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DESPACHOS DE AUTORIDADES 
  

MINISTRO AUGUSTO NARDES 
  
CODMATERI A=79407 

Processo: 016.281/2015-2 
Natureza: Tomada de Contas Especial 
Órgão/Entidade: Município de Camutanga - PE 

Responsável(eis): José Trigueiro da Silva, Armando Pimentel da 
Rocha 

Interessado(os): Ministério das Cidades (Extinto), Caixa Econômica 
Federal 

DESPACHO 

Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Armando Pimentel da Rocha (Peça 
84), contra o Acórdão 5958/2021-TCU-2ª Câmara (Peça 71). 

Conheço do recurso interposto, nos termos dos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c 
o artigo 285 do Regimento Interno/TCU, suspendendo-se os efeitos dos subitens 9.2, 9.2.1, 9.3 e 9.5 do 
Acórdão 5958/2021-TCU-2ª Câmara, estendendo-se para os demais devedores solidários, conforme exame 

de admissibilidade realizado pela Unidade Técnica (Peças 85-86). 

Determino, preliminarmente, a remessa dos autos à Seproc para dar ciência aos 

órgãos/entidades cientificados do acórdão recorrido acerca do efeito suspensivo concedido em face do 
presente recurso.  

Após, seja o processo encaminhado à Serur para as providências a seu cargo. 

Gabinete, 26 de maio de 2021. 

Ministro JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES 

Relator 
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CODMATERI A=79405 
Processo: 046.653/2020-1 
Natureza: Aposentadoria 

Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados 
Responsável(eis): Não há. 

Interessado(os): Secretaria de Controle Interno/câmara dos Deputados 

DESPACHO 

Trata-se de Pedido de Reexame interposto pela Câmara dos Deputados (Peça 17), contra o 

Acórdão 6857/2021-TCU-2ª Câmara (Peça 11). 

Conheço do recurso interposto, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/92 c/c arts. 285 e 286, 

parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, suspendendo-se os efeitos dos subitens 9.3, 9.3.1, 9.3.1.1 e 
9.3.1.2 do Acórdão 6857/2021-TCU-2ª Câmara, conforme exame de admissibilidade realizado pela 
Unidade Técnica (Peças 18-19). 

Determino, preliminarmente, a remessa dos autos à Seproc para dar ciência aos 
órgãos/entidades cientificados do acórdão recorrido acerca do efeito suspensivo concedido em face do 

presente recurso.  

Após, seja o processo encaminhado à Serur para as providências a seu cargo. 

Gabinete, 26 de maio de 2021. 

Ministro JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES 
Relator 
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CODMATERI A=79424 
Processo: 012.524/2018-2 
Natureza: Tomada de Contas Especial 

Órgão/Entidade: Município de Boa Viagem - CE 
Responsável(eis): Fernando Antonio Vieira Assef, Km Rental Servicos 

Eireli 
Interessado(os): Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

DESPACHO 

Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto por Km Rental Serviços Eireli (Peça 71), 
contra o Acórdão 6896/2021-TCU-2ª Câmara (Peça 60). 

Conheço do recurso interposto, nos termos dos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c 
o artigo 285 do Regimento Interno/TCU, suspendendo-se os efeitos dos subitens 9.1, 9.3 e 9.5 do Acórdão 
6896/2021-TCU-2ª Câmara, conforme exame de admissibilidade realizado pela Unidade Técnica (Peças 

73-74). 

Determino, preliminarmente, a remessa dos autos à Seproc para dar ciência aos 

órgãos/entidades cientificados do acórdão recorrido acerca do efeito suspensivo concedido em face do 
presente recurso.  

Após, seja o processo encaminhado à Serur para as providências a seu cargo. 

Gabinete, 27 de maio de 2021. 

MINISTRO JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES 

Relator 
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CODMATERI A=79408 
Processo: 013.765/2021-3 
Natureza: Representação 

Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Viçosa 
Responsável(eis): Fundação Universidade Federal de Viçosa 

Interessado(os): Não há. 

DESPACHO 

Em face das proposições manifestadas pela unidade técnica (peça 6), considero atendidos os 

requisitos de admissibilidade ínsitos nos arts. 235 e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno 
deste Tribunal c/c os arts. 103, § 1º, e 106, § 4º, inciso I, da Resolução-TCU 259/2014, razão pela qual 

conheço da representação e determino sua restituição à SecexEducação, para a continuidade da apuração. 

Considerando que o objeto deste processo trata de clientela (DNIT) afeta à Secretaria de 
Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação), determino, ainda, 

que seja dado conhecimento da existência destes autos àquela Unidade Técnica. 

À SecexEducação, para as providências cabíveis a seu cargo. 

Gabinete, 31 de maio de 2021. 

MINISTRO JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES 
Relator 
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CODMATERI A=79406 
Processo: 025.692/2016-0 
Natureza: Aposentadoria 

Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Responsável(eis): Agnaldo Fernandes Silva 

Interessado(os): Não há. 

DESPACHO 

Trata-se de retificação material do exame de admissibilidade à peça 77, referente ao pedido de 

reexame (peças 75 e 76), interposto por Agnaldo Fernandes Silva, em face do Acórdão 4.034/2021-2ª 
Câmara (peça 62). 

Considerando que a unidade técnica concluiu pela intempestividade do recurso, mas com a 
apresentação de fatos novos pelo recorrente, justificou-se o conhecimento do recurso, sem a atribuição do 
efeito suspensivo; 

Considerando que o item 3.1 da proposta de encaminhamento foi redigido incorretamente, no 
sentido de conceder efeitos suspensivos aos subitens 9.3 e 9.4 do acórdão recorrido; 

Conheço do pedido de reexame interposto por Agnaldo Fernandes Silva, todavia sem atribuição 
de efeito suspensivo, nos termos dos artigos 32, I, e 48 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 285, § 2º, e 286, 
parágrafo único, do RI/TCU, conforme exame de admissibilidade realizado pela Unidade Técnica (peça 77, 

retificado pela peça 82). 

Determino, preliminarmente, a remessa dos autos à Seproc para dar ciência aos 

órgãos/entidades cientificados do acórdão recorrido acerca do efeito suspensivo não concedido ao presente 
recurso em razão da retificação ora processada.  

Após, seja o processo encaminhado à Serur para as providências a seu cargo. 

Gabinete, 31 maio de 2021. 

Ministro JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES 

Relator 
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CODMATERI A=79425 
Processo: 009.355/2019-7 
Natureza: Tomada de Contas Especial 

Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Mogeiro - PB 
Responsável(eis): Antonio José Ferreira 

Interessado(os): Ministério do Desenvolvimento Regional 

DESPACHO 

Autorizo, com fundamento nos arts. 10, § 1º, e 11 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 157 do RI/TCU, 

a realização de diligência ao Ministério do Desenvolvimento Regional para que, no prazo de 15 dias, 
encaminhe a este Tribunal os esclarecimentos devidamente comprovados em relação à ausência de 

elementos e inconsistências verificadas no Relatório de Supervisão do Ministério da Integração Nacional 
de 20/5/2016 (peça 23, p. 13-14), na forma proposta pela unidade técnica (peça 77, item 100 e subitens). 

Para subsidiar a manifestação requerida, determino, ainda, o encaminhamento, ao Ministé r io 

do Desenvolvimento Regional, da documentação sugerida pela unidade técnica no item 101 da peça 77, 
ficando, desde já, autorizada a notificação do responsável nos termos propostos. 

À Secex-TCE, para adoção das providências. 

Gabinete, 31 de maio de 2021. 

MINISTRO JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES 

Relator 
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MINISTRO RAIMUNDO CARREIRO 
  
CODMATERI A=79389 

Processo: 014.356/2021-0 
Natureza: Solicitação 

DESPACHO 

Trata-se de solicitação formulada por Adriane Maria Gonçalves (OAB/SP 437.211), mediante 
petição inserta às peças 2 a 6, de 10/5/2021, representando a empresa Portofer Transporte Ferroviário Ltda., 

por meio da qual requer cópia integral dos autos do TC 006.817/2021-1, de minha relatoria. 

2. Referido TC 006.817/2021-1 versa sobre Levantamento com o objetivo de avaliar as 

principais características da logística interna e dos acessos terrestres ao Porto de Santos com vistas a 
identificar ações de controle para mitigar possíveis deficiências e fragilidades. 

