GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO
FEDERAL
Secretaria Geral
Termo de Encerramento Processo Físico – Integral SEI-GDF - IBRAM/PRESI/SEGER

PROCESSO Nº 0391-001849/2016
INTERESSADO: COMÉRCIO DE CARNES SUPER BOM LTDA

O processo em epígrafe foi integralmente conver do 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 integral foi registrada no campo assunto secundário do cadastro do processo no Sistema
Integrado de Controle de Processos - SICOP e o processo sico arquivado na unidade de arquivo da
SUFAM/PRESI 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: 25
Volumes: 01
Mídias: 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.
Os documentos do processo selecionados foram digitalizados em arquivos em formato pdf.
Unidade responsável pela conversão: SEGER/PRESI/IBRAM
Unidade responsável pelo registro no SICOP: SEGER/PRESI/IBRAM
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)
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signatário(s).
Documento assinado eletronicamente por ELAINE FRANCISCA DIAS SILVA - Matr.1668184-3,
Assessor(a) Especial, em 26/12/2017, às 09:31, 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= 4217457 código CRC= F2FC8290.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO
FEDERAL
Presidência
Secretaria Geral
Brasília-DF, 26 de dezembro de 2017

Ofício SEI-GDF n.º 764/2017 - IBRAM/PRESI/SEGER

PROCESSO Nº: 0391-001849/2016
AUTO DE INFRAÇÃO Nº: 6962/2016
DECISÃO Nº: 782.001.960/2017 - CIJU/IBRAM
INTERESSADO: COMÉRCIO DE CARNES SUPER BOM LTDA

Senhor Chefe de Gabinete,

Encaminha-se os Autos do Processo 4217515 para análise do Recurso interposto pelo
Autuado (00391-00023435/2017-96) e julgamento em 2ª Instância.

Atenciosamente,
RICARDO RORIZ
Presidente
Câmara de Instrução e Julgamento - CIJU
Instituto Brasília Ambiental - IBRAM
Ao senhor
IVENS DRUMOND
Chefe de Gabinete
Secretaria de Estado do Meio Ambiente
SEPN 511 Bloco "C", 4º andar - Edifício Bittar
Asa Norte - DF
Documento assinado eletronicamente por RICARDO RORIZ - Matr.0183972-1, Secretário(a)Geral do Instituto Brasília Ambiental, em 26/12/2017, às 19:48, conforme art. 6º, do Decreto n°
36.756, de 16 de Setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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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= 4217560 código CRC= D4512189.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL
Gabinete
Brasília-DF, 27 de dezembro de 2017

Despacho SEI-GDF SEMA/GAB

À AJL,
encaminho os Autos do Processo 4217515 para análise do Recurso interposto pelo
Autuado (00391-00023435/2017-96) e julgamento em 2ª Instância.

Atenciosamente,

Ivens Drumond
Chefe de Gabinete

Documento assinado eletronicamente por IVENS LUCIO DO AMARAL DRUMOND Matr.0267252-9, Chefe de Gabinete, em 27/12/2017, às 11:57, 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= 4249543 código CRC= E44CF657.
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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 200/2018 - SEMA/GAB/AJL

Ementa: Direito Ambiental e Direito
Administra vo.
Poluição
Sonora.
Transgressão dos ar gos 2º e 7º da Lei
Distrital nº 4.092/2008. Recurso que
versa sobre o Auto de Infração nº
6962/2016 conhecido e desprovido.
Decisão de primeira instância procedente.
Penalidade de advertência mantida.

