
corroborou com a opinião da Conselheira Helena e destacou que a Subsecretaria de 
Enfrentamento às Drogas sugeriu que as alterações e adequações seriam feitas na 
execução do processo e não haveria possibilidade de alteração no projeto. A Conselheira 
Aryadne ratificou a opinião do Conselheiro Hernany. A Conselheira Célia citou a 
importância do projeto no momento de pandemia para que os recursos não sejam 
devolvidos, bem como da necessidade de adequações durante a execução. O Conselheiro 
Rodrigo ressaltou a impossibilidade de alteração do projeto, mas há possibilidade de 
adequações na execução. Afirmou que entende que o projeto atende às balizas da política 
sobre drogas do Distrito Federal. Em uso da atribuição regimental, o conselheiro Rodrigo 
passou a palavra ao Sr. Wilibrando Bruno, servidor da Subsecretaria de Enfrentamento as 
Drogas. O Sr. Wilibrando ressaltou as dificuldades na formulação do projeto, em reuniões 
realizadas com as Comunidades Terapêuticas. Destacou que os recursos seriam destinados 
à reinserção social, importante função das políticas sobre drogas. A presidente Teodolina 
Martins questionou quanto às ressaltas que levaram a Câmara Técnica a reprovar a 
execução do projeto. O Conselheiro Marcos realizou a leitura das ressalvas conforme o 
relatório disponibilizado no SEI. Passada a palavra ao Conselheiro José Martins, este 
destacou a necessidade de analisar o projeto sob o aspecto dos benefícios que serão 
trazidos aos acolhidos e sua opinião acerca da possibilidade de realizar os ajustes no 
processo na execução. O conselheiro Stênio apontou que sob o ponto de vista formal não 
há possibilidade de alteração do objeto. Porém, destacou que a rejeição do projeto deve 
estar pautada sobre a conformidade com a política sobre drogas. O Conselheiro Hernany 
destacou a necessidade de alteração no projeto básico e algumas pontuações acerca da 
locomoção dos acolhidos em fase de final de tratamento para realização externa dos 
cursos, para fomentar a convivência comunitária. Passada a palavra ao Conselheiro 
Juvenal, este destacou que o projeto contempla a política sobre drogas do Distrito Federal. 
Ressaltou que caso haja devolução do recurso não haverá possibilidade de aplicação em 
outro projeto. Ato contínuo, o Conselheiro Rodrigo ressaltou a possibilidade de inserção 
das ressalvas durante a execução do projeto. Passada a palavra ao Conselheiro Marcos, 
este destacou a necessidade de documentação das ressalvas apontadas pela Câmara 
Técnica para dar ciência e garantia à execução com atendimento às pontuações. A 
presidente Teodolina Martins corroborou o entendimento do Conselheiro Marcos. Em 
seguida, realizou os encaminhamentos para as votações do ponto de pauta. A primeira 
votação foi para acolhimento ou rejeição do parecer da Câmara Técnica, cujo conteúdo 
rejeitou a execução do projeto. Votaram pelo acolhimento do parecer da Câmara Técnica 
os conselheiros: Hernany, Waleska, Helena e Aryadne. Votaram pela rejeição do parecer 
da Câmara Técnica os conselheiros: Célia, José Martins, Marcos, Stênio, Teodolina, 
Rogério, Juvenal, Carolina, Francisco, Paula e Rodrigo. A Conselheira Lívia se absteve. 
Dessa forma, foi rejeitado o conteúdo do parecer da Câmara Técnica, que pugnava pela 
rejeição à execução do processo. A seguir, foi realizada a segunda votação, para 
aprovação integral, aprovação com ressalvas e rejeição do projeto relacionado à 
reinserção social. Votaram pela aprovação integral do projeto os conselheiros: Juvenal e 
Rodrigo. Votaram pela aprovação com ressalvas os conselheiros: Paula, Célia, José 
Martins, Marcos, Stênio, Rogério, Teodolina, Carolina e Francisco. Votaram pela rejeição 
do projeto os conselheiros: Aryadne, Hernany e Waleska. A Conselheira Lívia registrou 
abstenção. Dessa forma, ficou aprovado o aprovado o projeto com as ressalvas apontadas 
pelo relatório da Câmara Técnica. A presidente Teodolina informou que as ressalvas serão 
encaminhadas no parecer favorável do conselho. INFORMAÇÕES GERAIS; A 
presidente Teodolina Martins informou que a conselheira Areolenes solicitou a 
prorrogação do pedido de licença até o dia 31/12/2020. Em seguida, citou que há 
recomendação da Coordenação de Transparência, com base em decreto, para utilização 
dos e-mails institucionais para envio das matérias pertinentes ao Conselho de Política 
Sobre Drogas. Assim, a partir de setembro, os envios serão feitos aos endereços 
institucionais. Ato contínuo, ressaltou que os formulários de avaliação dos Conselheiros e 
de autoavaliação serão disponibilizados em breve para composição do relatório anual de 
atividades. O conselheiro Marcos questionou acerca da solicitação de encaminhamento do 
elogio aos participantes da Semana de Política Sobre Drogas. A Conselheira Paula 
corroborou com o questionamento do conselheiro Marcos, destacando o levantamento dos 
nomes dos participantes, bem como o envio dos materiais das atividades realizadas na 
Semana Nacional de Política Sobre Drogas. A presidente Teodolina Martins citou a 
necessidade de deliberação para o encaminhamento dos elogios. Assim, registrada a 
necessidade de deliberação, será encaminhada plenária virtual para que os conselheiros 
opinem acerca do envio dos elogios feitos de Secretário para Secretário com as ações 
realizadas e os nomes dos participantes. O Conselheiro Juvenal informou que será 
realizada reunião no Conselho Nacional dos Direitos Humanos para tratar da “Patrulha da 
Paz”, para tratamento do tema e que possivelmente o CONEN será convocado a se 
manifestar sobre o tema. ENCERRAMENTO: Por fim, a Presidente do CONEN/DF 
agradeceu a presença de todos, declarando o fim dos trabalhos da ordem do dia e 
encerrando a plenária às 14h45 min. E, para constar, foi redigida e lavrada para que, após 
lida e aprovada, seja assinada pela Presidente e demais Conselheiros do CONEN/DF. 
TEODOLINA MARTINS PEREIRA-Presidente do CONEN-DF e Representante da 
Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal. JOSÉ DO 
NASCIMENTO RÊGO MARTINS-Representante da Sociedade Civil. MIRIAM INEZ 
PESSOA DE FRANÇA-Representante da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do 
Distrito Federal. LÍVIA MÁRCIA FARIA E SILVA-Representante da Secretaria de 
Estado de Cultura do Distrito Federal. PRISCILA ESTRELA HIMMEN-Representante da 
Secretaria de Saúde do Distrito Federal. HERNANY GOMES DE CASTRO-
Representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal. 
PAULA RIBEIRO E OLIVEIRA-Representante da Secretaria de Educação do Distrito 
Federal. ROGÉRIO HENRIQUE REZENDE OLIVEIRA-Representante da Polícia Civil 
do Distrito Federal. ARYADNE MÁRCIA ARGÔLO MUNIZ-Representante do Conselho

