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DESPACHO Nº 197, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019
O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E
SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL - Adasa, no uso das atribuições regimentais,
conforme o disposto na Resolução Adasa nº. 14, de 27 de outubro de 2011 e Resolução Adasa nº.
03, de 13 de abril de 2012, tendo em vista deliberação pela Diretoria Colegiada, o que consta nos
autos do Processo SEI nº 00197-00003858/2019-85 e considerando o Recurso de Revisão interposto
pelo Sr. Renato Nogueira Prata, em face a decisão proferida, em última instância, pela Companhia de
Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB, em manter a aplicação de penalidade, conforme
estabelecido pela Resolução Adasa nº 03, de 13 de abril de 2012, referente ao Processo CAESB nº
092.000.995/2019, que versa sobre qualquer intervenção indébita nas instalações públicas de esgotos
sanitários ou danos às mesmas, resolve: (i) deferir a prorrogação do prazo para a análise do presente
Recurso de Revisão, nos termos do art. 26, da Resolução nº 03/2012; (ii) conhecer do recurso de
revisão interposto pelo Sr. Renato Nogueira Prata eis que tempestivo e, no mérito, negar-lhe
provimento, mantendo a decisão proferida pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito
Federal - CAESB que definiu a penalidade de multa no valor de R$ 2.507,50 (dois mil quinhentos
e sete reais e cinquenta centavos), nos termos do voto do Diretor-Relator.

PAULO SALLES

DESPACHO Nº 198, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019
O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E
SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL - Adasa, no uso das atribuições regimentais,
conforme o disposto na Resolução Adasa nº. 14, de 27 de outubro de 2011 e Resolução Adasa nº.
03, de 13 de abril de 2012, tendo em vista deliberação pela Diretoria Colegiada, o que consta nos
autos do Processo SEI nº 00197-00004239/2019-16 e considerando o Recurso de Revisão interposto
pela Sra. Aline Ricardo Neves, em face a decisão proferida, em última instância, pela Companhia de
Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB, em manter a aplicação de penalidade, conforme
estabelecido pela Resolução Adasa nº 03, de 13 de abril de 2012, referente ao Processo CAESB nº
092.002.899/2019, que versa sobre lançamentos indevidos de águas industriais, óleos e gorduras na
rede pública, resolve: conhecer do recurso administrativo interposto pela Sra. Aline Ricardo Neves eis
que tempestivo e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, no sentido de modificar a decisão exarada
pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - Caesb, alterando-se o fator de
multiplicação de 35 para 15 vezes, com fundamento no artigo 20, §1º, da Resolução nº 03/2012,
fixando assim, o valor da penalidade em R$ 442,50 (Quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta
centavos), nos termos do voto do Diretor-Relator.

PAULO SALLES

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E
ECONOMIA CRIATIVA

SECRETARIA EXECUTIVA
PORTARIA Nº 500, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019

O SECRETÁRIO EXECUTIVO, DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA
CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das competências que lhe são delegadas por meio da
Portaria nº 332, de 26 de agosto de 2019, publicada no DODF nº 163, de 28 de agosto de 2019, págs.
31/32, republicada no DODF nº 165 de 30 de agosto de 2019, pág. 13, considerando a necessidade de
conferir prazo necessário para dar prosseguimento à realização de diligências imprescindíveis à elucidação
dos fatos constante do processo: 150.003431/2014, resolve:
Art. 1º Reinstaurar a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, instaurada por meio da Portaria
308 de 23 de agosto de 2019, publicada no DODF nº 154, de 15 de agosto de 2019, pág. 22, com objetivo
de apurar os fatos constantes do Processo em epigrafe, nos termos do artigo 217 e 236 da Lei
Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011.
Art. 2º Os trabalhos serão conduzidos pela Comissão Permanente de Sindicância Administrativa e Processo
Administrativo Disciplinar, instituída por meio da Portaria nº 103, de 19 de julho de 2016, publicado no
DODF nº 138, de 20.07.2016, página 23.
Art. 3º Conceder prazo de 60 (sessenta) dias, a partir de 13 de dezembro de 2019, para a conclusão dos
trabalhos.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CRISTIANO VASCONCELOS DA SILVA

SECRETARIA DE ESTADO DE PROJETOS ESPECIAIS

SECRETARIA EXECUTIVA
RETIFICAÇÃO

Na Ata de Audiência Pública, publicada no DODF n° 243, de 23 de dezembro de 2019, página 24, ONDE
SE LÊ: "...Aos 12 dias do mês...'', LEIA-SE: "...Aos 13 dias do mês...".

PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

DECISÃO Nº 48/2019 - PGDF/GAB
Trata-se do Relatório Final (31153602) apresentado pela nova Comissão de Processo Disciplinar,
instaurada pela Portaria nº 602, de 06 de novembro de 2018, com o escopo de apurar e produzir
provas complementares para a completa elucidação dos fatos debatidos nos autos, após a Decisão do
Governador do Distrito Federal (fl. 1341), publicada no DODF nº 149, de 21 de agosto de 2018, que
acolheu a Nota Técnica nº 58/2018-CJDF/GAG (fls. 1265-1339), da Consultoria Jurídica do Distrito
Federal, reputando insuficiente as provas produzidas pela outrora Comissão de Processo Disciplinar,
instituída pela Portaria nº 17, de 18 de fevereiro de 2015, determinando, nesse contexto, a conversão
do julgamento em novas diligências.

