
Art. 2° Autorizar a inclusão de Nota no Memorial Descritivo - MDE 220/92 com a seguinte 
redação: “Nota: Este Projeto foi alterado e complementado pelo Projeto de Sistema Viário - SIV 
136/18 e pelo Memorial Descritivo - MDE 136/18 aprovados, no que se refere a supressão da 
via complementar à Rua Jerivá e a definição do paisagismo e da urbanização do Parque Sul, 
localizado na Região Administrativa de Águas Claras - RA XX.”
Art. 3º Os documentos urbanísticos mencionados no art. 1º encontram-se disponíveis no 
endereço eletrônico http://www.sisduc.seduh.df.gov.br/.
Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MATEUS LEANDRO DE OLIVEIRA

PORTARIA Nº 106, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2020
Aprova o Projeto de Requalificação da área pública entre os lotes 1 e 2 do Setor Cultural Sul -
SCTS, na Região Administrativa do Plano Piloto – RA I, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO 
DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 105, 
parágrafo único, incisos III e V, da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinadas com o 
Decreto nº 29.576, de 7 de outubro de 2008, com o Decreto nº 39.610, de 1º de janeiro de 
2019, com o art. 5º do Decreto nº 38.247, de 1º de junho de 2017, e tendo em vista o que 
consta do Processo SEI-GDF nº 0110-000366/2010, resolve:
Art. 1º Fica aprovado o Projeto de Requalificação da área pública entre os lotes 1 e 2 do Setor 
Cultural Sul-SCTS, na Região Administrativa do Plano Piloto – RA I, consubstanciado no 
Projeto de Sistema Viário – SIV 119/2020 e Memorial Descritivo – MDE 119/2020.
Art. 2° Fica autorizada a inclusão de Nota no Memorial Descritivo - MDE-URB 017/02, com 
a seguinte redação:
“Nota: Este Projeto foi alterado pelo Projeto de Sistema Viário SIV-MDE 119/2020, no que 
se refere ao sistema viário, estacionamentos, acessibilidade e paisagismo.”
Art. 3º Os documentos urbanísticos referentes à aprovação do projeto encontram-se 
disponíveis no endereço eletrônico http://www.sisduc.seduh.df.gov.br/, conforme determina 
a Portaria nº 6, de 8 de fevereiro de 2017, que dispõe sobre os procedimentos para divulgação 
de documentos urbanísticos e sua disponibilização no Sistema de Documentação Urbanística 
e Cartográfica – SISDUC, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação 
do Distrito Federal – SEDUH.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MATEUS LEANDRO DE OLIVEIRA

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E 
SANEAMENTO BÁSICO

SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HÍDRICOS
 

DESPACHOS DE EXTRATOS DE OUTORGAS PRÉVIA
O SUPERINTENDENTE RECURSOS HÍDRICOS DA AGÊNCIA REGULADORA DE 
ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL – Adasa 
torna públicas as outorgas:
Outorga Prévia/SRH nº 232/2020. Frigorífico Frango Dourado LTDA, outorga prévia para 
reservar o direito de uso de água superficial, por meio de bombeamento, para a finalidade 
industrial, localizado na Rodovia BR 251 KM 25, Chácara 01, Gleba 02, Fazenda Cava de 
Cima, São Sebastião/DF, um ponto de captação no Rio São Bartolomeu (domínio 
Federal), Bacia Hidrográfica do Rio São Bartolomeu, Unidade Hidrográfica Baixo São 
Bartolomeu. Processo SEI nº 00197-00000134/2020-13.
Outorga Prévia/SRH nº 259/2020. Frigorífico Frango Dourado LTDA, outorga prévia de 
uso de recursos hídricos para lançamento de efluentes tratado, empreendimento localizado 
na Rodovia BR 251 KM 25, Chácara 01, Gleba 02, Fazenda Cava de Cima, São 
Sebastião/DF, um ponto de lançamento no Rio São Bartolomeu (domínio Federal), Bacia 
Hidrográfica do Rio São Bartolomeu, Unidade Hidrográfica Baixo São Bartolomeu. 
Processo SEI nº 00197-00000135/2020-68.