I – RELATÓRIO:
Trata-se de recurso administra vo interposto pelo COMÉRCIO DE CARNES SUPER BOM
LTDA com fulcro no art. 60 da Lei Distrital nº 41/1989, obje vando a reforma da Decisão nº
782.001.960/2017 – CIJU/IBRAM que julgou procedente o Auto de Infração nº 6962/2016, lavrado em
seu desfavor, por dar causa à seguinte prá ca: “Perturbar o sossego e o bem estar público pela
emissão de ruídos acima dos limites permi dos pela lei distrital n. 4.092/2008. Apurou-se um Leq de
66,6 dB(A) em área residencial, período diurno. O limite máximo permitido é de 55,0 dB(A)”.
Ao dar causa à emissão de ruídos, o recorrente teria transgredido os ar gos 2º e 7º da
Lei Distrital nº 4.092/2008. A penalidade cominada no auto de infração e man da na decisão
recorrida, prevista no art. 16, inciso I, da referida lei, foi a de advertência para que cesse o dano
imediato e tome providências a ﬁm de se adequar a lei distrital n° 4.092/2008 no prazo de 30 (trinta)
dias.
Devidamente no ﬁcado, o autuado interpôs recurso tempes vo dirigido a esta
Secretaria de Estado para julgamento em 2ª instância, nos termos do ar go 60, da Lei nº41/89. Foi
arguido pela recorrente o seguinte: (a) que as medições realizadas não condizem com a realidade,
pois a área em que a recorrente desenvolve suas a vidades é próximo à Quadra Central de
Sobradinho-DF, localidade conhecida por inúmeras lojas que u lizam de autofalantes e disposi vos
sonoros sendo que o medidor u lizado captou sons alheios aos produzidos; (b) que dos autos somente
se encontram os valores das medições, mas não tem o registro do medidor, ou qualquer prova cabal
que demonstre que os valores efe vamente medidos foram aqueles que constam no presente
processo, razão pela qual impugna os valores lançados como do medidor; (c) que a alegação de que
teria infringido o art. 2º da Lei Distrital com perturbação do sossego e do bem estar-público da
população não pode prosperar na medida em que falta a comprovação de que teria havido de fato tal
perturbação sendo que deveria o agente ter u lizado todos os meios de prova como depoimentos de
testemunhas, vídeos com áudio e demais mecanismos para demonstrar que estaria havendo uma
perturbação do sossego e (d) que o auto de infração e a decisão também são absolutamente nulas,
tendo em vista que determinou a realização de obras para isolamento acús co previsto em lei, porém,
sequer discriminou quais seriam os pontos em que seriam necessárias obras.
É o relatório.
Parecer 200 (14071265)
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II – FUNDAMENTAÇÃO:
As razões apresentadas no recurso não devem prosperar.
O controle da poluição exercido por meio da a vidade ﬁscalizatória encontra-se
lastreado em norma local específica, no caso a Lei Distrital nº 4.092/2008.
A ra o legis da norma de controle da poluição (Lei Distrital nº 4.092/2008) é proibir a
perturbação do sossego e do bem-estar público pela emissão de sons e ruídos em níveis máximos de
intensidade fixados nesta lei, de modo que não se mostrem ofensivos ou nocivos à saúde, à segurança
e ao bem-estar de todos.
A infração que ensejou a autuação do requerido foi classiﬁcada como leve e a
penalidade de advertência guarda o devido grau de proporcionalidade, na medida em que foi
determinado apenas que o recorrente cesse o dano imediato e tome providências a ﬁm de se adequar
a lei distrital n° 4.092/2008, desta forma, é descabida a argumentação do requerido de que o auto de
infração e é nulo, por ter determinado a realização de obras para isolamento acús co sem discriminar
quais seriam os pontos das obras, basta uma simples leitura para veriﬁcar que a penalidade da
autuação determinou meramente o cumprimento do disposto na legislação vigente.
Alega o requerente que no local onde se situa sua propriedade possuem inúmeras lojas
que u lizam auto-falantes e disposi vos sonoros sendo que o medidor u lizado captou sons alheios
aos causados por ele.
Evidencia-se que os ruídos emi dos a ngem diretamente uma área residencial, o que
caracteriza a consumação das infrações impostas a requerente, descritas na Lei Distrital nº
4.092/2008. Neste sen do, há que se esclarecer que é desconsiderado o chamado ruído de fundo
quando da medição dos decibéis.
Desta forma, é improcedente a argumentação do requerente de que os ruídos que
incomodam os moradores não são provenientes apenas do seu estabelecimento, uma vez que, ao
comparecer ao local a auditora ﬁscal constatou irregularidades pra cadas pelo estabelecimento e
lavrou o presente auto de infração.
Nestes termos, importante destacar que a manifestação da auditora ﬁscal, que é um
agente público, goza de presunção de legalidade, de legitimidade e veracidade.
Caberia ao autuado o ônus da prova contrária, o que não ocorreu, visto que o
requerente não apresentou nenhum argumento fá co ou prova documental que atestasse a
impropriedade da autuação, quanto ao equipamento causador dos ruídos, de modo a ensejar o seu
cancelamento.
Desta forma, muito embora o requerido alegue não ser o único responsável pela fonte
causadora dos ruídos, este, não apresentou nenhum documento que comprove suas alegações. Assim,
ante a legalidade da declaração da auditora ﬁscal, tem se por verdade as informações constantes do
Auto Infração em comento e no devido Relatório de Vistoria.
Oportuno destacar que o relatório de vistoria acostado aos autos descreve notadamente
o ambiente em que se constatou o ruído, ao aﬁrmar que a fonte proveniente dos sons era de um motor
de refrigeração do Comércio de Carnes Super Bom.
O auto de infração lavrado em face da recorrente atende aos requisitos formais
dispostos no art. 56 da Lei Distrital nº 41/1989, além de ter sido devidamente subsidiado pelo
Relatório de Auditoria e Fiscalização, não apresentando vícios que possam acarretar-se a nulidade.
A piﬁcação encontra-se descrita nos ar gos supramencionados com a devida
exposição das condutas consideradas proibidas, as quais se estabeleceu a devida sanção. Desta feita,
Parecer 200 (14071265)
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não restam dúvidas quanto ao ilícito administra vo aqui deba do, qual seja, poluição sonora. É
incontestável a inexistência de omissão ou qualquer ausência de informações no auto de infração.
No que diz respeito aos critérios u lizados pela autoridade de ﬁscalização para realizar
a medição dos ruídos, observa-se, a par r da análise do Relatório de Vistoria, que os procedimentos
de medição seguiram as disposições das Normas ABNT 10151 e 10152, fazendo-se considerações de
natureza técnica, com a aﬁrmação da agente autuante de que o processo de medição dos ruídos
seguiu as referidas normas técnicas. O equipamento de medição foi descrito, qual seja decibelímetro
marca Svantek, Modelo SVAN 955, po 1, digital, assim como o local da infração, o ponto de medição
e o horário de duração do ruído aferido.
Desta feita todos os documentos comprobatórios estão acostados ao feito. Logo, é
improcedente e infundada a argumentação de que constam apenas os valores das medições, sem
conter o registro do medidor, ou qualquer prova que demonstre os valores medidos.
O que se buscou com a autuação foi garan r que a cole vidade fosse resguardada dos
efeitos da poluição sonora, evidenciando-se, desta forma, a ﬁnalidade do ato, uma vez que foi dirigido
ao interesse público indicado na lei.
Portanto, improcedem os pleitos do recurso, razão pela qual esta Assessoria Jurídico
Legislativa manifesta-se no sentido de que se mantenha incólume a decisão recorrida.
A materialidade da infração foi suﬁcientemente comprovada, uma vez que houve
transgressão das disposições constantes dos ar gos 2ºe 7°, da Lei Distrital nº 4.092/2008. A autoria
restou incontroversa e a responsabilidade pela conduta deve ser imputada ao recorrente. Já a
penalidade aplicada teve a sua escolha circunscrita à esfera de discricionariedade reservada à agente
autuante, guardando o devido grau de proporcionalidade.

