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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
INFORMA ÇÕES N. 001/2016 - AGU
Interessado: CÂMARA DOS DEPUTAD OS
Assunto: DENÚNC IA CONTRA A PRESIDE NTA DA REPÚBLI CA, POR CRIME DE
RESPONS ABILIDA DE

Excelentís simo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados e
Excelentís simo Senhor Presidente da Comissão Especial da Câmara dos
Deputados competent e para a análise da denúncia,

"O fato de ser o impeachme nt processo político não significa que
ele deva ou possa marchar à margem da lei." 1

"-\

Excelentíssima Senhora Presidenta da República, representad a pelo

Advogado-Geral da União, nos termos do art. 131 da Constituiçã o e do inciso V do art. 4° da
Lei Complemen tar no 73, de 1O de fevereiro de 1993, vem apresentar, em resposta à Mensagem n°
04, de 17 de março de 2016 - comunicada por meio do Aviso no 04/ 2016 (em anexo) e que se
reporta à Mensagem no 45, de dezembro de 2015 (em anexo)-, dentro do prazo fL'\:ado de dez
sessàes dessa Casa Legislativa (contando-se como primeira sessão a realizada no dia 18 de março
de 2016), manifestaç ão a respeito da Denúncia por Crime de Responsab ilidade n° 1, de 2015

1

BROSS.-\ RD, Paulo. O impeachmen t. 3a ed. São Paulo: Saraiva, 1992, p . 1-1-6.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
INFORMAÇ ÕES N. 001/2016 - AGU
Interessado : CÂMARA DOS DEPUTADO S
Assunto: DENÚNCIA CONTRA A PRESIDENT A DA REPÚBLICA , POR CRIME DE

RESPONSA BILIDADE

Excelentíssim o Senhor Presidente da Câmara dos Deputados e
Excelentíssim o Senhor Presidente da Comissão Especial da Câmara dos
Deputados competente para a análise da denúncia,

"O fato de ser o impeachment processo político não significa que
ele deva ou possa marchar à margem da lei. " 1

A

Excelentíssim.a Senhora Presidenta da

República, representada pelo

Advogado-Geral da União, nos termos do art. 131 da Constituição e do inciso V do art. 4° da
Lei Complem entar n° 73, de 1O de fevereiro de 1993, ven1. apresentar, em resposta à Mensagem no
04, de 17 de março de 2016 - comunicada por m eio do Aviso

11.

0

04/ 2016 (em anexo) e que se

reporta à Mensagem n° 45, de dezembro de 2015 (em anexo)-, den tro do prazo fixado de dez
sessões dessa Casa Legislativa (contando-se com o primeira sessão a realizada no dia 18 de março
de 2016), manifestação a respeito da Denúncia por Crime de Responsabili dade no 1, de 2015

1

BROSS/1XD, Paulo. O impeachment. 3• ed. São Paulo: Saraiva, 1992, p. 146 .
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(ern an exo), de autoria dos cidadãos Hélio P ereira Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína Conceição
Paschoal, lida n o Plenário da Câmara dos D eputados no dia 3 dezem.bro de 2015, juntamente com
o despacho (em anexo) que lhe deu tramitação.

I) CONSIDE RAÇÕES INICIAIS
1.1.)

AS

CONDIÇÕE S

DE

ADMISSIBI LIDADE

DO

PROCESSO

DE

"IMPEACH MENT" NO ESTADO DEMOCRÁT ICO DE DIREITO
A República Federativa do Brasil "constitui-se em Es tado D em.ocrático de
Direito". É o que es tabelece, in IJerbiJ, a nossa vigente Con stituição Federal, logo na sua primeira
disp osição n ormativa.
Lutas, angústias e terríveis sofrimentos pavimentaram um lo ngo caminho
percorrido para que pudéssem.os chegar, fmahnente, a esta histórica afirmaçã o constitucional.
Muitos m orreram, padeceram n os cárceres ditatoriais, foram torturados, exilados ou tiveram suas
vidas arruinadas, até que, fmahnente, o império absoluto da lei e da vida democrática passou a reger
e a iluminar a vida de todos os cidadãos brasileiros.
Vivemos, hoje, felizrnente, sob a égide de un:1 autêntico Estado Constitucional, que
em muito suplanta a feição estrita e limitada da expressão "Estado de Direito", ao m en os nos
moldes em que teoricamente foi concebida, a partir do fmal do século :1..\TIII, em vários países do
mundo ocidental (RechtJJtaat, État de Droit, Stato di Diritto, EJtado de Dered10, ou a anglo-saxônica "rule

qf /aul' que para alguns a ela se equivale). Se n os Estados de Direito, todos - governantes e
governados - deven1 estar submetidos à lei, nos "Estados Constitucionais" ou "Estados
Democráticos de Direito", o elemento democrático foi introduzido, não apenas para travar o
poder (to d;eck tbe powa]", m as tamb ém para atender à própria " necessidade de legitimação do
mesm o p oder (to legitimi:::_e State powe1] 2". Inteira razão assiste, p ois, ao ilustre IVIinistro Luís Roberto
Barroso quando chegou a afirmar peremptoriam ente:

2

C\.N OTILHO,JJ Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7" ed. Coimbra: ~-\.lmedina, 2003. p. 100.
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"a Constituição de 1988 é o símbolo maior de uma história de sucesso: a
transição de um Estado autoritário, intolerante e muitas vezes violento
para um Es tado democrático de direito. Sob sua vigência, vêm-se
realizando eleiçàes presidenciais, por voto direto, secreto e universal, com
debate político amplo, participação popular e alternância de partidos
políticos no poder. Mais que tudo, a Cons tituição assegurou ao país a
es tabilidade institucional que tanto lhe fa ltou ao longo da república 1" .

É de acordo com essa dllnensào jurídica, valorativa e histórica que devemos
interpretar e compreender todos os institutos e regras que disciplinam o exercício d o poder estatal

o

na Con stituição Federal de 1988. Como ensina o ilustre constitucional ista português

J.J.

Gomes

Canotilho:
"Se quisermos um Es tado constitucional assente em fundamentos não
metafísicos, temos de distinguir claramen te duas coisas: (1) uma é a da
legitimidade do direito, dos direitos fund amentais e do processo de
legislação no sistema jurídico; (2) outra é a legitimidade de uma ordem de
domínio e da legitima ção do exercício do poder político. O Es tado
'ímp olítico' do Es tado de Direito nã o dá resposta a esse último problema:
donde vem o poder. Só o princípio da 'soberania popular' segundo o qual
' todo o poder vem do povo' assegura e garante o direito à igual
participação na formação democrática da vontade popular. Assim, o
principio da soberania popular concretizado segundo procedimentos
juridicamente regulados senre de 'charneira' entre o 'Estado de Direito' e
o 'Estado D emocrático' possibilitando a compreensão da m oderna
fórrnula 'Es tado de direito democrático" 4 .
Será, assim, um grave equívoco constitucional e democrático, a busca d e qualquer
cmnpreensão jurídica e política das regras que tipificam os crimes de responsabilida de e disciplinam
o p rocesso de impead1ment d a Presidenta da República, em nosso país, com esquecimento
involuntário ou d esatenção proposital a esta realidade axiológica subjacente ao texto da nossa
vigente lei maior.