GUSTAVO ANTONIO CARNEIRO

SECRETARIA DE ESTADO 
DE PROJETOS ESPECIAIS

SECRETARIA EXECUTIVA
 

ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
Aos 17 dias do mês de novembro do ano de 2020, às 10h, foi realizada a videoconferência 
da Audiência Pública, transmitida no canal do YouTube da Secretaria de Estado de 
Projetos Especiais do Distrito Federal - SEPE, por intermédio do Aviso de Consulta e 
Audiência Públicas, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF nº 208, de 04 
de novembro de 2020. Foram convidados para comporem a mesa o Secretário Executivo 
da Secretaria de Estado de Projetos Especiais do Distrito Federal, BRUNO DE 
OLIVEIRA, o Subsecretário de Prospecção de Projetos da Secretaria de Estado de 
Projetos Especiais do Distrito Federal, LUIZ RONALDO CHERULLI, e a Subsecretária 
de Segurança Alimentar e Nutricional da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social 
do Distrito Federal, KARLA LISBOA. Abrindo a sessão, o Sr. Bruno Oliveira, em nome

do Governo do Distrito Federal, agradeceu à participação de todos, bem como informou 
que a Consulta Pública referente ao Projeto dos Restaurantes Comunitários permanecerá 
aberta até o dia 03 de dezembro de 2020 e que os documentos estão disponíveis no site da 
Secretaria. Esclareceu que a Audiência Pública foi convocada mediante Aviso de 
Consulta e Audiência Públicas publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e no Jornal 
de Brasília, em 04 de novembro de 2020. Destacou ainda que a realização da Audiência 
Pública visa atender ao disposto na Lei Distrital nº 3.792/2006, que prevê que a 
implementação de projetos de Parceria Público-Privada - PPP que envolvam investimento 
significativo de recursos públicos ou sejam de grande repercussão popular ou social 
deverão ser objeto de Audiência Pública prévia para discussão das minutas do edital e do 
contrato. Continuando, pontuou que em virtude das medidas de enfrentamento à pandemia 
de Covid-19 vigentes, a Audiência estava sendo transmitida online, conforme publicado 
no Aviso de Consulta e Audiência Públicas. Acrescentou que aqueles que desejassem 
apresentar contribuições deveriam enviar mensagem para o WhatsApp (61) 99970 9137, 
na forma de texto ou áudio, contendo a identificação do interessado. Esclareceu que caso 
não houver tempo para registro de todas as contribuições durante a Audiência Pública, 
essas contribuições serão registradas e respondidas em relatório a ser publicado no final 
do processo e que tanto as contribuições recebidas na Audiência, quanto às recebidas na 
Consulta Pública, integrarão o relatório final acompanhado das respectivas respostas, que 
será publicado no site da Secretaria. Por fim, registrou que a realização de estudos prévios 
foi autorizada em 11 de abril de 2019, em Reunião Conjunta do Conselho Gestor de 
Parcerias Público-Privadas - CGP e do Grupo de Deliberação de Concessões, conforme 
Ata publicada no DODF, de 30 de abril de 2019. Concluída a abertura, o Sr. Bruno 
Oliveira passou a palavra para o Sr. Luiz Ronaldo Cherulli iniciar a apresentação do 
projeto com base na documentação disponibilizada. Antes de iniciar a apresentação, o Sr. 
Luiz Cherulli agradeceu o Sr. Bruno Oliveira acrescentando que o projeto dos 
Restaurantes Comunitários será um ganho para a população de baixa renda que contará 
com uma alimentação de qualidade e espaços com instalações adequadas. Sobre o projeto, 
informou que se trata da concessão para a construção, manutenção e operação de 06 (seis) 
novos Restaurantes Comunitários, bem como para a revitalização/modernização, 
manutenção e operação dos 14 (quatorze) restaurantes já existentes, além do fornecimento 
de refeições como o café da manhã, almoço e jantar. Continuando, informou que o Edital 
de Chamamento Público de PMI nº 001/2019 - SEPE foi publicado em setembro de 2019, 
e que em dezembro de 2019 foram autorizadas 03 (três) empresas para desenvolverem os 