3. A fiscalização encontra-se em fase de execução. 

4. Quanto ao pedido de cópia do processo, a SeinfraPortoFerrovia, em pronunciamento à peça 
8, manifestou-se pelo indeferimento do pleito, verbis:  

“1. Trata-se de solicitação, de 10/5/2021, formulada pela Sra. Adriane Maria Gonçalves, 
advogada, inscrita na OAB/SP com o n. 437.211. No referido expediente, a solicitante 
requer vista do TC 006.817/2021-1. 

EXAME DE ADMISSIBILIDADE 

2. Nos termos da Lei de Acesso à Informação 12.527/2011, da Resolução-TCU 249/2012 

e da Portaria-TCU 76/2018, a solicitação de cópia formulada por pessoa não qualificada 
como parte ou seu respectivo representante legal deve ser recebida como solicitação de 
acesso a informações para esclarecimento de interesse particular, coletivo ou geral.  

EXAME TÉCNICO 

3. O TC 006.817/2021-1 refere-se à Levantamento acerca da eficiência da logística 

interna do Porto de Santos em face ao novo PDZ. Atualmente a fiscalização encontra-se 
em fase de execução. 

4. Tendo em vista que ainda não há manifestação do Tribunal no âmbito do processo 

solicitado e, nos termos do art. 4º, § 1º, da Resolução/TCU 249/2012, o direito de acesso 
aos documentos ou às informações nele contidas utilizados como fundamento da tomada 

de decisão e do ato administrativo será assegurado com a edição do ato decisório 
respectivo, que, no caso de processo de controle externo, será o acórdão do TCU ou 
despacho do relator com decisão de mérito.  

5. Conforme o art. 4º, § 2º, da Resolução/TCU 249/2012, o Presidente ou relatores 
poderão, nos processos de sua competência, autorizar a divulgação total ou parcial das 

informações ou dos documentos mencionados no § 1º deste artigo anteriormente à 
prolação do ato decisório. 

6. Assim, encaminha-se a proposta de indeferimento da concessão de vista ao Ministro 

Relator, em razão de a fiscalização encontrar-se em fase de execução, sem manifestação 
de mérito do Tribunal. 

DESPACHO  

7. Considerando que a solicitação de informações relativas ao TC 006.817/2021-1 é 
oriunda de pessoa não qualificada como parte ou respectivo representante legal, 

encaminhe-se, nos termos do art. 4º, §§ 1º e 2º da Resolução-TCU 249/2012 c/c art. 59, 
inciso V, §§ 1º e 2º da Resolução-TCU 259/2014 c/c item C, alínea “C.2” do Anexo do 
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Memorando-Circular 3/2018-Segecex e art. 3º, inciso III da Portaria 
SeinfraPortoFerrovia 1/2021 a presente manifestação à apreciação do Exmo. Ministro 
Raimundo Carreiro, relator do mencionado processo, com proposta de que seja 

indeferido o pedido de vista do TC 006.817/2021-1, em razão de a fiscalização encontrar-
se em fase de execução e, portanto, sem ato decisório de mérito.” 

5. A requerente não representa e não é parte processual. 

6. Ademais, o feito encontra-se pendente de deliberação de instrução pela unidade técnica e de 
deliberação de mérito por parte do Colegiado. 

7. Com efeito, nos termos do § 1º do art. 4º da Resolução 249/2012, “O direito de acesso aos 
documentos ou às informações neles contidas utilizados como fundamento da tomada de decisão e do ato 

administrativo será assegurado com a edição do ato decisório respectivo, que, no caso de processo de 
controle externo, será o acórdão do TCU ou despacho do relator com decisão de mérito”. 

8. Ante o exposto e com fulcro nos art. 4º, §§ 1º e 2º da Resolução-TCU 249/2012 c/c art. 59, 

inciso V, §§ 1º e 2º da Resolução-TCU 259/2014, acolho a proposta da unidade técnica e indefiro o 

pedido de cópia do TC 006.817/2021-1. 

9. Informo à requerente que, após a prolação do ato decisório que aprecie o mérito do processo, 
o pedido de cópia poderá ser renovado.  

10. Após as providências de praxe, inclusive a comunicação deste despacho à requerente, 

encerre-se o presente processo. 

11. À SeinfraPortoFerrovia.  

Brasília, 28 de maio de 2021. 

RAIMUNDO CARREIRO 

Relator 
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CODMATERI A=79390 
Processo: 023.607/2017-3 
Natureza: Representação 

Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 
Representante: Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em 

Infraestrutura (SeinfraOperações) 
Responsável(eis): Construções e Comércio Camargo Correa S/A, 
Construtora Norberto Odebrecht S A, Andrade Gutierrez Engenhar ia 

S/A, Construtora OAS S.A. Em Recuperação Judicial 
Interessado(os): Não há. 

DESPACHO 

Trata-se de representação da SeinfraOperações, referente ao Convite Internacional 001/10-
INTER-CORP/CCG/SDCT, promovido pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), que resultou em contrato 

firmado com a Construtora Norberto Odebrecht S.A. para a prestação de serviços em áreas de Segurança, 
Meio Ambiente e Saúde em empresas do Grupo Petrobras no exterior. Em razão de indícios de fraude no 

certame, foram chamadas em audiência, além da contratada, as empresas Andrade Gutierrez Engenhar ia 
S.A., Construtora OAS S.A. e Construções e Comércio Camargo Correa S.A. 

2. No atual estágio processual, a unidade técnica, em cumprimento ao despacho que proferi em 

26/2/2021 (peça 95), está examinando a atual situação dos acordos de leniência firmados pelas referidas 
empresas, para avaliar seus possíveis impactos no deslinde do presente processo. 

3. A Construtora Norberto Odebrecht S.A., por meio de requerimento inserto à peça 100, 

de 4/3/2021, solicitou cópia da peça 92, gravada com sigilo, que se constitui no Ofício 
2308/2021/GM/CGU, de 12/2/2021, por meio do qual o Ministro de Estado da CGU informa sobre 

documentações referentes aos acordos de leniência firmados pela Controladoria-Geral da União e a 
Advocacia-Geral da União com as empresas dos grupos Odebrecht, Andrade Gutierrez, Camargo Correa e 

OAS. 

4. A SeinfraOperações examinou o pedido de cópia formulado pela Odebrecht e 

manifestou-se favoravelmente ao atendimento do pleito, verbis (peças 101 a 102): 

“1. Tratam os autos de representação formulada pela SeinfraOperações, nos termos do 
art. 86, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 237, inciso VI, do Regimento Interno do 

TCU, com o objetivo de apurar indícios de ocorrência de fraude na licitação promovida 
pela Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras) mediante o Convite Internacional 001/10-
INTER-CORP/CCG/SDCT, que resultou no contrato 6000.0062274.10.2, firmado entre 

a Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras) e a Construtora Norberto Odebrecht para a 
prestação de serviços em áreas de Segurança, Meio Ambiente e Saúde (SMS) em 

empresas do Grupo Petrobras no exterior. 

2. Na peça 100, a Construtora Norberto Odebrecht S.A., por intermédio de seus 
advogados constituídos nos autos, requer cópia da peça sigilosa 92. Vale comentar que 

a Construtora Norberto Odebrecht constitui parte processual nestes autos, visto já ter 
sido regularmente intimada para manifestar-se acerca de possíveis fraudes na licitação 

supramencionada. 

3. A peça 92 dos autos cuida de comunicação efetuada pela Controladoria-Geral da 
União acerca de informações afetas ao franqueamento de acesso do TCU à 

documentação dos acordos de leniência firmados por aquele órgão. 

EXAME DE ADMISSIBILIDADE 

4. O art. 59, inciso VII, c/c art. 88, inciso I, da Resolução TCU 259/2014 dispõe acerca 
da solicitação de cópia de processos de controle externo formulada por pessoa 
qualificada como parte ou como representante legal de parte. 
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5. Nessas condições, a eventual natureza sigilosa de documentos juntados a estes autos 
não pode servir de óbice ao deferimento do pleito, mormente porque a documentação em 
epígrafe pode vir a subsidiar a apreciação do Tribunal referente à situação da empresa 

frente às possíveis fraudes à licitação em apuração nestes autos. 