3 B.\RROSO, Ltús Roberto . •-\ Constihução Brasileira de 1988: uma introdução. In: l\L\RTINS, Ives Gandra da
Silva;
MEN D ES, Gilmar Ferreira; N~·\SCi i\ IENTO, Carlos 'i' alder do. Tratado de Direito Constitucional. vol.1. São Paulo:
Saraiva, 201 O. p. 17
4 C\NOTILHO, op. cit., p. cit.
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A Cons tituição Federal de 1988 acolhe a forma d e governo presidencialista. Por
isso, ao contrário do que exis te nos países que adotam a fon na de govern o parlamentar ista, ou
m esm.o a forma mista ("parlamen tar-presiden cial"), não es tabelece a n ossa Constituiçã o
n1.ecanismo s de controles políticos primários entre o Chefe do P o der Executivo - que acumula
a função de chefe de Es tado e de governo- e o Parlamento (Congresso Nacional). A Presidenta

da República não tem o poder de determinar a dissolução do Congresso N acionai, da
mesma forma que não pode ser desligada da sua função por uma mera avaliação política

o

da inconveniê ncia de sua permanên cia pela maioria dos membros do Poder Legislativo .
No Brasil, a Presidenta da República tem a legitimidad e dem ocrática para o
exercíc10 das suas atribuições conferida diretam ente pelo povo (art. 1", parágrafo único, da
Con stituição Federal), p or voto direto secreto, para um mandato de quatro anos (art. 82 da
Con stituição Federal). Com o próprio do regime presidencialista, es te mandato é cercado de
garantias constitucio nais voltadas a assegurar a plena estabilidade do seu exercício, em fac e da
acumulação da Chefia de Estado e de Governo. As hipóteses de perda do m andato presidencia l,
materializadas através do processo de impeachme nt, com o não poderia d ei..-xar de ser, são

excepciona líssimas e se afirmam em âmbito absolutamente restrito e com aplicação autorizada
apenas a situações graves e excepciona is de proteção da ordem constitucio nal, como ocorre,

l'.g. , com a intervenção federal (art. 34, da C.F.), o estado de defesa (art. 136, da C.F.), e o es tado de

)

sítio (art. 137, da C.F.). Desse modo, a exemplo des tes institutos mencionado s, o impeachme nt
apenas p o de ser autorizado, n o seu p rocessam ento, em hip óteses de exceção constitucio nal e
unicamente quando a gravidade dos fatos indicarem a inexistênc ia de meios ordinários de

salvaguard a da ordem jurídica vigente.
Torna-se absolutam ente impensável afirm ar-se, asstm, que em um regtme
presidencia lista inserido no âmbito de um Es tado D emocrático de Direito, meras situações
episódicas de impopulari dade govername ntal, per se, possam ser tidos como motivos ou causas
legais e legítimas capazes de ensejar a p erda do m andato de uma Presidenta da República. As

4
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pre1russas democrática s e de direito que embasam e dão sustentação ao nosso sistema
constitucio nal não adn:utem jamais esta possibilidad e5.

A Constituiçã o Federal de 1988 dei.'Cou claro em suas própnas determinaç ões
normativas a dimensão absolutame nte restritiva e excepcion al da responsabil ização criminal e
política da Presidenta da República. Ao máximo, buscou evitar que acusações infundadas ou
situações de invalidade desprovidas de gravidade extrema e incapazes de atingir os alicerces centrais
que estruturam a nossa ordem jurídica democrática possam vir a ensejar abalos à estabilidade

o

instituciona l decorrente do exercício do mandato da Ch efe de Es tado e de Governo.
Partiu, assim., do pressuposto de que, no Presidencialism.o, a aplicação de certas
sanções à pessoa da chefe do Poder Executivo, ou mesmo a extinção do seu mandato por meio de
uma decisão jurídica, serão sempre medidas traumáticas e ensejadoras de possíveis abalos
instituciona is e sociais, verificáveis em maior ou em menor grau, de acordo com as circunstâncias
políticas e históricas em que venham a ocorrer. E, por isso, será sempre preferível que a ordem
jurídico-dem ocrática estabeleça ren1.édios que evitem efeitos perversos para males que possam
receber um tratamento 1nenos traumático.
Es ta realidade valorativa de proteção à Chefe de Estado e de Governo, para bom
resguardo das próprias instituições , é a razão jurídica e política que explica e justifica a regra

u

protetiva prevista no art. 86,

4", da nossa lei maior . .Afirma este dispositivo que:
"Art. 86. (...)
4". O Presidente da República, na vigência do seu mandato, não pode
ser responsabili zado por atos estranhos ao exercício das suas funções".

Ao assim prescrever, a Constituiçã o atribui à Presidenta da República uma
imunidade processual que lhe assegura o regular exercício de suas funções constitucion ais,
5 Cumpre observar que a opção pelo parlamentaris mo foi expressament e rejeitada em
plebiscito realizado em 21 de
abril de 1993, em cumprimento à determinação contida no art 2° do ~\to das Disposições Constitucionais Transitórias,
alterado pela Emenda Constituciona l n° 2, de 1992. Na ocasião, a maioria dos eleitores brasileiros votou pela adoção
da forma republicana e do sistem.a de governo presidencialista . De acordo com dados do Tribunal Superior E leitoral,
o parlamentaris mo obteve apenas 24,87% dos vo tos.
Dispotúvel em: http :11 \\'\\\\'. t~c.jm. br/ clcicocs / plcbi~ci to s-e-re fcrcnuos I plc hiscito - Je ~ 199 3. ~-\.cessado em 01 de abril
de 2016.
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consagrando uma inequívoca garantia institucional voltada, por óbvio, não à proteção da pessoa
física da Chefe do Executivo, mas à segurança do próprio regime presidencialista. As persecuções
criminais e de natureza estritamente política que porventura pudessem ser contra ela promovidas,
no que concerne a atos estranhos ao exercício do mandato presidencial, ficarão suspensas, pouco
llTJ.portando se são anteriores ou não ao seu início.
Todavia, no âmbito de um Estado Democrático de Direito, seria contraditório e
irrazoável que restasse consagrada a irresponsabilidade absoluta do Presidente da República em

o

relação aos atos que pratica no exercício da sua competência, rememorando vetusta e ultrapassada
concepção (" the klng

t:clll

do

110 UJ!VIlg'').

Se, por um lado, o regilne presidencialista ilnpõe garantias

que permitam a estabilidade institucional do exercício da chefia de Estado e de Governo, de outro,
o lllnite ao exercício do poder presidencial também deverá ser afirmado, nos casos excepcionais
em que o con1.portamento presidencial, de forma grave e dolosa, possa ati11.gir fortemente as vigas
mestras que sustentam a ordem constitucional. .Afinal, "para que não se possa abusar do poder, é
preciso que, pela disposição das coisas, o poder refreie o poderli.
No campo penal, por força do exposto, a responsabilidade da Presidenta da
República, ao longo do exercício do seu mandato, é relativa e excepcional. Aplica-se apenas aos
atos praticados no exercício da sua função ou em razão dela (Zn qf)Za.'o ou propter rif!Zàlmz), no exerdcio
do seu mandato. Exclusivamente nestes casos poderá sofrer a perJemtio oiminú, mas a il1.stauração
do respectivo processo crimilnl dependerá de autorização de dois terços dos membros da Câmara
dos Deputados (art. 51, I, da Constituição Federal), competi11.do ao Supremo Tribunal Federal o
seu regular processamento e julgamento (art. 102, I, "b"). Contudo, em nenhum caso, enquanto
não sobrevier sentença condenatória, poderá ser preso (art. 86, §3", da Constituição Federal).
Coerentemente, a mesma situação de excepcionalidade veio afirmada no texto
constitucional em relação à responsabilidade política da Presidenta da República, capaz de
propiciar, diante da ocorrência de certas situações fáticas, a abertura, o processamento e o
julgamento de um processo de impeadJment.

