretanto, deixa-se de aplicar a penalidade de interdição face à perda o objeto após a
assinatura do Termo de Compromisso nº 003/2005.
É facultada a interposição de recurso ﬁnal para o Conselho de Meio Ambiente do
Distrito Federal/CONAM (protocolado na Secretaria de Meio Ambiente), conforme o disposto no
parágrafo único do art. 60 da Lei nº 41/89, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data do
recebimento da presente notificação.
Atenciosamente,

JOSÉ SARNEY FILHO
Secretário de Estado de Meio Ambiente do Distrito Federal

Documento assinado eletronicamente por José Sarney Filho, Secretário(a) de Estado de Meio
Ambiente, em 08/03/2019, às 13:27, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 18637941 código CRC= 82D7EC4A.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL
Assessoria Jurídico Legislativa
Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2019

Decisão SEI-GDF n.º 17/2019 - SEMA/GAB/AJL

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO
DISTRITO FEDERAL/SEMA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 105 da
Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com o artigo 60 da Lei nº 41, de 13 de setembro de
1989, adotando como razão de decidir o parecer exarado pela Assessoria Jurídico Legislativa
desta Secretaria, no processo SEI nº 190.000.392/2005, DECIDE:
I – CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por ITAPOÃ CARNE
DE SOL;
II – ALTERAR a Decisão nº 12/2006 – SUMAM/SEMARH, proferida em 1ª instância, para
adequar o valor da MULTA aplicando à lei mais benéfica, reduzindo-a para o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art.19, III da Lei nº 4.092/2008, e manter a penalidade
de INTERDIÇÃO sem, no entanto, aplicá-la face à desinterdição do estabelecimento com a
assinatura do Termo de Compromisso nº 003/2005.
III – Publique-se e notifique-se.

JOSÉ SARNEY FILHO
Secretário de Estado de Meio Ambiente do Distrito Federal

Documento assinado eletronicamente por José Sarney Filho, Secretário(a) de Estado de Meio
Ambiente, em 25/02/2019, às 18:17, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 18640336 código CRC= EAC8F55B.

"Bra s íl i a - Pa tri môni o Cul tura l da Huma ni da de"
SBN Qua dra 2 Lote 9 Bl oco K 3º Pi s o Inferi or - Ba i rro As a Norte - CEP 70040-020 - DF
32145611
0190-000392/2005

Doc. SEI/GDF 18640336

Decisão 17 (18640336)

SEI 0190-000392/2005 / pg. 93

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL
Gabinete
Brasília-DF, 08 de março de 2019