6. Nesse sentido, aliás, foi o entendimento adotado pelo TCU em caso análogo (destaques 

acrescidos): 

36. Delineado o contexto, passo a analisar o mérito do pleito sob comento. Em primeiro 
lugar, friso que o fato de o Sr. [...] não estar sendo responsabilizado no TC 042.852/2018-

8 é muito relevante. Afinal, se ele fosse parte naquele processo, não haveria como negar 

a ele acesso a quaisquer documentos, sigilosos ou não, que fundamentassem eventual 

atribuição de responsabilidade, dados os princípios constitucionais do contraditório e 

da ampla defesa, a Súmula Vinculante 14 do STF e a Lei de Abuso de Autoridade. 
Nesse sentido, destaco que o art. 32 dessa lei vedou a denegação ao interessado, seu 

defensor ou advogado acesso a autos em que é investigado, ressalvado apenas o acesso 
a peças relativas a diligências em curso ou que indiquem a realização de diligências 

futuras, cujo sigilo seja imprescindível. [...]  

42. Destaco que, nos itens 1.7.3 e 1.7.4 desse decisum, o TCU reafirmou a necessidade 
de preservar o sigilo de determinadas peças dos autos em questão. Por outro lado, 

determinou a constituição de cinco processos apartados de tomadas de contas especiais, 
com vistas a quantificar débitos, identificar responsáveis e analisar condutas. No âmbito 

desses processos, aos quais serão juntadas cópias da representação em tela, os 

respectivos responsáveis terão acesso a todas as informações neles contidas, inclusive 

aquelas protegidas por sigilo nos autos originais. (Acórdão 1.901/2020 - Plenário. Rel. 

Min. Benjamin Zymler) 

7. Como visto, a qualificação como parte em processo em curso no TCU impõe o acesso 
do interessado a todos os elementos que possuam fundamentar atribuição de 

responsabilidade, independentemente do eventual caráter sigiloso de tais documentos.  

8. Não obstante, cabe solicitar que seja firmado termo de cientificação da demandante 

quanto à obrigação de resguardar a confidencialidade das informações cujo acesso lhe for 
autorizado, nos termos do art. 17, § 1º da Portaria-TCU 114/2020, bem como dos art. 17 
da Resolução-TCU 294/2018 e art. 5º da Resolução-TCU 261/2014, sob pena de 

responsabilização e sanções cabíveis na forma da lei. 

9. Portanto, visto que os autos apresentam possibilidade de virem a ser aplicadas 

eventuais sanções à parte solicitante e que os elementos constantes da peça sigilosa 92 
podem vir a ser importantes para eventuais manifestações futuras da empresa nestes 
autos, cabe atender ao pedido formulado, em respeito aos princípios do contraditório e 

da ampla defesa. 

10. Tendo em vista que o pedido de vista e cópia se refere a informação classificada como 

sigilosa pela Controladoria-Geral da União (CGU), convém que seja examinado pelo 
Ministro Relator. 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

11. Ante o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo: 

a) Deferir o pedido de vista e cópia da peça 92 sigilosa formulado por Construtora 

Norberto Odebrecht S.A., conforme consta da peça 100; 

b) em razão do sigilo da documentação em comento, solicitar que, previamente ao 
acesso, seja firmado termo de cientificação da solicitante quanto à obrigação de 

resguardar a confidencialidade das informações cujo acesso lhe for autorizado, nos 
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termos do art. 17, § 1º, da Portaria-TCU 114/2020, bem como dos art. 17 da Resolução-
TCU 294/2018 e art. 5º da Resolução-TCU 261/2014; 

c) retornar os autos à SeinfraOperações para a continuidade do feito, consoante análise 

requerida pelo Ministro Relator em despacho acostado à peça 95.” 

5. Considerando que a requerente figura como parte no presente processo (responsável), 

o pleito há de ser deferido. 

6. Ante o exposto e com fulcro no art. 91 da Resolução TCU 259/2014, concedo cópia da peça 

92 à Construtora Norberto Odebrecht S.A., alertando a requerente quanto à obrigação de resguardar 

o sigilo, nos termos do art. 17, § 1º, da Portaria-TCU 114/2020, bem como dos art. 17 da Resolução-

TCU 294/2018 e art. 5º da Resolução-TCU 261/2014. 

7. Por fim, restituo os autos à SeinfraOperações para: 

7.1. cumprimento do despacho que proferi à peça 95 - exame da atual situação dos acordos 
de leniência firmados pelas empresas responsáveis, para avaliar seus possíveis impactos 

no deslinde do presente processo; e 

7.2. análise dos requerimentos apresentados pela Andrade Gutierrez Engenharia S/A às 

peças 103 e 104 (20/5/2021). 

Brasília, 28 de maio de 2021 

RAIMUNDO CARREIRO 

Relator 
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CODMATERI A=79388 
Processo: 013.475/2021-5 
Natureza: Solicitação 

DESPACHO 

Trata-se de solicitação apresentada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), mediante o 

Ofício 48/2021/CVM/SEP/GEA-3, recebido em 26/4/2021 e acostado à peça 1, por meio do qual a CVM 
requer, com base em Convênio de Cooperação Técnica firmado com o TCU, compartilhamento de 
informações que possam estar relacionados aos objetos do Processo CVM 19957.001485/2021-11, 

instaurado em 23.02.2021, que analisa especificamente (i) a adequação à legislação societária, e às normas 
expedidas pela CVM da conduta do acionista controlador; e (ii) a conduta dos administradores da 

companhia, frente aos deveres fiduciários de que trata a Lei nº 6.404/76 e demais obrigações que lhes são 
atribuídas pela regulamentação. 

2. Ao examinar a solicitação, a Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional 

- SecexFinanças, em instrução às peças 3 e 4, informa sobre a existência de dois processos em trâmite neste 
Tribunal que dizem respeito ao pleito apresentado pela CVM, quais sejam: 

TC 033.147/2020-5, de minha relatoria: trata de representação, que contém peças sigilo sas 
(peças 3 a 14), ainda em fase inicial, pendente de instrução. Tal processo foi instaurado com o objetivo de 
apurar a indicação de membro para a Diretoria Executiva da Petrobras, em situação de potencial conflito 

de interesses, bem como da extensão e suficiência das medidas mitigadoras adotadas pela área de 
Compliance da Petrobras acerca da matéria; 

TC 006.405/2021-5, sem relator: Tal processo é destinado a reunir informações sobre assunto 
relevante relacionado à governança da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras. Estes autos, sob 
responsabilidade da Seinfra Petróleo, tratam de processo interno, administrativo de produção de 

conhecimento. 

3. Posto isso, a unidade técnica propôs atender à solicitação da CVM nos seguintes termos: 

“5. Tal pedido será baseado na existência de Convênio de Cooperação Técnica firmado 
entre a CVM e o TCU, de 17/04/2017; e também com base na LAI -Lei 12.527/2011, 
inciso I do art. 3º c/c art. 5º e no art. 6º c/c inciso II do art. 7º. 

6. Considerando haver peças com indicação de sigilo no processo TC 033.147/2020-5 
(peças 3 a 14); e também no TC 006.405/2021-5 (peças 2 e 4), considerando o convenio 

e a LAI, considerando que não há delegação de competência, com fulcro na Portaria-
MIN-RC Nº 1, de 2 de abril de 2007, art. 1º, propõe-se encaminhar os autos ao Gabinete 
do Exmo. Ministro Raimundo Carreiro, com sugestão de deferimento do pedido 

formulado, para fornecimento à solicitante de cópia dos referidos autos, exceto peças 
sigilosas e apensar a decisão aos dois processos em questão.” 

4. Considerando a existência de Convênio de Cooperação Técnica firmado, em 17/4/2017, entre 
o TCU e a CVM com vistas ao compartilhamento de informações; e 

5. Considerando, igualmente, que, nos termos do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, “São 

legitimados para solicitar informações ou cópia os órgãos e autoridades que detiverem a prerrogativa 
constitucional e/ou legal para solicitá-las, bem assim aqueles que, por dever de ofício, estejam tratando 

do mesmo objeto de processo em tramitação no Tribunal”; 

6. Acolho, parcialmente, as propostas da unidade técnica para conceder à CVM cópia do TC 

033.147/2020-5, excetuando-se as peças gravadas com sigilo. 
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7. Quanto à cópia do TC 006.405/2021-5, por não pertencer à minha relatoria, o pedido deve 
ser encaminhado à unidade instrutora daquele feito, para apreciação - SeinfraPetróleo. 

8. À SecexFinanças para as providências a seu turno. 