estudos. Prosseguindo, disse que no decorrer do processo 01 (uma) empresa autorizada 
comunicou a decisão de não dar continuidade aos estudos e que as empresas que 
permaneceram se uniram, formando um único consórcio. Dessa forma, indicou que em 
março de 2020 foi recebido 01 (um) estudo, em julho de 2020 o relatório de análise dos 
estudos elaborado pela Comissão Técnica foi concluído e que em novembro de 2020 
ocorreu a abertura de Consulta e Audiência Públicas para avaliação dos documentos 
disponibilizados objetivando o recebimento de contribuições da população a respeito do 
projeto. Dando continuidade, pontuou que é um projeto social que tem por objetivo 
proporcionar condições que possibilitem o bem-estar físico, psíquico e social, 
assegurando que os padrões adequados de alimentação à população menos favorecida 
foram distribuídos em áreas de grande circulação de pessoas e de fácil acesso. Enfatizou 
que Distrito Federal possui 14 (quatorze) Restaurantes Comunitários localizados nos 
centros urbanos e em regiões de grande movimentação diária de trabalhadores de baixa 
renda e que a proposta do projeto é a construção de 06 (seis) novas unidades em 
localidades a serem determinadas pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social 
do Distrito Federal - SEDES na licitação. Na oportunidade, o Sr. Luiz Cherulli destacou 
que atualmente as instalações físicas das unidades dos restaurantes estão deterioradas e 
explanou a respeito da proposta do privado na revitalização/modernização, manutenção e 
operação dos restaurantes. A respeito dos parâmetros econômicos do projeto, o Sr. Luiz 
Cherulli informou que o prazo da duração do contrato será de 30 anos e o valor do 
contrato será de R$ 192,5 milhões (cento e noventa e dois milhões e quinhentos mil 
reais). Demonstrando o fluxo de recebíveis, o Sr. Luiz Cherulli disse que se trata de um 
projeto economicamente viável. Quanto ao modelo jurídico, o Sr. Luiz Cherulli explicou 
sobre as características gerais da minuta de Edital e da minuta de Contrato. Na 
oportunidade, a Sra. Karla Lisboa disse que a presente Audiência Pública traz a 
possibilidade de melhoria da qualidade dos serviços, bem como na estrutura e 
manutenção dos equipamentos. Pontuou que se trata de um equipamento muito 
importante para a população e que acredita que essa parceria será benéfica para todos, 
principalmente na questão da melhoria dos espaços. Continuando, informou que é um 
ganho considerar que a tecnologia dos equipamentos possa expandir além do que já é 
feito atualmente, aumentado a quantidade da população a ser atendida. Concluída a 
apresentação dos estudos, o Sr. Luiz Cherulli deu início a abertura da participação da 
sociedade. O Sr. João Paulo, morador de Taguatinga, questionou se o valor da tarifa irá 
aumentar. O Sr. Luiz Cherulli explicou que os estudos foram elaborados sem a previsão 
de aumento da tarifa. A Sra. Cláudia, moradora de Samambaia, solicitou a construção de 
uma nova unidade dos restaurantes em Samambaia. A Sra. Karla pontuou que a SEDES 
possui um estudo com a identificação de localidades para a construção das novas 
unidades e que a região administrativa de Samambaia está comtemplada nos estudos. Na 
oportunidade, o Secretário Executivo, Bruno Oliveira, questionou porque a previsão da 
construção de uma unidade no Plano Piloto. O Sr. Luiz Cherulli informou que o Plano 
Piloto não é uma área inserida na mancha de pobreza. Contudo, foram recebidas 
contribuições de moradores do entorno e de baixa renda que trabalham na área central de 
Brasília e que não possuem um local para fazer uma refeição com um preço acessível. 
Acrescentou que foi um lugar escolhido por este motivo e que, posteriormente, a SEDES 
irá definir a possibilidade dessa área ser comtemplada com uma unidade do Restaurante 
Comunitário. A Sra. Karla completou dizendo que a prioridade é beneficiar alguns
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espaços, que se trata ainda de uma previsão, e que são bem-vindas às contribuições. A Sra. 