Despacho SEI-GDF SEMA/GAB

À AJL,
Encaminho os autos para providências.
MARIANA AMADO COSTA
Chefe de Gabinete
Documento assinado eletronicamente por MARIANA AMADO COSTA Matr - 273.713-2, Chefe
de Gabinete, em 08/03/2019, às 13:29, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 19283406 código CRC= 961B0D64.
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Correspondência Eletrônica - 19930830
Data de Envio:
22/03/2019 11:51:38
De:
SEMA/Assessoria Jurídico Legislativa <ajl@sema.df.gov.br>
Para:
comunicacaosema@gmail.com
Assunto:
DECISÃO 17/19/ SEMA/GAB/AJL
Mensagem:
À ASCOM,
Encaminhamos a decisão nº 17//2019 - SEMA/GAB/AJL, para ser publicada no site da SEMA. De acordo com a Lei
Federal 10.650/2003, que determina que deverá ficar disponível ao público a listagem com os autos de infrações e
respectivas penalidades impostas pelos órgãos ambientais.
Att.
HARLICE DOS SANTOS CAVALCANTE
Mat. 337188-8
Assessoria Jurídico Legislativa AJL
Anexos:
Decisao_18640336.pdf
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Correspondência Eletrônica - 20894597
Data de Envio:
11/04/2019 13:40:04
De:
SEMA/Assessoria Jurídico Legislativa <ajl@sema.df.gov.br>
Para:
pribeiro.hsantana@gmail.com
Assunto:
CÓPIA INTEGRAL DO PROCESSO 0190-000392/2005
Mensagem:
Conforme requerimento encaminho a Vossa Senhoria cópia integral do Processo 0190-000392/2005.
Harlice dos Santos Cavalcante
Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental
Matrícula 33718-8
Anexos:
Processo_8084906_0190_000392_2005_1a31.pdf
Processo_8084971_0190_000392_2005_32a68.pdf
Termo_de_Encerramento_Processo_Fisico___Integral_8085176.pdf
Parecer_18633115.pdf
Notificacao_18637941.pdf
Decisao_18640336.pdf
Despacho_19283406.pdf
Correspondencia_Eletronica_19930830.pdf
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Correspondência Eletrônica - 20894766
Data de Envio:
11/04/2019 13:42:00
De:
SEMA/Assessoria Jurídico Legislativa <ajl@sema.df.gov.br>
Para:
pribeiro.hsantana@gmail.com
Assunto:
CÓPIA INTEGRAL DO PROCESSO 0190-000392/2005
Mensagem:
Conforme requerimento protocolado nesta Secretaria, encaminho cópia integral do processo 0190-000392/2005.
Harlice dos Santos Cavalcante
Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental
33718-8
Anexos:
Processo_8084906_0190_000392_2005_1a31.pdf
Processo_8084971_0190_000392_2005_32a68.pdf
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Correspondência Eletrônica - 20894844
Data de Envio:
11/04/2019 13:42:58
De:
SEMA/Assessoria Jurídico Legislativa <ajl@sema.df.gov.br>
Para:
pribeiro.hsantana@gmail.com
Assunto:
CÓPIA INTEGRAL DO PROCESSO 0190-000392/2005
Mensagem:
Conforme requerimento protocolado nesta Secretaria, encaminho cópia integral do processo 0190-000392/2005.
Harlice dos Santos Cavalcante
Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental
33718-8
Anexos:
Processo_8084906_0190_000392_2005_1a31.pdf
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12/04/2019

https://www2.correios.com.br/sistemas/rastreamento/newprint.cfm

JH878552184BR
O horário apresentado no histórico do objeto não indica quando a situação ocorreu, mas sim quando os dados foram
recebidos pelo sistema, exceto no caso do SEDEX 10 e do SEDEX Hoje, em que ele representa o horário real da entrega.

Objeto entregue ao destinatário
08/04/2019 09:15 BRASILIA / DF
08/04/2019
09:15
Objeto entregue ao destinatário
BRASILIA / DF
08/04/2019
06:41
Objeto saiu para entrega ao destinatário
BRASILIA / DF
04/04/2019
13:31
Objeto postado
BRASILIA / DF

https://www2.correios.com.br/sistemas/rastreamento/newprint.cfm

Relatório dos Correios - Carta entregue ao destinatário (20933500)
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Aviso de Recebimento (AR) (20974975)
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Aviso de Recebimento (AR) (20974975)
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Hugo Moraes Pereira de Lucena

8.: Advogados Associados

Moraes L_u_ce_na
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO CONSELHO MEIO
AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL/CONAM
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AUTO DE INFRAÇAO N" 6291/2005
PROCESSO N” 190.000.392/05

ITAPOÃ CARNE DE sol. LTDA., jà aeviâzznente qualiﬁzzaóa
no auto de infração em epígrafe, vem respeitosamente a presença de Vossa
Senhoria, interpor RECURSO FINAL, nos termos do art. 60 da Lei Distrital n°
41/1989, conforme a seguir exposto.
I - DOS FATOS
l.

A Recorrente foi autuada por imissão de ruídos acima do limite legal no

dia 18/03/2005 nas proximidades do bloco I da QE 18, área estritamente
residencial em período noturno - por volta das 19:25 - cujo valor máximo

legalmente tolerado e 45 dB (A) assim face a transgressão artigo 2°, 3°

Parágrafo Único, 11° e 16° da Lai ns 1065/96/DF e inciso XX11 do amigo 54 da
Lei n° 041/89 foram aplicadas as penalidade de interdição e multa inicialmente
no valor de RÍB 87.000,00.