6 }.10

JTESQUIEU, C.L.S. Do EJpírl!o daJ· Leú. vol. 1. São Paulo: Sarai,'a, 2012. p. 190.
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D etermina o art. 85 da nossa Carta Constitucional que a resp on sabilizaçã o do chefe
do P oder Executivo apenas p oderá ocorrer nos casos de crimes de responsa bilidade,
entenden do-se p or es tes "os atos do Presiden te da Repúblic a" que "atentem contra
a
Constitu ição Federal". U m a vez incorrend o a President a da República nestes delitos, será
processad a e julgada pelo Senado Federal (processo de "itnpeach ment"), "limitand o-se
a
condenaç ão, que som ente será proferida por dois terços dos voto s do Senado Federal, à p erda do
cargo, com inabilitaçã o p or oito an os, p ara exercício da fun ção pública", co nforme preconiza do n
o
art. 52, I, e parágrafo único da Constituiç ão Federal.
E mb ora o art. 85 da nossa lei n1.aior tenha, em sete incisos, feito uma referên cia a
estes crin1.es de resp on sabilidade, acabou p or esclarecet , em seus próprios term os, que esta m en ção
se deu em caráter m eramente exemplifi cativo. D e fato, es ta atribuição foi deferida a uma lei esp ecial
(Lei n° 1.079, de 10 de abril de 1950). Todavia, ao assin1. proceder, não deL'<OU de delimitar o nosso
legislador constitucional, n es te mesm o disp ositivo, com absoluta clareza, que a liberdade para
a
tipificação des tes delitos, seja p ara o legislador ordinário, seja para o eventual exegeta das normas
con stitucionais e legais, não seria irres trita. Isto p orque, deL'<ou induvidos o:
a) que som ente p oderiam ser definid os co m o crin1.es de resp on sabilidade capazes
de en sejar a resp onsabiliza ção da President a da República , condutas tipificada s em lei . .Aplicase, p ortan to, a es ta p articular esp écie de delitos o brocardo mt!/um rrime11 JÚ?e tipo (não há crime sem
a tipificação legal da conduta) ;
b) que a própria lei ou seus intérprete s não p oderiam pretender tipificar quaisquer
atos irregulares ou ilegais praticado s por órgãos ou outros agentes do P oder Público com o " crimes
de resp on sabilidade ". D everas, a norma con stitucional é clara ao afirmar que apenas podem ser

caracteri zados como delitos desta natureza atos que sejam diretame nte praticado s pela
Presiden ta da Repúblic a (a expressão acolhida no precitado art. 85 é, in Perbú, (~tos do
Presiden te da Repúblic a", identificando, assim, o único suj eito passív el de, com sua conduta
pessoal, p ossibilitar a tipificação de tais atos delituosos);
c) que a própria lei ou seus intérprete s não p oderiam pretender tipificar co m o
"crimes de resp on sabilidade " quaisque r atos irregulares ou ilegais praticado s pela President a
da
7
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República. Estes atos, para receberem tal qualificação, devem se reves tir da condição de serem
indiscutivehTJ.ente um "atentado à Constituiç ão". Ou seja: não podem ser quaisquer violações

a regras constitucio nais, legais ou regulamen tares, mas atos que pela sua intensidad e,
gravidade e excepciona lidade atentem contra princípios essenciais da nossa ordem
constitucio nal, de modo a subvertê-la profundam ente;
d) que a própria lei ou seus intérpretes não poderiam tipificar como "crimes de
responsabil idade" quaisquer atos praticados p ela Presidenta da República fora do "exercício das

o

suas funções " na "vigência do seu mandato", por força da já referida regra estabelecida no
artigo 86, § 4°, do mesm o diplom.a constitucion al. Deste modo, também ficaram excluídas desta
tipificação delituosa os atos de autoria da Chefe do Executivo que porventura tenham sido p or ela
praticados em período anterior, ou se reputern estranhos à sua função m esm.o que praticados
durante a vigência do seu atual mandato' ;
e) que a própria lei ou seu s intérpretes não p oderiam tipificar como "critTJ.es de
responsabil idade" atos merament e culposos, ou seja, atos que não revelem uma real e grave

ação dolosa da Presidenta da República contra a orden1 constitucio nal estabelecida . Deveras,
careceria de completo significado constitucio nal imagit1ar-se que não seriam apenas atos dolosos
os passíveis de serem tipificados como capazes de en sejar um ato extrem o de afastamento de um
chefe de Estado e de Governo. A mera conduta negligente , imprudent e ou imperita da Chefe

do Executivo não poderá nunca, no sentido jurídico adequado da expressão, em face da
sua própria excepciona lidade sistêmica, vir a qualificar um verdadeiro "atentado à
Constituiç ão Federal".
A ideia de penalizar dras ticamente aquela que foi investida da condição de ser a
prit11eira m andatária na nação, em um regitne presidencia lista, só pode passar por gravíssima

conduta torpe, alicerçada em má-fé que a todos repugna e em odiosa intenção imoral e

7 Sobre

a impossibilidade de respo nsabilizaçào político-admi nistrativa do P residente da República por atos praticados
antes do itúcio do mandato : STF-r.IS n. 26 .176-5/ DF- reL 1\Iin. Sepúlveda Pertence, Diário da J ustiça, Seção I, 6 out,
2006, pág. 74.
Nessa decisão o relator ressaltou que: "o caso desvela pormenor itnfastável: a denúncia apresen tad a é relativa a atos
dos ait1da candidatos(. . .) que, assit11, não poderiam configurar crime de respon sabilidade". cf. ~\lexandre de Moraes,
Direito Constitucional, 30". Ed. ~-\ ti as, 2014. Pág. 503 .
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ilícita. Quem age com mera culpa, e não com dolo, poderia até infringir a Constituiç ão,
mas jamais "atentar contra ela", no grave sentido axiológico em que o termo é definido no
texto da nossa lei maior8 •
Há que se ob servar, portanto, que em consonância com o sistema presidencialista
que adotou, a Constituiçã o Federal de 1988 delitnitou claramente o wuverso restrito de
adnussibilid ade dos denominad os "crimes de resp on sabilidade" que podem autorizar a abertura de
um processo de impeachme nt. E, ao assim fa zer, assegurou defuutivam ente a concepção de que

o

tais delitos não possuem apenas uma natureza unicamente "política", tan1.pouco amplament e
"discricioná ria" . São, na verdade, verdadeiras "infrações jurídico-p olíticas" cometidas diretamente
por uma Presidenta da República e no exercício do seu mandato, conforme maj oritariamen te define
a doutrina d01ninante nos dias atuais.