Sandra, moradora do Lago Norte, disse que gostaria de saber porque o governo irá fazer essa 
concessão e se isso não vai aumentar os custos, já que o Governo do Distrito Federal terá que 
pagar uma contrapartida por conta das refeições gratuitas. A Sra. Karla respondeu que o 
Restaurante Comunitário tem como objetivo atender a população vulnerável e essa participação 
do Estado é uma questão de trabalhar o direito à uma alimentação adequada a essa população. 
Pontuou por ser um dever do Estado sempre haverá a participação deste, atendendo a essas 
pessoas que precisam de apoio, mesmo que seja temporariamente. Finalizou informando que o 
custo para oferta de refeição por meio dos Restaurantes Comunitários está previsto como ação 
da SEDES atendendo a Política de Segurança Alimentar e Nutricional. O Sr. Hozair Aquino 
Junior, morador de Águas Claras, disse que segundo a apresentação, serão R$ 192 milhões e 
meio de reais válidos por 30 (trinta anos). Assim, questionou se é possível afirmar, que durante 
30 (trinta) anos, a empresa terá como ganho o valor de R$ 533 mil (quinhentos e trinta e três 
mil reais) para executar 20 (vinte) unidades de restaurantes comunitário e como será feita a 
amortização dos valores O Sr. Luiz Cherulli respondeu que a conta realizada pelo Sr. Hozair 
foi feita dividindo o valor do investimento pelo número dos restaurantes. Contudo, esclareceu 
que existem despesas do parceiro privado. Acrescentou que esse valor apresentado é o valor 
que o privado irá investir, porém tem que descontar desse valor todos os investimentos feitos 
tais como o custo para a construção das novas unidades, custo para manutenção, custo para 
aquisição de mobiliário e equipamentos novos, dentre outros. Concluiu dizendo que a 
amortização de PPP’s é realizada de forma semelhante aos financiamentos bancários de longo 
prazo e que as receitas do privado serão oriundas das refeições fornecidas, sendo o controle 
dessas refeições uma exigência do Edital. O Sr. David, morador do Guará 2, questionou se, 
com a futura implementação de café da manhã nos restaurantes, a SEDES interromperá o 
programa Pão e Leite. Continuando, questionou que em referência ao programa Prato Cheio, 
há informação no site da SEDES de que na composição do valor do cartão há uma parcela 
referente ao café da manhã (pão e leite). Deste modo, perguntou se há estudos para que esta 
parcela seja revista após implantação da concessão. Finalizando, perguntou se houve algum 
estudo no sentido de dividir a concessão em lotes. A Sra. Karla disse que o programa pão e 
leite está suspenso desde 2017 e o programa atual é o prato cheio, que diz respeito a provisão 
alimentar, mas que não tem relação com o programa anterior. Acrescentou que atualmente 
apenas 02 (dois) Restaurantes Comunitários oferecem café da manhã, pois não existe a 
capacidade para expansão para as demais unidades pela SEDES e que com o advento da 
parceria ocorrerá a ampliação da oferta das refeições. Sobre o programa prato cheio, a Sra. 
Karla esclareceu que é um programa que possui recursos para a compra de alimentos e que é 
diferente do café da manhã oferecido nos Restaurantes Comunitários. Quanto à pergunta da 
divisão dos lotes, o Sr. Luiz Cherulli disse que foi ponderada essa possibilidade, porém em 
uma avaliação foi diagnosticado que ela inviabiliza o projeto, pois o ganho de escala de uma 
empresa operar tudo é o que torna viável os investimentos e a Parceria Público-Privada. Dando 
continuidade, a Sra. Nathalia, moradora de Taguatinga, perguntou se o projeto prevê algum 
projeto social. A Sra. Karla informou que o vem sendo tratado desde o início é que as 
atividades sociais desenvolvidas dentro dos Restaurantes Comunitários deverão permanecer e 
que na proposta que foi avaliada e discutida a necessidade da continuidade das atividades 
sociais e culturais dentro dos espaços. O Sr. Jonatans Henrique, morador da Asa Sul, perguntou 