SGCV/Sul, Lote 15, Bloco C (1511-no ÃO? fr- ÍÚÍ
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2.

A Recorrente em 01/04/2005 acordou com o Termo de Compromisso ri”

003/2005 com a finalidade de dar continuidade as suas atividades.
3.

Fora apresentado recurso ao Secretário de Estado do Meio Ambiente que

em 2“ instância para declarar a nulidade do Auto de Infração e nulidade da
decisão que inanteve as penalidades aplicadas, face a ausência de apreciação do
recurso administrativo apresentado em l l/04/2005.

4.

Nas ﬂs. 64/65 a Auditora Fiscal de Atividades Urbanas Ana Carolina
I

Í

I

I

I

Melo em 21/07/2016 constatou gue desde o ano de 2008 o processo não
recebeu andamento, além de não haver a inscrição contábil da multa, ao
gue consignou gue o processo já estava prescrito antes da data do último
despacho 121/01/2013), deixando expressa a incidência da prescrição
intercorrente, face a inércia da Administração Pública guanto ao
julgamento do recurso, com indicação para o arguivamento do processo.
5.

Entretanto, a Secretaria do Estado do l\/leio Ambiente não entendeu pela

prescrição intercorre, ao que determinou o julgamento do recurso, que alterou a
decisão n° 12/2006 - SUMAM/SEMARH para adequar o valor da multa
aplicando a lei mais benéfica, reduzindo a multa para o valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais), nos termos do art. 19, inciso III da Lei nf' 4.092/2008, e manter a
penalidade de interdição sem, no entanto, aplica-la face a desinterdição do
estabelecimento com a assinatura do Termo de Compromisso n° 003/2005.
6.

Ocorre que a r. decisão não deve prosperar eis que além de ter decorrido a

prescrição intercorrente houve a incorreta classificação da área onde se localiza
a Recorrente, situação que altera o limite dos ruídos sonoros e afasta a
materialidade da infração.
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II - Da prescrição intercorrente - Do arquivamento do processo e
cancelamento da multa
7.

Conforme dito acima, às fls. 64/65 foi exarado despacho pela Auditora

Fiscal, datado de 21/06/2016, reconhecendo a incidência da prescrição no
presente caso desde 21/01/2013.
8.

Nesse sentido, observada a ocorrência de prescrição intercorrente, nos

termos do art. 1°, § 1°, fora sugerido o arquivamento do processo, entretanto,
sobreveio manifestação as fls. 67/67v que determinou o envio do processo para

julgamento do recurso com base nos § § 1° e 2° art. 65 da Lei Distrital n°
41/1989.
9.

Contudo, tais razões não prosperam, pois se operou a prescrição

intercorrente no caso em tela face a inércia na movimentação do processo
por mais de três anos (29/12/2008 até 21/01/2013 - 21/01/2013 até
21/07/2016 - 21/07/2016 até 19/02/2019) sendo que de 2008 até 2019 não
houve qualquer decisão no processo administrativo em questão.
10.

Ademais, verificada a prescrição intercorrente, não tem como afastá-

la, pois, constitui vicio insanável ,que acarreta na perda do direito de
penalidade por parte da Administração Pública, ainda mais guando a
própria Administração reconhece a incidência desse instituto no processo
administrativo, conforme ﬂs. 64/65.. Nesse sentido:

RECURSO DE APELACAO CIVIL _ EMBARGOS A EXECUÇÃO
FISCAL _ MULTA AMBIENTAL _ NULIDADE DA CERTIDÃO DE
DIVIDA TAIVOA - VÍCIO INSANAVEL NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO - OCORRÊNCIA _ HONORARIOS
ADVOCATICIOS A- PLEITO A MINORAÇÃO A REJEITADO SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESCPROVIDO. Caaaúaiazia a
existência de vício insanável no processo administrativo que culminou
na autuação por infração ambiental, nula a certidão de dívida ativa dele
decorrente. (...) (TJ-MT APL: 00424104720108110000 42410/2010,
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Relator Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo, Data de Julgamento: 28/01/2014,

3° Câmara Cível, data de publicação 11/02/2014)
11.

