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PARECERES EXARADOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO CONSULTIVO – PGCONS/PGDF    

1º QUINZENA DE OUTUBRO/2022 
 

1. DIREITO ADMINISTRATIVO 

Nº PROCESSO Nº 
PARECER 

AUTOR DO 
PARECER 

COTA PROC.-
CHEFE 

COTA PROC.-
GERAL ADJUNTO 

DISPONÍVEL EM: 

00094-00003024/2022-04 590/2022 Maridalva Freitas de 
Almeida 

APROVADO com 
acréscimos 
 

APROVADO com 
acréscimos 
 

http://parecer.pg.df.gov.br/arquivo/PGCONS/2022/PGCONS.0590.2022SEI.pdf 

Ementa:   ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO. CARÁTER EMERGENCIAL. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OPERAÇÃO E 

MANUTENÇÃO DA ETAPA 4 DO ATERRO SANITÁRIO DE BRASÍLIA – ASB LOCALIZADO EM SAMAMBAIA/DF. ENTE PÚBLICO INTERESSADO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO 
FEDERAL. POSSIBILIDADE JURÍDICA, EM TESE, COM RECOMENDAÇÕES; NECESSIDADE COMPLEMENTAR A INSTRUÇÃO DO PROCESSO E OUTRAS PENDÊNCIAS. 1. Pretensão de 
contratação emergencial de empresa privada ou consórcio privado para prestação de serviços de operação e manutenção da Etapa 4 do Aterro Sanitário de Brasília, localizado em Samambaia/DF, de 
interesse do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal. 2. Possibilidade jurídica, EM TESE, da contratação direta, em caráter emergencial da empresa privada ou consórcio privado ainda a ser 
escolhido pelo ente consulente, para prestação dos serviços especificados, considerando que o SLU/DF informa que situação de emergência decorre da proximidade do término da vigência do Contrato 
15/2014-SLU, sem possibilidade de prorrogação, e que a licitação pública, relativa ao Edital de Concorrência nº 1/02022-SLU para a contratação regular dos serviços, está suspensa por força da DECISÃO 
nº 2642/2022-TCDF, mais recente, e principalmente que os serviços são de extrema relevância e complexidade, fundamentais para se garantir a destinação final ambientalmente adequada dos resíduos 
sólidos domiciliares e urbanos produzidos no Distrito Federal, sendo o Aterro Sanitário é o único local licenciado para destinação final no DF e sua interrupção poderia causar grandes prejuízos à 
população do Distrito Federal, com grandes impactos ao meio ambiente e à saúde pública, desde que sejam atendidas do art. 24, IV, c/c art. 26, I, II e III da Lei n.º 8.666/93 e do Decreto-DF n.º 34.466/2013 
e demais recomendações deste parecer em destaque: reformular o Projeto Básico, desta vez com base em dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93; apresentar peça intitulada Justificativa de Dispensa 
de licitação devidamente motivada, com justificativa para a escolha do prestador do serviço e a Justificativa de preços adequada; comprovar a habilitação da empresa ou consórcio a ser escolhido; realizar 
nova pesquisa de preços com base na estimativa de vigência do contrato de 180 dias (e não mais em 12 meses). 3. Ressalte-se que deve ser verificado antes de assinar o ajuste objeto deste feito se já 
foi concluído o Processo licitatório para a contratação regular dos serviços ora em curso e iniciada a execução dos serviços que, em caso afirmativo, resultará na desnecessidade da celebração do 
Contrato Emergencial. 4. Recomendação que o SLU/DF revise toda a instrução dos autos para fins de excluir menção a dispositivos da Lei Federal nº 14.133/2021 que não deverá ser aplicada nesta 
contratação direta, pelas razões expostas neste opinativo. 

00090-00014492/2022-17 577/2022 Romildo Olgo Peixoto 
Júnior 

APROVADO com 
acréscimo 
 

APROVADO com 
acréscimo 
 

http://parecer.pg.df.gov.br/arquivo/PGCONS/2022/PGCONS.0577.2022SEI.pdf 

Ementa:  ADMINISTRATIVO. SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL. CONTRATAÇÃO DIRETA EMERGENCIAL. RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA. 

ASCENSORISTAS. OPERAÇÃO DOS ELEVADORES. RISCO DE DANIFICAÇÃO E DEPREDAÇÃO. ART. 24, IV, DA LEI N. 8.666/93. DECRETO N. 34.466/2013. I - Recomenda-se à consulente envidar 
maiores esforços quando da pesquisa de preços e projeção dos valores de mercado dos serviços, a fim de que correspondam à efetiva realidade mercadológica. II - Viabilidade da contratação direta, por 
dispensa de licitação com fulcro no art. 24, IV, da Lei no 8.666/93, desde que supridas as deficiências presentes na instrução processual e observadas as recomendações ora apresentadas.  

mailto:biblioteca.pareceres@pg.df.gov.br
http://parecer.pg.df.gov.br/arquivo/PGCONS/2022/PGCONS.0590.2022SEI.pdf
http://parecer.pg.df.gov.br/arquivo/PGCONS/2022/PGCONS.0577.2022SEI.pdf
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00090-00014491/2022-64 583/2022 Wesley Ricardo 
Bento Da Silva 

APROVADO com 
acréscimo 
 

APROVADO com 
acréscimo 
 

http://parecer.pg.df.gov.br/arquivo/PGCONS/2022/PGCONS.0583.2022SEI.pdf 

Ementa:   ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO DIRETA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO. 1. A contratação direta, por 

dispensa de licitação, fundada no art. 24, IV, da Lei n. 8.666/93, pressupõe situação fática de incontornável urgência, a demandar imediata intervenção do administrador, na estrita medida do necessário 
para atender a excepcionalidade verificada. 2. O risco, além de concreto e efetivamente provável, deve se mostrar iminente e especialmente gravoso (Decisão n. 347/94-TCU). 3. Parecer que condiciona 
a contratação direta à superação das pendências processuais verificadas. 
00090-00014493/2022-51 574/2022 Alexandre Moraes 

Pereira 
APROVADO com 
acréscimo 
 

APROVADO com 
acréscimo 
 

http://parecer.pg.df.gov.br/arquivo/PGCONS/2022/PGCONS.0574.2022SEI.pdf 

Ementa:   ADMINISTRATIVO. SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA NAS INSTALAÇÕES DA RODOVIÁRIA 

DE BRASÍLIA. CONTRATAÇÃO DIRETA. DISPENSA DE LICITAÇÃO. ART. 24, IV, DA LEI N. 8.666/93. 1. Necessidade de comprovação do preenchimento dos requisitos indicados no Decreto Distrital 
nº 34.466/2013 e na Decisão nº 3.500/99 do Tribunal de Contas do Distrito Federal. 2. Recomendação pelo aprimoramento da justificativa de preços, de forma a incorporar, no que possível, preços 
públicos referentes a aquisições ou contratações similares realizadas pelo Distrito Federal e demais entes públicos. 3. Parecer no sentido de que a contratação direta mediante dispensa de licitação, 
fundamentada no art. 24, IV da Lei n. 8.666/93, somente poderá se efetivar com a superação de todas as pendências indicadas no bojo deste opinativo. 
00150-00003899/2019-16 502/2022 Maridalva Freitas de 

Almeida 
APROVADO  APROVADO  http://parecer.pg.df.gov.br/arquivo/PGCONS/2022/PGCONS.0502.2022SEI.pdf 

Ementa:   ADMINISTRATIVO. TERMO DE FOMENTO. CUMPRIMENTO PARCIAL DAS ATIVIDADES PREVISTAS. PRAZO DE VIGÊNCIA EXPIRADO. OBJETO PROJETO CRIAR TV PARA LEVAR 

AO PÚBLICO ATIVIDADES DE FORMAÇÃO EM AUDIVISUAL. ENTE PÚBLICO INTERESSADO SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL. 
DECRETO DISTRITAL QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DE ATIVIDADES COLETIVAS EM RAZÃO DA EPIDEMIA DO COVID 19 NÃO SUSPENDEU O PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE 
FOMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE CONTRAPARTIDA. NECESSIDADE DE COBRANÇA DA QUANTIA CORRESPONDENTE, EM DINHEIRO, PELA NÃO EXECUÇÃO INTEGRAL DO 
OBJETO DA PARCERIA OU RESSARCIMENTO AO ERÁRIO POR AÇÕES COMPENSATÓRIAS POR MEIO DE NOVO PLANO DE TRABALHO. FASE ATUAL NECESSIDADE DA AUTORIDADE 
COMPETENTE PROFERIR DECISÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. 1. Termo de Fomento nº 73/2019 (MROSC), ora com vigência expirada, firmado entre o Distrito Federal, por meio da 
Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal e entidade privada sem fins lucrativos. Objeto realização do projeto “Criar TV" que visava levar ao público atividades de formação 
em audiovisual por meio de oficinas e worshops em algumas Regiões Administrativas do Distrito Federal. Repasse dos recursos públicos em parcela única já efetivado em favor da OSC. Avença regida 
pela Lei Federal nº 13.019/2014. Inexecução parcial do objeto da parceria. Apresentação de questionamentos específicos relacionados à fase de prestação de contas final. 2. Recomenda-se que a 
Secretaria interessada desta vez observe o Princípio do Devido Processo Legal, para que sejam cumpridos os procedimentos previstos na legislação regência, em destaque: que sejam adotadas as 
medidas necessárias relacionadas a Prestação de Contas Final; ainda há necessidade de que seja proferia a decisão final da autoridade competente, devidamente motivada (não serve mero despacho 
resumido com concordância com conclusões de Nota Técnica ou de Parecer Técnico) sobre a aprovação da prestação de contas ou aprovação de contas com ressalvas ou rejeição da prestação de 
contas, nos termos do art. 69 e incisos do Decreto-DF nº 37.843/2016; em seguida, deverá ser providenciada a devida notificação da OSC sobre essa decisão, juntando-se o comprovante neste processo 
de recebimento, oferecendo oportunidade para interposição de Recurso Administrativo (prazo de 15 dias), conforme determina o art. 70 do Decreto-DF nº 37.843/2016; por fim, caso exaurida a fase 
recursal, aplicar o disposto no art. 71, e inciso I ou II, do mesmo Decreto, sendo que este último, no caso de rejeição das contas, deverá ser NOTIFICADA a OSC para que : a) devolva os recursos, 
conforme débito apurado; ou b) solicite o ressarcimento ao erário por meio de AÇÕES COMPENSATÓRIAS de interesse público mediante a apresentação de NOVO PLANO DE TRABALHO, desde que 
atendidos os REQUISITOS previstos no art. 71, § 3º e incisos do mesmo decreto. 3. Matéria é disciplinada também no art. 72, § 2º da Lei Federal 13.019/2014 quando a prestação de contas for avaliada 
como irregular, após exaurida a fase recursal, se mantida a decisão, a organização da sociedade civil poderá solicitar autorização para que o ressarcimento ao erário seja promovido por meio de ações 
compensatórias de interesse público, mediante a apresentação de novo plano de trabalho, conforme o objeto descrito no termo de fomento (ou termo de colaboração) e a área de atuação da organização, 
cuja mensuração econômica será feita a partir do plano de trabalho original, desde que não tenha havido dolo ou fraude e não seja o caso de restituição integral dos recursos. Questão também prevista 
na Cláusula 14ª da Prestação de Contas daquele Termo de Fomento. 4. O prazo previsto no art. 56, inciso I, da PORTARIA nº 21/2020- SECEC/DF (que dispõe que a OSC apresentará novo plano de 
trabalho denominado Plano de Ações Compensatórias, em até 30 (trinta) dias após a notificação), é direcionado a Parte Interessada na Parceria, a OSC, logo é um prazo PRÓPRIO, uma vez não 

mailto:biblioteca.pareceres@pg.df.gov.br
http://parecer.pg.df.gov.br/arquivo/PGCONS/2022/PGCONS.0583.2022SEI.pdf
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http://parecer.pg.df.gov.br/arquivo/PGCONS/2022/PGCONS.0502.2022SEI.pdf
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observado, enseja perda da faculdade de praticar o ato, incidindo a preclusão temporal. Contudo, em face do Princípio da Razoabilidade é possível flexibilizar esse conceito na esfera do Direito 
Administrativo, dependendo de cada caso em concreto e atendido o Princípio do Interesse Público. 
04009-00001117/2022-69 585/2022 Leonardo Antonio de 

