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PARECER Nº  144 /2019- PRCON/PGDF

PROCESSO Nº 00431-00005140/2018-96

INTERESSADA: Secretaria Executiva do Fundo para Geração de Emprego e Renda no Distrito
Federal – FUNGER

ASSUNTO: Composição do Comitê de Crédito do FUNGER

EMENTA: ADMINISTRATIVO. COMITÊ DE CRÉDITO DO FUNGER.

1. O Decreto Distrital 34.720/13 está em consonância com a nova redação
da Lei Complementar 704/05-DF, emprestada pela Lei Complementar
868/13-DF, que se limita a definir o número máximo de membros do
comitê epigrafado, delegando ao regulamento a descrição de sua
composição.

I – RELATÓRIO

A gerência de concessão e recuperação de microcrédito da Secretaria de Estado do
Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e DH assim relatou o caso:

“O presente processo tem por escopo consulta realizada pela Secretaria
Execu va do Fundo para Geração de Emprego e Renda no Distrito Federal
– FUNGER, acerca da composição dos membros do Comitê de Crédito, em
virtude da solicitação de esclarecimentos e providências pelo Conselheiro
Sebastião Oliveira da Silva Morais.   

Em parecer, a Assessoria Jurídico-Legisla va opinou ser necessário a
indicação para compor o Comitê de Crédito do FUNGER de um
representante da Secretaria de Fazenda e um representante da Sociedade
Civil. De fato, a Lei Complementar n.º 704, de 18 de janeiro de 2005,
estabelece em seu Art. 7º que na composição do referido Comitê deve
constar um representante da Secretaria de Fazenda e de um
representante da Sociedade Civil, além dos representantes que já fazem
parte do Comitê, ou seja: Secretaria de Estado do Trabalho,
Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos humanos,
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural - EMATER/DF e da
instituição financeira oficial do Distrito Federal (BRB - Banco de Brasília).

A Lei Complementar n.º 704/2005 foi alterada pela Lei Complementar n.º
868, de 11 de junho de 2013, onde, em seu Art. 5º, Parágrafo único, Inciso
II estabelece ‘o Comitê de Crédito pode ter até cinco membros’.

O Decreto n.º 34.720, de 7 de outubro de 2013, que altera o Decreto n.º
25.745/2005, estabelece, em seu Art. 7º, in verbis:

‘Art. 7º O Comitê de Crédito será cons tuído por membros tulares ou
suplentes, nomeados pelo Governador do Distrito Federal, devendo ser
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observada a seguinte composição:

I- um representante da Secretaria de Estado de Trabalho;

II - um representante do agente financeiro oficial do Distrito Federal;

III- um representante da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural
- EMATER/DF.’

Diante das divergências no entendimento colocado no Parecer 133
(7293738) e por todo o exposto, sugerimos o encaminhamento dos autos à
Procuradoria Geral do Distrito Federal”.

É o relatório.

II. FUNDAMENTAÇÃO

A composição do Comitê de Crédito do FUNGER/DF era definida pelo ar go 7º da Lei
Complementar 704/05-DF. Confira-se:

“Art. 7º Fica criado o Comitê de Crédito, órgão responsável pela aprovação
dos financiamentos, emprés mos e aval, composto pelos seguintes
membros e seus respec vos suplentes, a serem nomeados pelo
Governador do Distrito Federal:

I – um representante da Secretaria do Trabalho;

II – um representante da Secretaria de Fazenda;

III – um representante da instituição financeira oficial do Distrito Federal;

IV – um representante da Secretaria de Agricultura ou da Empresa de
Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER/DF;

V – por um representante da sociedade civil”.

Ocorre, no entanto, que o ar go 7º da Lei Complementar 704/05-DF foi modificado pela
Lei Complementar 868/13-DF. Também houve alteração no artigo 5º da referida lei. Confira-se:

“Art. 5º. Ficam criados:

I - o Conselho de Administração do FUNGER/DF, nos termos do art. 151, §
4º, III, da Lei Orgânica do Distrito Federal;

II - o Comitê de Crédito do FUNGER/DF, unidade responsável pela
aprovação de empréstimo, financiamento e aval.

Parágrafo único. A forma de composição do Conselho de Administração e
do Comitê de Crédito é definida no regulamento, observado o seguinte:

I - o Conselho de Administração pode ter até sete membros, sendo até
quatro representantes do Governo e até três da sociedade civil;

II - o Comitê de Crédito pode ter até cinco membros.

[...]

Art. 7º. Compete ao Comitê de Crédito do FUNGER/DF:

I - receber, por intermédio da Secretaria de Estado do Trabalho, as
propostas de concessão, empréstimo, financiamento e aval;

I - decidir sobre a concessão de emprés mo, financiamento e aval, com
base nos critérios estabelecidos nesta Lei Complementar e nas resoluções
do Conselho de Administração do Fundo;

III - prestar informações técnicas ao Conselho de Administração para a
tomada de decisão quanto às operações do FUNGER/DF;

IV - decidir sobre os procedimentos administra vos para o seu
funcionamento”.

Como se vê, o ar go 7º da LC 704/05-DF, que anteriormente descrevia a composição do
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Comitê de Crédito, foi modificado, para apenas elencar suas competências. Após a alteração feita
pela LC 868/13-DF, portanto, a única exigência, referente à composição do Comitê de Crédito, é a de
que deve haver, no máximo, 5 membros.