Impõe destacar que a decisão exarada em 19/02/2019 não interrompeu a

prescrição, pois a aludida decisão foi exarada após a própria prescrição
intercorrente, devendo ser afastado os § § 1° e 2° art. 65 da Lei Distrital n°
41/1989, uma vez que não se aplica o disposto no art. 2° da Lei 9.873/99.
12.

O ato gue importou na apuração do fato se operou com o Auto de

Infração emitido em 18/03/2005, sendo que o processo ficou paralisado de
29/12/2008 até 19/02/2019 sem gualguer ato de cunho decisório, conforme
consignado às ﬂs. 64/65.
13.

Segundo

Arruda

Alvim,

"a prescrição

intercorrente

é

aquela

relacionada com o desaparecimento da proteção ativa, rio curso do processo,

ao possivel direito materia/ postulado, expressado na pretensão deduzida:
quer dizer, é aque/a que se veriﬁca pela iriércia continuada e ininterrupta rio
curso do processo por segmerito temporal superior ãque/e em que ocorre a
prescrição em dada hipótesei."
14.

Na mesma linha de raciocinio, o STJ já se pronunciou para afirmar que

"a prescrição intercorrente pressupõe desidia do credor que, intimado a
diligericiar, se mantém iuerte."iSTJ, AgRg no AREsp 277.620/DF, Quarta
Turma, Rel. Ministro Antônio C. Ferreira, DJe 03.02.2014)
15.

Para a ocorrência da prescrição intercorrente há necessidade do

concurso dos seguintes elementos:
a) iirzicio do pi-'ocedimenio admiiustrativo pela citação valida do indiciado
ou acusado:
b) paralisação doƒeito por mais de três arios;
' Al__.`¬.=* ll\-'l, AI'I'utlti. /°i'i5'.rr'i'iÇr`io no Cridi'gri Ciivi uma ¿riIr'i¿'i.si.> iiiieI'dIÍsrip/itiar- 3° Edição, São Paulo: Editoiti
Saraiva. pag. 120.
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c) iriocorrêricia de 'ato iriequivoco, que importe apuração do fato '_.' e
d) aiIs'êrIcia de ju/gamemo ou despacho.

16

Dessa forma, como o presente processo administrativo permaneceu

parado por mais de três anos sem gualguer espécie de impulso, ato ou
despacho, deve-se reconhecer a incidência_da prescrição _in_te_rco_rrente,
com a extinção do processo e arquivamento dos autos.
17

Nesse sentido, ajurisprudência tem decidido de forma sistemática:
ADMINISTRATIVO.

MULTA

DE

TRANSITO. RECURSO

ADMINISTRATIVO PARALISADO HÁ MAIS DE 3 ANOS.
INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 1°, §
1°, DA LEI 9.873/99. CAUSAS SUSPENSIVAS DE PRESCRIÇÃO.
I-IIPÓTESES TAXATIVAS DO ARTIGO. 3° DE LEI 9.873/99. (...)
2.In casu,_a ausência de causa sugpepsivriinzerruptiva do prazo
prescricional enseja, de rigor, o reconhecimento da prescrição da
exigibilidade das infrações impostas à autora em razão da paralisação
dos procedimentos administrativos por mais de 3 anos, nos termos do
§1° do art. 1° da_1ei 9.873/29,_3_. Apelação do DNIT desprovidai TRF 3°
Região, Ap. 0009517-76.2005.4.03.6000, Relatora Des. Marli Ferreira,
DJe. 17.02.2017)

RECURSO TEMPESTIVO. PRETERIÇÃO DE PASSAGEIRO.
ENQUADRAMENTO NA ALINEA "P" DO INCISO III, DO ARTIGO

302, DA LEI 7.565 (CEA). AUTOS ENCAMINHADOS A

PROCURADORIA FEDERAL JUNTO A ANAC. PARECER DA
PROCURADORIA. INCIDÊNCIA DO INSTITUTO DA
PRESCRIÇÃO INTEg_ÇO_RRENTE. _pECL_ARAçÃO DA
INCIDÊNCIA DA PRESCRIQÃO. CANCELAMENTO DA MULTA
APLICADA. REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS A
CORREGEDORIA DA ANAC.(ANAC, processo n° 60870004803/2009-62,
Junta Recursal, Rel. Alfredo E.A. de Paula,julgamento em 02.06.2016.)