A afirmação de serem os "crimes de resp onsabilidad e" infrações de natureza
"jurídico-política" traz uma importância ab solutament e relevante para esse conceito que, por sua
vez, guarda uma con exão intrínseca com a adoção do sistema presidencia lista p or um Estado
Democrátic o de Direito (Es tado Co nstitucional), na confornuda de do já exposto. E m larga medida,
este conceito expressa, nos seus próprios lit1.1Ítes e contornos constitucion ais, a excepcional idade
da sua prefiguraçã o jurídica e democrática, com o forma de garantia da estabilidade instituciona l em
um regime presidencia lista.
Deveras, ao se afirmar que p ossuem intransponível natureza " jurídico-política",
reconhece-se que os crin1.es de responsabil idade exigem para a su a configuraçã o in concreto, ou
seja no mundo dos fatos, a oconência de dois elementos ou pressup ostos indissociáveis e de
indispensáv el configuraçã o simultânea p ara a procedênci a de um processo de impeachme nt. Um é
o seu pressup os to jurídico, sem o qual a apreciação política jamais poderá ser feita, sob pena de
o fensa direta ao texto constitucion al. O outro é o seu pressuposto político, que em m om ento

8

No te-se que esta ideia, inteiramente decorrente da análise do próprio texto constituciona l, também se coaduna com
o que já era previsto desde a Lei 1.079, de 1950, que disciplina os crimes de responsabilidade e o processo de
impeachment. E m seu texto, inexiste previsão para a configuração culposa destes delitos.
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algum poderá ser considerado pelo Poder Legislativo, em um regime presidencial ista, sem a real
verificação fática da existência do primeiro.
O pressupost o jurídico é a ocorrência, no mundo fático, de um. ato, sobre o qual
não pattem dúvidas quanto à sua existência jurídica, diretamen te imputável à pessoa da

Presidenta da República , praticado no exercício das suas funções, de forma dolosa, ao longo
do seu mandato atual, tipificado pela lei como crime de responsab ilidade, e que seja ainda de
tan1.anha gravidade jurídica que possa vir a ser qualificado como atentatório à Constituiç ão, ou

o

seja, capaz de por si materializar uma induvidosa afronta a princípios fundament ais e sensíveis

da nossa ordem jurídica.
O pressupost o político é a avaliação discricionár ia de que, diante do ato praticado
e da realidade que o envolve, configura-s e uma necessidade intransponí vel de que a Presidenta da
República seja afastado do seu cargo. Em outras palavras: que o trauma político decorrente da
interrupção de um mandato legitimame nte outorgado pelo povo seja infinitamen te menor para a
estabilidade democrática , para as instituições e para a própria sociedade do que a sua permanênci a
na Chefia do Poder Executivo.
Desse modo, portanto, diante de tudo o que já foi exposto, a própria definição dos
crimes de responsabil idade como infrações "jurídico-po líticas", afasta, de plano, a possibilidad e de
que uma Presidenta da República sofra um processo de impeachme nt pela mera avaliação
discricionár ia de que seria " inconvenie nte" para o país a sua permanênc ia no exercício das funções
para as quais foi regular e legitimame nte eleito. Repita-se: nossa Constituiç ão não adotou o

regime parlament arista, ou outro que a ele se assemelhe . No presidencia lismo, para a
interrupção do mandato do Chefe de Estado e de governo exige-se a ocorrência de um pressuposto
jurídico, fático, tipificado com todas as características acima apontadas. Sem que isto ocorra não
haverá motivo ou justa causa para que seja admitido, processado ou julgado procedente um
pedido de impeachme nt.
Donde concluir-se que somente diante de uma realidade em que os dois
pressuposto s acima apontados - o jurídico e o político - se façam simultaneam ente presentes é
que será possível falar-se na interrupção legítima de um mandato presidencia l, pela ocorrência de
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un1. verdadeiro crime de responsabilida de, sem ofensa à Constituição e ao que caracteriza um
Estado Democrático de Direito em um regime presidencialist a. Fora disso, o impeachment se dará
com clara ofensa e ruptura da ordem jurídica e democrática vigente.

É nesse contexto que devemos compreender a curiosa discussão que se trava no
âmbito da opinião pública brasileira, e amplamente explorada por meios de divulgação, quanto a
um processo de impeachment ser um "golpe de Estado" ou não.

n

E m face dos princípios que afirmam ser o Brasil um Estado Democrático de
Direito que adota o regime presidencialist a e do que dispõe a Constituição Federal de 1988, ao que
tudo indica, essa discussão parece se revestir, data tJemá, da condição de uma falsa polêmica. É obvio
que se uma Presidenta da República, em nosso país, praticar conduta desabonadora que configure
os pressupostos jurídicos e políticos da tipificação de um crime de responsabilida de, o processo de
impeachment poderá ser admitido, processado e julgado, em total acordo com a Constituição e as
nossas leis em vigor. A nossa ordem jurídica terá sido respeitada e não haverá, por óbvio, nenhum
desrespeito às regras que caracterizam um Es tado Democrático de Direito.
Nesse caso, naturahnente, um impeaclunent jamais poderia ser visto como ou
equiparado a um golpe de Es tado. Seria uma solução para um grave problema institucional,
inteiramente resolvido dentro dos mandamentos constitucionai s vigentes.

u

Todavia, o mesmo não se dará, por óbvio, se pressões políticas e sociais vierem a
propor um processo de impeachment em que não se configura, com um mínimo de juridicidade, a
ocorrência de um crime de responsabilida de, por faltarem, às escâncaras, os pressupostos exigidos
para a sua configuração constitucional . Nesse caso, os atos jurídicos praticados na busca da
interrupção do mandato presidencial estarão em colisão aberta e escancarada com o texto
Constituciona l e, caso efetivados, qualificarão uma óbvia ofensa ao Estado Democrático de Direito
e uma inexorável ruptura institucional. É inteiramente adequado, assim, que uma ação desta
natureza seja vista como um verdadeiro "golpe de Estado", praticado com desfaçatez e a mats
absoluta subversão da ordem jurídica e democrática.
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É comum utilizar-se a expressão "golpe de estado", em todos os continentes ("Coup
d'État", ''Staat.rreidJ'), para definir-se as situações em que ocorre a deposição, por meios inadmitidos

pela ordem jurídica, de um governo legítimo. Embora, no plano histórico, seja n1.ais comwn a
materialização de golpes pela força das armas, também não se pode ignorar que, muitas vezes, e
em especial nos dias que se seguem, tais rupturas institucionais são urdidas e executadas sob o
aparente manto da "legalidade".
Isto ocorrerá sempre que, sob a alegação retórica da ocorrência de situaçoes que de