Sanches 
APROVADO com 
ressalva e acréscimos 

APROVADO com 
ressalva e acréscimos 

http://parecer.pg.df.gov.br/arquivo/PGCONS/2022/PGCONS.0585.2022SEI.pdf 

Ementa:   ADMINISTRATIVO. TERMO DE FOMENTO. DISTRITO FEDERAL. SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO. INSTITUTO DE PRODUÇÃO SOCIOEDUCATIVO E CULTURAL BRASILEIRO 

- IPCB. OBJETO. 36ª FEIRA DO LIVRO DE BRASÍLIA – BRASÍLIA EXPERIENCE. LEI 13.019/2014. DECRETO DISTRITAL 37.843/2016. Parecer pela viabilidade jurídica da formalização de Termo de 
Fomento, na forma do disposto no art. 2º, inciso VIII, c/c o art. 17, ambos da Lei 13.019/2014, com a redação dada pela Lei 13.204/2015, e art. 2º, inciso X, do Decreto nº 37.843/2016, desde que 
observadas as sugestões do Parecer Jurídico nº 508/2022 – PGCONS/PGDF. Retorno dos autos para nova análise acerca de dúvida específica. Pela possibilidade da celebração do ajuste, com as 
devidas retificações possíveis.  

00410-00018467/2017-40 603/2022 Maridalva Freitas de 
Almeida 

APROVADO com 
acréscimo 

APROVADO com 
acréscimo 

http://parecer.pg.df.gov.br/arquivo/PGCONS/2022/PGCONS.0603.2022SEI.pdf 

Ementa:   ADMINISTRATIVO. PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 

DE VEÍCULOS, INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. INTERESSADO: SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE JURÍDICA COM 
RECOMENDAÇÕES, DE CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO PARA FINS DE PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÍNUA, 
CONFIRMANDO-SE QUE AINDA NÃO FOI FINALIZADA A LICITAÇÃO PARA A NOVA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. 1. Pretensão de prorrogar excepcionalmente o prazo de vigência de Contrato 
de Prestação de Serviços, cujo objeto é a prestação de serviços de locação de veículos automotores, tipo passeio, modelo hatch, zero quilômetro, sem motorista, sem fornecimento de combustível, 
incluindo serviços de manutenção preventiva e corretiva, ITEM 2, a fim de atender aos diversos órgãos integrantes do complexo administrativo do Distrito Federal, firmado entre o Distrito Federal, por 
inicialmente por meio da SEPLAG/DF, atual Secretaria de Estado de Economia, e empresa privada. 2. Possibilidade jurídica de prorrogação excepcional por mais 12 meses, enquanto vigente, através do 
respectivo 5º Termo Aditivo, do prazo da vigência do Contrato de Prestação de Serviços n.º 45/2017-SEPLAG/DF, desde que atendidas as exigências do PARECER NORMATIVO Nº 1.030/2009-PROCAD 
e também do art. 57, § 4º da Lei Federal nº 8.666/93, ainda pendentes e demais recomendações deste parecer, em destaque: necessidade de confirmar a disponibilidade orçamentária e o atendimento 
da LRF; considerando que o ente consulente informou que há necessidade de continuidade dos serviços que são essenciais e o procedimento licitatório para a nova contratação dos serviços ainda não 
foi concluído. 

00080-00130710/2022-99 548/2022 Romildo Olgo Peixoto 
Júnior 

APROVADO com 
acréscimo 
(Consolidação do 
entendimento) 

APROVADO com 
acréscimo 
(Consolidação do 
entendimento) 

http://parecer.pg.df.gov.br/arquivo/PGCONS/2022/PGCONS.0548.2022SEI.pdf 

Ementa:    ADMINISTRATIVO. AUTORIZAÇÃO DE ACESSO DE PROFISSIONAL TERAPEUTA CUSTEADO PELO PARTICULAR EM UNIDADE ESCOLAR. MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO 

DO ESPETRO AUTISTA. MÉTODO ABA - ANÁLISE DO COMPORTAMENTO APLICADA. INEXISTÊNCIA DE CARGO COM TAL ATRIBUIÇÃO NO QUADRO FUNCIONAL DA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO, ACOMPANHANTES ESPECIALIZADOS OU MONITORES. TRAÇOS QUE DISTINGUEM O CASO EXAMINADO DE OUTRAS SITUAÇÕES JÁ ANALISADOS PELA PGDF. LEI FEDERAL 
N. 13.146/2015. I - As atribuições do “profissional de apoio” assemelham-se em grande medida com as do “acompanhante especializado”, mencionado na Lei n. 12.764/2012, posteriormente 
regulamentada pelo Decreto n. 8.368/14. II - No caso presente, a genitora do menor portador de deficiência não pleiteia o acesso de uma pessoa que faça às vezes do “profissional de apoio”. Requer, 
em verdade, autorização para que um terapeuta especializado acompanhe o menor nas atividades escolares, na forma recomendada pelo médico. III - O laudo médico juntado ao processo atesta que o 
menor necessita de acompanhamento personalizado e individualizado em sala de aula, como forma de lhe proporcionar melhores condições de desenvolvimento pessoal e social. IV - O pedido formulado 
pela mãe do menor pode ser atendido, permitindo-se o tratamento psicopedagógico alternativo, mediante o acesso de profissional especializado à unidade escolar, cuja remuneração será custeada pelo 
particular. V - Dentre outras recomendações a serem observadas, o terapeuta não poderá interferir no método de ensino e na organização própria da unidade escolar, devendo restringir sua atuação ao 
acompanhamento e tratamento do menor, na forma indicada pelo médico. 

00040-00026470/2020-14 409/2022 Maridalva Freitas de 
Almeida 

APROVADO com 
acréscimos 
 

APROVADO com 
acréscimos 
 

http://parecer.pg.df.gov.br/arquivo/PGCONS/2022/PGCONS.0409.2022SEI.pdf 
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Ementa:    ADMINISTRATIVO. TRABALHISTA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONTA VINCULADA. PROVISÕES TRABALHISTAS. FÉRIAS. PAGAMENTO EM ATRASO. SÚMULA 450 TST. DEVIDO 

PAGAMENTO EM DOBRO. 1. Requerimento de empresa privada de autorização para liberação de valores provisionados sobre férias, depositados em Conta Vinculada, que teria relação com o Contrato 
Administrativo nº 31/2017-SEPLAG. Pagamentos das férias aos trabalhadores ocorreu com atraso, em desacordo com o art. 145 da CLT. 2. Confirmando-se que houve o atraso de 6 dias no pagamento 
das férias dos trabalhadores da empresa CONFEDERAL, que estariam relacionados a um Contrato Administrativo de interesse da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, o parecer é no 
sentido de que no caso em concreto incide a SÚMULA 450 do TST, que dispõe que “ é devido o pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o terço constitucional, com base no art. 137 da 
CLT, quando, ainda que gozadas na época própria, o empregador tenha descumprido o prazo previsto no art. 145 do mesmo diploma legal.”  Mas é preciso ficar atendo sobre o andamento da APDF 501-
STF sobre o assunto, ainda sem julgamento final, em que se questiona a constitucionalidade daquela súmula do TST. 3. Sendo assim, há necessidade da comprovação do pagamento por parte da 
empresa aos trabalhadores dos valores das férias em DOBRO conforme a SÚMULA 450-TST, para fins de que aquela empresa venha a obter a autorização dela autoridade competente da movimentação 
da CONTA VINCULADA para o resgate junto ao Banco BRB dos valores dispendidos, nos termos da Lei nº 4.636/2011 e do Decreto-DF nº 34.649/2013. 

00410-00015470/2017-10 521/2022 Wesley Ricardo 
Bento Da Silva 

APROVADO  APROVADO  http://parecer.pg.df.gov.br/arquivo/PGCONS/2022/PGCONS.0521.2022SEI.pdf 

Ementa:    ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO. PROGRAMA DE ESTÁGIO. BOLSA-AUXÍLIO E AUXÍLIO-TRANSPORTE. VALORES. REAJUSTE. PARECER N. 

104/2022-PGDF/PGCONS. SUPERVENIÊNCIA DO DECRETO N. 43.516/2022. 1. O reajuste dos valores da bolsa-auxílio e do auxílio-transporte devidos aos estagiários inscritos no Programa de Estágio 
do Distrito Federal não está submetido aos princípios e regras da Lei n. 8.666/93, tampouco é fator que acarreta desequilíbrio econômico-financeiro no contrato. 2. A superveniência de norma que fixa 
novos valores para a contraprestação devida aos estagiários justifica a adaptação formal no contrato celebrado com o agente de integração. 

00020-00030064/2022-84 543/2022 Marlon Tomazette APROVADO  APROVADO  http://parecer.pg.df.gov.br/arquivo/PGCONS/2022/PGCONS.0543.2022SEI.pdf 

Ementa:    DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. MINUTA DE EDITAL. PREGÃO ELETRÔN ICO, MEN OR P REÇO. LEI Nº 10.520/2002. DECRETO FEDERAL Nº 10.024/2019. LEI Nº 8.666/1993. 

VALOR ESTIMADO DE R$ 29.616,84 (VINTE NOVE MIL, SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CEN TAVOS). VIABILIDADE DO PROCEDIMENTO DESDE QUE ATENDIDAS 
AS RECOMENDAÇÕES DO PRESENTE OPINATIVO. O caso concreto deve contemplar justificativa formal, técnica e econômica, sobre a possibilidade ou não do fracionamento do objeto da licitação, 
conforme parecer 0812/2011 – PROCAD/PGDF. A simples comprovação da existência de sócios em comum de empresas que disputam certame não é suficiente para afastar essas empresas da licitação. 
A participação de empresas com sócios em comum somente constitui ilegalidade nas hipóteses de: i. convite; ii. contratação por dispensa de licitação; iii. existência de relação entre as licitantes e a 
empresa responsável pela elaboração do projeto executivo; e iv. contratação de uma das empresas para fiscalizar serviço prestado por outra. Esta Casa Jurídica, em alinhamento à jurisprudência do 
STJ, TCU e AGU, passou a admitir a participação de empresa em recuperação judicial ou extrajudicial, com plano de recuperação acolhido ou homologado judicialmente, ressalvado o ponto de vista do 
signatário. 