16.

Portanto,

é

evidente

demonstração

de

inércia

por

mais

de

ininterruptos três anos, logo, a prescrição trienal está configurada e,
consequentemente, invalidou a pretensão punitiva_, pazão pela a multa
aplicada deve ser cancelada e O processo arquivado.

III - CONCLUSÃO
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Pelo exposto, requer que o presente recurso final Seja recebido e
provido na íntegra para que seja declarada/reconhecida a ocorrência da
prescrição intercorrente, para cancelar/extinguir o auto de infração n°
6291/2005, de modo a, consequentemente, declarar nulos/cancelados todos os
atos/penalidades dele decorrentes (multas e demais Sanções), com a extinção e
arquivamento do presente processo.
Termos em que,
pede e aguarda deferimento.

_

Brasilia-DF, 11 de abril de 2019.

Hugo Morãe' `Êii°__eIiëiii§a'iieLLicena
OAB/DF 11° 20.724
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Za ALTEÍLÃÊÇÂO QOLLTRÂTUAL E CONS0UDÂÇ›°i0 DAS

Cssus ULAS..C-oR.AT.UAi.s

Am
nascido aos 01.91
00324488870 DETIE
domicili_ado a QE GI

E

ÍERSON MORAES PEREHRA il *-521 LUCENA. brasileiro. soiteiro. comerciante
tâõü. naturai
Brasiiia portador da carteira de identidade nt*
AN - OF. expedida em 2S.09.I.‹;ii" tfÍ.`› e do CPF ri” 889.58?.8?t-U4. residente e
Conionto ist Casa trt Guara
- CEP T1020-›'t33. único socio da firma:

ITAPOA CARNE ft-E SOL LTDA. estais-isiedicla :¬fi Qi 22 BLOCO B LOJA 3? -~ GUARÁ -BRASILIA -› DF - CEP ?'1.015-628. i|1sci'ita
CNPJ 0'E.?08.516i`UÚU1-58 e CF! DF
ü?.4?7.04ü¡üU1-22, _;orn o Contrato í:`zor;:iai aroi.iiiraii» -ria JCDF sob o NIRE n° 53280848112. por

despacho de 18.03. 9971 i'esoíueiii-i ein coniurri
f aiterar e consolidar o Contrato Social. e o
fazem por meio de te instrurnento iiaiticuiar na -~»;.-.=iti-or forma de direito. sob as ciausuias e
condiçoes seguintezz
_Pi2irr~Eiai=». ccziusotaz É asiiiiiii.-z1› z sociedade na quatidade de socia cotista
CLEA MARIA ARATJJO MORAES. orasiieira. disorz;.za-da. empresária. nascida aos 19.02.1953.
na cidade de Barra to Corda - t~¬.=t.ffi. portadora da ~éi'ii;~.irade identidade nt* 253.192 SSP - DF.
expedida em U6,-'G3r 008, e do CPF rt' ?'?2 ‹tcI3.?t`}t - iesiderito 62 domiciliado a QE U3 Conitinlo
tvi Casa 14 - Guara ~ Brasiiia - Di'-E' -A CEP T1 .üëii
SEG iiàiori. cutusotâz Em izoiiz
acordo o socio ANDERSON MORAES
PEREIRA DE l_UCt.NA, cede e transfere 25% idu
e cinquenta) cotas de capital no valor
nominal de RS 't.iJr i`_`urn reait cada uiria. totatiza
RS 250.00 iduzeiitos e cinquenta reais)
totairriente integraiizi idas em moeda z:ori'ente do to if
sacra admitida CLEA MAREA ARAUJO
MORAES.
PARAGRAFO PRIMEIRO' E por
i.recebido e esta satisfeito. da ao soigio
cedente da sociedai r: a seu cessionai*io. totat gera ffteiiogairel e irretratatiel quitação.
* 'S
PARAGRAFO SEGUNDO: As cota it; zzi capitai sociat ficam assim distritsiuidcsf
ii

~,_

.t9.ts.tirâs.f1s.tí1Js.sra.lšêf rfât_s.s..si11 ttii ssiêtst
to E
ifif>t×is-.i2Ç>$....S<ä.Ç.i§

1.