Regional de Psicologia do Distrito Federal. MARCOS AURÉLIO IZAÍAS RIBEIRO-
Representante dos Centros de Recuperação, Comunidades Terapêuticas e Similares Não 
Governamentais. RODRIGO BARBOSA DA SILVA-Representante da Sociedade Civil. 
FRANCISCO DAS CHAGAS AGUIAR ALVES JÚNIOR-Representante do Conselho 
Regional de Farmácia. STÊNIO RIBEIRO DE OLIVEIRA-Ordem dos Advogados do 
Brasil / Seção DF. WALESKA BATISTA FERNANDES-Conselho Regional de Serviço 
Social – 8ªRegião. HELENA FERREIRA MOURA-Associação Médica de Brasília. 
CAROLINA REBELO SOARES-Representante do Ministério Público do Distrito Federal 
e Territórios. MÁRCIO CAVALCANTE DE VASCONCELOS-Representante da 
Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. CÉLIA REGINA GOMES DE 
MORAES-Representante dos Centros de Recuperação, Comunidades Terapêuticas e 
Similares Não Governamentais. JUVENAL ARAÚJO JÚNIOR-Representante da 
Sociedade Civil. MARCIO CAVALCANTE DE VASCONCELOS-Representante da 
Secretaria de Estado de Segurança Pública.

CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE

FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

 

ATA DA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, por meio de 
videoconferência, às nove horas, o coordenador suplente abre os trabalhos da 44ª Reunião 
Ordinária do Conselho de Administração do Fundo dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente – CDCA/DF. 
Estavam presentes os seguintes conselheiros: Bruno Pessoa Tavares, como representante 
da Secretaria de Estado de Economia (coordenador suplente); Eduardo Chaves da Silva, 
como representante da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal – 
SEJUS (infância e adolescência); Graziele Lima Nogueira, como representante do 
Gabinete do Governador; Francisco Rodrigues Corrêa, como representante do Sindicato 
dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas do DF – 
SINTIBREF/DF (coordenador adjunto); Valdemar Martins da Silva, como representante 
da Casa de Ismael – Lar da Criança; Karina Aparecida Figueiredo, como representante do 
Centro de Referência, Estudos e Ações sobre Crianças e Adolescentes - CECRIA. Demais 
participantes: Giuliana Córes e Susana Cecília Mintegui – SUBPCA/SEJUS; Luiza 
Arcângela de Almeida Carneiro – UNGEF/SEJUS; Diely de Castro Silva, João Paulo 
Carvalho Vinhal, Bárbara Neri de Almeida Oliveira e Marina Maria Ventura Peixoto – 
DIPROJ/SECDCA. Item 1. Instituição: Instituto Lumiart. Projeto: Caravana Nota 10. 
Proposta de uso da logomarca do CDCA/DF. O Conselho toma conhecimento de proposta 
de utilização da logomarca do CDCA/DF na arte das camisetas e banners do projeto. O 
Conselho delibera por solicitar à instituição que acrescente a frase “Este projeto foi 
financiado com recursos do FDCA/DF” na arte. Fica aprovada a proposta após a inclusão 
da frase. Item 2.Criação de Comissões de Seleção para os editais do CDCA/DF 2020. 
Considerando a iminência da publicação de três editais de projetos do CDCA/DF ainda no 
ano de 2020 (Edital de Seleção 2020, Edital Emergencial COVID-19 e Edital de Egressos 
SUBSIS), o Conselho delibera por encaminhar à próxima Plenária proposta de criação de 
uma Comissão Especial de Seleção para cada um dos Editais. Item 3. Processo nº 00417-
00038121/2018-51 – Instituição: Instituto Inclusão de Desenvolvimento e Promoção 
Social. Projeto: IIDPS Sobre Rodas. Esclarecimentos solicitados pelo CAFDCA sobre 
regularização de prestação de contas. O Conselho, em sua 43ª reunião ordinária, reiterou a 
solicitação de esclarecimentos à instituição acerca das medidas adotadas para 
regularização da situação de prestação de contas dos exercícios de 2017 e 2018, 
concedendo 30 dias de prazo para manifestação. A instituição, através do Ofício nº 
112/2020, apresenta os devidos esclarecimentos. Explica os motivos da irregularidade nas 
prestações de contas de 2017 e 2018, e afirma que, após reunião com a Promotoria de 
Justiça de Tutela das Fundações e Entidades de Interesse Social – PJFeis, o órgão decidiu 
pela reanálise da documentação. Argumenta, no entanto, que a certidão emitida no sítio 
eletrônico da Promotoria não conta com essas informações, e continua positiva. Relembra 
que a metodologia de análise da Promotoria foi alterada e ocorre atualmente por 
amostragem, e por isso a certidão eletrônica não deve ser utilizada como parâmetro 
absoluto para atestar a regularidade de contas de instituições. Por fim, questiona a 
solicitação do documento por parte do Conselho, visto que o Edital nº 05/2018 não exige 
sua apresentação na fase de formalização da parceria, apenas na fase de habilitação, 
momento em que foi devidamente apresentado. O Conselho delibera por acatar a 
justificativa apresentada pela instituição e autorizar a formalização da parceria, tendo em 
vista que em reunião com a PJFeis, realizada no dia 17/08, confirmou-se que a existência 
de certidão positiva de prestação de contas não configura impedimento ao prosseguimento 