se apenas uma única empresa não ficaria engessada à parte pública para fazer cobrança àquela 
única prestadora de serviços. Complementando, perguntou qual de fato será a vantagem do 
cidadão neste novo formato ofertado e se isso não ficará flexível a empresa que assumir, para 
realizar mudanças nas tarifas das refeições. O Sr. Cherulli informou que a gestão por um único 
concessionário é um risco do projeto, porém elucidou que, durante a estruturação do Contrato, 
procurou-se mitigar tal risco por meio da elaboração de uma matriz de risco e a inserção de 
cláusulas de contratuais que darão segurança para a SEDES. Sobre o segundo questionamento, 
o Sr. Luiz Cherulli e a Sra. Karla explicaram que o valor da tarifa paga pelos usuários é 
definido por Decreto, ou seja, o privado não tem poder para alterar tal valor. Na sequência, o 
Sr. Bruno Oliveira solicitou que o Sr. Luiz Cherulli explanasse sobre as localizações escolhidas 
para os 06 (seis) novos Restaurantes Comunitários, questionando se elas já estão definidas ou 
se poderão ser alteradas posteriormente. O Sr. Cherulli explicou que as localidades definidas no 
estudo são apenas sugestões, escolhidas com base no levantamento das “manchas de 
vulnerabilidade social e alimentar”, e que essas localizações poderão ser alteradas no Edital de 
Licitação conforme a necessidade da SEDES. Na sequência, o Sr. Nivaldo Vale sugeriu dividir 
o objeto da concessão em 04 (quatro) ou mais lotes. O Sr. Cherulli esclareceu que o 
estabelecimento da Licitação em um único lote tem como objetivo a absorção dos ganhos de 
escala. Todavia, o Sr. Cherulli elucidou que irá revisitar os estudos e analisar os impactos de 
uma possível divisão do objeto. A Sra. Stefany Lima sugeriu que para a melhor qualidade dos 
Restaurantes no Distrito Federal que sejam colocados em todos eles nutricionistas efetivos para 
fiscalizar a empresa executora. Pontuou que não há essa composição de nutricionistas 
concursados nos restaurantes sugerindo que sejam contratados os nutricionistas provenientes 
do último concurso da pasta para que se cumpra com o afirmado no site da Secretaria trazendo, 
assim, mais segurança para a população usuária. A Sra. Karla informou que esta contratação 
também é o desejo da SEDES. Ademais, o Sr. Cherulli comentou que irá analisar sobre a 
possibilidade de dar uma maior pontuação para aqueles que contratarem nutricionistas 
concursados, porém ainda não admitidos. Após, a Sra. Karla, discorreu sobre o funcionamento 
dos Restaurantes Comunitários durante a pandemia do COVID-19. O Sr. Jorge Lucas, da Asa 
Norte, questionou como foi feita a definição das localidades onde serão construídos os 06 (seis) 
novos restaurantes. A Sra. Karla explicou que as localidades foram definidas visando atender 
as regiões de vulnerabilidade social ainda não atendidas pelos Restaurantes Comunitários já 
existentes. O Sr. José, de Sobradinho, perguntou sobre a quantidade limite para compra de 
marmitas nos restaurantes comunitários. A Sra. Karla informou que, atualmente, não há 
limitação de quantidade para compras de marmitas, desde que respeitado o princípio da 
razoabilidade. O Sr. Rafael, morador do Gama, indagou como ficará a política de segurança 
alimentar e nutricional nesses equipamentos públicos, sendo que a gestão será feita pelo 
privado, questionando se a fiscalização será adequada. Prosseguindo, disse que atualmente a 
comida no restaurante tem sido de péssima qualidade. Continuando, perguntou se os servidores 
que acompanham a cozinha são formados em nutrição. Pontuou que existem dias que o 
cardápio no site é um é na marmita é outra coisa. Finalizando, indagou se isso irá mudar e se o 
cardápio com a PPP vai priorizar a alimentação saudável. A Sra. Karla explicou que a gestão 
dos atuais restaurantes comunitários é realizada de forma compartilhada entre a iniciativa 
privada e o Poder Público, o que não irá ser muito diferente com o advento da