Brasília, 28 de maio de 2021  

RAIMUNDO CARREIRO 

Relator 
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Processo:  039.233/2019-7 
Natureza: Representação 
Órgão/Entidade: Supremo Tribunal Federal 

Representante: Secretaria de Controle Externo da Administração do 
Estado - SecexAdministração 

DESPACHO 

Trata-se de representação de unidade técnica (Secretaria de Controle Externo da Administração 
do Estado - SecexAdministração) em face de possíveis irregularidades na concessão de seis diárias por mês 

a Juízes Auxiliares e/ou Instrutores convocados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) que não optaram 
pelo recebimento do auxílio moradia naquele Tribunal, para indenização de despesas extraordinár ia s 

inerentes ao exercício de suas funções em Brasília, e na concessão de passagem aérea mensal aos juízes 
auxiliares, para retornos intermediários às suas cidades de origem, no caso de não terem feito opção pela 
mudança de sede com a respectiva família. 

2. Eis as bases da representação suscitadas pela unidade técnica: 

a)  os dispositivos constantes no art. 7º, inciso V e §3º, da Resolução-STF 413/2009, 

relacionados a benefícios concedidos a Juízes Auxiliares do STF, a princípio, não possuem 
previsão legal (peça 1, p. 1);  

b) não existe amparo legal para o pagamento de diárias com a finalidade de custear a 

moradia, ainda que temporária, uma vez que fere o princípio norteador deste instituto : 
indenização de despesas com alimentação, pouso e locomoção em deslocamentos 

extraordinários (peça 1, p.1); 

c) existe o risco de magistrados acumularem, indevidamente, o recebimento de auxílio 
moradia, em decorrência do exercício da magistratura no juízo de origem, com o “novo 

auxílio”, com a mesma finalidade, via pagamento de diárias, importando em possível custo 
adicional aos cofres da União (peça 1, p.1); 

d) a partir da LDO 2010 (Lei 12.017/2009, art. 21, inc. XI), foi expressamente vedada a 

concessão, ainda que indireta, de qualquer benefício, vantagem ou parcela de natureza 
indenizatória a agentes públicos com a finalidade de atender despesas relacionadas a 

moradia, hospedagem e transporte, seja sob a forma de auxílio, ajuda de custo ou qualquer 
outra denominação (peça 1, p.2); 

e) a Resolução-STF 413/2009 também prevê, no inc. V do art. 7º, a concessão de passagem 

aérea mensal aos juízes auxiliares, para retornos intermediários às suas cidades de origem, 
no caso de não terem feito opção pela mudança de sede com a respectiva família. Tal medida, 

afora ferir as últimas LDO, que fixaram que somente podem ser adquiridas passagens para 
membros dos poderes no estrito interesse do serviço público, também pode levar à emissão 
de bilhetes não vinculados a objeto de serviço (peça 1, p. 2). 

3. Foi realizada diligência e participação construtiva de deliberação. 

4. Após exame da matéria, a unidade técnica, em pareceres uniformes insertos às peças 30 a 32, 

propôs considerar parcialmente procedente a representação e determinar ao STF que retire o permissivo a 
passagens mensais e o direito a passagens aéreas de ida ou volta a seus domicílios, aos juízes auxiliares ou 
instrutores, deixando claro que as passagens serão concedidas somente no estrito interesse do serviço, 

verbis: 

C. EXAME TÉCNICO 
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Proposta de Deliberação: determinar, com fulcro no artigo art. 43, inciso I, 
da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU c/c o art.4º, 
inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, ao STF a adoção de providências no sentido de 

alterar os art.7º, inciso V, da Resolução 413/2009, e o Art. 5º da Resolução-STF 
664/2020, de forma a adequá-los ao art. 58, caput, da Lei 8.112/2020 e demais 

legislações pertinentes; no sentido de retirar o permissivo a passagens mensais e o 
direito a passagens aéreas de ida ou volta a seus domicílios, aos juízes auxiliares ou 
instrutores, deixando claro que as passagens serão concedidas somente no estrito 

interesse do serviço, tendo em vista o art. 58, caput, da Lei 8.112/90 c/c as Leis de 
Diretrizes Orçamentárias de 2016 (Lei 13.242/2015, art. 17, §8º), 2017 (Lei  

13.408/2016, art. 18, §8º), 2018 (Lei 13.473/2017, art. 17, § 9º), e 2019 (Lei 
13.898/2019, art. 18, §7º). (parágrafo 32 da presente instrução) 

Manifestação da Unidade Jurisdicionada sobre a construção participativa da 

deliberação (peça 23): 

a) o ponto referente ao assunto em questão, qual seja, o direito a passagens aéreas 

para juízes designados para atuarem no STF, era tratado no art. 7º, inc. V, da  

Resolução-STF 413/2009, e o referido dispositivo foi terminantemente revogado, 
conforme aponta a transcrição integral do art. 46 da Resolução-STF 664/2020: 

Art. 46. O art. 7º, incs. III e V, da Resolução 413/2009 passa a vigorar nos seguintes 

termos: 

“Art. 7º ................................................................................................. ... 

................................................................................................................. 

III - diárias, nos termos disciplinados em regulamento próprio. 

............................................................................... ..................................  

V - passagem aérea, nos termos disciplinados em regulamento próprio. 

........................................................................................................” (NR). 

b) portanto, o normativo a tratar dos detalhes a respeito do direito a passagens aéreas 

para juízes designados para atuarem no STF é tão somente a Resolução-STF 664/2020, 
visto que a resolução antiga, por essa alterada, passou a informar apenas que os 

referidos juízes têm direito a "passagem aérea, nos termos disciplinados em 
regulamento próprio”; 

c) os juízes, quando designados para atuarem no STF, podem optar ou não pela 

mudança de domicílio. Ao optarem pela mudança, não fazem jus aos referidos direitos 
(diárias e passagens). Já quando permanecem nos seus locais de origem, sim, pois as 

viagens são de vinda ao STF e retorno para o local de origem. A esse respeito, como 
muito bem dito pelo Ministro Dias Toffoli, o que a norma traz é a limitação da 
concessão dos benefícios decorrentes dessa vinda, a fim de não onerar de forma 

expressiva o orçamento do STF, restringindo o direito a diárias ao quantitativo de seis 
por mês e o direito a passagens ao quantitativo de 24 ocorrências de ida ou volta por 

ano; 

d) os artigos 1º, 2º, inciso II, 3º, § 1º, 5º, parágrafo único e 16, § 3º, todos da Resolução-
STF 664/2020 encontram lastro no art. 58 da Lei 8.112/1990, de aplicação subsidiária 

à Lei Orgânica da Magistratura Nacional - LOMAN (LC 35/79), conforme permite a 
jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça - STJ, e que estão em pleno 

acordo com a referida legislação, uma vez que, conforme exposto, preveem que a 
concessão do direito a passagens aéreas seja feita mediante a necessidade de prestar 
serviço, de caráter eventual ou transitório, em outro ponto do território nacional e no 

interesse do serviço público. Nesse ponto, a intenção do normativo interno em comento 
foi sim a limitação do direito dos magistrados, exigindo uma otimização de seus 

deslocamentos de forma a evitar a oneração excessiva do orçamento do Tribunal. 

Análise: 
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8. A questão primordial que será discutida, neste momento processual, de 
análise da construção participativa da deliberação supramencionada, concerne à 
apreciação da legalidade de normativos do STF (art. 7º, inciso V, da Resolução 

413/2009, e art. 5º da Resolução-STF 664/2020) que autorizam a utilização de 
passagens aéreas em circunstâncias que dão brecha a lacunas acerca do atendimento 

a finalidade vinculada ao objeto do serviço, conforme será minudentemente explanado 
nas linhas abaixo. 

9. Frise-se que o fato gerador para a concessão de passagem, custeada pelos 

cofres públicos, é o deslocamento a serviço do órgão ao qual se vincula e, obviamente, 
se se trata das mais altas autoridades do Poder Judiciário, isso ganha contornos 

singulares na medida da responsabilidade e dimensão da atuação institucional, pois a 
atuação do ministro do STF impõe contorno mais elástico ao conceito “a serviço” 
comparativamente aos demais servidores públicos. A despeito disso, o pagamento de 

passagem só pode suceder se vinculado ao objeto do serviço, pressuposto inafastável 
para que não ocorra uso impróprio, com finalidades particulares.  

10. Por intermédio da análise anteriormente empreendida (instrução anexa à 
peça 16), esta unidade técnica concluiu que as informações apresentadas pelo STF, 
em resposta à diligência, confirmaram parcialmente os fatos noticiados na 

representação. Constatou, ainda, que os atos de concessão de passagens aéreas nas 
circunstâncias referidas nas resoluções acima mencionadas ferem os princípios da 

supremacia do interesse público, da moralidade e da legalidade. 