00020-00002532/2022-21 492/2022 Maridalva Freitas de 
Almeida 

APROVADO com 
acréscimo 

APROVADO com 
acréscimo 

http://parecer.pg.df.gov.br/arquivo/PGCONS/2022/PGCONS.0492.2022SEI.pdf 

Ementa:   ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ENTIDADES PREFERENCIAIS. MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO. TIPO MENOR PREÇO. ANÁLISE DE MINUTA DE EDITAL E 

SEUS ANEXOS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS. ENTE PÚBLICO INTERESSADO: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL. RECOMENDAÇÕES DE 
ALGUMAS ALTERAÇÕES CONFORME A LEGISLAÇÃO. 1. Edital de Pregão Eletrônico para contratação de empresa(s) para fornecimento de materiais de consumo diversos, para atender as 
necessidades da Procuradoria Geral do Distrito Federal. Licitação Exclusiva para Entidades Preferenciais. Licitação regida pelo Decreto Federal nº 10.024/2019 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 
8.666/93. 2. Sugestão de algumas alterações no Edital para seu aperfeiçoamento de acordo com a legislação e a jurisprudência. 

00431-00028957/2022-19 606/2022 Danuza M. Ramos APROVADO  APROVADO  http://parecer.pg.df.gov.br/arquivo/PGCONS/2022/PGCONS.0606.2022SEI.pdf 

Ementa:    CONSTITUCIONAL. FISCAL. ASSISTÊNCIA SOCIAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. LC 435/2001. LEI 5165/2013. - Partindo-se da ideia de especialidade das normas relativas à assistência 

social, há que se perceber que a ausência de previsão na Lei 5.165/2013 de reajuste para os benefícios ali tratados não atrai para si, pura e obrigatoriamente, a disposição do art. 1º da LC 435/2001, que 
tem como foco valores resultantes de relação tributária/fiscal/obrigacional que, necessariamente, devem ser corrigidas monetariamente; - A leitura advinda da melhor interpretação a ser conferida ao art. 
1º da LC 435/2001 é a de que, quando impositiva a atualização monetária (condição natural nas relações obrigacionais), a mesma deverá se dar anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
– INPC; - Tal não é caso dos benefícios eventuais da Lei 5165/2013. Os mesmos decorrem da análise técnica de uma estruturada rede de organização e gestão, no âmbito de uma consolidada Política 
de Assistência Social, cabendo exclusivamente ao Conselho de Assistência Social do DF definir seus critérios de concessão, inclusive de valor. - Inexiste obrigação legal de correção de valores dos 
benefícios socioassistenciais em comento, subsistindo ao assistido, nos termos do art. 194 da CF, o direito à irredutibilidade do mesmo. 

mailto:biblioteca.pareceres@pg.df.gov.br
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00150-00004721/2022-80 490/2022 Leonardo Antonio de 
Sanches 

APROVADO com 
acréscimos 

APROVADO com 
acréscimos 

http://parecer.pg.df.gov.br/arquivo/PGCONS/2022/PGCONS.0490.2022SEI.pdf 

Ementa:    DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI Nº. 11.904, DE 14 DE JANEIRO DE 2009. MINUTA DE TERMO DE EMPRÉSTIMO DE BEM CULTURAL MÓVEL Parecer jurídico pela viabilidade e 

adequação formal do Termo de Autorização de Uso – TAU do Bem Cultural Móvel, observadas as recomendações do opinativo. 

0138-000371/2015 524/2022 Luciano Araújo de 
Castro 

APROVADO  APROVADO  http://parecer.pg.df.gov.br/arquivo/PGCONS/2022/PGCONS.0524.2022SEI.pdf 

Ementa:    DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. OBRA PÚBLICA. TERMOS DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO EXTEMPORÂNEOS E COM MESMA DATA. 

VÍCIO SANÁVEL. TRANSCURSO DO PRAZO DO ART. 54 DA LEI N. 9.784/99. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DAS RESPONSABILIDADES PELA IRREGULARIDADE. O importante, no caso do 
recebimento provisório de obra pública, é a efetiva transferência da posse do bem para o poder público, com a consequente liberação do particular das obrigações de cuidado e manutenção, e no caso 
do recebimento definitivo, a confirmação de ter sido o objeto executado conforme contratado, sem prejuízo, naturalmente, da garantia legal da obra e de eventuais vícios ocultos (Acórdão TCU n. 
2696/2013 - Plenário). Assim, não há nulidade a ser declarada pelo simples de os referidos termos não terem observado os prazos legais. O atropelamento da etapa de recebimento provisório não vicia, 
em regra, o recebimento definitivo do objeto, se este atendeu à forma e à finalidade requerida em lei. Segundo o art. 54 da Lei n. 9.784/99, "O direito da Administração de anular os atos, administrativos 
de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé". Devem ser apuradas causas e responsabilidades 
pela extemporaneidade do recebimento e pela não realização efetiva do recebimento provisório. 

04026-00030272/2022-01 525/2022 Luciano Araújo de 
Castro 

APROVADO  APROVADO  http://parecer.pg.df.gov.br/arquivo/PGCONS/2022/PGCONS.0525.2022SEI.pdf 

Ementa:    DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITOS DECORRENTES DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 

REGIME DIFERENCIADO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS INSTITUÍDO POR LEI. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. FUNÇÃO SOCIAL DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS. NÃO INCIDÊNCIA DA 
PARTE FINAL DO ART. 54 DA LEI N. 8.666/93. AUSÊNCIA DE LACUNA A SER SUPLEMENTADA PELO DIREITO PRIVADO. A elaboração de um regime próprio para as contratações públicas, a 
exemplo do instituído pela Lei n. 8.666/93, possui autorização expressa no texto constitucional. Com efeito, a Carta de 1988, ao fixar, no art. 22, XXVII, a competência da União para legislar sobre “normas 
gerais e licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios”, expressamente admitiu 
fosse  estatuído um regime particular de contratação para os entes públicos. Quisesse, o constituinte, submeter a Administração Pública às mesmíssimas normas de contratação do setor privado, teria 
feito referência ao art. 22, I, do texto constitucional, dispositivo instituidor da competência da União para legislar privativamente sobre Direito Civil. Acaso o Poder Público se vinculasse à cessão fiduciária 
de créditos decorrentes de contratos administrativos operada entre particulares, o próprio Estado abriria a possibilidade de serem contornados alguns propósitos extracontratuais decididos pelo legislador 
para as compras públicas, pois, a não ser que procedesse a uma nova fase de averiguação de habilitação, desta feita do cessionário dos créditos (para o que não há qualquer respaldo legal ou interesse 
público subjacente justificador), o dinheiro público poderia, ao final e o cabo, ser repassado diretamente a empresa inadimplente com suas obrigações fiscais e/ou trabalhistas, ou ainda, exploradora do 
trabalho infanto-juvenil. A adesão do órgão contratante à cessão fiduciária de créditos de contratos administrativos arrasta para o âmbito da contratação pública, sem qualquer autorização legal ou 
interesse público evidente para tanto, um terceiro completamente estranho ao negócio. Em sobrevindo imposição de multa ou indenização, glosa de valores, divergências sobre o quantum devido ou  
discussão sobre prescrição, por exemplo, é o próprio crédito garantidor do cessionário que estará em causa, potencialmente habilitando-o a ingressar na discussão entre contratante público e contratante 
particular, esteja a contenda a ocorrer na esfera administrativa ou judicial. Não é verdadeiro, portanto, o argumento de que o cessionário do crédito permanece totalmente alheio ao sucedido no contrato 
administrativo. O Direito Administrativo resolve a questão jurídica posta na consulta, de modo que não há nada a ser suplementado pelo direito privado, não sendo caso, portanto, de incidência da parte 
final o art. 54 da Lei n. 8.666/93. 

00110-00002214/2022-51 601/2022 Romildo Olgo Peixoto 
Júnior 

APROVADO  APROVADO  http://parecer.pg.df.gov.br/arquivo/PGCONS/2022/PGCONS.0601.2022SEI.pdf 

Ementa:    DIREITO FINANCEIRO. OPERAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO. REPROGRAMAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRAPARTIDA. REGULARIDADE. 

NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS SOBRE O VALOR EXATO DO REFORÇO DE CONTRAPARTIDA. LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000. 

0052-002177/2016 510/2022 Romildo Olgo Peixoto 
Júnior 

APROVADO com 
acréscimos 

APROVADO com 
acréscimos 

http://parecer.pg.df.gov.br/arquivo/PGCONS/2022/PGCONS.0510.2022SEI.pdf 
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Ementa:    ADMINISTRATIVO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PREGÃO ELETRÔNICO. LEI Nº 10.520/02. DECRETO Nº 10.024/19. IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DATACENTER. 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PRAZO PARA VISTORIA PRÉVIA. UTILIZAÇÃO DE BALANÇO INTERMEDIÁRIO. SUBCONTRATAÇÃO PARCIAL COMPULSÓRIA. CRITÉRIOS DE 
RECOMPOSIÇÃO DE PREÇOS, REAJUSTE E REPACTUAÇÃO. EDITAL QUE DEMANDA CORREÇÕES. I - A possível complexidade do objeto conduz à necessidade de que a Consulente explicite as 
razões que levaram à adoção da modalidade Pregão. II - A instrução processual demanda complementações e correções, especialmente em relação ao detalhamento dos valores unitários dos diversos 
itens que compõem algumas das etapas do projeto, às pesquisas de preços de alguns itens e ao cronograma de execução. III - De acordo com a jurisprudência do TCU, em regra, deve haver a permissão 
de que os requisitos técnicos exigidos em licitações públicas sejam comprovados mediante a apresentação de mais de um atestado. Esse entendimento geral, contudo, não afasta a possibilidade de que 
a restrição à soma de atestados ocorra quando o objeto licitado assim exigir. 

00150-00001732/2022-16 562/2022 Marlon Tomazette APROVADO  APROVADO  http://parecer.pg.df.gov.br/arquivo/PGCONS/2022/PGCONS.0562.2022SEI.pdf 

Ementa:    EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. OSC AMAMA. EMPREENDER PELA INTERNET. VIOLAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. A proteção atribuída as marcas a partir do 

deferimento do pedido de registro é limitada pelo princípio da especificidade e, não havendo vínculo com os serviços prestados pela titular da marca, não há que se falar em confusão no âmbito 
consumerista ou associação indevida entre estas, tampouco na possibilidade de danos oriundos de tal utilização. 

00002-00003157/2022-54 559/2022 Maridalva Freitas de 
Almeida 

APROVADO com 
acréscimo 

APROVADO com 
acréscimo 

http://parecer.pg.df.gov.br/arquivo/PGCONS/2022/PGCONS.0559.2022SEI.pdf 

Ementa:   ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL. OBJETO: MINISTRAR 

CURSO “TRILHA DE APRENDIZADO EM GOVERNANÇA PARA RESULTADO SP” PARA SERVIDORES DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA DE 
INEXIGIBILIDADE E DE PREÇOS. POSSIBILIDADE JURÍDICA DA CONTRATAÇÃO DIRETA, COM RECOMENDAÇÕES. 1. Pretensão de contratação direta, por inexigibilidade de licitação, de empresa 
privada para prestar serviços de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, cujo objeto é ministrar o curso “Trilha de aprendizado em Governança para Resultados”, on line síncrono, com aulas ministradas 

ao vivo, por videoconferência, por meio da plataforma eletrônica ZOOM, para servidores da Casa Civil do Distrito Federal. 2. Apresentação de Justificativa de Inexigibilidade de Licitação e de Justificativa 
de Preço. 3. Possibilidade da contratação direta, por inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 25 caput e seu inciso II c/c art. 13, VI, da Lei Federal nº 8.666/93, para prestação dos serviços 
especificados, com recomendações, em destaque: juntar a documentação de habilitação da entidade escolhida ainda pendente e complementar a instrução no quesito Justificativa de Preço. 