PPP. No que tange à fiscalização, a Sra. Karla disse que esta é feita por servidores da SEDES, como, 
por exemplo, os executores e suplentes de contratos. Informou que todos usuários podem fazer 
sugestões e reclamações no próprio Restaurante Comunitário ou na Ouvidoria da SEDES. Caso seja 
verificada qualquer irregularidade durante o processo de fornecimento de refeições, os servidores 
da SEDES, junto com a empresa contratada, irão sanar a tal irregularidade o mais rápido possível. A 
respeito do cardápio com alimentação saudável, a Sra. Karla informou que a alimentação saudável 
já é prioritária dentro da construção dos cardápios. Pontuou que existe a opção de saladas, 
guarnições e proteínas. Portanto, a adequação do cardápio saudável já existe. Pontuou que esse 
serviço continuará e que essa relação dos servidores da SEDES com a empresa privada continuará 
visando a manutenção do padrão de alimentação saudável. A Sra. Luciana, de Santa Maria, gostaria 
de saber se a Secretaria está pensando no cardápio. Sobre essa questão, a Sra. Karla discorreu sobre 
todos os aspectos inerentes ao processo de definição dos cardápios dos restaurantes comunitários. A 
Sra. Patrícia, do Itapoã, indagou se serão oferecidos café da manhã e jantar em todos os restaurantes. 
O Sr. Cherulli relatou que este é o objetivo desejado e esperado. A Sra. Janaína, do Paranoá, 
perguntou sobre quem irá realizar a fiscalização. A Sra. Karla, novamente, explanou sobre como é 
realizada a fiscalização atual dos restaurantes comunitários, que será continuada com a celebração 
da futura PPP. A Sra. Leila, moradora do Areal, perguntou se existe uma quantidade limitada das 
refeições oferecidas. A Sra. Karla disse que não há limitação de quantidade para compras de 
marmitas oferecidas nos Restaurantes Comunitários, principalmente por conta da pandemia. A Sra. 
Sabrina, moradora do recanto das Emas, questionou se existe a previsão de um cardápio especial 
para diabéticos. Sobre esse item, a Sra. Karla pontuou que as refeições são elaboradas visando uma 
alimentação saudável e que algumas considerações são feitas para a população que tenha alguma 
morbidade ou grupos específicos. Pontuou que em 14 de novembro, dia Mundial do controle do 
Diabetes, a SEDES lançou um vídeo falando dos cuidados com essa doença e também sobre a 
prevenção, bem como orientações para identificação da doença. Acrescentou que os Restaurantes 
Comunitários optam pelo uso de produtos naturais e, com isso, podem trabalhar dentro do cardápio 
para atingir grupos específicos. O Sr. Juraci, morador do Riacho Fundo, questionou qual a previsão 
de iniciar a execução do projeto e qual a previsão da população ser beneficiada com o projeto. O Sr. 
Luiz Cherulli informou que existem prazos legais a serem cumpridos e etapas a serem vencidas. 
Contudo, a previsão para que ocorra a licitação é para meados do segundo semestre de 2021. Na 
sequência, o Sr. Bruno Oliveira informou que, devido ao tempo programado para encerramento da 
sessão, todas as contribuições feitas foram registradas e serão respondidas no Relatório de Consulta 
e Audiência Públicas. Na oportunidade, o Sr. Cherulli agradeceu a participação enfatizando que a 
população de baixa tem muita a ganhar com o projeto de concessão dos Restaurantes Comunitários. 
A Sra. Karla agradeceu pelas contribuições recebidas e colocou - se à disposição para prestar 
qualquer esclarecimento a respeito dos Restaurantes Comunitários. Por fim, o Sr. Bruno Oliveira 
ressaltou que o prazo para o recebimento das contribuições permanecerá aberto até o dia 03 de 
dezembro de 2020 e os documentos estão disponíveis no site da SEPE. Nada mais havendo a tratar, 
o Sr. Bruno Oliveira, agradeceu aos participantes e as contribuições de todos, encerrando as 
atividades às 12h. BRUNO OLIVEIRA, Secretário Executivo da Secretaria de Projetos Especiais; 
LUIZ RONALDO CHERULLI, Subsecretário de Prospecção de Projetos – SUPP/SEPE; KARLA 
LISBOA, Subsecretária de Segurança Alimentar e Nutricional – SUBSAN/SEDES.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO 
FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