11. Em resposta à construção participativa da determinação em testilha (peça 
23), o STF basicamente informou que a intenção da Resolução 664/2020, no tocante a 

concessão de passagens aéreas, foi limitar o direito dos magistrados, exigindo uma 
otimização de seus deslocamentos de forma a evitar a oneração excessiva do 
orçamento do Tribunal, restringindo o direito a passagens ao quantitativo de 24 

ocorrências de ida ou volta por ano. 

12. Verifica-se assim que a Suprema Corte, em sua resposta, não forneceu 

elementos sobre as providências adotadas acerca da matéria ou apresentou qualquer 
elemento que tivesse como propósito refutar a questão central da deliberação. 
Constata-se, portanto, que os elementos apresentados, pelo STF, em sua manifestação, 

não foram suficientes para elidir a irregularidade que já havia sido constatada na 
análise empreendida anteriormente por esta unidade técnica (peça 16). 

13. Em virtude disso, serão retomados, nesta instrução, os fundamentos legais, 
jurisprudenciais e doutrinários consignados na instrução precedente, os quais serão 
complementados, sempre que necessário, em razão das informações apresentadas pelo 

STF em sua manifestação (peça 23). 

14. A Resolução-STF 413/2009, além de dar outras providências, regulamenta 

o inciso XVI-A do art. 13 do Regimento Interno do STF (RI/STF): “XVI-A - designar 
magistrados para atuação como Juiz Auxiliar do Supremo Tribunal Federal em auxílio 
à Presidência e aos Ministros, sem prejuízo dos direitos e vantagens de seu cargo, além 

dos definidos pelo Presidente em ato próprio.” Portanto o dispositivo regimental, 
regulamentado pela resolução em questão, prolatada com base no art. 363, I, do 

RI/STF, deixa claro que a atuação dos magistrados no auxílio à Presidência e aos 
Ministros do STF será sem prejuízo aos direitos e vantagens do cargo. 

15. Pelo inciso V do art. 7º da Resolução-STF 413/2009, o Juiz Auxiliar pode 

optar em mudar de sede com a respectiva família ou ter direito a uma passagem área 
mensal à cidade de origem.  
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16. Segundo o STF, os artigos 1º, 2º, inciso II, 3º, § 1º, 5º, parágrafo único e 
16, § 3º, todos da Resolução-STF 664/2020 encontram lastro no art. 58 da Lei 
8.112/1990, de aplicação subsidiária à Lei Orgânica da Magistratura Nacional - 

LOMAN (LC 35/79), conforme permite a jurisprudência atual do Superior Tribunal de 
Justiça - STJ. Sobredito art. 58, caput, da Lei 8.112/90, prescreve: 

Art.58. O servidor que, a serviço, afastar-se da sede em caráter eventual ou 
transitório para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus a 
passagens e diárias destinadas a indenizar as parcelas de despesas 
extraordinária com pousada, alimentação e locomoção urbana, conforme 
dispuser em regulamento.  

17. As Leis de Diretrizes Orçamentárias de 2016 (Lei 13.242/2015, art. 17, 
§8º), 2017 (Lei 13.408/2016, art. 18, §8º), 2018 (Lei 13.473/2017, art. 17, § 9º), e 2019 

(Lei 13.898/2019, art. 18, §7º), são claras no sentido de afirmar que somente serão 
adquiridas passagens para servidores e membros dos Poderes Executivo, Legislativo 
e Judiciário, do Ministério Público da União e da Defensoria Pública da União, no 

estrito interesse do serviço público. 

18. O TCU, por meio do Acórdão 1.794/2019-Plenário, da relatoria do 

Ministro Raimundo Carreiro, no âmbito do TC 016.536/2013-4 (Solicitação do 
Congresso Nacional), deu ciência ao STF de que, em conformidade com os princípios 
da legalidade, moralidade administrativa, impessoalidade e supremacia do interesse 

público, a concessão de passagens a servidores e ministros devem atender, no mínimo, 
aos seguintes critérios: 

9.1.1 autorização por meio de ato administrativo fundamentado, com informação 
dos suportes fático e normativo da concessão, restrita às seguintes hipóteses:  
9.1.1.1 em benefício de ministros, servidores e outras pessoas designadas para 
atuar no interesse institucional do órgão (juízes designados para atuar no STF, 
colaboradores vinculados à Administração Pública e colaboradores eventuais); 
9.1.1.2 em viagens vinculadas ao objeto do serviço ou motivadas por justificado 
interesse institucional; 
9.1.2 no caso de passagens decorrentes de cotas anuais para fins de 
representação institucional, a concessão não se aplica aos deslocamentos 
exclusivos para desempenho de função de magistério de natureza estritamente 
particular (ainda que no exercício de cargo público de professor, nos termos do 
art. 37, XVI, b, da Constituição Federal), realização de outros trabalhos 
remunerados ou qualquer atividade desvinculada do objetivo principal de 
representar o órgão na localidade de destino; 

19. No âmbito do STF, a concessão de diárias e passagens está regulamentada 
pela Resolução 664/2020 (peça 15), vigente a partir de 16/3/2020 (data de sua 

publicação no Diário de Justiça Eletrônico do STF DJE/STF). Esta, por sua vez, 
revogou a Resolução 545/2015 (peça 6), vigente, anteriormente, desde 27/1/2015 (data 
de sua publicação no DJE/STF), que tratava da questão até então. 

20. A Resolução 545/2015 (vigente no período de 27/01/2015 a 15/3/2020 - 
peça 6) não é específica quanto aos critérios para a concessão das passagens. Já a 

resolução 664/2020 (vigente a partir de 16/3/2020 - peça 15), que substituiu a 
Resolução 545/2015, disciplina, no art. 5º (peça 15), que: “Os juízes designados para 
atuar no STF que não optaram pela mudança de sede com sua família terão direito a 

passagens aéreas de ida ou volta a seus domicílios, limitado a vinte e quatro 
ocorrências por ano”. 

21. Embora o STF defenda que o art. 7º, V, da Resolução 413/2009, foi 
substituído pelo art. 5º da Resolução 664/2020 (peça 14), o fato é que esta não é 
expressa quanto à alteração ou revogação daquela, levando à existência de dois 
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dispositivos tratando da mesma questão de forma complementar. Ou seja, permanece 
o direito a uma passagem mensal (art. 7º, V, da Resolução 413/2009), mas com o limite 
de 24 ocorrências anuais (art. 5º da Resolução 664/2020, peça 15).  

22. O permissivo de passagens mensais, aos magistrados auxiliares e 
instrutores, conforme previsto no art. 7º, V, da Resolução 413/2009; bem como, o 

direito a passagens aéreas de ida ou volta a seus domicílios, conforme previsto no art. 
5º da Resolução-STF 664/2020, não encontram respaldo legal, pois somente poderiam 
ser adquiridas passagens para servidores e membros dos Poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário, do Ministério Público da União e da Defensoria Pública da 
União, no estrito interesse do serviço público, conforme art. 58, caput, da Lei 8.112/90 

c/c as Leis de Diretrizes Orçamentárias de 2016 (Lei 13.242/2015, art. 17, §8º), 2017 
(Lei 13.408/2016, art. 18, §8º), 2018 (Lei 13.473/2017, art. 17, § 9º), e 2019 (Lei 
13.898/2019, art. 18, §7º). 

23. Neste aspecto, tais normativos internos do STF, afora ferirem as últimas 
LDO, que fixaram que somente podem ser adquiridas passagens para membros dos 

poderes no estrito interesse do serviço público, também podem levar à emissão de 
bilhetes não vinculados a objeto de serviço que podem, inclusive, serem utilizados em 
período de férias, recesso ou licença médica. 

24. No entanto, cumpre ressaltar que os magistrados da Suprema Corte não 
cometem ilegalidade ao usufruírem tal benesse, dado que a emissão de tais passagens 

aéreas em qualquer período do ano, ampara-se em normativo interno da Corte. 

25. Nesta quadra, analisa-se a finalidade do ato administrativo que autoriza 
a realização de despesa com passagens a serem custeadas pelo erário. A finalidade 

desse ato deve obrigatoriamente atender ao interesse público e não a interesses 
privados. 

26. O ato administrativo que autoriza a expedição das passagens sem 

demonstrar o necessário interesse público possui vício inafastável, visto que a 
finalidade do ato administrativo deve ser sempre o atendimento do interesse público, 

o que não se caracteriza no custeio de passagens aéreas para atender necessidade que 
não está vinculada a objeto de serviço. 

