
PROCESSO Nº 12665/2018-e - Estudos especiais realizados em atenção ao item II da
Decisão nº 1.618/2018, exarada nos autos do Processo nº 32.101/2016-e, visando firmar
entendimento acerca dos desdobramentos advindos das decisões do Supremo Tribunal
Federal - STF, proferidas em sede de repercussão geral, nos autos dos Recursos
Extraordinários - REs nºs 602043 e 612975. DECISÃO Nº 4861/2021 - O Tribunal, por
unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I – tomar conhecimento: a) da
Informação nº 227/2021-NUREC (Peças nºs 255/257); b) dos documentos encaminhados
pela recorrente: Associação dos Servidores do Tribunal de Contas do Distrito Federal –
Assecon/DF, juntados às peças 262/271 e 272/273; II – sobrestar o exame de mérito do
recurso interposto pela Assecon/DF contra a Decisão nº 2.690/21, até o deslinde do
Processo judicial nº 0706199-39.2021.8.07.0018 (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
dos Territórios - TJDFT); III – autorizar o retorno dos autos ao Núcleo de
Recursos/Segecex/TCDF – NUREC, para os devidos fins.
PROCESSO Nº 19880/2018-e - Tomada de contas especial - TCE instaurada no âmbito da
Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal – TERRACAP, para apurar possível
prejuízo e responsáveis pela ausência de cobrança da taxa administrativa prevista na
cláusula 46 do Edital de Licitação de Imóveis nº 09/2017. DECISÃO Nº 4832/2021 - O
Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I. conhecer das
alegações de defesa acostadas pelos responsáveis ANDREA MENDONÇA DE MOURA,
ANDREA SABOIA FONSECA, JÚLIO CÉSAR DE AZEVEDO REIS, RICARDO
HENRIQUE SANTIAGO, DENI AUGUSTO PEREIRA FERREIRA E SILVA, NADER
FRANCO DE OLIVEIRA e pelas empresas SERRA DA MESA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA., METRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.,
SOLEDADE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA., BRASAL ARTEFACTOS
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e ANTARES ENGENHARIA LTDA.,
atual ANTARES CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA., sobrestando a respectiva
análise de mérito; II. autorizar o retorno dos autos à Secretaria de Fiscalização de Áreas
Sociais e Segurança Pública, para reinstrução em face do entendimento consolidado no
âmbito do Processo nº. 32351/2017.
PROCESSO Nº 30930/2018-e - Prestação de contas anual – PCA dos ordenadores de
despesa do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF,
referente ao exercício financeiro de 2016. DECISÃO Nº 4833/2021 - O Tribunal, por
unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I – tomar conhecimento dos
documentos acostados nos autos do Processo nº 00600-00005853/2021-01-e, de forma a
considerar atendidas as determinações contidas nas alíneas “c.1” e “c.3” do item V da
Decisão nº 3.851/2020; II – autorizar o retorno dos autos à Secretaria de Contas, para as
providências pertinentes e arquivamento.
PROCESSO Nº 833/2019-e - Representação nº 16/2018-ML, do Ministério Público junto à
Corte - MPjTCDF, versando sobre possíveis irregularidades no âmbito da então Secretaria
de Estado de Cultura do Distrito Federal - SEC/DF, atualmente denominada Secretaria de
Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal - SECEC/DF, consistente na
utilização de recursos do Fundo de Apoio à Cultura – FAC para pagamento de voluntários
da Rádio Cultura. DECISÃO Nº 4848/2021 - O Tribunal, por unanimidade, de acordo com
o voto do Relator, decidiu: I – tomar conhecimento da Informação n° 305/2021 – NUREC;
II – não conhecer do recurso de revisão interposto contra os itens II, III e IV da Decisão nº
358/2020, ante o não atendimento dos requisitos da adequação e da legitimidade; III –
autorizar: a) a ciência desta decisão aos recorrentes, conforme estabelece o § 2º do art. 4°
da Resolução – TCDF n° 183/2007; b) o retorno dos autos ao Núcleo de Recurso, para os
devidos fins, incluindo o arquivamento do feito.
