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INSTRUÇÃO Nº 284, DE 13 DE MARÇO DE 2020
O DIRETOR-GERAL ADJUNTO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL,
no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 101, Inciso IV do Regimento Interno, aprovado pelo
Decreto nº 27.784 do Detran/DF de 16 de março de 2007, tendo em vista o disposto na Instrução
363/2011 e na Instrução 871/2019, resolve:
Art. 1º Recredenciar pelo período de 12 (doze) meses o(a) SCANIA ADMINIST DE CONSORCIOS
LTDA, CNPJ nº 96.479.258/0001-91., Processo nº 00055-00014688/2020-40, a partir da data da
assinatura do termo de obrigações, para o uso de código de gravames financeiros de compra e venda
com Reserva de Domínio, Alienação Fiduciária em Garantia, Penhor de Veículos e Arrendamento
Mercantil ou Leasing, e autorizar o acesso e uso do sistema do Detran-DF, restritos às funções 2550 e
2001, que correspondem ao registro de contratos e à consulta dos registros realizados, conforme a
Resolução 689 de 2017 do Contran.
Art. 2º Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.

VALMIR LEMOS DE OLIVEIRA

INSTRUÇÃO Nº 308, DE 13 DE MARÇO DE 2020
O DIRETOR-GERAL ADJUNTO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL,
no uso das atribuições que lhe confere o art. 9º, incisos XI e XX e o art. 101, inciso IV do Regimento
Interno, aprovado pelo Decreto nº 27.784, de 16 de março de 2007 e considerando o previsto na
Instrução 871, de 29 de julho de 2019, resolve:
Art. 1º Realizar a MUDANÇA DE REGISTRO, conforme dispõe a Instrução deste Detran nº 731/2012,
em virtude da ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA da empresa privada SAMDEL MEDICINA PSICOLOGIA
DE TRÂNSITO LTDA, nome fantasia Clinica SAMDEL, inscrição no CNPJ nº 03.992.709/0001-09,
onde incluem-se as sócias, SILVANA DIAS LIMA, CPF: xxx.160.836-xx; MARIA JÚLIA DIAS LIMA,
CPF: xxx.622.716-xx; e retiram-se: EVANDRO CARLOS GOMES LÔBO, CPF: xxx.111.491-xx e
CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA LIMA, CPF: xxx.027.088-xx, de acordo com a 6ª alteração contratual
registrada na junta comercial. PROCESSO SEI nº 00055-00002972/2020-73.
Art. 2º Esta Instrução entra em vigor na data da publicação.

VALMIR LEMOS DE OLIVEIRA

INSTRUÇÃO Nº 309, DE 13 DE MARÇO DE 2020
O DIRETOR-GERAL ADJUNTO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL,
no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 101, Inciso IV do Regimento Interno, aprovado pelo
Decreto nº 27.784 do Detran/DF de 16 de março de 2007, tendo em vista o disposto na Instrução
363/2011 e na Instrução 871/2019, resolve:
Art. 1º Recredenciar pelo período de 12 (doze) meses o(a) COOPERATIVA DE CREDITO DO NORTE
E NOROESTE DE MINAS GERAIS LTDA, CNPJ nº 00.698.609/0001-86, Processo nº 00055-
00014901/2020-13, a partir da data da assinatura do termo de obrigações, para o uso de código de
gravames financeiros de compra e venda com Reserva de Domínio, Alienação Fiduciária em Garantia,
Penhor de Veículos e Arrendamento Mercantil ou Leasing, e autorizar o acesso e uso do sistema do
Detran-DF, restritos às funções 2550 e 2001, que correspondem ao registro de contratos e à consulta dos
registros realizados, conforme a Resolução 689 de 2017 do Contran.
Art. 2º Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.

VALMIR LEMOS DE OLIVEIRA

INSTRUÇÃO Nº 310, DE 16 DE MARÇO DE 2020
O DIRETOR-GERAL ADJUNTO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL,
no uso das atribuições que lhe confere o art. 9º, inciso II, art. 101, IV do Decreto 27.784, de 16 de
março de 2007, Instrução 871/2019 e com base no art. 263, § 1º, da Lei 9.503/97, de 23 de setembro
de 1997, e no processo administrativo SEI nº 00055-00015377/2020-06, resolve:
Art.1º Cancelar a Carteira Nacional de Habilitação em nome de LEILA ADRIANA CARELLI RUSSI,
CPF nº xxx.648.976-xx, registro 02976347575, Renach DF753286092, emitida em 10/05/2018, por
motivo de fraude cometida por terceiros.
Art. 2º Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.