27. Além disso, as resoluções da Corte que tratam desse assunto específico 

carecem de amparo legal, ao mesmo tempo em que afrontam os princípios da 
supremacia do interesse público e da moralidade. Neste sentido, destaca-se a posição 

de Maria Sylvia Zanella Di Pietro (Direito Administrativo, São Paulo, Atlas 2005, p. 
203): 

Pode-se falar em fim ou finalidade em dois sentidos diferentes: 
1. em sentido amplo, a finalidade sempre corresponde à consecução de um 
resultado de interesse público; neste sentido, se diz que o ato administrativo tem 
que ter sempre finalidade pública; 
2. em sentido restrito, finalidade é o resultado específico que cada ato deve 
produzir, conforme definido na lei; neste sentido, se diz que a finalidade do ato 
administrativo é sempre a que decorre explicita ou implicitamente da lei.  

28. A existência de vício insanável no elemento finalidade de determinado ato 
administrativo acarreta, como consequência inevitável, o descumprimento do 
princípio da supremacia do interesse público, o qual prevê que a atuação 

administrativa deve ter como objetivo a geração de benefício para toda a sociedade, e 
não para particulares. 

29. A esse respeito, convém mencionar novamente a doutrina de Maria Sylvia 
Zanella Di Pietro, em que a administrativista ressalta a importância de se observar tal 
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princípio, tanto no momento da elaboração da lei quanto de sua execução pela 
Administração Pública (2005, p. 68).  

30. Nota-se que o ato administrativo discricionário não excepciona o princípio 

da legalidade, pelo contrário, dele decorre. Somente há margem discricionária porque 
a norma assim prevê e, mesmo o gestor público tendo certa liberdade, a finalidade 

consubstanciada no interesse público do ato administrativo e a observância aos 
princípios basilares do direito administrativo devem ser respeitadas. Os limites do 
poder discricionário são limitados pela própria finalidade pública estampada na 

Constituição Federal e na lei. Não pode o agente público tomar o poder discricionário 
como expediente para a prática de atos arbitrários ou contrários ao ordenamento 

jurídico. 

31. Na análise da matéria aqui tratada pelo TCU, esta Corte de Contas busca 
averiguar se a forma, o motivo, o conteúdo e o objeto dos atos discricionários foram 

adequados à finalidade da lei, tal qual exige o diploma federal de processo 
administrativo. Trata-se, portanto, de controle típico de legalidade e da legitimidade 

da despesa pública, sem que o Tribunal de Contas da União eleja, no caso concreto, a 
escolha que o administrador deva fazer, dentre as opções disponibilizadas pela norma 
legal ao gestor público. 

32. É pacífico neste Tribunal o entendimento de que é irregular a autorização 
de viagens sem a devida comprovação do interesse do serviço, assim como constitui 

desvio de finalidade a ausência de comprovação da ocorrência dos motivos para 
justificar o gasto com passagens e diárias e da insuficiência da motivação dos atos 
administrativos. Tal entendimento está expresso nos Acórdãos 2426/2009-TCU-

Plenário (Relatoria Ministro Raimundo Carreiro); 2946/2011-TCU-Plenário 
(Relatoria Ministro Raimundo Carreiro); 459/2007-TCU-Plenário (Relatoria Ministro 
Aroldo Cedraz); 3871/2007-TCU-Primeira Câmara (Relatoria Ministro Raimundo 

Carreiro), 2869/2008-TCU-Plenário (Relatoria Ministro Marcos Vinicios Vilaça); 
Acórdão 5351/2009-TCU-Segunda Câmara (Relatoria Ministro Raimundo Carreiro) 

e Acórdão 478/2007-TCU-Primeira Câmara (Relatoria Ministro Marcos Bemquerer).  

33. Tal posicionamento foi endossado pelo Excelentíssimo Ministro do STF, 
Joaquim Barbosa, quando da apreciação do mandado de segurança MS/26825 

impetrado contra decisões proferidas pelo Tribunal de Contas da União, nos autos dos 
processos TC 006.393/1996-9 e TC 007.956/1995-9, que concluiu pela irregularidade 

do pagamento das diárias e passagens, tendo em vista que não houve a comprovação 
da necessidade de realização dessas viagens, bem como em razão do fato de que a 
maioria das viagens ocorreu em datas coincidentes com fins de semana e para a cidade 

de origem dos beneficiados: 

É o relatório. 
Decido. 
Como observou o procurador-geral da República, em seu parecer, ‘ao julgar as 
contas da CONAB, o Tribunal de Contas da União constatou relevante prejuízo 
ao erário público, em face do desvio de finalidade na concessão de passagens e 
diárias aos ex-diretores dessa entidade, em benefício pessoal desses agentes e em 
prejuízo do interesse público’. 
(...)  
Verifica-se, portanto, que o impetrante não logrou comprovar perante a Corte de 
Contas a legitimidade das viagens por ele efetuadas.  
No presente mandado de segurança, esta comprovação também não foi 
demonstrada. Os documentos acostados à inicial consubstanciam-se em cópias 
dos acórdãos atacados, do Estatuto Social da CONAB, das defesas apresentadas 
pelo impetrante perante a Corte de Contas e os Relatórios de Atividades do 
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Gestor para o ano de 1994 e 1995 da CONAB. Em outras palavras, não há 
qualquer prova da regularidade das viagens realizadas e das diárias recebidas.  

34. Posteriormente, a 2º Turma do STF julgou o agravo regimental, 

denegando a segurança, nos termos do voto do Relator, conforme a ementa a seguir: 

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. 
CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM. CONAB. COMPROVAÇÃO DA 
NECESSIDADE DO SERVIÇO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE 
DO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
Constatação, pelo Tribunal de Contas da União, no exercício de sua competência 
constitucional, de relevante prejuízo ao erário público, em face do desvio de 
finalidade na concessão de passagens e diárias a ex-diretores da CONAB, em 
benefício pessoal desses agentes e em prejuízo do interesse público. Inexistência, 
nos autos, de documentos que comprovem a necessidade e a justificativa das 
viagens, usualmente semanais, que incluíam a cidade de origem do agravante.  

35. Em consulta ao sítio do STF na internet, valendo-se de uma pequena 
amostra de despesas com passagens aéreas deste órgão, nos meses de janeiro e 

fevereiro do ano corrente, verifica-se que as emissões de bilhetes para juízes 
instrutores e auxiliares foram realizadas para viagens para suas cidades de origem em 
datas que incluíram finais de semana (peças 28 e 29). 

36. O motivo exposto nos relatórios foi simplesmente o “art. 5º da Resolução 
664/2020”. Ou seja, não foram divulgadas maiores explicações e documentos que 

comprovassem a finalidade pública dessas viagens, de forma a dar transparência à 
realização de tais gastos públicos. Nessa toada, o interesse público deve ser visível na 
motivação do ato administrativo que autoriza a concessão, o que deve ser feito 

informando-se não apenas a norma de autorização, mas o fato que justifica sua 
incidência. Do contrário, afronta-se os princípios da legalidade, impessoalidade, 
moralidade administrativa e eficiência, estatuídos no art. 37 da Constituição Federal, 

os quais gravitam em torno de um cânon maior da gestão pública: a supremacia do 
interesse público sobre o interesse particular. 

37. Somente a indicação de quais passagens foram emitidas e os seus 
respectivos períodos e valores não é suficiente para avaliar o interesse do serviço ou 
qual foi emitida de forma automática em decorrência do dispositivo que permite a 

emissão de uma passagem mensal, conforme art. 7º, V, da Resolução 413/2009 e art. 
5º da Resolução 664/2020.  

38. Repise-se o que já foi dito na instrução anterior (peça 16), que seria 
necessária uma análise específica dos processos de concessão dessas passagens, em 
fiscalização específica com a inclusão de evidências aos autos e apuração de eventuais 

irregularidades. Porém, além de não ser esse o objetivo da presente representação, 
não é recomendado uma proposta nesse sentido no momento, ante ao volume de 

passagens emitidas, sem prejuízo de propor determinação ao STF para ajustar o 
referido dispositivo à legislação pertinente, tendo em vista os princípios da legalidade, 
devido processo legal, razoabilidade, do custo-benefício do controle, da 

economicidade e da celeridade processual.  

39. O fato de juízes auxiliares ou instrutores do STF terem que se locomover 

de um ponto a outro do país não resulta necessariamente no direito a passagem aérea 
custeada pelos cofres públicos pelo simples motivo de serem magistrados, sem terem 
a obrigação de comprovarem o alcance do interesse público. 