III – CONCLUSÃO:
Diante do exposto, esta Assessoria Jurídica manifesta-se no sen do de que a
autoridade julgadora CONHEÇA e NEGUE PROVIMENTOao recurso, conﬁrmando a Decisão nº
782.001.960/2017 – CIJU/IBRAM, proferida em 1ª instância, para manter a penalidade advertência.
É o parecer que, s.m.j., encaminhamos a Vossa Senhoria.
RAQUEL MENDONÇA E SILVA MONTEIRO
Assessoria Jurídico Legislativa

De acordo.
Acolho o parecer exarado pela Assessoria desta AJL, que pugnou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso interposto, mantendo a Decisão nº 782.001.960/2017 – CIJU/IBRAM, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Encaminhe-se ao Gabinete do Secretário solicitando conhecimento e deliberação, nos
termos do art. 60, da Lei Distrital nº 41/1989.

DANIEL AUGUSTO MESQUITA
Assessoria Jurídico Legislativa
Chefe
Parecer 200 (14071265)
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Documento assinado eletronicamente por DANIEL AUGUSTO MESQUITA - Matr. 272357-3,
Chefe da Assessoria Jurídico-Legislativa, em 23/10/2018, às 17:33, 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= 14071265 código CRC= DF063EDA.
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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 134/2018 - SEMA/GAB/AJL

Fica o autuado, COMÉRCIO DE CARNES SUPER BOM LTDA
, ou seu representante legal,
NOTIFICADO de que esta Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Distrito Federal/SEMA, em 2ª
ins tâ ncia , CONHECEU e NEGOU PROVIMENTOao recurso, conﬁrmando a Decisão nº
782.001.960/2017 – CIJU/IBRAM, proferida em 1ª instância, para manter a penalidade de advertência.
É facultada a interposição de recurso ﬁnal para o Conselho de Meio Ambiente do
Distrito Federal – CONAM/DF (protocolado na Secretaria de Meio Ambiente, situada no SBN – Setor
Bancário Norte, Quadra 02, Lote 09, Bloco K, Ed. Wagner, 3° subsolo), conforme o disposto no
parágrafo único do art. 60 da Lei Distrital nº 41/1989, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data do
recebimento da presente notificação.

Atenciosamente,
FELIPE FERREIRA
Secretário de Estado de Meio Ambiente do Distrito Federal

PARA
COMÉRCIO DE CARNES SUPER BOM LTDA
Q 2, CONJUNTO E, LOTE 41, SRL – PLANALTINA
BRASÍLIA/DF
CEP: 73.350-205
Documento assinado eletronicamente por FELIPE AUGUSTO FERNANDES FERREIRA Matr.1668169-X, Secretário(a) de Estado de Meio Ambiente, em 30/10/2018, às 16:42,
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= 14071349 código CRC= 99760C14.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL
Assessoria Jurídico Legislativa
Brasília-DF, 19 de outubro de 2018

Decisão SEI-GDF n.º 134/2018 - SEMA/GAB/AJL

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL,
no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 105 da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com o
art. 60 da Lei Distrital nº 41, de 13 de setembro de 1989 e com o art. 55 do Decreto Distrital nº 37.506,
de 22 de julho de 2016, adotando como razão de decidir o parecer exarado pela Assessoria Jurídico
Legislativa desta Secretaria, no âmbito do processo nº 0391-001849/2016, relativo ao Auto de Infração
nº 6962/2016, lavrado em desfavor do COMÉRCIO DE CARNES SUPER BOM LTDA
, por transgressão
dos ar gos 2º e 7º da Lei Distrital nº 4.092/2008 (emissão de ruídos acima dos níveis permi dos em
lei), DECIDE:

I – CONHECER e NEGAR PROVIMENTOao recurso interposto, conﬁrmando a Decisão nº
782.001.960/2017 – CIJU/IBRAM, proferida em 1ª instância, para manter a penalidade de advertência.
A penalidade aplicada encontra-se prevista no art. 16, inciso I, da Lei Distrital nº 4.092/2008.
II – NOTIFICAR o recorrente do julgamento e de sua fundamentação, bem como do prazo de 05 (dias),
a contar da data da ciência da presente decisão, para a interposição de recurso ao Conselho de Meio
Ambiente do Distrito Federal – CONAM/DF, com fulcro no parágrafo único do art. 60 da Lei Distrital nº
41/1989.
III – Publique-se e notifique-se.
FELIPE FERREIRA
Secretário de Estado de Meio Ambiente do Distrito Federal

Documento assinado eletronicamente por FELIPE AUGUSTO FERNANDES FERREIRA Matr.1668169-X, Secretário(a) de Estado de Meio Ambiente, em 30/10/2018, às 16:42,
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= 14071488 código CRC= AFA704C7.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL
Gabinete
Brasília-DF, 31 de outubro de 2018

Despacho SEI-GDF SEMA/GAB

À Assessoria Jurídico Legislativa - AJL,
Res tuímos os autos, após assinatura da No ﬁcação SEI-GDF n.º 134/2018 SEMA/GAB/AJL 14071349 e da Decisão SEI-GDF n.º 134/2018 - SEMA/GAB/AJL 14071488, para
demais providências.