PROCESSO Nº 11680/2019-e - Tomada de contas especial – TCE instaurada na Casa
Civil do Distrito Federal - CACI/DF, para apurar possível prejuízo decorrente de
contratações no âmbito do projeto para disponibilização de internet pública sem fio – Rede
Metropolitana Sem Fio (Sinal Livre). DECISÃO Nº 4874/2021 - O Tribunal, por
unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I – tomar conhecimento da
Informação n° 301/2021 – NUREC; II – não conhecer do recurso de reconsideração
interposto pela empresa Yssy Soluções S.A. contra os itens I, “b”, e II, “b”, da Decisão nº
3423/2021, ante o não cabimento da espécie recursal contra deliberações que rejeitam
alegações de defesa; III – autorizar: a) a ciência desta decisão à representante legal da
recorrente, conforme estabelece o § 2º do art. 4° da Resolução – TCDF n° 183/2007; b) o
envio de cópia desta deliberação ao Núcleo de Recursos, como forma de viabilizar os
correspondentes registros; c) o retorno dos autos à Secretaria de Contas, para as
providências cabíveis.
PROCESSO Nº 22851/2019-e - Análise preliminar da concessão do Complexo Esportivo e
de Lazer do Guará (Cave), na modalidade concessão de obra pública, promovida pela
Secretaria de Estado de Projetos Especiais do Distrito Federal - SEPE/DF, nos termos da
Resolução TCDF nº 290/2016. DECISÃO Nº 4813/2021 - O Tribunal, por unanimidade,
de acordo com o voto do Relator, decidiu: I. determinar à Secretaria de Estado de Projetos
Especiais do Distrito Federal – SEPE/DF que, com esteio no art. 15 da Resolução nº
290/2016, promova os ajustes requeridos na documentação, consolidados no § 109 da
Informação nº 113/2021 – DIGEM2, enviando ao Tribunal a versão atualizada; II.
recomendar à SEPE/DF que promova os ajustes consolidados indicados na tabela do § 110
da Informação nº 113/2021 – DIGEM2; III. autorizar: a) o prosseguimento do certame,
condicionado ao cumprimento do item I; b) a ciência da Informação nº 113/2021 –
DIGEM2, da planilha do Fluxo de Caixa atualizada pela Equipe Técnica (documento
associado “Planilha DIGEM2 dezembro_21”) e desta decisão à Secretaria de Estado de
Projetos Especiais do Distrito Federal – SEPE/DF; c) o retorno dos autos à SEGEM, para
verificação do cumprimento dos itens I e II, autorizando desde já o arquivamento, caso não
sejam identificadas pendências, sem prejuízo da fiscalização dos atos administrativos
posteriores à publicação do edital.

PROCESSO Nº 00600-00000145/2020-94-e - Representação oferecida pela empresa NG
Engenharia e Construções Ltda., relatando possíveis irregularidades pela então Secretaria
de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos – SINESP, atual Secretaria de Estado de
Obras e Infraestrutura do Distrito Federal – SODF, e pela Companhia Urbanizadora da
Nova Capital do Brasil – NOVACAP, em razão do não pagamento por serviços
executados de drenagem e pavimentação de via pública de acesso ao Parque Sarah
Kubitscheck. DECISÃO Nº 4821/2021 - O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o
voto do Relator, decidiu: I – tomar conhecimento: a) da manifestação da Companhia
Urbanizadora da Nova Capital-NOVACAP, via Ofício nº 1378/2021 - NOVACAP/PRES
(peça 160, e-doc 5148FE97-c) e dos demais documentos anexos (peças 145 a 159); b) da
Informação nº 94/2021-DIGEM2; II – considerar não atendido o item III da Decisão nº
1767/2021 pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital-NOVACAP, reiterando o seu
conteúdo; III – determinar: a) à Novacap que apresente as conclusões quanto às apurações
alcançadas pela Comissão de Sindicância instaurada pela Instrução nº 429/2020-
NOVACAP/PRES no Relatório SEI GDF nº 1/2021-NOVACAP/PRES/CS429-2020; b) à
SODF que se posicione quanto à instauração do Processo Administrativo Disciplinar
solicitado pela Novacap via Ofício nº 270/2019 – NOVACAP/PRES; c) à Novacap e à
SODF que ao se manifestarem apresentem toda e qualquer documentação comprobatória,
inclusive, preferencialmente, acesso digital, via link, de processos administrativos; IV –
alertar as jurisdicionadas de que o não atendimento de determinação deste Tribunal, sem
causa justificada, sujeita os responsáveis às sanções previstas na Lei Complementar nº
1/1994, art. 57, VII, c/c o art. 272, VIII, do Regimento Interno do Tribunal; V – autorizar:
a) a ciência desta decisão à Novacap e à Secretaria de Obras do Distrito Federal, com cópia
da Informação n° 94/2021-DIGEM1 e do relatório/voto do Relator; b) o retorno dos autos
à Secretaria de Fiscalização de Gestão Pública, Infraestrutura e Mobilidade-Segem/TCDF,
para as providências pertinentes.