_...

~ut1sê-1r11....a§a1.§.i.iaâs.r.itsâ;.-ir
eu tou›iii¬iTio»w5oEac.orâas¿yâLoR rorAiiÊ'iTi`iã'šiíiiiriA?

?-ss.s.s.r§.9ii.-liãi=fesS f¢.fs.ira-rls Lsssﬂﬂ. .
í-§.l.s.ê....lt't.ê.ria-.Aiwa -tƒtora es
lista*

'.

._ . O

- ..___25..Ú.£.-

.-....W._-- ..

25095*
ú

.

EIRA CLAUSULA: A resporiz;-‹f..:i.=iiidade dos socios e restrita ao vanšnonrmde
suas quotas. mas to os i'esponden¬. sotidariannente
integraiizaçâo do capital sociai.

QUAETA CLAUSUt_Af As cuotas
iiriciisisiveis e nao poderão ser cedidas ou
transferidas a terei. fos sem o consentimento da iiitr-_": socio a quem fica assegurado. em
igoatdade de condii; es e preco direito de
Jz para a sua aduisicáo se postas senda,
formalizando. se rea zada a rressac- delas. a aiterazígf- ;t;on1ratual pertinente.
OUR-STA CLAUSULA: A a-:irriini-.er -:i¬;ao da sociedade caoera ao socio
ANDERSON l'ii'lORi“ ES PEREIRA DE LUCENA. me assinará com todos os poderes e
atribuições due a te the recoitiriece
o cargo
elas o de representar a sociedade em
todas as Uansaçde. comerciais podendo nomear ~.frociir'adores, autorizada o uso do norne
empresariat. sedad; no entanto. ern aiii.-idades ir-.:~ii"‹E`ii"tÍ`iEi5š 630 ÍHÍÊFGSSG SOCÍEEÍ OLE E1S$Ui”Y`iii'
obrigações seja em favor de r;i=.iair.iizer dos socios crf ;¬:tas ou de terceiros. bem como onerar ou
alienar tr:-ens irnoiieis .ta sociedade. sem iautoiizacar.
outros socios.
SEX A CLÁUSULA O arlininistrê-ifaor. ;íiii;¬ciai'a. soo as penas da lei. de que nào

esta impedido de e ercer a adni=i¬iistracac

sort- .›z.tai;ie. por iei especial. ou em iiirtude de

condenação crirnine _-ou por se encontrar sob os
deie, a pena que sede. ainda que
ternporarianiente. o :cesso a cargos pubiicos ou : .r crime talimentar de preiraricaçáo. peiia.
suborno. concussac peciiiato. ou contra a ecoi~z-.â-:wii popuiar, contra o sistema iinanceiro
nacional, contra non zas de de-iesa da concorrencia -~z:;-nti'a as relaçoes de consumo. ie puotica.
ou a propriedade.
SÉTtt"iA CLAUSULA; Os socios pozz-~.ﬁif_uiztz.:i a qualquer tempo fixar uma retirada
mensal, a tituio de pi i-ialdore. ooservado as drsposi-:Í :iss regulamentares pertinentes.
I...
ft
'tw
i
J
¡
i
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Ê;/r

os soc ÍOS DE

o coi~iTRATo

COMUM ACORDO RESOLVEM CONSOLIDAR
SOCIAL E RESPECTIR/A ALTERAÇAO CONTRATUAL.