Ü

fato não se verificam ou não justificam de direito a cassação de um mandato presidencial, buscamse subterfúgios jurídicos, argumentos infundados e descabidos para a aparente legitimação jurídica
da deposição de um governo, sem que exista qualquer base constitucional para tanto. Nesses casos,
não serão utilizados tanques, bombardeios, canhoes ou metralhadoras . Serão usados argumentos
jurídicos falsos, mentirosos, buscando-se substituir a violência das açoes armadas pelas palavras
ocas e hipócritas dos que se fingem de democratas para melhor pisotear a democracia no momento
em que isto servir a seus interesses. Invoca-se a Constituição, apenas para que seja ela rasgada com
elegância e sem ruídos.
Superando-se então a falsa polêmica, pode-se dizer que um processo de
impeachment, no Brasil ou em qualquer Estado Democrático de Direito do mundo que adote o
sistema presidencialist a de governo, pode ser ou não um "golpe de estado", conforme as
circunstâncias que o caracterizem e o definam. Não será um "golpe" se ocorrerem, de forma
induvidosa, os pressupostos constitucionai s excepcionais que legitimariam a justificada interrupção
do mandato do Chefe de Estado e de Governo. Ao revés, como "golpe" se qualificará quando
inexistirem, de fato e de direito, as razoes constitucionai s para a aftnnação do impedimento da
Presidenta da República, e este vier a ser confumado sem nenhuma legitimação democrática, mas
sob uma aparência de legalidade hipócrita e infundada.
Afirmar-se que "um impeachment nunca será um golpe porque está previsto na
Constituição" é, sem sombra de dúvida, ignorar com pretensa ingenuidade que um texto
constitucional vigente pode ser respeitado ou não. As normas jurídicas sempre afirmam o que
"deve ser" não o que, de fato, "será". Se elas afirmam que um processo de in1.peachment apenas
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"deve ser" realizado dentro de certas condições, isto pode ocorrer ou não dentro da realidade
histórica que está por vir. Se ocorrer, haverá a legitimação do afastamento presidencia l e da
assunção de um. novo govern o, na medida em que o " dever ser" adequou-se ao que "é". Se não
ocorrer, haverá um verdadeiro e indiscutível golp e de estado, uma vez que o que "deve ser", no
mundo dos fatos, não ocorreu. Nesse caso, as palavras retóricas de justificação à violência travestida
de legalidade não impedirão a ocorrência de real e substantiva ruptura instituciona l, com todos os
trawnas políticos, sociais, inclusive no plano internacion al, que dela podem advir.
U m golpe dessa natureza, caso prospere, segurament e, jamais será esquecido ou
perdoado pela história democrátic a de um povo.
E m pnmeuo lugar, porque a banalização da utilização de um instrumento
excepcional corno o impeachme nt trará, inexoravelm ente, uma profunda insegurança democrática
e jurídica a qualquer país que porventura venha a seguir esse temerário caminho. Q ue governo
legitimame nte eleito não poderá ser destituído, em dias futuros, se for acometido de wna
momentâne a crise de impopulari dade? Que pretextos infundados não poderão ser utilizados, sem
quaisquer espécies de freios jurídicos e democrátic os, para viabilizar um ataque oportunista e mortal
a um. mandato presidencia l legitimamen te obtido nas urnas? Que oposições parlamentar es não
buscarão a desestabiliz ação política, independen tetnente do agravament o que isso traga à economia
e às condições sociais do povo, na busca de um assalto rápido ao poder, fora da legitimação das
urnas? Que segurança terão investidore s e governos estrangeiros diante de urn país que utiliza
pretextos jurídicos e uma falsa retórica para afastar urn governante que não tem., a bem da 'irerdade,
contra seu comportam ento nenhuma efetiva acusação grave minimamen te demonstrad a?
Em segundo lugar, há ainda que se perguntar: em face da ausência da configuraçã o
constitucio nal plena, capaz de qualificar a ocorrência de um verdadeiro crime de responsabil idade
praticado por uma Presidenta da República, de onde se retirará a legitimidad e para que um novo
Presidente assuma a Chefia de Estado e de Governo após um impeachme nt? Do povo, que não o
escolheu diretamente para esta função, por óbvio, não será. Da constituição que não reconhece o
real impedimen to do eleito, a não ser por manipulaçõ es construídas con1o pretextos para uma
deposição ilegítima? Também não será.
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Lembran do aqui as já anteriorm ente citadas palavras do festejado constituci onalista
p ortuguês

J.J.

Cano tilho, p odemos dizer que um verdadeir o e legítimo Estado D emocrátic o de

Direito (Es tado Con stituciona l) estará assentado em " fundamen tos m etafísicos " se negar
o
princípio da "soberani a popular", seja negando- o por afastar sem base Con stitucional um
presidente democrat icamente eleito pelas urnas, seja p or en1possar um novo President e, sem voto
e sem amparo na Constituiç ão. Não haverá nem legitimida de p ara a destituiçã o do governo que sai,
nem para a posse do que entra. De um clássico aforismo originado em São J erônimo (Ep. 69,9)
se
poderá, de fatos como es tes, extrair uma dura lição histórica: ''Qlfczle p;inâpúttll talis eJt dauJula ". 9

o

E m terceiro e último lugar, torna-se op ortuno lembrar que não há argument os
falso s ou construçõ es jurídicas fraudulen tas que sobreviva m à marcha inexoráve l do temp o e
às
duras páginas da história que serão escritas sobre quem eventualm ente, por seus interesses
menores, tenha violentad o ou tentado violentar a existência de um verdadeir o Es tado Democrát ico
de Direito . Cedo ou tarde, a história cos tuma ser sempre impiedo sa com os que engendra
m
violações constituci onais na busca personalis ta de um "Coup d'État':

É a história quem sempre dá a sentença fmal.

1.2.) A LEGITIMAÇÃO DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO PARA ATUAR NA
DEFESA DE
PRESID ENTA DA REPÚBL ICA EM
PROCESSOS DE
"IMPEA CHMEN T"
Dúvidas não p odem exis tir quanto à indiscutív el legitimaçã o legal da A dvocaciaGeral da U nião para, p or m eio do seu titular, atuar na defesa da Exma. Sra. President a da República
nes te presente processo de impeachm ent. A legislação brasileira e a orientação cons olidada de anos
no exercício das atividades cotidianas des te importan te órgão da U nião não dei.-;:am a menor dúvida
a respeito.

9

"Tal p rincípio tal fim" .

14

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Diz o art. 131 da Constituiç ão Federal, in !lerbiJ:
"Art. 131. .A Advocacia -Geral da U nião é a instituição que,
diretamen te ou através de órgão vinculado, representa a União,
judicial e extrajudici almente, cabendo-lh e, nos termos da lei
cornpleme ntar que dispu ser sobre sua organizaçã o e
funcionam ento, as atividades de consultori a e assessoram ento do
Poder Executivo "

Este dispositiv o constituci onal dei.'<a claro, induvidos amente, que além da
consultor ia e do assessora mento jurídico prestados ao Poder Executivo da União, as atividades de
represent ação judicial e extrajudicial devem ser prestadas , pela Advocaci a-Geral da União (AGU),
en1 nome da própria União, para todos os Poderes da República.
Nessa linha, a Lei Complem entar

11.

0

73, de 1993, ass1m dispõe sobre as

competên cias da AGU:
"Art. 1". - A advocacia- Geral da União é a instituição que
representa a União judicial e extrajudici almente.
Parágrafo único. À Advocacia -Geral da U nião cabem as
atividades de consultoria e assessoram ento jurídicos do Poder
Executivo , nos termos dessa Lei Compleme ntar.

(... )
Art. 4". -São atribuições do Advogado -Geral da União:
I- dirigir a Advocacia -Geral da União, superinten der e coordenar
suas atividades e orientar-lh e a atuação;

(. ..)
Do Advogado -Geral da União
Art. 36. São atribuições do Advogado -Geral da U nião, órgão mais
elevado de assessoram ento jurídico do Poder Executivo :

(... )
V- apresentar as informaçõ es a serem prestadas pelo Presidente
da República, relativas a medidas irnpugnad oras de ato ou
o missão presidencial.

(...)
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XXV - avocar quaisquer matéria s "jurídicas de interesse da
União, inclusive no que concerne a sua representaçã o
extrajudicial."