PROCESSO Nº 00600-00001823/2020-36-e - Representação com pedido de medida
cautelar, formulado por militar integrante dos Quadros da Polícia Militar do Distrito
Federal – PMDF, acerca de suposta irregularidade cometida pela Procuradoria-Geral do
Distrito Federal - PGDF, representando o Distrito Federal perante o Supremo Tribunal
Federal - STF, ao se pronunciar pelo prosseguimento de ação judicial que culminou em
seu licenciamento dos quadros da corporação militar. DECISÃO Nº 4875/2021 - O
Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I – tomar
conhecimento: a) da Informação nº 270/2021 – NUREC (peça 79); b) das contrarrazões
apresentadas pelo representante, Sr. Rafael Sanromã Costa (peça 73); II – no mérito, negar
provimento ao pedido de reexame interposto pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal –
PGDF contra o item II da Decisão Reservada nº 2.195/21; III – autorizar: a) a ciência desta
decisão à PGDF, à Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF e ao citado representante;
b) o envio ao Núcleo de Recursos/Segecex – NUREC de cópia desta decisão, como forma
de viabilizar os correspondentes registros; c) o retorno dos autos à Secretaria de
Fiscalização de Pessoal/TCDF – SEFIPE, para as devidas providências
PROCESSO Nº 00600-00003087/2020-51-e - Aposentadoria de ARI MARIO
JUNQUEIRA - SES/DF. DECISÃO Nº 4835/2021 - O Tribunal, por unanimidade, de
acordo com o voto do Relator, decidiu: I – tomar conhecimento do Ofício n.º 11300/2021
– SES/GAB (peça nº 36), oriundo da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal; II
– conceder um novo prazo de 60 (sessenta) dias à jurisdicionada para cumprimento
integral da Decisão n.º 3309/2020, a contar da ciência desta deliberação; III – autorizar o
retorno dos autos à Unidade Técnica, para adoção das providências de sua alçada.
PROCESSO Nº 00600-00004184/2020-61-e - Aposentadoria de LUIZ FERNANDO
VIANA ATTA - SES/DF. DECISÃO Nº 4857/2021 - O Tribunal, por unanimidade, de
acordo com o voto do Relator, decidiu: I – tomar conhecimento do Ofício nº 11.224/2021-
SES/GAB (peça nº 42); II – conceder à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal
prorrogação de prazo, por 60 (sessenta) dias, para o cumprimento da Decisão nº
4270/2021; III – autorizar o retorno dos autos à SEFIPE, para adoção das providências de
sua alçada.
PROCESSO Nº 00600-00007447/2020-93-e - Representação formulada por cidadão, ex-
integrante da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF, apontando suposta ilegalidade
praticada pela corporação, em razão da negativa de aplicação do Decreto Distrital nº
35.851/2014 ao militar, que fora desligado da corporação. DECISÃO Nº 4836/2021 - O
Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I – tomar
conhecimento do Ofício Nº 88/2021 – PMDF/DGP/GAB/ATJ e anexos (Peças nºs 18/28 e
35), considerando cumprida a diligência determinada pelo item II da Decisão nº 247/21; II
– no mérito, considerar procedente a representação consubstanciada na Peça nº 1, para
considerar que o representante tem direito à aplicação do Decreto distrital nº 35.851/14 ao
seu caso, considerando que ele se encontrava na ativa quando da publicação do referido
diploma e que o Edital de chamamento nº 02/2016 – DGP/PMDF, de 30.8.2016, que
acabou por revigorar o direito previsto no decreto, foi publicado apenas em boletim
interno da corporação e em data posterior ao desligamento do representante, devendo a
Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF adotar as providências daí decorrentes,
salientando-se que, nos termos do art. 4º do referido decreto, não cabe qualquer tipo de
indenização pecuniária ao interessado; III – dar ciência desta decisão ao representante, à
Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF e à Procuradoria-Geral do Distrito Federal -
PGDF; IV – autorizar o retorno dos autos à SEFIPE, para os devidos fins e posterior
arquivamento.
PROCESSO Nº 00600-00007887/2020-41-e - Aposentadoria de LUIZ CARLOS
FREITAS DA CONCEIÇÃO - SES/DF. DECISÃO Nº 4837/2021 - O Tribunal, por
unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I – tomar conhecimento do Ofício
SEI-GDF n.º 11.320/21-SES/GAB (peça 30); II – conceder à Secretaria de Estado de
Saúde do Distrito Federal – SES/DF nova prorrogação de prazo de 30 (trinta) dias para
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