do processo na fase de formalização; além disso, foi encaminhada à Comissão de 
Legislação proposta de elaboração de resolução dispensando tal exigência. Item 
4.Processo nº 00417-00038283/2018-90 – Instituição: Associação Assistência, Cultura e 
Educação Humana – ACEHU (Enlace). Projeto: Mais Arte. Solicitação de orientação do 
CAFDCA. A instituição, em abril, havia solicitado a suspensão temporária da execução do 
projeto, em resposta ao Aviso de Projetos FDCA/DF publicado no DODF nº 62, de 
01/04/2020. Agora, por meio do Ofício nº 03/2020, a entidade solicita esclarecimentos em 
relação ao prosseguimento da parceria. Solicita que a primeira parcela seja repassada em 
janeiro de 2021, para possibilitar a adequação do Plano de Trabalho à retomada das 
atividades presenciais, e questiona acerca da melhor forma de executar o projeto, haja 
vista o fim do prazo de vigência previsto no Termo de Fomento, em março de 2021. O 
Conselho delibera que seja encaminhada resposta padrão para todas as entidades que
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estão com Termo de Fomento suspenso, ou que celebraram o Termo, mas não deram 
início às atividades e ainda não receberam recursos; determinando que, tão logo seja 
autorizado o retorno às atividades presenciais, o Termo de Fomento será prorrogado de 
ofício pelo período de 90 dias ou até nova determinação, conforme disposição do Art. 43, 
§ 1º do Decreto Distrital nº 37.846, de 13/12/2016. Item 5. Processo nº 00417-
00038284/2018-34 – Instituição: Obras Sociais do Centro Espírita Fraternidade Jerônimo 
Candinho. Projeto: Educação que Transforma. Alteração de Plano de Trabalho e retomada 
do projeto. A instituição, em abril, havia solicitado a suspensão temporária da execução do 
projeto, em resposta ao Aviso de Projetos FDCA/DF publicado no DODF nº 62, de 
01/04/2020. Agora, por meio do Ofício nº 16/2020, a entidade solicita a retomada da 
parceria, com alteração nos cronogramas do Plano de Trabalho visando ao início imediato 
das ações de reestruturação, e adiamento do início das ações de capacitação para 2021, 
momento que será mais propício à condução de atividades presenciais. O Conselho 
delibera por autorizar apenas o início da obra (Meta 5), determinando que as aquisições 
previstas para a primeira parcela sejam transferidas para a segunda parcela, com a 
observação de que o repasse da segunda parcela está condicionado à autorização para 
retomada das atividades presenciais. A instituição deverá encaminhar novo Plano de 
Trabalho com as referidas readequações nos cronogramas. Item 7. Processo nº 00417-
00038089/2018-12 – Instituição: Projeto Nova Vida – PRONOVI. Projeto: Comunica 
Galera. Alteração de Plano de Trabalho e despesas atrasadas. A instituição, por meio do 
Ofício nº 27/2020, faz as seguintes solicitações: alteração da Meta 5 do Plano de Trabalho, 
com vistas ao acompanhamento e apoio em modalidade virtual às comissões de editorial 
criadas no projeto; prorrogação do Termo de Fomento por mais 3 meses, para o 
cumprimento da Meta 5; suplementação de R$80.185,17 no valor total do projeto, para 
pagamento de recursos humanos pelo período de prorrogação do Termo de Fomento; e 
inclusão de despesas com INSS patronal durante o período de prorrogação, inicialmente 
não previstas no Plano de Trabalho, e que estavam sendo custeadas pela própria 
instituição até o início do isolamento social, que impossibilitou a continuidade do custeio. 
Paralelamente, através do Ofício nº 32/2020 a instituição informa que as despesas com 
recursos humanos do projeto encontram-se em atraso devido ao não repasse da parcela 
prevista para junho de 2020, e solicita o pagamento com a maior brevidade possível. 
Salienta-se que a referida parcela não foi paga devido a uma pendência na prestação de 
contas da entidade referente ao exercício de 2017. Tal pendência já foi objeto de 
deliberação deste Conselho em sua 43ª reunião ordinária, quando entendeu não ser 