SAULO DE SOUZA ROCHA
Chefe de Gabinete
Documento assinado eletronicamente por SAULO DE SOUZA ROCHA - Matr. 273081-2, Chefe de
Gabinete, em 31/10/2018, às 14:42, 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= 14521073 código CRC= A95D909B.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL
Assessoria Jurídico Legislativa
Brasília-DF, 07 de novembro de 2018

Carta SEI-GDF n.º 85/2018 - SEMA/GAB/AJL

SOBRADINHO COMERCIO DE CARNES SUPER BOM LTDA.
QUADRA 02 CONJ E LOTE 41-SETOR RESIDENCIAL LESTE -PLANALTINA - DF
CEP - 707505 -43

A SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL - SEMA atua,
por força do artigo 60, da Lei 41/1989, como instância recursal das decisões do Instituto Brasília
Ambiental (IBRAM) em processos administrativos decorrentes da emissão de autos de infração
ambiental.
A Lei Federal 10.650/2003 determina que deverá ficar disponível ao público a listagem com os
“autos de infrações e respectivas penalidades impostas pelos órgãos ambientais”. A SEMA
publica em seu site oficial (www.sema.df.gov.br), no item Sema em ação/Decisões sobre
autos de infração, as decisões tomadas em função de recursos a ela direcionados, em
atendimento à transparência e publicização de seus atos.
Para que possa acessar a decisão nº 134/2018 , escreva no URL do seu computador conectado
à web este endereço: https://goo.gl/WJrKdH diferenciando sempre letras maiúsculas e
minúsculas, bem como caracteres especiais. Uma vez acessado o site clique no link DECISÃO
SEI-GDF 134/2018

Atenciosamente,

DANIEL AUGUSTO MESQUITA
Assessoria Jurídico Legislativa
Documento assinado eletronicamente por DANIEL AUGUSTO MESQUITA - Matr. 272357-3,
Chefe da Assessoria Jurídico-Legislativa, em 08/11/2018, às 09:47, conforme art. 6º do Decreto
n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
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Correspondência Eletrônica - 14809040
Data de Envio:
07/11/2018 14:38:36
De:
SEMA/Assessoria Jurídico Legislativa <ajl@sema.df.gov.br>
Para (com cópia oculta):
comunicacaosema@gmail.com
Assunto:
DECISÃO PARA PUBLICAR NO SITE DA SEMA
Mensagem:
DECISÃO DE N° 134/2018 PARA PUBLICAR NO SITE DA SEMA.

Correspondência Eletrônica SEMA/GAB/AJL 14809040
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JH878546895BR
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
26/11/2018 13:50 BRASILIA / DF
26/11/2018
13:50
Objeto entregue ao destinatário
BRASILIA / DF
26/11/2018
08:44
Objeto saiu para entrega ao destinatário
BRASILIA / DF
21/11/2018
A entrega não pode ser efetuada - Endereço incorreto
12:21
BRASILIA / DF Objeto sujeito a atraso na entrega ou a devolução ao remetente
19/11/2018
15:56
Objeto postado
BRASILIA / DF
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COMÉRCIO DE CARNES SUPER BOM LTDA. EPP, firma
estabelecida nesta Capital, na Quadra 12 - CL 09 - Sobradinho-DF, portadora
do CNPJ n. 08.191.186/0001-15, neste ato representada por sua sócia
proprietária MARIA APARECIDA PEREIRA, brasileira, empresária, separada
judicialmente, residente e domiciliada nesta Capital, à Quadra 13 - Conjunto
“B” - Casa 32 - Sobradinho-DF, portadora da Carteira de Identidade n.
602.002 - SSP-DF e CPF n. 504.227.821-49, vem à presença de V. Senhoria,
nos autos do processo em epígrafe (Processo n. 391.001.849/2016 - Auto de

Infração

Ambiental

n.

6962/2016

-

Notificação

n.

782.001.960/2017

CIJU/IBRAM) que lhe move o INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS

REcuRsos HiDR|cos Do D|sTR|To FEDERAL - BRASILIA A|v|B|ENTA|_
(IBRAM), com fulcro no art. 58 do Decreto Distrital n. 37.506/2016 e art. 60 da
Lei Distrital n. 41/1989, interpor RECURSO, contra a decisão que negou
provimento o recurso e manteve a decisão que julgou procedente o Auto de

Infração n. 6962/2016, pelos seguintes fatos e fundamentos:
DA TEMPESTIVIDADE

Inicialmente convém observar que o presente recurso e
tempestivo, na medida em que interposto dentro do prazo de 5 (cinco) dias a
que alude o art. 58 do Decreto Distrital n. 37.506/2016.

