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DECRETO N. 23.287, DE 17 DE OUTUBRO DE 2002 
 
Aprova os Termos-padrão de contratos  

 
1. Referências (não expressas) à Lei 8.666/93, Lei nº 10.520/2002 

ou Lei nº 12.462/2011:  
 
“Art. 1º - Ficam aprovados os Termos-Padrão, em 

anexo, destinados à declaração de instrumentos de ajuste a serem 
utilizados pela Administração Pública.” 

(no Anexo constam 21 modelos padrão elaborados 
sob a vigência da Lei 8.666/93) 

 
2. Análise  

 
Os termos-padrão aprovados pelo Decreto 23.287/2002 foram elaborados 

há quase 20 anos e refletem as disposições de um ordenamento jurídico já 
defasado, mesmo sem considerar a novel Lei 14.133/21. 

 
De fato, esta PGDF tem feito, no bojo das consultas que lhe são 

encaminhadas, uma série de sugestões a serem incorporadas aos termos-padrão 
de 2002, não havendo, até o presente momento, a atualização dos termos por 
meio de novo decreto. 

 
Com o advento da Lei 14.133/21, e as inovações por ela trazidas, parece ser 

chegado o momento de de se elaborar novas minutas-padrão que reflitam, 
verdadeiramente, as evoluções legislativas ocorridas desde 2002. 

 
De se notar que a nova lei de licitações e contratos expressamente previu a 

possibilidade de utilização de minutas de editais e contratos previamente 
padronizados pelo órgão de assessoramento jurídico. A saber: 

“Art. 19. Os órgãos da Administração com 
competências regulamentares relativas às atividades de 
administração de materiais, de obras e serviços e de licitações e 
contratos deverão: (...) 

IV - instituir, com auxílio dos órgãos de 
assessoramento jurídico e de controle interno, modelos de minutas 
de editais, de termos de referência, de contratos padronizados e de 
outros documentos, admitida a adoção das minutas do Poder 
Executivo federal por todos os entes federativos; (...) 
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Art. 25. O edital deverá conter o objeto da licitação e 
as regras relativas à convocação, ao julgamento, à habilitação, aos 
recursos e às penalidades da licitação, à fiscalização e à gestão do 
contrato, à entrega do objeto e às condições de pagamento. 

§ 1º Sempre que o objeto permitir, a Administração 
adotará minutas padronizadas de edital e de contrato com cláusulas 
uniformes. (...) 

Art. 53. Ao final da fase preparatória, o processo 
licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da 
Administração, que realizará controle prévio de legalidade 
mediante análise jurídica da contratação. (...) 

§ 5º É dispensável a análise jurídica nas hipóteses 
previamente definidas em ato da autoridade jurídica máxima 
competente, que deverá considerar o baixo valor, a baixa 
complexidade da contratação, a entrega imediata do bem ou a 
utilização de minutas de editais e instrumentos de contrato, 
convênio ou outros ajustes previamente padronizados pelo órgão 
de assessoramento jurídico.” 

 
O tema é de grande relevância, pois a existência de minutas padronizadas 

pré-aprovadas não só propiciam o atendimento do princípio da eficiência como 
agregam segurança jurídica à relação Administração e Administrados. 

 
Contudo, a presente análise não tem como escopo propor o texto de novos 

Termos-Padrão, o que deve ser providenciado sob procedimento específico com 
tal desiderato, atendendo-se, no que for possível, ao regramento da Portaria 
115/2020 PGDF.     

 
Desse modo, ante as consideráveis alterações legislativas ocorridas desde 

2002, de se recomendar, salvo melhor juízo, a revogação do Decreto 23.287/2002 
quando findo o prazo de vigência da Lei 8.666/93.  

  
Ainda, a fim de se conferir maior flexibilidade nas atualizações dos modelos 

de instrumentos jurídicos, novo Decreto deveria prever a obrigatoriedade de 
utilização dos modelos de minutas aprovadas e disponibilizadas pela 
Procuradoria-Geral do DF, quando existentes, sem incorporar os próprios 
modelos à norma distrital.  

 
 
 
 



 
 

 115 

3. Conclusão  
 

O Decreto distrital n. 23.287/2002 continua vigente após a edição da Lei 
federal n. 14.133/2021 e suas minutas permanecem aptas a formalizar os 
contratos que se fundamentam na Lei 8.666/93.  

 
Não obstante, em razão dos detalhamentos e inovações trazidos pela Lei 

14.133/2021, a fim de se evitar insegurança jurídica, sugere-se a revogação do 
Decreto 23.287/2002 quando findo o prazo de vigência da Lei 8.666/93, 
remanescendo a (recomendável) faculdade de o Poder Público editar novo 
decreto conferindo obrigatoriedade na observância dos modelos aprovados e 
disponibilizados pela PGDF, sem incorporação dos modelos no próprio texto 
normativo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