O Decreto 34.720/13, que alterou o Decreto 25.745/05, que regulamenta a referida Lei
Complementar 704/05-DF, assim dispôs acerca da composição do Comitê de Crédito:

“Art. 7º O Comitê de Crédito será cons tuído por membros tulares ou
suplentes nomeados pelo Governador do Distrito Federal, devendo ser
observada a seguinte composição:

I – um representante da Secretaria de Estado de Trabalho;

II – um representante do agente financeiro oficial do Distrito Federal;

III – um representante da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural
– EMATER/DF”.

Considerando que a nova redação da LC 704/05-DF, após a edição da LC 868/13-DF,
apenas exige que o Comitê de Crédito seja composto, no máximo, por 5 (cinco) membros,
estabelecendo, ainda, que sua composição será definida por regulamento, deve ser respeitada a
estrutura estabelecida pelo Decreto 34.720/13.

III – CONCLUSÃO

O Decreto 34.720/13, que define a composição do Comitê de Crédito da FUNGER/DF,
está em consonância com a nova redação da LC 704/05-DF, que se limita a definir o número máximo
de membros do referido comitê, delegando ao regulamento a descrição de sua composição.

É o parecer.

Brasília-DF, 07 de março de 2019.

MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA

PROCURADOR DO DISTRITO FEDERAL

OAB/DF 6517

 

Documento assinado eletronicamente por MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA -
Matr.0035853-3, Procurador(a) do Distrito Federal, em 09/03/2019, às 12:13, conforme art. 6º
do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 19248429 código CRC= 6E5FE68C.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

SAM Projeção I , 4º andar, sa la  402 - Ba i rro Asa  Norte - CEP 70620-000 - DF

3025-3361
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Chefia - Procuradoria-Geral do Consultivo e de Tribunais de Contas

Cota de Aprovação SEI-GDF - PGDF/PGCONS/CHEFIA  

PROCESSO N°: 00431-00005140/2018-96

MATÉRIA: Pessoal

 

APROVO O PARECER N° 144/2019 - PRCON/PGDF, exarado pelo ilustre Procurador do
Distrito Federal Marcelo Henriques Ribeiro de Oliveira. 

Cumpre acrescentar que também é compa vel com a atual redação da LC nº 704/2005
a composição do Conselho de Administração do FUNGER/DF de que trata o ar go 4º do Decreto nº
25.745/2005, com redação conferida pelo Decreto nº 34.720/2013:

 

Art. 4º A Gestão do FUNGER/DF, nos termos do disposto na Lei
Complementar nº 292, de 02 de julho de 2000, e na Lei Complementar nº
704, de 18 de janeiro de 2005, compete ao seu Conselho de Administração
que terá a seguinte composição: (Ar go alterado pelo(a) Decreto 34720 de
07/10/2013)

I - Secretário de Estado do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres,
Igualdade Racial e Direitos Humanos do Distrito Federal; (Inciso alterado
pelo(a) Decreto 38526 de 02/10/2017)

II - um representante da Secretaria de Estado de Fazenda; (Inciso alterado
pelo(a) Decreto 38526 de 02/10/2017)

III - um representante da Secretaria de Estado da Agricultura,
Abastecimento e Desenvolvimento Rural. (Inciso alterado pelo(a) Decreto
38526 de 02/10/2017)

IV - um representante do agente financeiro oficial do Governo do Distrito
Federal; (Inciso alterado pelo(a) Decreto 34720 de 07/10/2013)

V – um representante dos empregadores; (Inciso alterado pelo(a) Decreto
34720 de 07/10/2013)

VI – um representante dos trabalhadores; (Inciso alterado pelo(a) Decreto
34720 de 07/10/2013)

VII – um representante da Sociedade Civil. (Inciso alterado pelo(a)
Decreto 34720 de 07/10/2013)

 

Nos termos da LC nº 704/2005, " o Conselho de Administração pode ter até sete
membros, sendo até quatro representantes do Governo e até três da sociedade civil", restando,
portanto, atendida a exigência legal por meio do normativo acima transcrito.

 
SARAH GUIMARÃES DE MATOS

Procuradora-Chefe
 

De acordo.

Res tuam-se os autos à Secretaria de Estado do Trabalho do Distrito Federal, para
conhecimento e providências.
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LUCIANA MARQUES VIEIRA DA SILVA OLIVEIRA

Procuradora-Geral Adjunta para Assuntos do Consultivo

 

 

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SAM, Bloco I, Ed. Sede - Asa Norte, Brasília - DF - CEP 70620-000 - DF

   

Documento assinado eletronicamente por SARAH GUIMARÃES DE MATOS - Matr.174.801-7,
Procurador(a)-Chefe, em 27/03/2019, às 14:09, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA MARQUES VIEIRA DA SILVA OLIVEIRA -
Matr.0171617-4, Procurador(a)-Geral Adjunta do Consultivo e de Tribunais de Contas, em
27/03/2019, às 22:37, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 19742478 código CRC= 63FD63F4.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

SAM, Bloco I , Ed. Sede - Asa  Norte, Bras íl ia  - DF - CEP 70620-000 - DF
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