Recurso Auto de Infração Ambiental n. 6962/2016 (15795455)
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A Decisão que negou provimento ao recurso da Peticionãria
foi recebida no dia 26/11/2018 (segunda-feira), iniciando-se o prazo para
recurso em 27/11/2018 (terça-feira), assim, o prazo final par a interposição de
recurso é o dia 03/12/2018 (segunda-feira), tudo em conformidade com a lei
processual que determina que o prazo se inicia no dia útil subsequente ao
recebimento da notificação, evidenciando que o recurso foi interposto dentro do
prazo legal.

_siNTEsE Do PRocEssQ
A Recorrente foi
procedimento

administrativo

iniciado

notificada de que em virtude de
por Auto de

Infração Ambiental

6962/2016, em que teria sido constatada suposta irregularidade com a emissão
sonora, culminando com decisão da Câmara de Instrução e Julgamento CIJU/IBRAM, no sentido de aplicar ã recorrente a pena de advertência.
Segundo consta dos autos, a Recorrente teria praticado
irregularidade consistente em perturbação do sossego e bem estar público pela
emissão de sons e ruídos (art. 2° da Lei Distrital n. 4.092/2008), ultrapassando
o nivel máximo de medição sonora permitido (art. 7° da Lei Distrital n.
4.092/2008).
lrresignada, a Recorrente interpôs recurso para o Secretário
de Estado de Meio Ambiente do Distrito Federal, o qual conheceu do recurso,

mas negou provimento.
Contudo, a decisão recorrida não merece prosperar sob
nenhum enfoque, tendo em vista que seu douto prolator não fundamentou
adequadamente a decisão, sendo certo ainda que a referida punição não
prospera sob nenhum enfoque, tendo em vista que a Recorrente não produz
som excessivo, e as provas contidas nos autos não demonstram de forma
segura qualquer irregularidade imposta, razão pela qual a reforma da decisão
proferida é medida que se impõe.

Recurso Auto de Infração Ambiental n. 6962/2016 (15795455)
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DO MÉRITO - REFORMA DA DECISÃO

Ocorre que, em que pese as alegações de irregularidades
lançadas no Auto de Infração n. 6962/2016, inexistem as irregularidades
apontadas nos autos, sendo que jamais houve qualquer tipo de poluição
sonora ou infração legal, fato que não foi adequadamente observado pelos
Juizos inferiores.
Fato é que a Recorrente não utiliza dispositivos de
autofalantes em volume excessivo, muito menos voltado para ambiente
externo, sendo que sempre prezou pela utilização de som em volume
moderado e sem prejuizo para o meio ambiente ou para os pedestres
passantes, não havendo que se falar em qualquer tipo de perturbação do
sossego e bem-estar público.
Ora, da análise da decisão, verifica-se que em nenhum
momento ficou constatada qualquer prova de perturbação do sossego,
especialmente porque a Recorrente jamais foi alvo de qualquer tipo de
reclamação ou procedimento policial por perturbação, o que faz cair por terra o
argumento de que haveria algum tipo de perturbação.
Se inexiste elementos que demonstrem minimamente a
perturbação do sossego, não há que se falar em aplicação de qualquer sanção,
especialmente, sob pena de se penalizar a Peticionária sem cometimento de
infração.
Noutro giro, as medições realizadas não condizem com a
realidade, na medida em que a área em que a Recorrente desenvolve suas

atividades é próximo à Quadra Central de Sobradinho-DF, localidade
conhecida por inúmeras lojas que utilizam de autofalantes e dispositivos
sonoros.
Na referida área encontram-se outras lojas, como Star
Móveis, Ponto Frio, Tesoura de Ouro, Magazine da Econômia, todas lojas que

Recurso Auto de Infração Ambiental n. 6962/2016 (15795455)
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desenvolvem suas atividades na área do comercio e utilizam de dispositivos
sonoros como método de divulgação de produtos e captação de clientes.

Ainda, o Açougue 3R Carnes e Frios, bem como a Pizzaria
São Paulo cotidianamente fazem uso de carros de som que transitam nas
proximidades da loja da Recorrente, com volume excessivamente acima do
normal, fazendo uso de locutor e músicas que influenciam em toda a área.
Ora, em que pese o parecer ter tentado desconstituir o ruido
de fundo, ê certo que se limitou a dizer que o aparelho medidor não captaria
ruído de fundo, quando na realidade ê de conhecimento notório que os ruídos
provocados por outros elementos, interferem diretamente na medição
reahzada.
É fácil constatar que o medidor utilizado captou sons alheios
aos produzidos pela Recorrente, o qual, repita-se, encontra-se dentro da
normalidade e dos limites legalmente impostos, sendo certo que toda a
produção sonora das lojas retro mencionadas contribuiram para alteração de
resultados da medição realizada.
Além disso, nos autos somente se encontram os valores das
medições, mas não tem o registro do medidor, ou qualquer prova cabal que
demonstre que os valores efetivamente medidos foram aqueles que constam
no presente processo, elemento que foi desconsiderado pelo prolator da
decisão e somente revela a ausência de provas da infração.
Diante disso, força ê concluir que a Recorrente jamais
praticou qualquer infração bem como inexiste a pretensa o infringência ao art.
2° da Lei Distrital com perturbação do sossego e do bem estar-público da

população, na medida em que falta a comprovação de que teria havido de fato
tal perturbação.