Nesse sentido, é de todo correto afirmar-se que o Advogado- Geral da União, ao
representar a U nião, representa o próprio Estado brasileiro. E sob essa ótica, naturalmen te,
também, será desnecessár io estabelecer qualquer diferença entre o Estado e o governo brasileiro,
haja vista que este é um instrumento daquele, mormente no âmbito de uma ordem jurídica que
adota o sistema presidencia lista de governo, onde a Ch efia de Estado e a Chefia de Governo é
deferida simultaneamente a um único órgão unipessoal do próprio Estado, qual seja, a

Presidênci a da República .
Q uestão importante que apesar da obviedade do seu equacionam ento, ao menos ad
wutelam, deve ser aqui previament e enfrentada, diz respeito ao dever de representaç ão da AGU, em

relação à defesa dos atos de praticamen te todos os agentes públicos que atuam en1 nome da União,
de suas autarquias ou fundações públicas federais, quando praticados no exercício de suas funções
e no âmbito das pessoas jurídicas e órgãos públicos que integram.
E m sentido amplo, agentes públicos são todas as pessoas que desempenh am
funções estatais. A noção abarca, por isso, de acordo com as lições de Celso Antônio Bandeira de
Mello:
"tanto o chefe do Executivo (em quaisquer das esferas), como os
senadores, deputados, vereadores, ocupantes de cargos ou empregos
públicos da .Administraç ão Direta dos três Poderes, os servidores das
autarquias, das fundações governamen tais, das empresas públicas e
sociedades de economia mista nas distintas órbitas de governo, os
concessionár ios e permissionár ios de serviço público, os delegados de
função ou oficio público, os requisitados, os contratados sob locação civil
de serviços e os ges tores de negócios públicos'' 10

Como se observa, as relações jurídicas que autorizam pessoas a exercerem funções
estatais são bastante diversificadas . Algumas decorrem de mandatos outorgados pela população,

111

K -\1'\JDEIR..-\ DE MELLO, Celso ~-\ntônio. CmJo de DireitoAdminúlratú;o. 22• Ed . Sào Paulo:

~ Ialh eiros,

2006. p. 236.
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outras da investidura em cargos públicos, de contrataçõe s empregatíci as, ou mesmo ainda de
diferentes situações jurídicas tuteladas pela nossa legislação. Todavia, por força da já explicitada
co1TJ.petência da AGU na representaç ão judicial e extrajudicia l da U niã o, das suas autarquias e
fundações, nos limitaremos apenas à análise exclusiva da situação dos agentes públicos que atuan1
nos órgãos que integram estas pessoas jurídicas.
A ques tão primeira que se coloca, como natural pressuposto do equacionam ento
da pergunta sobre se poderia ou não haver a atuação do Advogado- Geral da U nião neste processo
na defesa da Presidenta da República, é a seguinte: pode a AGU representar judicial e
extrajudicia lmente agentes públicos integrados aos órgãos da U nião, das suas autarquias e
fundações quanto a atos praticados no exercício das suas atribuições constitucion ais, legais ou
regulament ares? Nos casos em que praticam atos ou condutas decorrentes de suas competênci as,
estes agentes deveriam outorgar mandatos a advogados privados para que pudessem sustentar a
legitimidad e dos seus atos, ou poderão contar com a estrutura da advocacia pública de Estado para
dar amparo a estas defesas?
A discussão sobre a natureza jurídica distinta dos órgãos públicos e dos agentes
públicos que os titularizam e exercem materialme nte suas funções jurídicas, já se encontra de há
muito superada pela ciência jurídica. E ncontra-se hoje consagrada , p or inspiração original do
célebre jurista alemão Otto Gierke, a " teoria do órgão", segundo a qual a "vontade da pessoa

jurídica deve ser atribuída aos órgãos que a compõem, sendo eles mesmos, os órgãos,
compostos de agentes" . 11 Por essa teoria, acolhida pelo ordenamen to pátrio, os atos praticados
pelas pessoas físicas que agem em nome do Es tado a ele próprio devem ser atribuídos. Assim,

"as ações dos entes políticos - como União, Estados, Município s e Distrito Federal concretiza m-se por intermédio de pessoas físicas, e, segundo a teoria do órgão, os atos
praticados por meio desses agentes públicos devem ser imputados à pessoa jurídica de
direito público a que pertencem 12 " .

11

C-\RY/\LHO FILHO, Jo sé Dos Santo s. Maullal de Direito Adminútrativo . 26". E d. São Paulo: ~-"- tlas, 2013. p. 13
S~-\.1.'\TTOS, Marcia \Valquiria Batista dos; QUEIROZ, João Eduardo Lopes; C-\RDOZO,
José Eduardo i\ Iartins
(colaborador) . D ireito Admiúrtrativo . Rio de J aneiro: Forense, 2015. p. 170
12
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Disso nasce a óbvia conclusão de que se pela nossa Constituiçã o, a AdvocaciaGeral da União, cujo titular é o A dvogado-G eral da União, é a instituição que representa a União,
judicial e extrajudicialmente, bem como as suas autarquias e fundações, os atos praticados por

agentes públicos que integram os órgãos destas pessoas jurídicas, no exercício de suas
competênc ias públicas, podem e devem ser por ela defendidos . Em face da acolhida "teoria
do órgão", outra situação jurídica não se apresenta como minimamen te plausível.
Expressand o exatamente esta posição jurídica é que a Lei n. 0 9.028, de 12 de abril
de 1995, na redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n° 2.216-37, de 31 de agosto de
2001, disciplinou a matéria de forma incontrover sa. Determino u este mandamen to legal,
expressame nte, no seu art. 22, que:
"Art. 22 . .A Advocacia-G eral da União e os seus órgãos vinculados, nas
respectivas áreas de atuação, ficam. autorizados a representar judicialment e
os titulares e os membros dos Poderes da República, da s Instituições
Federais referidas no Titulo IV, Capítulo IV, da Constituição , bem como
os titulares dos Ivlinistérios e demais órgãos da Presidência da República,
das autarquias e fundações públicas federais, e de cargos de natureza
especial, de direção e de assessorame nto superiores e daqueles efetivos,
inclusive promovendo ação penal privada ou representand o p erante o
lv'Iinistério Público, quando vítimas de crime, quanto a atos praticados
no exercício de suas atribuições , legais ou regulament ares, no
interesse público, especialme nte da União~ suas respectins autarquias
e fundações, ou das instituições m encionadas , podendo ainda, quanto aos
mesmos atos, imp etrar habea.•· r01pw· e mandado de segurança em defesa dos
agentes públicos de que trata este artigo". (grifo nos so)

Ressalte-se aqui que ilustres doutrinador es como Adlison DallariL', Anita Villani 14,
Rommel Macedo 15 e Gilm.ar Ferreira Mendes 1(' ao defenderem a constitucion alidade do precitado