SECRETARIA DO CONSELHO ESPECIAL
E DA MAGISTRATURA

 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

AUDIÊNCIA DE ACÓRDÃO
Número Processo: 20140020271528ADI - (0027636-81.2014.8.07.0000 - Res. 65 CNJ); 
Acórdão: 874610; Relator: DES. J.J.COSTA CARVALHO; Requerente: PROCURADORA-
GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRTÓRIOS; Requerido: 
PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL; Advogados: 
SIDRAQUE DAVID MONTEIRA ANACLETO e FERNADO AUGUSTO MIRANDA 
NAZARÉ; Requerido: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL; Advogado: 
MARCELO CAMA PROENÇA FERNANDES; Curadora: PROCURADORA-GERAL 
DO DISTRITO FEDERAL; Advogada: PAOLA AIRES CORREA LIMA.
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - CRIAÇÃO DO 
SISTEMA JURIDICO DO DISTRITO FEDERAL - INCLUSÃO DOS ADVOGADOS 
PERTENCENTES A EMPRESAS PÚBLICAS E A SOCIEDADES DE ECONOMIA 
MISTA - NÃO CARACTERIZAÇÃO DE TRANSPOSIÇÃO OU APROVEITAMENTO 
FUNCIONAL - AUSÊNCIA DE CRIAÇÃO DE CARGO PÚBLICO - NÃO 
MODIFICAÇÃO DO VÍNCULO MANTIDO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
1) A Lei 5.369/2014 dispõe que os advogados de empresas públicas e de sociedades de 
economia mista do DF compõem o Sistema Jurídico do DF. Segundo a lei, aos integrantes 
do Sistema Jurídico compete representação, consultoria e assessoramento jurídico das 
respectivas entidades (art. 3º).
2) A criação do Sistema Jurídico não caracteriza transposição ou aproveitamento, que são 
formas de acesso ao serviço público sem a prévia aprovação em concurso público: na 
primeira, há troca de um cargo por outro; no segundo, há ingresso em outra carreira.
3) A inclusão dos advogados no chamado Sistema Jurídico do DF não os torna detentores 
de cargo público, nem transforma o regime jurídico mantido com a Administração Pública. 
Por outro lado, as atribuições dadas pela lei aos integrantes do Sistema Jurídico representam 
a atividade-fim do advogado público (em sentido amplo).
Decisão: Julgou-se improcedente a ação direta de inconstitucionalidade por maioria, nos 
termos do voto do Relator.
Procede-se a presente publicação em cumprimento ao disposto no artigo 161 do Regimento 
Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

Brasília/DF, 25 de novembro de 2020
SÂMUA ALVES MUNIZ BUONAFINA

Diretora
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