Conforme já ressaltado, a questão da perturbação trata-se
de um elemento absolutamente subjetivo, que depende de prova cabal, não

podendo a autoridade autuadora simplesmente presumir que estaria havendo

Recurso Auto de Infração Ambiental n. 6962/2016 (15795455)
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perturbação social para lançar tal infração, o que não foi observado na decisão
que ora se recorre.
Deveria o agente ter utilizado todos os meios de prova como
depoimentos de testemunhas, videos com áudio e demais mecanismos para
demonstrar que estaria havendo uma perturbação do sossego, situação essa
que não ressai dos autos e nem poderia ser diferente, uma vez que a
recorrente

sempre

respeitou

as

normas

de

meio

ambiente

e

nas

eventualidades que utilizava mecanismos sonoros presou pela moderação.
Portanto, fica claro que a decisão foi proferida sem qualquer
lastro probatório, o que demonstra sua total fragilidade e necessidade de
reforma por esta instância superior para determinar a exclusão da penalidade e
para julgar improcedente o Auto de Infração.
Desse modo se mostra inconteste que a Recorrente jamais
praticou as irregularidades apontadas, bem como as medições efetivadas estão
viciadas na medida em que influenciadas por produção sonora de outros
estabelecimentos comerciais.

Dos REo_uE_R||v|ENTc_›§

Assim, em face de todo o exposto, requer a V. Sa. se digne
conhecer e dar provimento ao presente Recurso, para, melhor examinando os
autos, reformar a decisão recorrida e julgar improcedente o Auto de Infração,
afastando-se por consequência a aplicação da sanção administrativa de

advertência, tendo em vista que jamais houve qualquer irregularidade,
conforme sobejamente demonstrado.

Requer, ainda, o recebimento do presente recurso no efeito
suspensivo, para suspender a exigibilidade da penalidade.
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Se o Conspicuo Julgador proceder assim, terá feito, como
espera, o que costuma fazer, distribuido Justiça, tal qual a esta deve ser

distribuída, e respeitando os principios norteadores da Administração Pública.
É o que espera a Recorrente certa que obterá um
pronunciamento dessa natureza, por ser da mais inarredável JUSTIÇA!!!

Termos em que,
pede deferimento.
Brasilia-DF, 29 de novembro de 2018.
fi 2,1-

¡

¡

(52 ff

Q<Ê C|O DE CARNES SUPER BOM LTDA EPP
MARIA APARECIDA PEREIRA SÓCIA-ADMINISTRADORA
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TRA' O E .NlTlTU'li iii' SOCIEDADE'
COCIODECARNESSUPER:1\¶ TDA

Os abaixo assinados, MARIA APARECIDA PEREIRA,
brasileira, separada judicialmente, comerciante, natural de
Cambuquira/MG,
em 05103/1§§j, ﬁlhštﬂde Maria José
Pereira, CPF n° 504.227.821-49, portadora da Cmteira de

l
O

Identidade RG 11° 602.002 SSP/DF, expedida em 12/ ll/ 1990,

J

residente e domiciliada na Quadra 113, Conjunto B, Casa 32, CEP:
73.040-132 e WILSON DE SOUSA FERREIRA, brasileiro,
solteiro, comerciante, natural de Planaltina-GO, nascido em
25/3/1965, ﬁlho de José de Sousa Ferreira e Maria Martins
Borges, CPF n° 417.926.451-04, portador da Carteira de
Identidade RG 11° 1.038.153 SSP/DF, expedida em 19/1/1996,
residente e domiciliado à SRNA Quadra 2, Conjunto G, Casa 26,

Planaltina/DF, CEP: 73.350-207 (art. 997, I,CC/2002),
constituem entre si uma sociedade limitada, mediante as
seguintes cláusulas:
1'- A sociedade girará sob o nome empresarial de COMÉRCIO
DE CARNES SUPER BOM LTDA o'es=tiet'á-“sede na Quadra 12, CL 9-

S0brad¡nholDF, CEP: 73.011-025. (art.997, II, CC./2002)

”

2'- O capital social será R$ 20.000,00 (vinte mil reais), dividido
em 20.000 (vinte mil) quotas no valor nominal .de R$ 1,00 (hum real), cada uma,
integralizadas, neste ato em moeda corrente do Pais, pelos sócios:

MARIA APARECIDA PEREIRA.......... ..........1s.000 qmmz..............as 13.000,00
WILSON DE soUsA
.........
qwms..............as 2.000,00
(az-¢.9a1,m. cc/2002) e (az-z;"»1.0ss, cc/2002)
3'- O objeto será Comênio varejista de carnes bovina, suína,
frangos, peixes, embutidos e artigos de supermercado.
4'- A sociedade inicima suas atividades em 20 de Fevereiro de

2006 e seu prazo de duração é in;ietenninado.(art.997, II, CC/2002).
5'- As quotas são indivisiveis e não poderão ser cedidas ou
transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio a quem ﬁca assegurado, em
igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à
venda, formalimndo, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.(art.
1.056, art. 1.057, CC/2002).
,.z~u
11

.q
A

Q
..`,

rf 1-"'_~

._- ¬_.~r"_§; L

6'- A rmponsabilldade de cada sócio é restrita ao valor de suas ii” lg
1+

quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital
1.052, CC/2002).
7'- A administração da sociedade caberá aos sócios MARIA