ANDi -RSON MORAES PEREIRA DE LUCENA. brasiieiro, solteiro. corrierciante.
Eiiasiiia - DF. pc-ii..i;1;.~i
carteira de identidade n° O£i3244888?U
nascido aos 01.83.12. 50. natura?
e do CPF
;";i-:'.'ii 58? 8i"l-04. residente e domiciliado a QE
DETRAN - DF expo -ida em

83 Conjunto iirl Cas

'i-4 Guará I -~- DF -- 'CEP .Tt

e CLEA MARIA ARAUJO MORAES.

brasíieira. diirorciada. n~ipresaria_ iiasczria aos ts S2 t'š.ii_í-.í-. ria cidade de Barra do Corda - iii'lA_ portadora
- DF. ei-:pe-dz.-__i ein iÍ.`ii:3fC11:1i2iJü8_ e do CPF nt* `i*'?2_443.?U1-'?2.
da Carteira de identiri ide nt* 258.182
i _ siziiiiiis « or -. can ri cao-iss; Únicos
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inexistindo interesse dates, o vetor de seus lx-averes sera apurado e iiquidado com oase na situação
patrimonial da sooieo-f›.de, à data da resolução, veriiiioade em balanço especialmente levantado,
devendo os haveres ré-ourados ser pagos aos herdeiros iegais do socio falecido ou interditado, da

seguinte forma: 20% i inte por cento) com 39 ﬁtrintai
apos o evento, e o restante 80% [oitenta
por cento). em 08 (oiii pagamentos iguais, vencivers me-iisalmente. sendo o primeiro 30 íitrinta) dias
apos a parte iniciei.
_
PÁRA-”5RAFO UNICO: O mesmo pro‹:.i=›-fiirfiento sera em outros casos em que a
sociedade se resolva té 'ri relaçäo a seu sopro.
DECIIWÂ TERCEIRA CLÀUSULA1 O e=:*if'“¬.iriiSII'aCÍOr' declara, SOU 55 penas Cia ifãi. de

que não estar irnoedirf = de exercer a administração da rê==::ciedade_ por iei especial, ou em virtude de
condenação criminal, ou por se encontrar sob os

deia, a pena due vede, ainda que

temporariamente. o azssso a cargos pubiicos. ou po- :eme falimentar. de prevaricaçäo, peita ou
suborno, concussáo. ; acuiato, ou contra a economia r:-apoiar, contra o sistema financeiro nacional,

contra normas de defesa de concorrencia, contra

relaçoes de consumo, fe publica. ou a

propriedade.
DÉCIFHÃ QUARTA CLÁUSULÃ Fica eíauo c foro de Brasíiia - DF, para o exercicio e
o cumprimento dos dir» *tos e obrigações resultantes deste contrato.
E por f-estarem de comum acordo assinar: o presente instrumento em 04 (quatro) vias

de igual forma e teor i perante duas testemunhas que tambem o assinam, o quai lido foi jušgado
conforme, pelo que pr si, seus herdeiros ou sucessores se obrigam a bem e fielmente cumpri-lo.
depois de cumpridas ê- Ji formaiidedes iegais. sera arquâi. na JUNTA COMERCIAL DO DiSTRiTO
FEDERAL.
:Ê
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Brasilia - DF, 14 de Sete-'fziizrri de 201:
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*

Hugo Moraes Pereira de Lucena
da Advogados Associados

Moraes Lucena
ILUSTRISSIMO (A) SENHOR (A) DIRETOR (A) DE FISCALIZAÇÃO DA
SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO DF

PROCESSO N° 0651100393/2013

ITAPOÃ CARNE DE SOL LTDA., devidamente qualiﬁcado(a) nos autos em
cpigrafe,vem por meio dos seus advogados infraﬁrrnados, requerer a juntada do presente
instrumento de SUBSTABELECIMENTO.
Desta forma, com fulcro na portaria GC233/2007, art.106, no que concerne
aos estagiários substabclccidos, declaro ser responsável por todos os atos praticados pelo
estagiário, na esfera civil., penal ou administrativa.
Assim. por este instrumento particular. eu, HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA,
advogado inscrito na OAB/DF sob o nf' 20.724, com escritório profissional situado à QI 9
conjunto 6 casa 07, Lago Sul, CEP: 71.625-060, com reservas de iguais poderes, a advogada
TAUANA FELINTO ALVES. inscrita na OAB-DF sob o nf* 44.979, e o estagiário PEDRO
HENRIQUE SANTANA RIBEIRO, inscrito na OAB/DF n. 17.805/E, para a prática de
todos os atos processuais nos feitos por mim patrocinados, sob a minha responsabilidade.
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HUGO MORAES P RA DE LUCENA
OAB/DF 20.724