impedimento para a continuidade do projeto a existência de certidão positiva da PJFeis. 
Em relação às solicitações do Ofício nº 27/2020, o Conselho delibera por não autorizar a 
prorrogação da vigência da parceria, tampouco a suplementação de recursos, e solicita que 
as metas 4 e 5 sejam executadas concomitantemente, podendo a instituição adaptar a 
execução da meta 5 ao período de execução disponível, caso entenda necessário. Em 
relação ao atraso do pagamento, o Conselho delibera por determinar o pagamento 
imediato da parcela, reiterando o posicionamento da 43ª reunião ordinária de que a 
certidão de prestação de contas não é requisito exigido para o repasse de recursos. Item 8. 
Processo nº 00417-00038638/2018-41 – Instituição: Sociedade Espírita de Amparo ao 
Menor – Casa do Caminho. Projeto: Quadra Poliesportiva. Solicitação de prorrogação de 
vigência. A instituição, por meio do Ofício nº 118/2020, solicita nova prorrogação da 
vigência da parceria por mais 90 dias, alegando a paralisação total das atividades em meio 
à pandemia e a contaminação de um dos trabalhadores da obra com COVID-19. Ressalta-
se que a instituição já teve uma solicitação de prorrogação de vigência por 90 dias 
concedida por meio do Termo Aditivo nº 01/2020. A gestora da parceria se manifestou 
favorável ao pleito. O Conselho delibera por encaminhar consulta à Assessoria Jurídico-
Legislativa solicitando orientações sobre o caso, considerando que o prazo de vigência de 
parceria se esgotou em 26/08, além de que, se concedido o prazo adicional, a prorrogação 
ultrapassaria o limite de 90 dias constante na Cláusula Terceira do Termo de Fomento. 
Item 9. Processo nº 00417-00039140/2018-03 – Instituição: Instituto Tocar | Projeto: 
Tocar a Vida na Escola. Análise de certidão TJDFT. Não havendo tempo suficiente para 
discussão do item, o Conselho delibera por incluí-lo na pauta da próxima reunião. Item 10. 
Processo nº 00417-00039219/2018-26 – Instituição: Projeto Assistencial Sementes de 
Esperança – PASES. Projeto: Casa Verde Florida. Recomendação da Controladoria 
Setorial de Justiça. O Conselho toma conhecimento de justificativa apresentada pela OSC 
em resposta à recomendação nº 6.1.3 da Nota Técnica nº 39/2020 - 
SEJUS/CONT/COINSP: “Apresentar justificativa quanto à advertência ao mantenedor do 
Projeto Assistencial Sementes da Esperança - PASES, pelo descumprimento das normas 
previstas na Resolução nº 1/2012-CEDF, tal qual descreve a PORTARIA Nº 292, DE 28 
DE AGOSTO DE 2019, da Secretaria de Estado de Educação”. A instituição, por meio do 
Ofício nº 47/2020, afirma que não descumpriu a referida Resolução, visto que desde 
31/05/2019 não oferece mais atendimento de creche às crianças por falta de recursos para 
tal. Afirma, ainda, que atualmente oferta apenas um espaço alternativo para que os filhos e 
irmãos mais novos dos atendidos nos demais Núcleos de Atendimento da instituição 
possam ficar enquanto os pais ou irmãos freqüentam as aulas. O Conselho delibera por 
responder à Controladoria Setorial que não há impedimento à formalização da parceria, 
diante da justificativa da instituição de que, desde maio de 2019, não oferta atendimento 
de creche, e sim serviço de convivência às crianças. Item 11. Processo nº 00400-
00026380/2020-89 – Instituição: Instituto Federal de Brasília – IFB. Projeto: CBRA em 
Família: Juntos Contra a COVID-19. Encaminhamento da DIREX para posicionamento 
do CAFDCA. Não havendo tempo suficiente para discussão do item, o Conselho delibera 
por incluí-lo na pauta da próxima reunião. Item 12. Processo nº 417.001.939/2013 - 
Instituição: Projeto Integral de Vida – PRÓVIDA. Projeto: Projeto de Fortalecimento 
Institucional pela Vida – Pró-Vida - Edital nº 01/2013. Ofício Solicitação de execução de 
projeto de captação. A instituição encaminhou Plano de Trabalho do projeto, com vistas a 
dar início à execução utilizando o recurso captado no âmbito do Edital nº 01/2013. A