00050-00000639/2022-22 571/2022 Luciano Araújo de 
Castro 

APROVADO com 
acréscimo 

APROVADO com 
acréscimo 

http://parecer.pg.df.gov.br/arquivo/PGCONS/2022/PGCONS.0571.2022SEI.pdf 

Ementa:  DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (SSP/DF). CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO 

LATU SENSUD E PSICOLOGIA DO TRABALHO (CURSO FECHADO). INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO (ART. 25, II, C/C O ART. 13, VI, DA LEI N. 8.666/93). CONTRATAÇÃO CONJUNTA E 
SIMULTÂNEA DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) E DA FUNDAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS (FINATEC). NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇÃO. 
VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO CONDICIONADA À SUPERAÇÃO DAS RESSALVAS APONTADAS. 1. A inviabilidade de competição para a contratação de serviços técnicos, a que alude o inciso II 
do art. 25 da Lei nº 8.666/1993, decorre da presença simultânea de três requisitos: serviço técnico especializado, entre os mencionados no art. 13 da referida lei, natureza singular do serviço e notória 
especialização do contratado” (TCU, Súmula 252). 2. A situação de inexigibilidade de licitação em relação à FUB não se transmite, automaticamente, à FINATEC. 3. Viabilidade jurídica da contratação 
direta condicionada à superação das ressalvas apontadas no corpo do opinativo. 

2. DIREITO TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO    

00150-00006770/2019-51 439/2022 Eduardo Muniz 
Machado Cavalcanti 

APROVADO  
 

APROVADO  
 

http://parecer.pg.df.gov.br/arquivo/PGCONS/2022/PGCONS.0439.2022SEI.pdf 

Ementa:  DIREITO TRIBUTÁRIO. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA FONTE. NÃO INCIDÊNCIA. ARTIGO 

12 DO DECRETO-LEI 509/1969. 1. Por se tratar de hipótese de incidência tributária de competência da União em desfavor de empresa pública federal, não há que se falar na aplicação da imunidade 
tributária recíproca para afastar o imposto de renda dos valores recebidos pela prestação de serviços dos Correios. 2. O art. 12 do Decreto-Lei n. 509, de 1969, afasta a incidência de imposto sobre a 
renda da ECT. 3. Os pagamentos pelos servidos prestados por essa empresa pública a órgão distrital não estão sujeitos à retenção na fonte do imposto de renda. 

3. MATÉRIA DE PESSOAL (ADMINISTRATIVO, TRABALHISTA E MILITARES) 
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00060-00265249/2022-69 587/2022 Raphael Sampaio 
Malinverni 

APROVADO com 
acréscimo 
(Consolidação do 
entendimento) 

APROVADO com 
acréscimo 
(Consolidação do 
entendimento) 

http://parecer.pg.df.gov.br/arquivo/PGCONS/2022/PGCONS.0587.2022SEI.pdf 

Ementa:    Administrativo. Processo Seletivo Simplificado. Contratação temporária de 70 (setenta) médicos em período eleitoral. Limitações eleitorais e fiscais previstas no artigo 73 
da Lei nº 9.504, de 1997 e nos artigos 21 e 42 da LC 101, de 2000 (LRF). Possibilidade de “nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de 
serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do Chefe do Poder Executivo”. Art. 73, V, "d" da Lei nº 9.504/97. Precedente: Parecer Jurídico nº 428/2022 - 
PGDF/PGCONS. Necessidade da prévia e expressa autorização do e. Governador do Distrito Federal para a nomeação ou contratação - que caracterizam o momento em que 
contraída a “obrigação de despesa” (Decisão 2520/2007 - TCDF). Inexistência de ofensa aos arts. 21 e 42 da LC 101, de 2000 (Acórdão 1106/2008 - Plenário - TCU; Acórdão 
2354/2007 - Plenário - TCU; Cota do Parecer nº 290/2022 PGCONS/PGDF; Parecer Jurídico nº 429 / 2022 PGCONS/PGDF e art. 94 da Lei nº. 6.934, de 2022). Viabilidade da 
publicação da realização de processo seletivo simplificado destinado à contratação de 70 médicos com vistas à manutenção de serviços públicos preexistentes, essenciais e inadiáveis, 
desde que atendidas as recomendações constantes do presente opinativo. 
00080-00053505/2022-01 534/2022 Eduardo 

Muniz Machado 
Cavalcanti. 

APROVADO com 
ressalvas e 
acréscimos 
(Consolidação do 
entendimento) 

APROVADO com 
ressalvas e 
acréscimos 
(Consolidação do 
entendimento) 

http://parecer.pg.df.gov.br/arquivo/PGCONS/2022/PGCONS.0534.2022SEI.pdf 

Ementa:   ADMINISTRATIVO, FISCAL E ELEITORAL. NOMEAÇÃO PARA CARGO PÚBLICO. PERÍODO ELEITORAL. FINAL DE MANDATO ELETIVO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. LEI DAS 

ELEIÇÕES. POSSIBILIDADE. 1. A presente consulta tem por objeto a nomeação de candidatos aprovados em concurso público cujo resultado final foi homologado bem antes do início dos três meses 
que antecedem o pleito eleitoral em curso. 2. Além de rechaçado o abuso do poder político, devem ser adotadas as medidas necessárias para demonstrar e assegurar a compatibilidade com as leis 
orçamentárias e que as despesas decorrentes do ato de nomeação serão regularmente absorvidas sem desequilíbrio da política fiscal. 3. É juridicamente viável a publicação do ato de nomeação 
pretendido, desde que observadas as ressalvas do opinativo. Ementa da Procuradora-Chefe: ADMINISTRATIVO, FISCAL E ELEITORAL. NOMEAÇÃO PARA CARGO PÚBLICO. PERÍODO ELEITORAL. 
FINAL DE MANDATO ELETIVO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. LEI DAS ELEIÇÕES. APROVAÇÃO COM RESSALVAS E ACRÉSCIMOS DO PARECER N° 534/2022 - PGCONS/PGDF. 1. A 
presente consulta tem por objeto a nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas, com aumento de despesa com pessoal, em concurso público cujo resultado final foi homologado bem 
antes do início dos três meses que antecedem o pleito eleitoral em curso, mas válido até meados de 2023. 2. Definição do que seja "aumento da despesa com pessoal"; teorias nominalistas e 
proporcionalista; precedentes da PGDF em ambos os entendimentos, com prevalência para a proporcionalista. 3. De tudo quanto exposto, visando conferir maior segurança jurídica à atuação do gestor 
durante os 180 dias do final de seu mandato, sobretudo porque a incidência na vedação constante do parágrafo único do art. 21 da LRF enseja a aplicação da sanção prevista no art. 359-G do Código 
Penal, configurando crime contra as finanças públicas, cuja pena é de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos, sem embargo de poder o Tribunal de Contas negar registro a eventual admissão de pessoal, 
recomenda-se que, para a nomeação e posse dos concursados aprovados haja a observância de medidas compensatórias, seja em decorrência do aumento da receita corrente líquida, seja pela 
diminuição de outras despesas de pessoal, nos termos dos precedentes dessa Casa Jurídica, além de rechaçado o abuso do poder político. 
04009-00001236/2020-50 499/2022 Camila Bindilatti Carli 

de Mesquita 
APROVADO 
(Consolidação do 
entendimento) 

APROVADO 
(Consolidação do 
entendimento) 

http://parecer.pg.df.gov.br/arquivo/PGCONS/2022/PGCONS.0499.2022SEI.pdf 

Ementa:   DIREITO ADMINISTRATIVO. PESSOAL AUXÍLIO-TRANSPORTE. Comprovação da utilização de transporte coletivo interestadual mediante apresentação mensal dos bilhetes de passagem. 

Impossibilidade da exigência por norma infralegal (parágrafo único do art. 3º da Portaria/SEPLAG nº 124/2018). Previsão em sentido diverso nos arts. 107 e 110 da LC nº 840/11. Incidência do Parecer 
Jurídico nº 265/2020 - PGCONS/PGDF. 1. Como o art. 110 da LC 840/2011 cria uma presunção relativa de veracidade, apresentada a declaração de uso de transporte coletivo interestadual pelo servidor 
público, a presunção somente poderá ser afastada com apuração administrativa de eventuais irregularidades referentes à apresentação da declaração e às despesas com o transporte coletivo 
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2º QUINZENA DE  OUTUBRO/2022 
 

interestadual; 2. Entendimento de que o parágrafo único do art. 3º da Portaria/SEPLAG nº 124/2018 exorbita o seu poder regulamentar, indo além das exigências promovidas pelos arts. 107 e 110 da LC 
n º 840/2011; 3. Nessa toada, é aconselhável que a Administração seja informada a fim de que adeque o parágrafo único do art. 3º da Portaria/SEPLAG nº 124/2018 ao art. 110 da LC nº 840/11, 
restringindo por portaria, eventualmente, a exigência do bilhete apenas ao procedimento fiscalizatório indicado na primeira parte do § 2º, do art. 110, LC n º 840/2011. 
00150-00004185/2022-12 474/2022 Fernando José Longo 

Filho 
APROVADO com 
acréscimos 
 

APROVADO com 
acréscimos 
 

http://parecer.pg.df.gov.br/arquivo/PGCONS/2022/PGCONS.0474.2022SEI.pdf 

Ementa:   Requisito. Promoção funcional. Carreira Músico. Orquestra Nacional. Interpretação. Lei Distrital n° 5.193/2013. 1. O inciso II do §1° do art.8° da Lei Distrital n° 5.193/2013 deve ser interpretado 

como a participação ou produção de uma apresentação especial que não  necessariamente envolva o público que atualmente não é gravada por meio de CDs e DVDs, porém digitalmente, o que não se 
confunde com a gravação digital das apresentações regulares da OSTNCS e disponibilizadas no YouTube. 

1. DIREITO ADMINISTRATIVO 

Nº PROCESSO Nº 
PARECER 

AUTOR DO 
PARECER 

COTA PROC.-
CHEFE 

COTA PROC.-
GERAL ADJUNTO 

DISPONÍVEL EM: 

00063-00004692/2022-81 596/2022 Leonardo Antonio de 
Sanches 

APROVADO  APROVADO  http://parecer.pg.df.gov.br/arquivo/PGCONS/2022/PGCONS.0596.2022SEI.pdf 

Ementa:  DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO Nº 045/2021 - SUCOC/SESUP/DIAFI/FHB. OBJETO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO, EM 

CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR ISO 9001:2015 – SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE – REQUISITOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE 
BRASÍLIA. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. PRORROGAÇÃO DO CRONOGRAMA DE ETAPAS. LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. ART. 57, § 1º, VI, DA LEI 8.666/93. Parecer 
jurídico pela possibilidade de prorrogação contratual nos termos do § 1º, inciso VI, do art. 57 da Lei 8.666/93, desde que bem observadas as recomendações do opinativo. 