APARECIDA' PEREIRA fz WILSON nn soUsA FERREIRA, z ~ azsmafâe EM
coN.mNTo E/oU SEPARADAMENTE, com poderes e anita çõe ,de gerência,
aos quais ﬁcam autorizados c uso do nome empresarial, vedado no entanto, W
. atividades estranhas m

dos

social ou assumir obrigações seja em

vorde -1 -

_

V

É , 'Ê ,
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virtude. de condenaçao criminal, ou por se encontrarem sob os efeito delaszﬂä enufftfﬂteíﬁff -«wii-*

ede. ainda que temporariamente, o acesso a cargos publicos, ou por crime a tmentar,
de prevaricaçtäo , peita ou suborno, concussäo, pec¿plato,_oq conufs-,a ecogzomia popular,
contra o sistema Financeiro nacional, contra xiorpias de 'defesas §l_a§concoti*êricia, contra
li.: '1 eiaçoes de consumo, Fé pública, ou a propriedade.(art. 1.011, õ 1", C(Í.f'2002.).

ii

*-ii:

-"""

'Is-il.-.áuﬂﬂ

__

.-›¡ .

.
I 'u_\
ul*

'*"'-. .r
:z F:
'Q
.‹.-

v

5

1-'no-_

l

L-1";

"'°-'-=.P|-.‹'\v-t. .ﬂ.¶›

Ú

l

9*'- Nos quatro meses seguintes ao término do exercicio social,

‹

l

os sócios deliberarão sobre as contas e designaräo administrador (es) quando for 0
casolarts. 1.071 e 1.072, § 2” e art. L078, (`(Í!2002).

1'

l0*`- A sociedade poderá. a qualquer tempo, abrir ou fechar filial

ou outra dependência. mediante alteração contratual assinada por todos os socios.
-4
`

1l"- Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada
mensal, a titulo dd “pró- labore”. observadas as disposições regulamentares pertinentes.

'HIP'

:-

I

12*-› Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade
continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possivel
ou inexistindo interesse destes ou do (si) sócio (s) remanescente (s), o yalor de seus
haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data
da resolução. verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em
outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sÓcio(:irt. 1.028 e art.
1.031, C(Í.i2002).
.','

"_"-`q

13”- Ao término da cada exercicio social, em 31 de dezembro , o

administrador prestará contas justiﬁcadas de sua administração, procedendo à
elaboração do inventêiric, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico,
cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art.
l.06S, CC/2002).
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14“- Fica eleito o tbro de Brasilia/DF para o exercicio e 0

cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.
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E por estarem assim justos e contratados assinam o presente
instrumento Q 4 (quatro) vias.
2'

f'

*-_ ._-_,_M/0
aﬁff

f ~ Bras|l:a~DF,
I de l`‹:\'ere1ro
de 2006.
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JH878551895BR
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 destinatario

5-.-xš

I

Objeto entregue ao destinatário
28/11/2018 14:35 BRASILIA/ DF

~f2â::›1a

23.5
A

JP'

Objeto entregue ao destinatario
I

Í 41 i ÍÊ :J:M

8 I*'<ÍzfÍX

U/ mw
‹"/É

23.1'

-.-.-A

às í;:›1@f

M z;.> os
vwvà

Objeto saiu para entrega ao destinatário
%`?ﬁš1š¡*«.š5iš...š;>›, z' í.`3š`f-`
.-.¬.›.-,-z\-»-.-.¬,.›.-zw»-_-.-H›.-. -.›..,.,..-‹-,..`.,.,`,_.j.,.,..,.._.

.,.`.q.‹.‹.,..._._.,._,.,.‹.,.,._.

._..‹.,._.,«..,.V._.,~›.._.,.,_.

.,.›\..

.,....,_...,....

.

1529 É Êš

Objeto postado
šãíëíêüfšiãuiâ 1'

I'
I

PREENCHERCOM LETRADE FORMA

E

DESTINATÁRIO DO OBJETO I DESTINATAIRE

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RA/SON SOC/ALE DU DESTÍNATAIRE

/

z..

_

Í

À 1-IÚ

IDIÊJ

iÇ^d

I

1

ILITID A1

1

1

ENDEREÇO /ADRESSE
._ - _ ~_ . _?

ICONLJUI
Qi lei ILIOITEI
c P/cooeposmt
c|oAoE/LocAurE

”=I5-35›O‹›zQ0.5

P'Lzr~Ii.›

ILILJI

ISIKI-1
uE

_*

8-

\

4

'

I

1

' '

__-

-Wu; Q,«A(5 AJI.,
' I

ICÁRIMBQ DE ENTREGA
uN| T.¿¡.,,, mo

.

'_Ií*ÍÍ

B

¿ 5” /if / /Ê

I-L'

RECEBEDOR/ÓRGAO EXPEDIDOR `

SIGNATURE DE L'/IGENT ›-I.t~«:u
'fe I, I.z‹.<«.H » '. 'JJ:¬ ~.=.~...'.Q ». ¡-«Q

<;§>

6

'ff

\
I

U

-`,¬ I Ar;-.¿.‹\f\
' ^'1'¡I‹I»I^ Cm' - .
HC `\‹\‹ÊI iI.."›\" _ ÍL..I.i`ÍI^Jf¡I\Íf:
lv'

1.3.1

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO I ADRESSE
RET RDAN
?524oOè03-0
|=co4ô3/ 16

E VERS

"
,

`

, ¬ T

-LUI?/~ (35KÔ

'59X

I

J'

"`

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

Aviso de Recebimento (AR) (16609557)

_

N

1

.