Diretoria de Projetos esclarece que ainda não realizou análise técnica do Plano, pois 
aguardava orientação do Conselho por se tratar de projeto do Edital nº 01/2013 com 
grande lapso temporal decorrido entre a captação do recurso e a execução 
pretendida. O Conselho informa que, em virtude de deliberações prévias autorizando 
a execução de projetos de editais de captação antigos, não há impedimento à 
execução do projeto, desde que a instituição apresente a documentação requerida 
pelo Edital de captação vigente (Edital nº 18/2018), conforme disposto na Lei nº 
13.019/2014 (MROSC). Dessa forma, o Conselho delibera por autorizar a análise 
técnica do Plano de Trabalho. O Conselho delibera por convocar reunião 
extraordinária, em data e horário a confirmar, para que seja possível vencer os itens 
de pauta não discutidos nesta reunião. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi 
encerrada ao meio dia, e eu, Marina Maria Ventura Peixoto, lavrei a presente Ata 
que vai assinada pelo coordenador suplente do Conselho de Administração do Fundo 
dos Direitos da Criança e do Adolescente.

BRUNO PESSOA TAVARES
Coordenador Suplente

Conselho de Administração do FDCA/DF

SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO 
DA ORDEM URBANÍSTICA - DF LEGAL

UNIDADE DE INSTRUÇÃO E ANÁLISE DE RECURSOS
JUNTA DE ANÁLISE RECURSOS

 
RESOLUÇÃO Nº 36, DE 05 DE SETEMBRO DE 2020

O PRESIDENTE DA JUNTA DE ANÁLISE RECURSOS, DA UNIDADE 
COLEGIADA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM 
URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL, com a atribuição de julgar, em 
segunda e última instância, os processos administrativos fiscais e de exigência de créditos 
tributários e não-tributários oriundos do exercício do poder de polícia, conforme Artigo 10 
da Lei nº 6.302, de 16 de maio de 2019 e no uso das atribuições previstas no Artigo 91, 
inciso XIV da Portaria nº 30, de 16 de abril de 2020, publicada no DODF Nº 79, Página 
17, terça-feira, 28 de abril de 2020, resolve:
Art. 1º Tornar pública as atas de julgamento das Sessões Ordinária por Videoconferência 
da 1ª Câmara e da 2ª Câmara no mês de agosto de 2020, conforme anexo.
Art. 2º Esta Resolução entre em vigor na data de sua publicação.