SGCV/Sul, Lote l5, Bloco C Administrativo (21051026)
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL
Gabinete
Assessoria Jurídico Legislativa
Brasília-DF, 16 de abril de 2019

Despacho SEI-GDF SEMA/GAB/AJL

Senhor Secretário,
Encaminho o recurso interposto pelo autuado para posterior encaminhamento ao
CONAM/DF para julgamento.
Por entender suﬁcientes os fundamentos da decisão recorrida, sugiro que não seja
exercido o juízo de reconsideração.

DANIEL AUGUSTO MESQUITA
Chefe da Assessoria Jurídico-Legislativa
Procurador do Distrito Federal

De acordo.
Remeta-se ao CONAM/DF para julgamento.

JOSÉ SARNEY FILHO
Secretário de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal

Documento assinado eletronicamente por DANIEL AUGUSTO MESQUITA - Matr. 272357-3,
Chefe da Assessoria Jurídico-Legislativa, em 16/04/2019, às 12:31, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 21081044 código CRC= 7AE85BF7.

"Bra s íl i a - Pa tri môni o Cul tura l da Huma ni da de"
SBN Qua dra 2 Lote 9 Bl oco K 3º Pi s o Inferi or - Ba i rro As a Norte - CEP 70040-020 - DF

Despacho SEMA/GAB/AJL 21081044

SEI 0190-000392/2005 / pg. 113

32145611
0190-000392/2005
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL
Gabinete
Brasília-DF, 22 de abril de 2019

Despacho SEI-GDF SEMA/GAB

Ao CONAM,
De acordo com a manifestação exarada pela AJL (SEI nº 21081044).
Remeta-se ao CONAM/DF para julgamento.

JOSÉ SARNEY FILHO
Secretário de Estado do Meio Ambiente
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ SARNEY FILHO - Matr. 273516-x, Secretário(a)
de Estado de Meio Ambiente, em 23/04/2019, às 18:45, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756,
de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quintafeira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 21283608 código CRC= 7D14F29A.

"Bra s íl i a - Pa tri môni o Cul tura l da Huma ni da de"
SBN Qua dra 2 Lote 9 Bl oco K 3º Pi s o Inferi or - Ba i rro As a Norte - CEP 70040-020 - DF
32145609
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Doc. SEI/GDF 21283608
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL
Coordenação de Colegiados e Fundos
Diretoria de Colegiados
Brasília-DF, 10 de junho de 2019

Despacho SEI-GDF SEMA/SUEST/CCOF/DICOL

Senhores Conselheiros,
Em acordo com o deliberado na 18ª reunião da Câmara Julgadora de Autos de Infração
do CONAM - CJAI/CONAM/DF, e observado o disposto no art. 14 do Regimento Interno do CONAM/DF
- Decreto 38.001/2017 - redistribuímos e encaminhamos o processo para Relatoria pelos Conselheiros
da CACI/DF na CJAI/CONAM/DF.
Informo que este Processo entrará na pauta de julgamento na 19ª reunião, que ocorrerá
no dia 25/07/2019. O Relatório deverá ser enviado para email conamdf@gmail.com até quatro dias
antes da data do julgamento, conforme acordo da 18ª reunião.
Após julgamento do processo deve ser inserido o Relato ﬁnal, assinado, e o Processo
deve ser devolvido para esta DICOL para prosseguirmos com os trâmites legais.

MARICLEIDE MAIA SAID
Diretora de Colegiados/SUEST
Documento assinado eletronicamente por MARICLEIDE MAIA SAID - Matr. 0264585-8,
Diretor(a) de Colegiados, em 12/06/2019, às 15:16, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 23593318 código CRC= 39AE94C4.
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