E

.D

1 .'°.'- .fl id/ 'u

2 ~@ mw em

RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO/
/\z~._¬.~
¡`~‹.¿~' LT

'

*_

Q

if JI-

N° DOCUMENTO DE_IDENTIFIC/XÇÃO DO

1

11

[:IsEGuRAoo/VALEURDECLARE
DATA DE RECEBIMENTO* O
oATE DE 1.|vRA¬r1oN

DOR Í NOM LIS/BLE DU RÉCEPTEUR

z

1

|:| PRIORITÁRIA/ PR/ORITAIRE

WL

EGIVEL DO RECE

1

jjizms

°

NOM

1

NATUREZA DO ENVIO / NÁTURE DE LÉNVOI

?w~u.vv «®°°IJ€~ ä‹›v›‹›/I¿‹›f1®I/W»
Âﬁil I

1

D

DECLARAÇ/-\O DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / D/SCRIMINACION

F Assm URA oo REcEaEooR 1 SIGNATURE ou RECEPTEURO I

11 1
PAis/Pzws

SEI 0391-001849/2016 / pg. 78

114 × 186 mm

http 5; //www 2 . correios - com - br/sistemas/rastrea mento/newprint.cfm

20/1 2/201 8

'

.iHaTa5s1a95BR

.
- ' '
' t "o indice qUa"d° 3 SIt.uaÇã° oco" '
' ' eai da entrega. quando
eu representa
mas sim
os rdados fora m
0 h°'á"°
apresentado
no historico
dodoOWIEDEÊ
10 e do SEDEX Hoje, em que ele
o horario
.
caso
S
recebidos pelo sistema. GXCBÍO 0°

I.. .

Objeto entregue ao destinatário
Objeto entregue ao destinatário
28/11/2018 14:35 BRASILIA/ DF

1‹i*Í:`2r'Ê›ÊQGIÊ
šš A ÉÉÊ I š A if.) F*

Objeto entregue ao destinatário
_
- para entrega 3° destinatário
Objeto
saiu

šiššíšííi-':ššIš...šé'3z 5 í.ÊF'
`___”_,,_,›.,.,U._

_

.M.,.,-_-¬›\-_----'H'-'-'

"

Objeto postado

â'›3â1â:,A.f?z;êê.»êA DE

AVISO DE
RECEBIMENTO
AVIS ONG

BRE

JH 87855189 5 BR

DATA DE PosTAcEivi /DATE DE DEPÓ 1.
«

À-'A

.

P.

if* z

l..z.

'sa

.

I; 1/ 1* if.
J

f~

/-

'G

iv.
b'

TENTATIVAS DE ENTREGA/ TENTATIVES DE LIVRAISON

&

-›.v_\.,y:i!"

Pv

UNIDAD __DE POSTAGEM / BUREAU -' DEPÓT
4

.

C

7%

.

_

I

t-

v'
gy

1;, ‹~\. f›-1 ¡ .r'-.

4
,

,

.

‹

' ‹;.~

_

«

,zw

ff,›

Â

...,zﬂ"' `

PREENCHER COM LETRA DE FORMA
NOME OU RAZÃO SOCIAL DO REMETENTE / NOM OU RAISON SOC/ALE DE UEXPÉDITEUR
T

Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA
Assessoria Jurídico-Legislativa
SBN - Setor Bancário Norte, Quadra 02, Lote 09, Bloco K, Ed. Wagner 3° subsolo

DEvoi.uçÃo
ENDEREçPARAo

RETouR

CEP 70040-976
CAIXA POSTAL 9596

iaRAsii.'

I I/ /Il EIIJLI-LIÚU

https://vvvvw 2 correios com br/sistemas/rastreamento/neWID rint.cfm

Aviso de Recebimento (AR) (16609557)

SEI 0391-001849/2016 / pg. 79

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL
Gabinete
Assessoria Jurídico Legislativa
Brasília-DF, 29 de janeiro de 2019

Despacho SEI-GDF SEMA/GAB/AJL

Senhor Secretário,
Encaminho o recurso interposto pelo autuado.
Sugiro o recebimento do mesmo e o encaminhamento para julgamento pelo
CONAM/DF.
Por entender suﬁcientes os fundamentos da decisão recorrida, sugiro que não seja
exercido o juízo de reconsideração.
DANIEL AUGUSTO MESQUITA
Assessoria Jurídico Legislativa
Chefe

De acordo.
Remeta-se ao CONAM/DF para julgamento.
JOSÉ SARNEY FILHO
Secretário
Documento assinado eletronicamente por DANIEL AUGUSTO MESQUITA - Matr. 272357-3,
Chefe da Assessoria Jurídico-Legislativa, em 30/01/2019, às 08:00, 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 José Sarney Filho, Secretário(a) de Estado de Meio
Ambiente, em 31/01/2019, às 11:10, 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= 17703996 código CRC= D85115EB.
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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, 02 de julho de 2019

Despacho SEI-GDF SEMA/SUEST/CCOF/DICOL

Senhores Conselheiros da CJAI,
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 Secretaria de Obras do DF na CJAI/CONAM/DF, em subs tuição ao Processo nº 0391-001085/2013,
devolvido por suspeição, conforme MEMO 23968888.
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 02/07/2019, às 10:03, 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= 24581410 código CRC= EC03C08F.
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