13
D~-\LL-\Rl , ~-\clil so n ~\ breu. A <"O!Ziratarão de JeJÚfOJ de ad/IO,'CIÚa pela Administray-ào Ptiblim.
In: Revista de informação
Legislativa, Brasília, no 140, ano 135. p. 59~5 7 .
I+ VILL-\NI, ~-\nita. "-\dvocacia-G eral da União e a representação judicial dos servidores
e autoridades federais. In:
Pavano, Sérgio ~-\ugusto ZampoL A União em Juízo. São Paulo: r- IP, 2005. p. 109-11 7.
15i\L.-\CEDO,
RommeL AdflOcaàa-Geral da União na CollsliiNif-ão de I 988. São Paulo: LTR, 2008.
16 j\ffiND
ES, Gilmar Ferreira. r- Ieclida Provisória n° 2.143-21, de 02 de abril de 2001. Brasília, s.d. Dispotúvel em :
www.redebras iLinf.br / Oartigos / r- IP2143 .htm. ~\cesso em 30.8.2010. ~-\pud "-\ ~-'l.dministraçào em defesas de seus
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artigo 22 da Lei no 9.028, de 1995, acabam por ressaltar que a representa ção de um agente

público por parte da AGU se assenta mais no interesse da própria União do que no da
pessoa física do agente público que praticou o ato.
Não p odem deixar de ser aq1..li referidas, tamb ém, em decorrência da habitual
acuidade e clareza de exp osição, emb ora referindo-se, nes te lanço, à advocacia pública es tadual, as
sempre significativas palavras do ilustre Ministro da nossa Suprema Corte e ilustre publicista Luís
Rob erto Barroso, quando, ap ós n1.encionar o texto da Lei no 9 .028, de 199 5, afirma conclusivam ente
que:
"A atribuição, ao Estado, da defesa de agentes públicos acionados
por força do exercício da função pública é uma opção legítima, que
pod e ser implem entada pelo L egislativo e Executivo estaduais". (grifo
n osso) 17

O utra não foi a conclusão do ilustre Procurador -Geral da República Claudio Fonteles no exame
de constitucio n alidade do art. 22 da Lei no 9.028, de 1995, p ois que o disp ositivo "realiza tão-

somente explicitaçã o dos deveres da Advocacia -Geral da União, em perfeita harmonia
com a previsão externada no art. 131 da Carta Magna" 18 •
Desse m odo, dirimidas quaisquer dúvidas que pudessem existir, tanto do p onto de
vista doutrinário, com o do legal, acerca da plena p ossibilidade de a ~A dvo ca cia-Geral da

nião atuar

na defesa de atos praticados p or agentes públicos que exercem suas fun ções públicas em órgãos
da U nião, em quaisquer dos seu s P oderes, de suas autarquias ou de suas fund ações, p assem os com
obj etividade ao exame do problem a em tela.
P ode a A dvocacia-G eral da U nião representar a Presidenta da República, em
processo em que se examina, p erante a Câmara dos D eputados, a admissibilidade de denúncia p or

agentes:
exame
da
legitimidade
de
Cibely
P elegrino
Chagas .
Dispotú,-el
em
http: / / wvvw.agu.gov.br/ page/ download/ind ex/ id/ 9923 701. •-\cesso em 3 abr. 2016.
17 B.-lliROSO, Lws
Roberto . Cf. Parecer de sua lavra enquanto Procurador do Estado do Rio de Janeiro, publicado
na Revista da Procuradoria- Geral do Estado do Rio de J aneiro, no ano de 2007.
18 Cf. Parecer
da Procuradoria- Geral da República nos autos da _-\D I 2.888/ DF, Rei. i\ Iin. Rosa Weber, no Supremo
T ribunal Federal.
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crime de responsabilidade por ela, em tese, praticado? Existe algum óbice ou impedimento jurídico
a que neste caso concreto isto pudesse a ocorrer legalmente?
Diante de todo o exposto, não é possível que se adnuta outra resposta a estas
indagações: a Presidenta da República pode, nos termos da Lei, ser representada neste
processo pela Advocacia-Geral da União, na pessoa do seu Advogado-Geral, sem que
possam ser invocados óbices ou impedimentos de qualquer natureza a esta atuação.
E m primeiro lugar, porque a Presidenta da República ostenta a condição de agente
público, sendo que os atos dos quais é indevidam.ente acusada de ter praticado foram atos
realizados no estrito exercício funcional das atividades do órgão público unipessoal Presidência da
República - que titulariza - e no âmbito das suas estritas atribuições constitucionais. E stes atos,
portanto, seriam atos administrativos advindos de órgão público integrante da União
(Poder Executivo) que, naturalmente é poder dever intransponível, devem ser defendidos,
na forma da Constituição e da nossa legislação em vigor, pela Advocacia-Geral da União,
em quaisquer das esferas judiciais ou extrajudiciais em que porventura possam estar sendo
atacados . Nesse passo, vale colacionar trecho do voto do ilustre l'v'linistro Joaquim Barbosa,
Relator da ADI 3022/RS, no qual consignou: "A defesa, por parte da Advocacia Pública, de
atos de servidores guarda relação com a defesa eficiente da própria Administração" 19 •

o

Defender um ato, desnecessário dizer, sigtufica demonstrar perante as autoridades
competentes a sua adequação à ordem. jurídica, em todos os seus efeitos e para todas as suas
consequências. Significa defender a sua validade, e sustentar o seu afas tam ento de todas as
imputações que a ordetTl jurídica poderia p orventura atribui-lhe, seja no âmbito civil, seja no
criminal ou seja mesmo no da responsabilização jurídico-política de que trata o presente
processo.
E m segundo lugar, porque um processo de im.peachment, com o já salientado
anteriormente, só pode ser pronwvido em razão de atos do Presidente da República que, por
19 ~-\D I 3022, Relato r
j\lin . J O~-\QU I M
04/ 03 / 2005. D isponível em :

K-\RBOS~-\ ,

T ribunal Pleno, julgado em 02/ 08/ 2004, publicado no DJ em

http :l bnnY.stfjm.hr / portallprocesso / n:rProccsso_ \ndamcnto.asp)incidc ntc=2 1-'i-t)2 . •-\cessado em: 03 de abril de

2016.
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definição constitucion al, " não sejam estranhos ao exercício das suas funções" (art. 86, §4".). Ora,
se p or expressa determinaç ão da Con stituição Federal de 1988 es tes atos devem ser praticados no
exercício desta função pública, em nome da Ch efia de Estado e de Governo encartadas no vértice
do P o der Executivo Federal, parece evidente que os atos que motivam qualquer processo de

impeachm ent jamais podem se confundir com "atos pessoais", "privados" , desvincula dos
da Chefia de Estado ou de governo, como se fossem estranhos a quaisquer atividades
estatais. Por conseguinte , dentro de estrita coerência lógico-juríd ica, jamais podem ser vistos
como atos em que a advocacia pública não teria a possibilida de jurídica de defendê-lo s .
Se nun1 processo de impeachme nt a responsabil ização som ente pode ocorrer
diante de atos praticados no exercício da função pública, como o órgão respon sável
constitucio nal e legalmente por defender atos

" praticados no exercício de atribuições

constitucion ais, legais e regulament ares", a Advocacia- Geral da U nião não poderia intervir, seja
para defender a sua adequação a ordem jurídica, seja para afastar juridicamen te as imputações
desqualifica doras que porventura se pretendem ver atribuídas ao órgão e ao agente que os praticou ?
Seria, p ortanto, uma verdadeira t:o11tradictio in termini.r, dizer que a AGU não pode atuar em processos
praticados n o exercício de estrita função pública do Presidente da República, se tem esta nobre
instituição jurídica exatamente p or missão constitucio nal e legal defender os atos praticados no

U

exercício da função pública em nome da União e dos agentes que titularizam os órgãos
públicos que a integram.
Se à A dvocacia-G eral da U nião não coubesse defender os atos praticados no
exercício de função pública pelos agentes públicos, dentre os quais se incluem os atos praticados
pela Chefe de Estado e de Governo , no que co nsistiria então a sua competênci a pública? Q ue atos
defenderia? D e que agentes públicos?