00093-00000285/2022-92 604/2022 Wesley Bento APROVADO  APROVADO  http://parecer.pg.df.gov.br/arquivo/PGCONS/2022/PGCONS.0604.2022SEI.pdf 

Ementa:  ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA. CONTRATO ENTRE O PODER CONCEDENTE E ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

INDIRETA. VEDAÇÃO LEGAL. 1- O serviço de iluminação pública é de competência municipal e pode ser prestado diretamente pelo Poder Público ou de forma descentralizada, por outorga ou delegação. 
A outorga é feita por lei à entidade da Administração Pública Indireta. A delegação é formalizada por intermédio de ato ou contrato administrativo. 2- O contrato de parceria público-privada possui contornos 
próprios e exige, dentre diversos outros requisitos, a constituição de Sociedade de Propósito Específico – SPE, a qual não poderá ter o Poder Público como titular da maioria do capital votante (art. 9º, § 
4º da Lei n. 11.079/2004). 

00431-00007821/2021-94 618/2022 Wesley Bento APROVADO  APROVADO  http://parecer.pg.df.gov.br/arquivo/PGCONS/2022/PGCONS.0618.2022SEI.pdf 

Ementa:  ADMINISTRATIVO. CONTRATO. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL EXTEMPORÂNEA. CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DO OBJETO. CONVALIDAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1- A convalidação 

dos atos administrativos que não acarretem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, bem assim que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração. 2- 
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A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB, com a redação que lhe deu a Lei n. 13.655/2018, bem assim a nova Lei de Licitações (Lei n. 14.133/2021) confirma que somente irregularidades 
insanáveis devem dar azo à nulidade do ato (vide artigo 64, § 1º; artigo 71, III; e artigo 147). 3- Parecer opinando pela viabilidade jurídica de convalidação, a critério do órgão consulente. 

00090-00026462/2021-64 468/2022 Romildo Olgo Peixoto 
Júnior 

APROVADO  APROVADO  http://parecer.pg.df.gov.br/arquivo/PGCONS/2022/PGCONS.0468.2022SEI.pdf 

Ementa:  ADMINISTRATIVO. SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL. CONCESSÃO. SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO. 

PERCENTUAL DE RETENÇÃO SOBRE AS RECEITAS OPERACIONAIS. CUSTEIO DA ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO 
FEDERAL – STPC/DF. BASE DE CÁLCULO. TARIFA-TÉCNICA. LEI N. 445/1993. DECRETO N. 39.994/2019. I - A retenção prevista no Decreto n. 39.994/2019, de 4% (quatro por cento), incide – em 
regra - apenas sobre o total arrecadado com a cobrança de passagens, quais sejam, créditos do Cartão Cidadão, do Vale-Transporte e dos usuários que pagam em espécie. Exceções nas leis que tratam 
das gratuidades. II - Interpretando-se a disciplina legal incidente ao caso, conclui-se que não se pode considerar a “tarifa admitida como remuneração da contratada” como a base de cálculo do percentual 
de retenção. 

04000-00001316/2022-11 613/2022 Luciano Araújo de 
Castro 

APROVADO  APROVADO  http://parecer.pg.df.gov.br/arquivo/PGCONS/2022/PGCONS.0613.2022SEI.pdf 

Ementa:  DIREITO ELEITORAL. ENCERRAMENTO DAS ELEIÇÕES PARA CARGOS ELETIVOS DISTRITAIS. VITÓRIA DO ATUAL MANDATÁRIO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL EM 

PRIMEIRO TURNO. SEGUNDO TURNO DA ELEIÇÃO PRESIDENCIAL. ART. 73, CAPUT, E §3º DA LEI N. 9.504/1997. POSSIBILIDADE DE RETORNO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO 
DISTRITO FEDERAL EM SUA INTEIREZA. PRECAUÇÃO PARA A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NÃO RESTAR ASSOCIADA, DE QUALQUER MODO, A CANDIDATURAS AINDA EM CURSO. 
PRECEDENTE TSE. 

00080-00159219/2022-40 620/2022 Marlon Tomazette APROVADO com 
acréscimos 

APROVADO com 
acréscimos 

http://parecer.pg.df.gov.br/arquivo/PGCONS/2022/PGCONS.0620.2022SEI.pdf 

Ementa:  ADMINISTRATIVO. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. OBRA. CONCORRÊNCIA. ART. 22, I DA LEI Nº 8.666/93. REFORMA DE ESCOLA. VALOR ESTIMADO DA OBRA EM R$ 1.189.031,32 

(UM MILHÃO, CENTO E OITENTA E NOVE MIL TRINTA E UM REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS). VIABILIDADE DO PROCEDIMENTO DESDE QUE ATENDIDAS AS RECOMENDAÇÕES DO 
PRESENTE OPINATIVO. 

00090-00028419/2019-19 452/2022 Maridalva Freitas de 
Almeida 

APROVADO com 
acréscimos 

APROVADO com 
acréscimos 

http://parecer.pg.df.gov.br/arquivo/PGCONS/2022/PGCONS.0452.2022SEI.pdf 

Ementa:    ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. MODALIDADE CONCORRÊNCIA. TIPO MENOR TARIFA. ANÁLISE DE MINUTA DE EDITAL E ANEXOS. OBJETO: CONCESSÃO DE PRESTAÇÃO E 

EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO BÁSICO RODOVIÁRIO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DF. SUBDIVISÃO DO OBJETO EM CINCO LOTES. ENTE PÚBLICO INTERESSADO 
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL. ALGUMAS IMPROPRIEDADES NA MINUTA DE EDITAL, SUGESTÕES DE ALTERAÇÕES CONFORME A 
LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA. NECESSIDADE DE APRESENTAR JUSTIFICATIVA PARA A REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO E DA EXISTÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO, EM FACE DA 
POSSIBILIDADE JURÍDICA DE PRORROGAÇÃO DOS ATUAIS CONTRATOS VIGENTES, SE NÃO HOUVER IMPEDIMENTO JUDICIAL. 1. Algumas impropriedades apontadas na minuta do Edital de 
Concorrência e seus anexos, cujo objeto é a outorga de Concessão para Prestação e Exploração de Serviço Básico Rodoviário do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal – STPC/DF, 
por meio de veículos de transporte coletivo de passageiros, distribuída em cinco Lotes para operação em várias Regiões Administrativas do Distrito Federal, de interesse da Secretaria de Estado de 
Transporte e Mobilidade do Distrito Federal. 2. Licitação será regida pela Lei Federal nº 8.987/95 (Lei de Concessões), pela Lei Distrital nº 4.011/2007 e, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666/93. 
Sugestão de retorno dos autos ao Interessado consulente para adequação às prescrições legais e jurisprudência pertinentes ora verificadas para o seu aperfeiçoamento. 3. Para o prosseguimento do 
certame licitatório, há necessidade também de apresentação de justificativa para a necessidade para realização da licitação e da existência de interesse público, caso seja confirmada a informação de 
que existe a possibilidade jurídica de prorrogação dos contratos vigentes com objeto similar, se não houver impedimento judicial. 

00080-00159324/2022-89 619/2022 Maridalva Freitas de 
Almeida 

APROVADO  APROVADO  http://parecer.pg.df.gov.br/arquivo/PGCONS/2022/PGCONS.0619.2022SEI.pdf 

Ementa:    ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS. TIPO MENOR PREÇO. ANÁLISE DE MINUTA DE EDITAL E ANEXOS. OBJETO: OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DE 

BLOCO PADRÃO COM 4 SALAS MULTIUSO INTEGRADAS, DE BLOCO PADRÃO DE VESTIÁRIOS, CONSTRUÇÃO DE CASTELO D’ÁGUA, DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE 
AULA, AMPLIAÇÃO DE COBERTURA E REALOCAÇÃO DE PARQUE INFANTIL, INCLUINDO ACESSOS E PAISAGISMO, DENTRO DO TERRENO DO CENTRO EDUCACIONAL TAQUARA EM 
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PLANALTINA/DF PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA EMTI – ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL. ENTE PÚBLICO INTERESSADO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO 
DISTRITO FEDERAL. ALGUMAS IMPROPRIEDADES NA MINUTA DE EDITAL, SUGESTÕES DE ALTERAÇÕES CONFORME A LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA. 1. Algumas impropriedades 
apontadas na minuta do Edital de Tomada de Preços e seus anexos, cujo objeto a obra para implantação do Bloco Padrão com 04 Salas Multiuso Integradas, implantação do Bloco Padrão de Vestiários, 
Construção de Castelo D'Água, Demolição e Construção de uma Sala de Aula, Ampliação de Cobertura e Realocação do Parquinho Infantil, incluindo acesso e paisagismo, dentro do terreno do Centro 
Educacional Taquara, localizado em Planaltina/DF, para atendimento do Programa EMTI - Ensino Médio em Tempo Integral, de interesse da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. 2. 
Sugestão de retorno dos autos ao Interessado consulente para adequação às prescrições legais e jurisprudência pertinentes ora verificadas. 

00040-00004823/2019-83 629/2022 Wesley Bento APROVADO APROVADO  http://parecer.pg.df.gov.br/arquivo/PGCONS/2022/PGCONS.0629.2022SEI.pdf 

Ementa:   ADMINISTRATIVO. LEI N. 8.666/93. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. EXCLUSÃO DE LIMITAÇÃO DE PREÇOS. TRANSFIGURAÇÃO DO CONTRATO. INVIABILIADE. 1. A alteração do contrato 

para excluir limitação de preço estabelecida no instrumento convocatório implica grave modificação da equação econômico-financeira da avença em prejuízo da Administração, o que caracteriza a 
transfiguração do contrato, vedada pelos princípios da licitação (art. 37. XXI, CF) e da vinculação ao instrumento convocatório (art. 40, § 2º, III da Lei n. 8.666/93), bem assim pela jurisprudência do TCU 
(Acórdão n. 1826/2016-Plenário) e, de lege lata, pelo artigo 126 da Lei n.14.133/2021. 