NIRASIO DE SOUZA ARAÚJO
 

1ª CÂMARA
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA

Aos dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, segunda-feira às 09:30 
horas, reuniram-se em sessão ordinária por videoconferência a 1ª Câmara da Junta de 
Análise de Recursos da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do 
Distrito Federal-DF LEGAL, do SIA TRECHO 3 LOTES 1545/1555, sala 203- Brasília-
DF, presentes os Conselheiros NIRASIO DE SOUZA ARAÚJO que presidiu a sessão, 
ANNE AMARO OLIVEIRA, JOÃO GILBERTO DE CARVALHO ACCIOLY, 
GERVÁSIO NUNES DE OLIVEIRA ALVES e ÊNIO SANTIAGO CHAGAS JÚNIOR. 
Julgados os seguintes recursos voluntários constantes da pauta: Relator: NIRASIO DE 
SOUZA ARAÚJO. Recorrente: CONDOMÍNIO DO BLOCO B DA SHCS SQ 106. 
Processo: nº 0361-000474/2017. (AUTO DE INFRAÇÃO). Recorrido: DF LEGAL. 
Decisão: CONHECER DO RECURSO por UNANIMIDADE e, no mérito, NEGAR 
PROVIMENTO por UNANIMIDADE. Recorrente: JANISSE CARDOSO OLIVEIRA 
ELEUTÉRIO. Processo: nº 0361-005620/2017. (AUTO DE INFRAÇÃO). Recorrido: DF 
LEGAL. Decisão: CONHECER DO RECURSO por UNANIMIDADE e, no mérito, 
NEGAR PROVIMENTO por UNANIMIDADE. Recorrente: SERGIO LÚCIO 
FONSECA DOS SANTOS. Processo: nº 0361-004415/2017. (AUTO DE INFRAÇÃO). 
Recorrido: DF LEGAL. Decisão: CONHECER DO RECURSO por UNANIMIDADE e, 
no mérito, NEGAR PROVIMENTO por UNANIMIDADE. Recorrente: ANTÔNIO 
FERNANDO ALCEBÍADES FERREIRA. Processo: nº 00361-00061235/2017-43. 
(INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA). Recorrido: DF LEGAL. Decisão: CONHECER DO 
RECURSO por UNANIMIDADE e, no mérito, DAR PROVIMENTO AO RECURSO por 
UNANIMIDADE. Recorrente: MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS. 
Processo: nº 0454-001848/2015. (Auto de Infração). Recorrido: DF LEGAL. Decisão: 
NÃO CONHECER DO RECURSO por UNANIMIDADE e, no mérito, NEGAR 
PROVIMENTO, por UNANIMIDADE. Recorrente: ESPOLIO DE JOSINA VIEIRA 
DOS SANTOS. Processo: nº 00361-00056917/2017-34. (Auto de Infração). Recorrido: 
DF LEGAL. Decisão: CONHECER DO RECURSO por UNANIMIDADE e, no mérito, 
NEGAR PROVIMENTO DO RECURSO, por UNANIMIDADE. Recorrente: ESPOLIO 
DE JOSINA VIEIRA DOS SANTOS. Processo: nº 00361-00056920/2017-58. (Auto de 
Infração). Recorrido: DF LEGAL. Decisão: CONHECER DO RECURSO por 
UNANIMIDADE e, no mérito, NÃO PROVIMENTO DO RECURSO por 
UNANIMIDADE. Recorrente: LINCOLN CORREIA DE MESQUITA. Processo: nº 
00361-00062477/2017-54. (Auto de Infração). Recorrido: DF LEGAL. Decisão: 
CONHECER DO RECURSO por UNANIMIDADE e, no mérito, NEGAR 
PROVIMENTO DO RECURSO por UNANIMIDADE. RELATOR: ANNE AMARO 
OLIVEIRA. Recorrente: VICENTE DE ANDRADE JÚNIOR. Processo: nº 0455-
001502/2014. (Auto de Infração). Recorrido: DF LEGAL. Decisão: NÃO CONHECER 
DO RECURSO por UNANIMIDADE e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO, por
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