40. A possibilidade de manterem residência em local distinto da sede do 
Tribunal também não justifica a concessão de passagem, por tratar-se de escolha de 

âmbito privado (pelo que  recebem auxílio-moradia no local de origem) e, dessa forma, 
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a Administração Pública não pode ser chamada a arcar com os custos de regressarem 
a tais locais por mero interesse privado. 

41. Ora, o cerne da questão em apreço passa necessariamente pela real 

motivação e, mais precisamente, pela finalidade das viagens realizadas com o uso do 
art. 5º da Resolução STF 664/2020, aspecto que resvala para o exame da moralidade 

de tais atos. Trata-se, portanto, da verificação da existência do interesse público - 
finalidade certa e inafastável de qualquer ato administrativo - nas viagens realizadas. 
Nesse sentido, a destinação a fins privados de passagens aéreas configura conduta que 

manifestamente afronta a moralidade administrativa. 

42. Não basta, portanto, o STF restringir-se a informar que a concessão do 

direito a passagens aéreas é feita “mediante a necessidade de prestar serviço, de 
caráter eventual ou transitório, em outro ponto do território nacional e no interesse do 
serviço público”. Tal argumento carece de razoabilidade ante a não divulgação de 

critérios válidos de aferição da conduta dos agentes públicos que não se encontram à 
margem da lei. 

43. De fato, a utilização de qualquer recurso público, ainda que a título de 
custeio de transporte aéreo de membros do Poder Judiciário, deve ser feita por motivo 
bem determinado, bem explícito, para que os órgãos competentes e a própria sociedade 

possam exercer o indeclinável direito de fiscalizar os atos de suas autoridades 
constituídas, de seus agentes políticos. Se realmente há uma motivação para a viagem 

e para a despesa, é dever dos responsáveis pela correta aplicação do dinheiro público 
deixá-la explícita, para que nenhuma dúvida paire sobre a lisura de suas condutas. 

44. Hely Lopes Meirelles, sintetizando as lições de Maurice Hauriou, assinala 

que os agentes públicos devem atuar sempre observando, além da lei jurídica, o 
elemento ético de sua conduta, conforme se depreende do excerto a seguir: 

A moralidade administrativa constitui, hoje em dia, pressuposto de validade de 
todo ato da Administração Pública (CF, art. 37, caput). Não se trata - diz 
Hauriou, o sistematizador de tal conceito - da moral comum, mas sim de uma 
moral jurídica, entendida como ‘o conjunto de regras de conduta tiradas da 
disciplina interior da Administração’. Desenvolvendo a sua doutrina, explica o 
mesmo autor que o agente administrativo, como ser humano dotado da 
capacidade de atuar, deve, necessariamente, distinguir o Bem do Mal, o honesto 
do desonesto. E, ao atuar, não poderá desprezar o elemento ético de sua conduta. 
Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o 
conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas também entre o 
honesto e o desonesto. Por considerações de Direito e de Moral, o ato 
administrativo não terá que obedecer somente à lei jurídica, mas também à lei 
ética da própria instituição, porque nem tudo que é legal é honesto, conforme já 
proclamavam os romanos: ‘non omne quod licet honestum est’. A moral comum, 
remata Hauriou, é imposta ao homem para a sua conduta externa; a moral 
administrativa é imposta ao agente público para a sua conduta interna, segundo 
as exigências da instituição a que se serve, e a finalidade de sua ação: o bem 
comum". (...)’ (in Direito Administrativo Brasileiro. 30ª ed., Malheiros Editores 
Ltda., 2005, p. 89)  

45. Desse modo, verifica-se que, em alguns casos, a pura e simples aplicação 
do positivismo legalista poderá significar desprezo ao interesse público. Donde se 

conclui que os deveres e as vedações do administrador público não são apenas aqueles 
expressos em lei, mas também os exigidos pelo interesse da coletividade e, via de 

consequência, os impostos pela moral administrativa. 

46. Reitere-se, por oportuno, que a moralidade constitui pressuposto de 
validade de todo ato administrativo, não podendo o agente público, ao atuar, desprezar 
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o elemento ético de sua conduta. Daí decorre o disposto na Lei n.º 9.784/99, que regula 
o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, ao fazer 
alusão, em seu art. 2º, caput, à moralidade como sendo um dos princípios a que se 

obriga o administrador público. 

47. Assim sendo, percebe-se que o princípio da impessoalidade estabelece que 

a Administração Pública deve praticar os seus atos visando ao interesse público e 
atendendo a sua finalidade legal, impedindo que o ato seja praticado em atendimento 
de interesses individuais. 

48. De outro lado, remetendo a um princípio não explicitado na Constituição, 
mas que se aplica ao caso ora analisado, o renomado professor Celso Antônio 

Bandeira de Mello [in: Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros 
Editores, 18ª ed., 2005, pp. 87/89] preconiza que: 

O princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado é 
princípio geral de Direito inerente a qualquer sociedade. É a própria condição 
de sua existência. Assim, não se radica em dispositivo específico algum da 
Constituição, ainda que inúmeros aludam ou impliquem manifestações concretas 
dele (...). Afinal, o princípio em causa é um pressuposto lógico do convívio social. 

49. No que concerne à discricionariedade, não se pode olvidar que a 
finalidade e a motivação constituem elementos essenciais à validade dos atos 
administrativos, que ocorrem dentro dos limites do interesse público, mesmo que sob 

a égide da conveniência e da oportunidade, o que se coaduna com o posicionamento 
desta Corte sobre a matéria, a exemplo do trecho do Voto prolatado pelo Exmo. 

Ministro Aroldo Cedraz, nos autos do TC 007.956/1995-9, para subsidiar o Acórdão 
459/2007-TCU-Plenário: 

Na mesma linha, assinalo que discricionariedade não pode ser confundida com 
arbitrariedade. Discricionariedade refere-se à liberdade conferida ao 
administrador para decidir livremente entre caminhos igualmente legais, 
legítimos e que tenham por fim o atingimento do interesse público. Nas palavras 
de Marçal Justen Filho, ‘É evidente que discricionariedade não se confunde com 
arbitrariedade. A discricionariedade consiste numa autonomia de escolha 
exercitada sob a égide da Lei e nos limites do Direito. Isso significa que a 
discricionariedade não pode traduzir um exercício prepotente de competências. 
Não autoriza a faculdade de escolher ao bel-prazer, por liberalidade ou para 
satisfação de interesses secundários ou reprováveis’ (in Comentários à Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos, p. 284, Dialética, 9ª ed.).  

50. As lacunas das normas internas, então vigentes no STF, que regulamentam 
a concessão de passagens aéreas, jamais podem facilitar a prática de atos com desvio 

de finalidade, em desrespeito aos princípios basilares da legalidade, da moralidade e 
da finalidade (ou impessoalidade). São princípios de raiz constitucional, com força 

normativa. Por isso devem ser respeitados. 

51. Em contrapartida, a mera observância das normas legais não pressupõe a 
moralidade dos atos do gestor público. Os atos administrativos podem revestir-se de 

todas as formas legais e mesmo assim serem eivados de imoralidade. O princípio da 
moralidade foi inserido no arcabouço jurídico da democracia de direito, ante a 

insuficiência demonstrada pelo regime da legalidade estrita. Assim, o gestor público 
deve guiar sua conduta no conjunto dos princípios que regem a Administração. Sua 
conduta deve ser não só legal, como também moral, ética e de acordo com o interesse 

público. 

52. Insta consignar que o Código de Ética da Magistratura Nacional não deixa 

dúvidas sobre a conduta dos magistrados diante de seus deveres de agir com lisura e 
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transparência no exercício de suas funções (Art. 2º Ao magistrado impõe-se primar 
pelo respeito à Constituição da República e às leis do País, buscando o fortalecimento 
das instituições e a plena realização dos valores democráticos). 

53. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, na conduta de qualquer 
servidor público, é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Sendo 

assim, o interesse público deve sempre nortear a conduta do servidor. Caso não seja 
observado o bem comum, ainda que legal o ato, este não deve ser considerado moral. 

54. A doutrina administrativa, relativamente ao princípio da moralidade, 

define que a atuação do agente público no desempenho das funções administrativas de 
sua competência deve estar fundamentada na ética e no bem comum. Em decorrência, 

o administrador deve atuar com lisura, atendendo a um fim público, aplicando as 
regras da boa administração para alcançar a eficiência, além de, ao final, poder 
comprovar que atuou dessa forma. 