00052-00005755/2022-81 625/2022 Maridalva Freitas de 
Almeida 

APROVADO com 
acréscimo 

APROVADO com 
acréscimo 

http://parecer.pg.df.gov.br/arquivo/PGCONS/2022/PGCONS.0625.2022SEI.pdf 

Ementa:    ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. MO DALIDADE CONVITE. TIPO MENOR PREÇO. ANÁLISE DE MINUTA DE EDITAL E ANEXOS. OBJETO: OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO 

E AMPLIAÇÃO DE GALPÃO DESTINADO A PRÁTICA DE TIRO E TREINAMENTO NA 18ª DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL. ENTES PÚBLICOS INTERESSADOS POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO 
FEDERAL E ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA. IRREGULARIDADES NA INSTRUÇÃO DOS AUTOS. ALGUMAS IMPROPRIEDADES NA MINUTA DE EDITAL, SUGESTÕES DE 
ALTERAÇÕES CONFORME A LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA LICITAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNCIA CASO SEJA 
CONFIRMADO QUE A GESTÃO DAQUELA DELEGACIA CONTINUA COM A POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, SALVO SE HOUVER INSTRUMENTO JURÍDICO APROPRIADO AUTORIZANDO 
A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA PARA REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DO FUTURO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS. 1. Algumas impropriedades 
apontadas na minuta do Edital de Convite e seus anexos, cujo objeto é obra de engenharia para construção e ampliação de galpão destinado a prática de tiro e treinamento de pessoal da 18ª Delegacia 
de Polícia, unidade da Polícia Civil do Distrito Federal, localizado em Brazlândia/DF. Pretensão da Administração Regional de Brazlândia realizar a licitação e celebrar o futuro contrato de execução de 
obra com recursos próprios, sob a afirmação de que teria sido destinado por Emenda Parlamentar. 2. Há viabilidade jurídica de órgão público ou entidade pública interessado numa licitação contratar 
terceiros para ser o responsável pela realização da licitação, ou firmar convênio de cooperação técnica com ente da Administração Pública para o mesmo fim, exegese do art. 9º inciso, III, c/c art. 116 da 
Lei Federal nº 8.666/93. 3. Não há possibilidade jurídica de prosseguimento do certame no momento, por diversos aspectos em destaque: a Administração Regional de Brazlândia não tem competência 
para realizar os procedimentos relativos à realização da licitação em exame, confirmando-se que a 18ª Delegacia de Polícia continua sob a Gestão Administrativa e Financeira da Polícia Civil do Distrito 
Federal, salvo se houver instrumento jurídico apropriado firmado entre a PCDF, através do titular máximo desse órgão, o Delegado Geral de Polícia Civil, seu substituto legal, ou quem detenha 
normativamente essa atribuição, e o Administrador Regional de Brazlândia, mero ofício de expediente do Delegado Chefe da 18º DP não atende esse aspecto. 4. De qualquer forma, foram sugeridas 
alterações na minuta de Edital e seus Anexos conforme a legislação e a jurisprudência, caso sejam superadas as questões levantadas neste opinativo sobre a instrução dos autos. 

00063-00006821/2021-94 616/2022 Wesley Bento APROVADO com 
acréscimos 
(Complementação 
do entendimento) 

APROVADO com 
acréscimos 
(Complementação do 
entendimento) 

http://parecer.pg.df.gov.br/arquivo/PGCONS/2022/PGCONS.0616.2022SEI.pdf 

Ementa:  CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. LEI N. 8.666/93. LEI N. 14.133/2021. REAJUSTAMENTO EM 

SENTIDO ESTRITO. IMPLEMENTO AUTOMÁTICO INDEPENDENTE DE SOLICITAÇÃO DO CONTRATADO. PRORROGAÇÃO. PRECLUSÃO LÓGICA. PARECER N. 1030/2009-PROCAD/PGDF. 
PARECER N. 440/2018-PRCON/PGDF. PARECER N. 336/2020-PGDF/PGCONS. DECISÃO N. 746/2018-TCDF. 
1. O direito do contratado ao reajustamento em sentido estrito, com aplicação do índice previsto no contrato, independe de solicitação prévia e formal, devendo ser implementado automaticamente pela 
Administração Pública. 2. Como direito disponível, o reajustamento pode ser objeto de negociação entre o contratado e a Administração, que ocorre de forma expressa ou tácita. Havendo concordância 
do contratado em prorrogar o contrato pelos preços vigentes, sem invocar a prévia aplicação do índice de atualização monetária previsto no contrato e cujo prazo para implantação já transcorreu, haverá 
preclusão lógica do direito. Inteligência do artigo 57, II da Lei n. 8.666/93 e dos artigos 131 da Lei n. 14.133/2021. Ementa da Procuradora-Chefe Substituta:  PARECER Nº 616/2022 – PGDF/PGCONS. 
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APROVAÇÃO PARCIAL. ADMINISTRATIVO. CONTRATO. REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO. IMPLEMENTO AUTOMÁTICO. PRORROGAÇÃO. PRECUSÃO LÓGICA. INEXISTÊNCIA. 
MANUTENÇÃO DA COTA DE APROVAÇÃO DO PARECER N. 336/2020- PGCONS/PGDF E PARECER N. 440/2018-PRCON/PGDF. 1. O reajuste em sentido estrito visa compensar os efeitos naturais 
da variação inflacionária, sendo um instituto decorrente de expressa determinação legal, cuja aplicação deve se dar de forma automática, após o interstício anual completado. 2. Deve-se distinguir o 
reajuste, o qual decorre de expressa previsão legal, do direito ao reequilíbrio econômico-financeiro que está condicionado à efetiva demonstração de álea econômica extraordinária ou extracontratual. 3. 
Eventual prorrogação posterior ao ajuste não altera as peculiaridades do reajuste em sentido estrito, inexistindo ato contrário ou incompatível ao direito alcançado automaticamente após o cumprimento 
do requisito temporal. 4. É possível que ocorra a renúncia ao reajuste, porém, tal disposição deve ser expressa e inequívoca, sob pena de violação ao princípio da anualidade do reajuste de preços da 
contratação, insculpido no artigo 135, § 4º da Lei nº 14.133, de 2021. 5. Manutenção do entendimento firmado na Cota de Aprovação do Parecer nº 336/2020 - PGCONS/PGDF. 

00094-00001752/2022-73 598/2022 Romildo Olgo Peixoto 
Júnior 

APROVADO  APROVADO  http://parecer.pg.df.gov.br/arquivo/PGCONS/2022/PGCONS.0598.2022SEI.pdf 

Ementa:   DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL. CONTRATO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. ALTERAÇÕES 

QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS. ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES. LIMITE LEGAL DE 25%. ART. 65, I, DA LEI N. 8.666/93. INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE DEMANDA COMPLEMENTAÇÕES 
E ESCLARECIMENTOS. 

00040-00025845/2022-82 633/2022 Julião Silveira Coelho APROVADO APROVADO  
 

http://parecer.pg.df.gov.br/arquivo/PGCONS/2022/PGCONS.0633.2022SEI.pdf 

Ementa:  ALTERAÇÃO DO DECRETO DISTRITAL N. 18.955/1997 – REGULAMENTO DO ICMS NO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N. 194/2022. 

NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE TRANSMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E ENCARGOS SETORIAIS DE OPERAÇÕES COM ENERGIA ELÉTRICA. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE PARA 
ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DISTRITAL. EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. ESTRITO EXERCÍCIO DE PODER REGULAMENTAR DO GOVERNADOR. INEXISTÊNCIA 
DE ÓBICE JURÍDICO.  

00094-00002665/2022-33 512/2022 Wesley Bento APROVADO 
(Alteração do 
entendimento) 

APROVADO  
(Alteração do 
entendimento) 

http://parecer.pg.df.gov.br/arquivo/PGCONS/2022/PGCONS.0512.2022SEI.pdf 

Ementa:    ADMINISTRATIVO. SICAF. EXCLUSÃO DE REGISTRO DE PENALIDADES DE MULTA E ADVERTÊNCIA. INVIABILIDADE. INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 2/2010. LEI N. 14.133/2021. 

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1. O registro de penalidades no SICAF não está sujeito à exclusão pelo término do contrato administrativo que lhe deram origem, devendo ser mantidas no histórico 
da contratada, ainda que não projete efeitos concretos na sua capacidade de participar de novas licitações. 

04029-00000139/2021-56 589/2022 Alexandre Moraes 
Pereira 

APROVADO APROVADO  
 

http://parecer.pg.df.gov.br/arquivo/PGCONS/2022/PGCONS.0589.2022SEI.pdf 

Ementa:   ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. SECRETARIA DE ECONOMIA. CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO BRASIL CENTRAL (BRC). DESPESA COM AQUISIÇÃO 

DE BENS E SERVIÇOS PARA O CONSÓRCIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO DISTRITO FEDERAL. INVIABILIDADE. 1. O Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central – BrC, 
autarquia detentora de personalidade jurídica, patrimônio e recursos próprios, deverá realizar as despesas necessárias para seu funcionamento com dotações previstas em seu orçamento anual, não 
havendo justificativa jurídica plausível para que essas sejam custeadas com recursos do orçamento de algum de seus associados. 2. Parecer pela inviabilidade jurídica de que a Secretaria de Estado de 
Economia do Distrito Federal arque com as despesas para a aquisição de bens e serviços para o atendimento dos pedidos formulados pelo Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central 
– BrC. 3. Embora não se possa afastar, desde logo, a possibilidade de assinatura de convênio entre os partícipes, forçoso é reconhecer que não se mostra juridicamente viável que ajuste dessa espécie 
resulte em transferência, mesmo que indireta, de recursos financeiros do DF para o BrC, em função da regra prevista no caput do artigo 8º da Lei federal n. 11.107/20, no sentido de que “os entes 
consorciados somente entregarão recursos ao consórcio público mediante contrato de rateio”.  

2. MATÉRIA DE TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO 

00110-00000953/2021-27 448/2022 Danuza M. Ramos APROVADO APROVADO   http://parecer.pg.df.gov.br/arquivo/PGCONS/2022/PGCONS.0448.2022SEI.pdf 
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Ementa:   TRIBUTÁRIO. FISCAL. IMPOSTO DE RENDA. IMUNIDADE. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. DECRETO-LEI 509/69. - a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

- ECT não é contribuinte do Imposto de Renda, uma vez que equiparada pelo art. 12 do Decreto-lei 509/69 à própria Fazenda Pública responsável pela exação. 
0410-000270-2012 608/2022 Eduardo Muniz 

Machado Cavalcanti 
APROVADO  APROVADO   http://parecer.pg.df.gov.br/arquivo/PGCONS/2022/PGCONS.0608.2022SEI.pdf 

Ementa:   DIREITO FINANCEIRO. OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNO COM GARANTIA DA UNIÃO. TERMO ADITIVO. BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – BID. PROCIDADES. 