VALMIR LEMOS DE OLIVEIRA

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E
C I DA DA N I A

SECRETARIA EXECUTIVA
PORTARIA Nº 223, DE 16 DE MARÇO DE 2020

Dispõe sobre medidas temporárias de prevenção à disseminação e ao contágio pelo Coronavírus
(COVID-19) no âmbito da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal.
O SECRETÁRIO-EXECUTIVO, DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO
DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 114, anexo, do Decreto
Distrital nº 34.320, de 26 de abril de 2013, e o art. 1º, incisos I, VII, IX e XXII, da Portaria SEJUS
nº 141, de 5 de julho de 2019, e tendo em vista o que consta do art. 32 do Decreto Distrital nº
39.610, de 1º de janeiro de 2019, e,
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional emitida
pela Organização Mundial da Saúde, em decorrência do Coronavírus (COVID-19);
Considerando o Decreto Distrital nº 40.475, de 28 de fevereiro de 2020, que declara situação de
emergência no âmbito do Distrito Federal, em razão da pandemia do novo Coronavírus;
Considerando os termos do Decreto Distrital nº 40.520, de 14 de março de 2020, e suas alterações,
que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do novo Coronavírus, e dá outras providências;
Considerando a necessidade de se manter a prestação dos serviços públicos;
Considerando que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção de riscos, danos
e agravos à saúde dos servidores e dos empregados públicos que laboram na Secretaria de Estado de
Justiça e Cidadania do Distrito Federal, e dos cidadãos/usuários do serviço de modo geral, a fim de
evitar a disseminação da doença no Distrito Federal; e
Considerando as medidas similares que estão sendo adotadas pelos demais órgãos da Administração
Pública; resolve:
Art. 1º Adotar, no âmbito de todas as unidades administrativas da Secretaria de Estado de Justiça e
Cidadania do Distrito Federal, dos Conselhos Tutelares, das Unidades de Atendimento ao Cidadão -
Na Hora e do Sistema Socioeducativo, as seguintes medidas temporárias de prevenção ao contágio

pelo novo Coronavírus (COVID-19), sem prejuízo da adequada prestação dos serviços e do
funcionamento regular das unidades desta Pasta:
I - adiar a realização de eventos em espaços de uso coletivo, auditórios e salas pertencentes às
dependências da SEJUS/DF;
II - restringir ao estritamente indispensável a realização de reuniões presenciais de grupos de trabalho,
comissões, comitês e assemelhados, devendo ser utilizada preferencialmente a forma de teleconferência
ou outro meio eletrônico;
III - suspender a realização de eventos presenciais de capacitação e treinamento, devendo ser dada
preferência a modalidades alternativas caso o evento não possa ser reprogramado para momento
posterior;

IV - priorizar na realização de trabalhos externos e inspeções in loco, a utilização de meios
eletrônicos, restringindo-se ao estritamente indispensável;
V - vedar a realização de viagens a trabalho e suspender a análise de novas concessões, salvo os
recambiamentos determinados por decisão judicial considerados urgentes e inadiáveis;
Art. 2º Qualquer servidor público, empregado público ou estagiário que apresente febre e/ou sintomas
respiratórios (tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia e prostração, dificuldade para respirar e
batimento das asas nasais) ou que tenha retornado de viagem internacional, nos últimos dez dias,
deverá comunicar à chefia imediata.
§1º Os servidores que pleitearem a concessão de licença médica, para tratamento de própria saúde ou
para acompanhamento de familiar enfermo, deverão realizar os procedimentos para homologação de
seu atestado médico junto à Gerência de Medicina Forense - GEMED da Subsecretaria de Segurança
e Saúde no Trabalho, da Secretaria Executiva e Gestão Administrativa, da Secretaria de Estado de
Economia, definidos pela Portaria nº 69, de 13 de março de 2020.
§2º A Gerência de Saúde do Servidor, da Coordenação de Gestão de Pessoas, da SEJUS/DF, poderá
auxiliar os servidores quando da autuação do referido processo sigiloso a afim de dirimir eventuais
dúvidas, por meio eletrônico ou telefônico.
Art. 3º A Secretaria, por intermédio da Subsecretaria de Administração Geral, recomendará aos
gestores locais que promovam o aumento na frequência de limpeza dos banheiros, elevadores,
corrimãos e maçanetas, bem como solicitem a reposição de dispensadores de álcool gel nas áreas de
circulação, quando necessário.
Art. 4º A Assessoria de Comunicação da SEJUS/DF divulgará por meio eletrônico as comunicações
internas de conscientização dos riscos e das medidas de higiene necessárias para evitar o contágio
pelo COVID-19, com base nos normativos expedidos pelo Governador do Distrito Federal e demais
órgãos competentes.
Art. 5º Fica priorizado o atendimento eletrônico ou por meio telefônico ao público externo, devendo
os casos urgentes o atendimento na forma presencial.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MAURÍCIO ANTÔNIO DO AMARAL CARVALHO

INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA Nº 16, DE 16 DE MARÇO DE 2020
O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL,
com fundamento no art. 26, II, do Regimento Interno do IDC-PROCON/DF (38.927, de 13 de março de
2018), no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei 2.668/2001, e
CONSIDERANDO o Decreto n° 40.520, de 14 de março de 2020 e as recomendações dos órgãos oficiais
de saúde que dispõem sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do novo coronavírus, determina:
Art. 1º Ficam suspensos os prazos de processos administrativos em andamento no IDC PROCON/DF, para
consumidores e fornecedores, pelo prazo de 15 (quinze) dias, sujeito a prorrogação.
§1º O prazo de suspensão não se aplica à Notificação n° 126/2020, de 14 de março de 2020, para a
prestação de esclarecimentos no reajuste de preços por farmácias revendedoras e distribuidoras de álcool
gel e máscaras de proteção respiratória individual;
§2° Exclui-se do prazo de suspensão os expedientes que constem expressamente a não aplicação desta
Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO DE SOUZA DO NASCIMENTO

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

CONSELHO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL
CÂMARA JULGADORA DE AUTOS DE INFRAÇÃO

J U L G A M E N TO S
PROCESSO: 0190-000750/2006; INTERESSADO: CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS
LTDA; PROCURADOR: RIVELINO BRAGA PORTUGUEZ DE SOUZA - OAB/DF 29.718; ASSUNTO :
AUTO DE INFRAÇÃO N.º 1166/2006; RELATOR: PEDRO HENRIQUE SAAD MESSIAS DE SOUZA
OAB/DF
JULGAMENTO: Acordam os membros da Câmara de Julgamento de Autos de Infração do Conselho de
Meio Ambiente do Distrito Federal - CONAM, em sua 26ª reunião ordinária, ocorrida em 27 de fevereiro
de 2020, por unanimidade, acompanhar o voto do relator, por seus próprios e jurídicos fundamentos, para
CONHECER do recurso interposto e, no mérito, NEGAR-LHE provimento, para manter a penalidade de
advertência. Notifique-se. Publique-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2020.

Processo: 391.001994/2015. Interessado: SANTINA MOREIRA DA ROCHA. Procurador: ANDERSON
MIRANDA DA SILVA - OAB/DF 56.736. Assunto: AUTO DE INFRAÇÃO Nº 6332/2015. Relator: NATÁLIA
CRISTINA CHAGAS MENDES TEIXEIRA - FAPE/DF. JULGAMENTO: Acordam os membros da Câmara de
Julgamento de Autos de Infração do Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal - CONAM, em sua 26ª reunião
ordinária, ocorrida em 27 de fevereiro de 2020, por unanimidade, para CONHECER do recurso interposto e, no
mérito, NEGAR-LHE provimento, para manter o valor da multa em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e a penalidade
de apreensão do produto oriundo da fauna. Notifique-se. Publique-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2020

Processo: 391.000103/2014. Interessado: FRANCISCO SILVA DA COSTA. Procurador: O MESMO. Assunto:
AUTO DE INFRAÇÃO Nº 3851/2014. Relator: NATÁLIA CRISTINA CHAGAS MENDES TEIXEIRA
FAPE/DF. JULGAMENTO: Acordam os membros da Câmara de Julgamento de Autos de Infração do Conselho de
Meio Ambiente do Distrito Federal - CONAM, em sua 26ª reunião ordinária, ocorrida em 27 de fevereiro de 2020,
por unanimidade, acompanhar o voto da relatora, por seus próprios e jurídicos fundamentos, para CONHECER do
recurso interposto e, no mérito, NEGAR-LHE provimento, para manter a penalidade de advertência, ficando a cargo
do IBRAM a constatação do cumprimento da determinação acessória à advertência. Notifique-se. Publique-se.
Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2020

Processo: 0391-001111/2012. Interessado: ELIZABETH KOVARA BOARETTO. Procurador: A MESMA.
Assunto: AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1907/2012. Relator: RICARDO NOVAES RODRIGUES DA SILVA - SO/DF.
JULGAMENTO: Acordam os membros da Câmara de Julgamento de Autos de Infração do Conselho de Meio
Ambiente do Distrito Federal - CONAM, em sua 26ª reunião ordinária, ocorrida em 27 de fevereiro de 2020, por
unanimidade, acompanhar o voto do relator, por seus próprios e jurídicos fundamentos, para CONHECER do
recurso interposto e, no mérito, NEGAR-LHE provimento, para manter as penalidades de multa no valor de R$
26.729,65 (vinte e seis mil, setecentos e vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos) e advertência, ficando a
cargo do IBRAM a constatação do cumprimento da obrigação decorrente dela. Notifique-se. Publique-se.
Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2020.