55. Portanto, para que o administrador público ofenda esses três princípios, 
basta que administre mal os interesses públicos, o que poderá ocorrer de três modos: 

1º - através de atos com desvio de finalidade pública, para perseguir interesses que 
não o interesse público; 2º - através de atos sem finalidade pública; 3º - através de 
atos com deficiente finalidade pública, reveladores de uma ineficiência no trato dos 

interesses públicos, contrariando a eficiência administrativa, entendida como a melhor 
realização possível da gestão dos interesses públicos, com os menores custos para o 

Erário e consequentemente para a sociedade. 

56. Por fim, veja-se que a notícia de que o STJ está de pleno acordo com a 
referida legislação ou que até possivelmente adote a mesma prática, não tornam 

ratificáveis os normativos internos do STF, podendo levar em consideração até a 
possibilidade de correção de rumos em outros órgãos da Administração Pública.  

57. Como na instrução anterior (peça 16, p. 7-8) restou muito bem explicada 

a improcedência da representação no tocante à concessão de diárias, conforme 
redação inserta no §3º do art. 7º da Resolução 413/2009 (revogado pelo art. 49 da 

Resolução 664/2020 - peça 15) como no §1º do art. 20 da Resolução 664/2020 (peça 
15); e sua procedência no que se refere à concessão de passagens aéreas com fulcro 
nos art. 7º, V, da Resolução 413/2009 e art. 5º da Resolução 664/2020, a qual foi 

corroborada através da presente instrução; conclui-se que, diante de todos os 
elementos constantes dos autos, a avaliação quanto ao mérito da presente 

representação é pela sua procedência parcial.  

D. IMPACTO DOS ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 

Haverá impacto relevante na Unidade Jurisdicionada e/ou na 

sociedade, decorrente do encaminhamento proposto? 

Sim 

Análise: 

58. A determinação proposta refere-se à adoção de providências que a 
Unidade Jurisdicionada adotará em sua legislação interna, alterando-a no sentido de 

retirar o permissivo a passagens mensais e o direito a passagens aéreas de ida ou volta 
a seus domicílios, aos juízes auxiliares ou instrutores, deixando claro que as passagens 

somente serão concedidas no estrito interesse do serviço. Tal providência impactará 
positivamente no orçamento do STF e, via de consequência, promovendo economia aos 
cofres públicos, em um momento crucial de uma das maiores crises da economia 

brasileira, agravada pela pandemia do covid-19.  
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E. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

59. Em virtude do exposto, propõe-se: 

59.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade 

constantes no art. 113, § 1º, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do 
Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1º, da Resolução - TCU 259/2014; 

59.2. no mérito, considerar a presente representação parcialmente 

procedente; 

59.3. determinar ao Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 4º, 

inciso I da Resolução - TCU 315/2020, que altere os art.7º, inciso V, da Resolução 
413/2009, e o Art. 5º da Resolução-STF 664/2020, de forma a adequá-los ao art. 58, 

caput, da Lei 8.112/2020 e demais legislações pertinentes; que retire o permissivo a 
passagens mensais e o direito a passagens aéreas de ida ou volta a seus domicílios, 
aos juízes auxiliares ou instrutores, deixando claro que as passagens serão concedidas 

somente no estrito interesse do serviço, tendo em vista o art. 58, caput, da Lei 8.112/90 
c/c as Leis de Diretrizes Orçamentárias de 2016 (Lei 13.242/2015, art. 17, §8º), 2017 

(Lei 13.408/2016, art. 18, §8º), 2018 (Lei 13.473/2017, art. 17, § 9º), e 2019 (Lei 
13.898/2019, art. 18, §7º), enviando ao Tribunal, no prazo de 30 dias a contar da 
ciência da deliberação, comprovante documental do cumprimento da presente 

determinação; 

59.4. informar ao Supremo Tribunal Federal, e à representante sobre o 

acórdão que vier a ser proferido, destacando que o relatório e o voto que fundamentam 
a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico 
www.tcu.gov.br/acordaos; e 

59.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento 
Interno/TCU, sem prejuízo de que a SecexAdmin monitore a determinação supra.  

  

5. Preliminarmente à apreciação das propostas formuladas pela unidade técnica, julgo 
pertinente ouvir o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU), com vistas a ampliar 

o debate entorno da matéria posta nos autos. 

6. Ante o exposto, colho o parecer do MP/TCU, com fulcro no inciso III do      art. 62 do 
Regimento Interno do TCU. 

Brasília, 31 de maio de 2021   

RAIMUNDO CARREIRO 

Relator 
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EDITAIS 
  

SECRETARIA DE GESTÃO DE PROCESSOS 
  
CODMATERI A=79384 

EDITAL 0519/2021-TCU/SEPROC, DE 8 DE MAIO DE 2021 

TC 008.327/2018-1 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADO Charlyton Costa Andrade, CPF: 010.509.382-32, do Acórdão 3095/2020-TCU-Plenário, 

Rel. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, Sessão de 18/11/2020, proferido no processo TC 
008.327/2018-1, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-o a recolher aos 

cofres do Tesouro Nacional (mediante GRU, código 13902-5), valor(es) histórico(s) atualizado(s ) 
monetariamente desde a(s) respectiva(s) data(s) de ocorrência, acrescido(s) dos juros de mora devidos, até 
o efetivo recolhimento, abatendo-se montante eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. 

Valor total atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora até 8/5/2021: R$ 188.315,41; em 
solidariedade com a responsável Amanda Cristina dos Santos Magalhães, CPF 981.742.152-04. O 

ressarcimento deverá ser comprovado junto ao Tribunal no prazo de quinze dias a contar da data desta 
publicação.  

Deverá ser comprovado, no mesmo prazo de quinze dias, o recolhimento aos cofres do Tesouro 

Nacional, mediante GRU, código 13901-7, da multa aplicada por este Tribunal, no valor de R$ 80.000,00 
(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão 3095/2020-TCU-Plenário até a 

data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, podendo haver incidência de outros acréscimos 
legais, se atingida fase de execução judicial.  

O não atendimento desta notificação poderá ensejar a inclusão do nome do responsável no 

cadastro informativo de créditos não quitados do setor público federal - Cadin e a execução judicial perante 
o competente Juízo da Justiça Federal (arts. 19, 23, III, “b”, 24 e 28, II, Lei 8.443/1992, c/c os arts. 216 e 

219, II e III, Regimento Interno do TCU). 

A emissão da Guia de Recolhimento da União-GRU e do demonstrativo de débito pode ser feita 
por meio do Portal TCU (www.tcu.gov.br), clicando na aba “Carta de Serviços” e, em seguida, no link 

“Emissão de GRU”. 

O acesso aos autos pode ser realizado por meio do Portal do TCU (www.tcu.gov.br), ou por 

meio da plataforma de serviços digitais Conecta-TCU, para as instituições que aderiram à solução, exceto 
no caso de processos/documentos sigilosos, cujo acesso depende de autorização da autoridade competente.  

Informações detalhadas acerca do processo, do(s) valor(es) histórico(s) do débito com a(s) 

respectiva(s) data(s) de ocorrência e do(s) cofre(s) credor(es) podem ser obtidas junto à Secretaria de Gestão 
de Processos (Seproc), telefone (61) 3527-5234, e-mail cacidadao@tcu.gov.br, ou em qualquer outra 

Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

JACOMO LORENZONI NETO 
Chefe de Serviço - Substituto 

(Publicado no DOU Edição nº 102 de 01/06/2021, Seção 3, p. 210) 
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CODMATERI A=79394 
EDITAL 0602/2021-TCU/SEPROC, DE 31 DE MAIO DE 2021 

TC 008.685/2020-7 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 

NOTIFICADO Natalicio Adelino Cordeiro, CPF: 416.514.569-68 do Acórdão 3708/2021-TCU-Segunda 
Câmara, Rel. Ministro Jorge Oliveira, Sessão de 9/3/2021, proferido no processo TC 008.685/2020-7. 

O acesso aos autos pode ser realizado por meio do Portal do TCU (www.tcu.gov.br), ou por 
meio da plataforma de serviços digitais Conecta-TCU, para as instituições que aderiram à solução, exceto 
no caso de processos/documentos sigilosos, cujo acesso depende de autorização da autoridade competente.  

Informações detalhadas acerca do processo podem ser obtidas junto à Secretaria de Gestão de 
Processos (Seproc), telefone (61) 3527-5234, e-mail cacidadao@tcu.gov.br, ou em qualquer outra 

Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

MARYZELY MARIANO 
Chefe do Serviço de Comunicação Processual 1 

(Subdelegação de competência: art. 2º, I, da Portaria-Seproc 1/2020) 

(Publicado no DOU Edição nº 102 de 01/06/2021, Seção 3, p. 211) 
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