LIMITES E CONDIÇÕES. ATENDIMENTO. 
3. MATÉRIA DE PESSOAL ( ADMINISTRATIVO, TRABALHISTA E MILITARES 

00413-00001036/2022-27 504/2022 Camila Bindilatti Carli 
de Mesquita 

APROVADO com 
acréscimo 

APROVADO  com 
acréscimo 

http://parecer.pg.df.gov.br/arquivo/PGCONS/2022/PGCONS.0504.2022SEI.pdf 

Ementa:  DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. ANULAÇÃO JUDICIAL DE PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL 

RELATIVA AO RECEBIMENTO DOS PROVENTOS RETROATIVOS NÃO RECEBIDOS. DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA (art. 86 do Decreto 
nº 32.598/2010). POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE PENA DE MULTA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Se a aplicação da pena administrativa de cassação de aposentadoria foi anulada, porquanto 
aplicada de forma desarrazoada, não estando prescrita a pretensão da servidora, o não reconhecimento administrativo do direito ao recebimento dos proventos retroativos à servidora aposentada poderia 
configurar enriquecimento sem causa da Administração, uma vez que a anulação opera efeitos ex tunc (retroativos). 2. Não se mostra razoável exigir da interessada que ingresse com nova ação judicial 
para discutir, agora, o recebimento de 08 (oito) meses de proventos de aposentadoria retroativos e a sua compensação com 3(três) meses de pena de multa aplicada, sendo pertinente e razoável o 
pagamento administrativo retroativo de proventos cuja suspensão foi considerada ilegítima por decisão judicial posterior transitada em julgado; 3. Aconselha-se, inclusive, o reconhecimento administrativo 
da dívida, observando-se o procedimento do art. 86 do Decreto nº 32.598/2010, a fim de se evitar demandas judiciais que levem a maiores prejuízos ao erário com gastos desnecessários e improdutivos. 
Raciocínio que se coaduna com os Princípios da Consensualidade e Eficiência Administrativa; 4. Por ocasião do procedimento do art. 86 do Decreto nº 32.598/2010, é possível a compensação por 
aplicação reflexa do art. 121 da LC n. 840/2011, quando os valores decorrentes do pagamento da pena de multa administrativa aplicada (pena pecuniária) não possuírem destinação legal específica, nos 
termos desse opinativo. 
00080-00223585/2021-89 535/2022 Carlos Odon Lopes da 

Rocha 
APROVADO APROVADO   http://parecer.pg.df.gov.br/arquivo/PGCONS/2022/PGCONS.0535.2022SEI.pdf 

Ementa:   DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO DO TRABALHO. Opina-se no sentido de que era válido o pagamento do vale-transporte por meio de pecúnia, no período compreendido entre 2009 e 

a entrada em vigor do Decreto 10.854/2021, desde que observadas as hipóteses normativas previstas no Decreto 95.247/1987, nos termos de precedente do TCDF (Decisão 5244/2016). Ademais, não 
houve mudanças significativas em relação ao instituto trabalhista do “vale-transporte” com a edição do Decreto 10.854/2021. Este normativo infralegal acolheu, em redação idêntica ou bastante similar, 
os mesmos dispositivos até então vigentes no Decreto 95.247/87. Em acréscimo, o Decreto 10.854/2021, além de reiterar as hipóteses normativas até então existentes para fins de pagamento do vale-
transporte em pecúnia, estabeleceu, no art. 110, parágrafo único, a viabilidade do pagamento em pecúnia quando da indisponibilidade operacional da empresa operadora. 
00020-00038264/2022-85 527/2022 Camila Bindilatti Carli 

de Mesquita 
AP. PARCIAL com 
acréscimo 
(Consolidação do 
entendimento) 
 
 

AP. PARCIAL   com 
acréscimo 
(Consolidação do 
entendimento) 

http://parecer.pg.df.gov.br/arquivo/PGCONS/2022/PGCONS.0527.2022SEI.pdf 

Ementa:   DIREITO ADMINISTRATIVO. PESSOAL. LICENÇA MÉDICA E ODONTOLÓGICA DE SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. SUSPENSÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO APÓS 30 

(TRINTA) DIAS DE LICENÇA-SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LC N. 840/2011. PRECEDENTES JUDICIAIS PELA ILEGALIDADE DA SUSPENSÃO. PARECER PELA 
EVOLUÇÃO DO ENTEDIMENTO FIRMADO NO PARECER JURÍDICO N. 617/2016-PGCONS/PGDF. 1. A Lei Complementar n. 840/2011, em seus artigos arts. 26, 27 e 162, somente permite a suspensão 
do estágio probatório de servidor que esteja cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargo de natureza especial ou de equivalente nível hierárquico (art. 26, II), para frequência em curso de formação 
(art. 162) ou, ainda, para o gozo de licença remunerada por motivo de doença em pessoa da família do servidor; 2. Como a suspensão do estágio probatório do servidor público pode implicar no 
impedimento de participar de concursos de promoção, progressão, remoção e de gozar de licenças exclusivas aos servidores estáveis, a interpretação a ser dada ao se restringir direitos deve ser de 
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cunho restritivo, sendo inviável ampliar com base na razoabilidade hipóteses de restrição de direitos que a própria lei não previu; 3. Para o Tribunal local, diante do conflito entre o Princípio da Legalidade 
e o Princípio da Razoabilidade, tratando-se de restrição de direitos, o administrador fica afeto à estrita legalidade administrativa (art. 37, caput, Constituição Federal); 4. Parecer pela superação do 
entendimento firmado no Parecer Jurídico n. 617/2016-PGCONS/PGDF, consubstanciado no Parecer Jurídico n. 480/2015-PRCON/PGDF, com a finalidade de adequação do entendimento da PGDF à 
jurisprudência consolidada no âmbito do E.TJDFT; 5. Em consequência, como esse novo entendimento não implica na criação de obrigação ou no condicionamento de direito, a nova interpretação, sendo 
encampada, há de surtir efeitos apenas “ex nunc”, vale dizer, somente deverá alcançar as licenças solicitadas a partir da aprovação final deste parecer, ex vi do art. 2º, parágrafo único, inciso XIII, da Lei 
Federal nº 9.784/1999 c/c art. 1º da Lei Distrital nº 2.834/2001 c.c. art. 24 da LINDB (precedentes da PGDF), na mesma linha da cota de aprovação do Parecer normativo n. 76/2022 – PGCONS/PGDF. 
Ementa da Procuradora-Chefe Substituta: PARECER Nº 527/2022-PGCONS/PGPDF. APROVAÇÃO PARCIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PESSOAL. LICENÇA MÉDICA E ODONTOLÓGICA DE 
SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. SUSPENSÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO APÓS 30 (TRINTA) DIAS DE LICENÇA-SAÚDE. VIABILIDADE. CONFIRMAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO 
PARECER Nº 617/2016-PRCON/PGDF NO TOCANTE À LICENÇA-SAÚDE. As licenças maternidade, paternidade e adotante têm supedâneo constitucional e a impossibilidade de suspensão do estágio 
probatório nesses casos busca efetivar o direito de igualdade entre homens e mulheres, na forma do art. 5º, inciso I, da Constituição da República, motivo pelo qual merece tratamento diferente do 
concedido às licenças médica e odontológica. O estágio probatório e a obrigatoriedade da avaliação de desempenho têm previsão no art. 41 e seu § 4º, da Constituição da República. A suspensão do 
estágio probatório no período da licença-saúde deve ser interpretado como proteção de direitos do servidor, pois viabiliza a avaliação de desempenho positiva do servidor considerando-se os critérios 
estabelecidos nos incisos I a VI do art. 28 da Lei Complementar nº 840/2011. Pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a suspensão do estágio probatório é a medida mais adequada, 
pois, com a retomada da contagem do prazo do estágio probatório restante, posteriormente ao fim da licença-saúde, é possível a plena avaliação do servidor em exercício. Parecer que se aprova 
parcialmente, para entender pela viabilidade jurídica de suspensão do estágio probatório durante o período de licença-saúde, consolidando-se o entendimento adotado sobre esse tema no Parecer nº 
617/2016-PRCON/PGDF. 

00055-00036299/2022-37 588/2022 Gustavo Geraldo 
Pereira Machado 

APROVADO com 
acréscimo 
(Consolidação do 
entendimento) 
 
 
 

APROVADO   com 
acréscimo 
(Consolidação do 
entendimento) 
 
 

http://parecer.pg.df.gov.br/arquivo/PGCONS/2022/PGCONS.0588.2022SEI.pdf 

Ementa:   GRATIFICAÇÃO DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA. NATUREZA POLÍTICA DA EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS. AUSÊNCIA DE CONDICIONANTES. CARÁTER GENÉRICO. PRECEDENTS DO 

STJ E DA PGDF. PAGAMENTO A TODOS OS MEMBROS DA CARREIRA AGENTE DE TRÂNSITO E INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. Deve ser reconhecido o caráter genérico 
da Gratificação de Compensação Orgânica se a Lei não condicionou o seu pagamento à demonstração de condições de trabalho específicas de cada servidor. A exposição de motivos de uma lei não 
possui caráter normativo. Trata-se de um texto iminentemente político, cujo principal objetivo é dar legitimidade ao trabalho do legislador, não podendo prevalecer sobre o texto da norma e sobre sua 
interpretação histórica. 

00063-00004336/2022-67 558/2022 Fernando José Longo 
Filho 

APROVADO com 
acréscimo 
(Consolidação do 
entendimento) 
 
 
 

APROVADO   com 
acréscimo 
(Consolidação do 
entendimento) 
 
 

http://parecer.pg.df.gov.br/arquivo/PGCONS/2022/PGCONS.0558.2022SEI.pdf 

Ementa:   Conflito. Pareceres. Impossibilidade. Suspensão. Cômputo. Prazo. Estágio Probatório. Licença-maternidade. Licença-paternidade. Licença-adotante. 1. O Parecer n° 617/2016-PGCONS/PGDF 

restou parcialmente superado em face da emissão do novo Parecer n° 76/2022-PGCONS/PGDF, uma vez que, de acordo com o novo entendimento, restou assentado a impossibilidade de se suspender 
a contagem do período de estágio probatório de servidores e servidoras públicas em razão do gozo de licença-maternidade, paternidade e adotante. Ressalte-se, todavia, que, para as demais hipóteses, 
o Parecer 617/2016-PGCONS/PGDF continua válido. 

mailto:biblioteca.pareceres@pg.df.gov.br
http://parecer.pg.df.gov.br/arquivo/PGCONS/2022/PGCONS.0588.2022SEI.pdf
http://parecer.pg.df.gov.br/arquivo/PGCONS/2022/PGCONS.0558.2022SEI.pdf


 

 
 
Secretaria Gral  
Biblioteca Jurídica Onofre Gontijo Mendes – BIJOM 
Gerência: Cristiany Ferreira Borges  
Elaboração Stefanie Carvalho de Araújo Rosa 
Contato:  E-mail: biblioteca.pareceres@pg.df.gov.br Telefones:  (61)3025.9696 | (61) 3025-9679 

00054-00108577/2020-21 191/2022 Denise Ladeira Costa 
Ferreira 

APROVADO com 
acréscimos e 
ressalvas  
(Consolidação do 
entendimento) 
 
 
 

APROVADO   com 
acréscimos e 
ressalvas   
(Consolidação do 
entendimento) 
 

http://parecer.pg.df.gov.br/arquivo/PGCONS/2022/PGCONS.0191.2022SEI.pdf 

Ementa:   ADMINISTRATIVO. PESSOAL. PMDF. SERVIDOR MILITAR CONDENADO EM AÇÃO PENAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME ABERTO. CONTAG EM DE TEMPO DE 

SERVIÇO. DESCONSIDERAÇÃO DO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DA PENA. INTELIGÊNCIA DO ART.122, §4º, V, DA LEI Nº2.798/1984. SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MILITAR. 
CONSULTA COMPLEMENTAR. PEDIDO DE REVISÃO. i- Manutenção da orientação revelada nas cotas de aprovação parcial do Parecer nº 008/2011-PROPES/PGDF e de desaprovação do Parecer 
nº 453/2021-PGCONS/PGDF. ii – O enfoque da restrição normativa conferida no inciso V do §4º do art.122 do Estatuto Militar está voltado à natureza da pena (restritiva de liberdade) e não para sua 
forma de execução, via benefício (Sursis da Pena) ou regimes diferenciados (fechado, aberto ou semiaberto). iii - O legislador não disciplinou o óbvio, mas imprimiu um perfil de rigor à contagem de tempo 
de serviço prestado por servidor militar condenado à pena privativa de liberdade, enquanto em vigor os efeitos da condenação. Por isso, não acolheu a possibilidade de contagem do período da suspensão 
condicional da pena ou mesmo da execução em regime aberto ou semiaberto, em que também o trabalho é permitido, aliás, determinado. iv - O desconto do tempo de serviço prestado durante o 
cumprimento de pena privativa de liberdade somente poderá ser realizado depois do trânsito em julgado da decisão judicial condenatória, porquanto antes deste marco a pena não surtirá seus efeitos. 
v - Não é recomendável desconsiderar tempo de serviço prestado nesses moldes excepcionais, sob a ótica meramente hipotética, é imperioso que se avalie o caso concreto de acordo com os marcos 
registrados na sentença penal condenatória; vi –A natureza, o propósito e o caráter obrigatório da Contribuição para Pensão Militar legitimam a realização dos descontos mensais respectivos, durante o 
período não computado para efeito de contagem de tempo de serviço, em decorrência do cumprimento de pena restritiva de liberdade imposta por sentença penal transitada em julgado. 