O Relatório Final carreado aos autos pela nova Comissão de Processo Disciplinar analisa uma série
de diligências complementares, dentre as quais: a) juntada aos autos da sentença penal absolutória, nos
autos do Processo nº 2014.01.1.090206, transitado em julgado na 4ª Vara Criminal de Brasília, do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que absolveu os servidores ESDRAS ALVES
DA ROCHA QUEIROZ e LYRIAN MAURA SOARES VELOSO dos crimes tipificados nos artigos
313-A e 317, caput, do Código Penal, por ausência de provas (17243699); b) juntada da cópia
digitalizada dos autos suplementares nº 44/1988 e seus respectivos apensos; c) a realização de nova
oitiva com a testemunha Ricardo Clemente da Costa Júnior (17763888); e d) a carga do referido
processo criminal, com a finalidade de tomar emprestas provas nele produzidas. O Relatório Final da
Comissão de Processo Disciplinar conclui, em síntese, pelo arquivamento dos autos, nos termos do
artigo 244, §§ 1º e 2º, da Lei Complementar nº 840/2011:
"Em suma, ante a ausência de robustas provas de autoria ou materialidade quanto aos fatos imputados,
não foi possível formar convencimento sobre o cometimento dos ilícitos imputados aos acusados.
Ainda que, ab initio, houvesse relevantes indícios da prática de ilícito administrativo no presente caso
- o que justificou a abertura de uma sindicância administrativa para apuração dos elementos indiciários
-, após a análise dos fatos apurados, esses indícios não foram confirmados. Tal circunstância, ensejou
pedido de absolvição em processo criminal pelo próprio Ministério Público, que foi acolhido pelo
Poder Judiciário. Mesmo após diligências adicionais no presente feito pela Comissão subscritora, não
foi possível alterar tal realidade.
Por essa razão, a Comissão recomenda o arquivamento do processo administrativo disciplinar, nos
termos do art. 244, §§ 1º e 2º, da Lei Complementar nº 840/2011."
Instada a se manifestar sobre o Relatório Final, a Corregedoria desta Casa Jurídica apresentou parecer
(31494046) manifestando anuência com a decisão da Comissão de Processo Disciplinar, sugerindo,
também, o arquivamento dos autos:
"A nova Comissão procedeu com estrita observância do disposto no art. 252, da Lei Complementar
Distrital n. 840/2011, abordando o conteúdo previsto nos incisos I a III do referido artigo [...].
A conclusão pelo arquivamento por falta de provas mostra-se adequada devido às circunstâncias que
envolveram esse processo disciplinar, em especial: 1) vinculação à decisão da autoridade julgadora
anterior - o então Governador - que recusou o relatório da primeira comissão de PAD, que sugeria
pena máxima, por considerar imprescindível a produção de provas adicionais que se mostraram de
produção impossível, devido aos limitados poderes instrutórios das comissões de processo disciplinar;
2) repercussão da sentença criminal absolutória por falta de provas, apesar da independência de
instâncias; 3) ausência de prejuízo ao erário, a impedir caracterização de ato de improbidade pela
conduta culposa que restou incontroversa; 4) prescrição da pretensão punitiva quanto ao incontroverso
descumprimento de deveres funcionais, pois ensejaria apenas pena de advertência.
O processo disciplinar foi conduzido adequadamente pela Comissão, com observância do devido
processo legal, da ampla defesa e demais normas aplicáveis.
Sendo assim, a Corregedoria opina pelo acolhimento do relatório e arquivamento dos autos." (grifo
meu)
Eis o breve relato dos fatos. Passo a análise dos autos, nos termos do art. 257, da Lei Complementar
nº 840/2011.
Decido.
Verifico que é inafastável o entendimento exposto no Relatório Final da Comissão de Processo
Disciplinar, corroborado posteriormente pelo parecer da Corregedoria desta Casa Jurídica. Nesse
contexto, adiro às conclusões do Parecer SEI-GDF nº 1/2019 - PGDF/CORREGEDORIA (31494046),
que aduz a existência de, ao menos, 5 (cinco) razões que concorrem à necessidade do arquivamento
dos autos: (i) vinculação à Decisão do Governador do Distrito Federal (fl. 1341), publicada no DODF
nº 149, de 21 de agosto de 2018, que converteu o julgamento em novas diligências, ante a ausência
de provas robustas da autoridade e da materialidade dos fatos imputados; (ii) a conclusão da nova
Comissão de Processo Disciplinar, ao admitir que não produziu nenhuma outra prova complementar
apta a concorrer com a formação da autoridade e materialidade em relação aos fatos imputados aos
servidores; (iii) a superveniência de sentença penal absolutória em relação aos servidores, que
repercute, ainda que indiretamente, na persecução da responsabilidade administrativa sancionadora; (iv)
a ausência de prejuízo ao erário, o que impede a caracterização do ato de improbidade na modalidade
culposa; e, por fim, (v) a prescrição punitiva da aplicação da pena de advertência em relação ao
notório descumprimento de deveres funcionais.
Dessa forma, acolho, como razão de decidir, os fundamentos aventados pela il. Procuradora-
Corregedora no Parecer SEI-GDF nº 1/2019 - PGDF/CORREGEDORIA, e determino o arquivamento
dos presentes autos, nos termos do artigo 215, inciso I, da Lei Complementar nº 840/2011.
Restituo os autos à Corregedoria para ciência aos interessados e arquivamento definitivo.
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