00136-00000897/2022-78 555/2022 Camila Bindilatti Carli 
de Mesquita 

APROVADO  
(Complementação 
do entendimento) 
 

APROVADO   
(Complementação do 
entendimento) 
 

http://parecer.pg.df.gov.br/arquivo/PGCONS/2022/PGCONS.0555.2022SEI.pdf 

Ementa:  DIREITO ADMINISTRATIVO. IPEDF CODEPLAN. AUTARQUIA EM REGIME ESPECIAL. CESSÃO E DISPOSIÇÃO DE EMPREGADO PÚBLICO. QUADRO DOS EMPREGADOS 

PERMANENTES EM EXTINÇÃO DO IPEDF CODEPLAN. PARECER JURÍDICO N° 405/2018-PRCON/PGDF. INAPLICABILIDADE PARA A NOVA SITUAÇÃO JURÍDICA. COMPETÊNCIA. 
SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. 1. O Distrito Federal, com a criação do IPEDF Codeplan na forma de autarquia em regime especial, passou a reconhecer as 
atividades de promover e disseminar informações sociais, econômicas, cartográficas, demográficas, georreferenciadas, geográficas, urbanas, rurais, regionais e ambientais para o Distrito Federal, bem 
como de prestar suporte na formulação, acompanhamento, monitoramento e avaliação de políticas públicas como atividades tipicamente de Estado; 2. Contudo, ainda que o IPEDF Codeplan detenha 
maior autonomia administrativa, técnica ou financeira por possuir natureza jurídica de autarquia em regime especial, nem a Lei nº. 7.154, de 07 de junho de 2022 que criou o IPEDF Codeplan, tampouco 
o Decreto nº. 43.530 de 11 de julho de 2022 que a regulamenta conferiram maior autonomia ao Instituto para gestão de pessoal diferenciada a implicar no afastamento de normas jurídicas até então 
vigentes referentes à cessão e à disposição de servidores/empregados da autarquia; 3. Nessa linha, a competência para praticar os atos de cessão e disposição dos empregados públicos do IPEDF 
Codeplan é do Secretário de Estado de Economia, por força dos arts. 152 a 157 da Lei Complementar n º 840/2011 e do art. 20 do Decreto n º 39.009 de 26 de abril de 2018, exceto se a lei própria de 
iniciativa do Poder Executivo, que venha a organizar a carreira de Gestão de Informações Sociais, Socioeconômicas e Governamentais, que passa a integrar o quadro de pessoal do IPEDF Codeplan, 
venha a dispor de outra forma (Art. 8º, §1º, da Lei nº. 7.154, de 07 de junho de 2022 c.c. art. 1 º, parágrafo único, inc. II do Decreto n º 39.009 de 26 de abril de 2018). 

00063-00003334/2022-51 475/2022 Fernando José Longo 
Filho 

NÃO APROVADO 
(Consolidação do 
entendimento) 
 

NÃO APROVADO 
(Consolidação do 
entendimento) 
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Secretaria Gral  
Biblioteca Jurídica Onofre Gontijo Mendes – BIJOM 
Gerência: Cristiany Ferreira Borges  
Elaboração Stefanie Carvalho de Araújo Rosa 
Contato:  E-mail: biblioteca.pareceres@pg.df.gov.br Telefones:  (61)3025.9696 | (61) 3025-9679 

Ementa:  Exigência. Inscrição. Conselho de classe. Cargo. Nível médio. Posse. Exercício. Diploma. Nível superior.  1. A inscrição no Conselho Regional de Biomedicina é necessária por quem ocupa 

cargo de nível médio de Técnico em Hemoterapia em razão da apresentação de diploma de nível superior em Biomedicina. Ementa da Procuradora-Chefe: PARECER Nº 475/2022 - PGCONS/PGDF. 
NÃO-APROVAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PESSOAL. PARECER Nº 355/2019 - PGCONS/PGDF. INSCRIÇÃO EM CONSELHO DE CLASSE. HIPÓTESES DE OBRIGATORIEDADE QUE NÃO SE 
AMOLDAM AO CASO CONCRETO. DESNECESSIDADE DE EXIGÊNCIA. 1. Nos termos do Parecer nº 355/2019 - PGCONS/PGDF, a Administração Pública deve exigir, do servidor, a demonstração 
de regularidade perante o respectivo conselho de classe somente em duas hipóteses: (i) se o cargo ocupado demandar o exercício de profissão regulamentada por lei, cuja fiscalização se faça por meio 
de conselho de classe; ou (ii) se a lei local estabelecer, para o exercício do cargo, a necessidade de inscrição em órgão de fiscalização profissional. 2. Parecer que não se aprova porquanto a situação 
em apreço não se subsome a nenhuma das referidas hipóteses. 

04016-00044329/2022-88 556/2022 Carlos Odon Lopes da 
Rocha 

APROVADO  APROVADO  http://parecer.pg.df.gov.br/arquivo/PGCONS/2022/PGCONS.0556.2022SEI.pdf 

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. Opino no sentido de ser ilegal a contratação, via CLT, de servidores públicos estatutários cedidos e, portanto, ainda vinculados com o órgão de 
origem/cedente (SES/DF), para o exercício de função de confiança no IGESDF, conforme jurisprudência do STF, que veda a existência de regimes jurídicos híbridos. A extinção do vínculo celetista já 
celebrado não dar-se-á mediante rescisão do contrato de trabalho, com ou sem justa causa, nas hipóteses da CLT, pois, caso contrário, estar-se-ia dando uma prévia validade e eficácia a um 
inconstitucional regime híbrido. Ocorrerá, nessa hipótese, mero desligamento ou simples devolução ao órgão de origem, por solicitação do servidor cedido ou por decisão do IGESDF. Sob outra vertente, 
pode ser assinado um termo de desligamento da função comissionada temporária no IGESDF, com eventual devolução do servidor ao órgão de origem, devendo ser a ele pago única e exclusivamente, 
além das verbas e vantagens devidas pelo cargo público, o respectivo valor pecuniário atinente ao adicional temporário ou eventual relativo ao exercício de função temporária de direção, chefia e 
assessoramento, nos termos do art. 3º, §3º, da Lei 5.899/2017. Não deve ser pago ao servidor público estatutário outra vantagem pecuniária senão aquelas expressamente previstas em lei. O Supremo 
Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça adotam interpretações restritivas sobre remuneração do funcionalismo. Quanto à operacionalização do exercício de função de confiança por servidores 
cedidos pela SES/DF junto ao IGESDF, há de se observar o procedimento previsto no inciso V, alínea b, do Contrato de Gestão n. 01/2018, com redação acrescentada pelo Nono Termo Aditivo. O 
IGESDF possui, ainda, autonomia e competência para deliberar sobre a matéria, devendo ser ressaltado, contudo, a necessidade de observância de direitos e garantias previstos na legislação de 
regência, sendo pertinente informar que em relação aos servidores cedidos, detentores de cargos comissionados, tanto a designação quanto o desligamento devem seguir os ritos previstos pela 
Constituição e pelo Regime Jurídico Único, considerando-se, reitera-se, a impossibilidade de  subsistirem dois tipos diversos de vínculos trabalhistas. No que tange à viabilidade da designação para o 
exercício de função de confiança por servidores cedidos pela SESDF por meio de assinatura de Termo de Compromisso, instrumento similar ao Termo de Posse, é possível, sim, a formalização de 
vínculos dessa natureza, por serem análogos à cessão prevista na Lei 840/2011 para servidores cedidos a outros órgãos e entidades públicas. Por fim, a contratação via CLT deve ser declarada nula. A 
nulidade é vício que implica invalidade na origem e insanável, impedindo que o ato produza os efeitos jurídicos que normalmente lhe seriam próprios e inerentes. O ato nulo é natimorto. Porém, para 
evitar enriquecimento ilícito do Estado, o contrato nulo de trabalho, nessa hipótese, produz efeito patrimonial em favor do contratado, mas sempre a partir de uma interpretação restritiva. Os efeitos 
jurídicos válidos dessas nulidades são: direito à percepção das vantagens inerentes ao cargo estatutário de origem, além da vantagem pecuniária temporária ou eventual, decorrente do exercício de 
função de direção, chefia e assessoramento, paga pelo IGESDF ao servidor cedido pelos dias efetivamente trabalhados. Com o reconhecimento da nulidade ex tunc da contratação, por impedimento 
constitucional à existência de regime híbrido para o mesmo servidor público, não resta configurado o vínculo empregatício. Diante disso, somente se reconhece o direito ao pagamento daquelas verbas 
expressamente previstas ou autorizadas em lei. Logo, não são devidas outras vantagens a título de verbas rescisórias, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade estrita, legitimidade e 
economicidade.  
04026-00009917/2022-38 457/2022 Fernando José Longo 

Filho 
APROVADO com 
acréscimo 
(Consolidação do 
entendimento) 
 

APROVADO com 
acréscimo 
(Consolidação do 
entendimento) 
 

http://parecer.pg.df.gov.br/arquivo/PGCONS/2022/PGCONS.0457.2022SEI.pdf 

Ementa:   Inadmissibilidade. Aplicação. Lei Complementar n° 51/1985. Policiais Penais. Distrito Federal. Constituição Federal. Emenda Constitucional n° 103/2019. Competência. Ente federação. 

Faculdade. Adoção. Critérios diferenciados. Aposentadoria especial. 1. A competência para tratar da matéria sobre aposentadoria especial dos policiais penais é do Distrito Federal. 2. O §4°-B do art.40 
da Constituição Federal atribuiu uma faculdade ao Distrito Federal, isto é, o Distrito Federal pode ou não estabelecer critérios diferenciados de aposentadoria especial para os policiais penais. 

            4. DIREITO DO MEIO AMBIENTE, DO PATRIMÔNIO URBANÍSTICO E IMOBILIÁRIO E DA SAÚDE 
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00390-00002597/2018-08 262/2022 Carlos Odon Lopes da 
Rocha 

APROVADO  APROVADO   http://parecer.pg.df.gov.br/arquivo/PGCONS/2022/PGCONS.0262.2022SEI.pdf 

Ementa:   DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. Opina-se pela adequação redacional dos artigos 22 e 23, ambos do PLC ora em tramitação, com o atendimento às ressalvas jurídicas contidas 

no bojo deste parecer. Retorno dos autos ao órgão consulente para fins de manifestação fundamentada, detalhada e conclusiva, por parte da autoridade competente, acerca dos critérios objetivos e 
estudos técnicos realizados pelo Grupo de Trabalho, de modo a evitar eventual vício de inconstitucionalidade forma. 
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