ão haveria explicação razoável para a sua nobre atuação

funcional. E ao direito, com a devida vênia, não cabe conviver nunca, em bo ns termos, com a
irrazoabilid ade interpretativa manifesta e insuplantáv el.
E m terceiro lugar, p orque todos os atos atribuídos à Sra. Presidenta da República
nes te processo de admissibilid ade de denúncia por crime de responsabil idade teriam sido atos, em

te.re, praticados, com base nas suas competênci as ap ontadas no art. 84 da Con stituição Federal. Ora,
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todos os atos administra tivos que advém da Presidênci a da República passam,
previamen te pelo exame técnico e consultivo de diversos órgãos, inclusive de órgãos
jurídicos integrados à AGU, sejam as Consultoria s Jurídicas ligadas aos Ministérios que
referendam os atos da Presidência (art. 87, parágrafo único, I, da Constituiçã o Federal), seja a
Subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República (art. 36 do Decreto
no 4.176, de 28 de março de 2002).
Com o se imaginar, então, que atos que foram previan1.ente analisados, do ponto de
vista jurídico por órgãos vinculados à A dvocacia-G eral da União não pudessem ser, a posterioli,
depois de acolhidos pela autoridade sup erior, defendidos pelos órgãos da mesma instituição que
fumou o aconselham ento que, em larga medida, os orientou na sua expedição? Se atos desta mesma
natureza têm sido defendidos em outras instâncias, como por exemplo o T ribunal de Contas da
U nião e n o próprio Congresso Nacional pela própria AGU, porque não poderiam ter as mesmas
razões de fato e de direito já sustentadas anteriormen te trazidas em defesa própria, pela mesma
instituição, na pessoa do seu A dvogado-G eral, em um processo de impeachme nt? Uma negativa a
esta possibilidad e administrat iva incorreria em um tal nível de esquizofrenia orgânica que jamais
poderia ser aceita em uma visão minimamen te razoável do bom e legal exercício da advocacia
pública n o Es tado brasileiro.
E, finalmente, em quarto lugar, é importante que es ta compreens ão que m otiva a
possibilidad e de atuação da Advocacia- Geral da União, através do seu A dvogado-G eral, em defesa
de Presidentes da República, já está definitivam ente consolidada nas práticas administrativas
correntes da instituição. Até hoje, a instituição defende os Ex-Preside ntes Fernando

Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva por atos realizados enquanto exerciam as
suas respectiva s funções presidenci ais. Ao todo, diga-se, foram representad os judicial e
extrajudicialmente pela instituição em quase 200 ações: 108, do ex-Presiden te Fernando Henrique
Cardoso, e 90, do ex-Presiden te Luís Inácio Lula da Silva. Estes processos envolvem ações
populares e civis, por suposta improbidad e administrativa, além de representaç ões e medidas
cautelares solicitadas p or conta de atos praticados durante os anos de mandatos dos dois expresidentes . A Presidenta Dilma Rousseff também hoje já é representad a em 99 ações judiciais.
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Nesse p onto, convém ter presente, para além de tudo que já foi dito, que essa
atividade de representação judicial da Presidenta da República se reveste de especial relevância no
caso . Isso porque, como visto, a Advocacia-G eral da União representa inúmeros agentes

públicos. Porém, no Executivo federal, apenas um desses agentes ascendeu ao cargo por
meio da votação direta, que é justamente a Presidenta da República. Daí a relevância de a
advocacia pública assumir essa tarefa com a responsabilid ade de quem assume a defesa
da própria democracia.
E is as razões pelas quais o tema não suscita qualquer dúvida para a AdvocaciaGeral da U nião.

A propósito, o tema es tá de tal forma consolidado que a representação está prevista
em normativos internos da A dvocacia-Gera l da U nião- vide Portarias n° 408, de 2009, n° 1.016,
de 201 O, ambos editados pelo A dvogado-Gera l da U nião, e ainda, mais recentemente, pela própria
Portaria no 13, de 2015, baL'C ada pelo Consultor-Ge ral da U nião. Nos termos deste último
normativo afu:ma-se que a Consultoria-G eral da

nião "poderá representar extrajudicial mente,

observadas suas competência s e o disposto no art. 5° [... ] o Presidente da República" (art.

Aliás, a propósito, a n1.atéria encontra-se tão pacificada que- diga-se- dois manuais
sobre o tema estão acessíveis a qualquer interessado no sítio eletrônico da instituição 211 •
Ao fun, convém salientar que a matéria objeto desta denúncia foi objeto de
apreciação pelos órgãos técnicos desta Advocacia-Ge ral da U nião que, mediante pareceres
específicos, concluíram pela legalidade e pela total legitimidade da sua atuação neste procedimento .
Nenhuma razão existe, assim, para que se afu:mem quaisquer óbices à intervençã o
da A dvo cacia-Geral da União, por meio do seu representante maior, o atual A dvogado-Gera l da
U nião, nestes autos, na defesa da Presidenta da República. É o que detenn.ina a nossa vigente

211 1Ianual de Representação
Judicial de Agentes Públicos da Procuradoria-Ge ral da U nião e i\ Ianual de Representação
Extrajudicial de Ó rgãos e .-\.gentes Públicos da Con sultoria-Geral da União. Disporúveis em:
http: // agu . godn· / pa~c / contcnt / dctail/id contcudo / YJ'i'i-5. _-\.cessado em 02 de abril de 2016.
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Constituiçã o da República e as nossas leis. É o que nos ensina a nossa doutrina e o que vem sendo
praticado ao longo dos anos por este importante órgão da advocacia pública brasileira.

1.3.)

A

DELIMITAÇÃO

DO

OBJETO

DO

PRESENT E

PROCESSO

DE

IMPEACH MENT
Ofertada a denúncia por suposta prática de crime de responsabil idade contra a
Presidenta da República, o Presidente da Câmara, Deputado Eduardo Cunha, no dia 2 de dezembro
de 2015, entendeu por recebê-la parciahT1ente, rejeitando, de plano, a maior parte dos argumentos
apresentado s pelos cidadãos que a subscrevera m.
Cumpre observar que a rejeição de denúncias desta natureza por parte do
Presidente da Câmara encontra total amparo na nossa legislação, a partir de clara orientação
jurispruden cial estabelecida pelo nosso Suprem.o Tribunal Federal. Com efeito, nas diversas
oportunida des em que foi chamado a se pronunciar e a decidir sobre o processo de impeachme m
de Presidente da República, veio a nossa Suprerna Corte a reconhecer explicitame nte esta
possibilidad e.
Con1.o acentuado pelo Ministro Carlos V elloso, por ocas1ao do julgamento do
Mandado de Segurança no 23.885-2, citando parecer do então Procurador -Geral da República
Geraldo Brindeiro, é irrefutável "que o processo por crime de responsabil idade contempla um juízo
preambular acerca da admissibilid ade da denúncia. Faz-se necessário reconhecer ao Presidente da
Câmara dos Deputados o poder de rejeitar a denúncia quando, de logo, se evidencie, por exemplo,
ser a acusação abusiva, leviana, inepta, formal ou substanciah nente. Afinal, cuida-se de abrir um

processo de imensa gravidade, um processo cuja simples abertura, por si só, significa uma
crise".
E o conteúdo desse dever-pode r do Presidente da Câmara dos Deputados no
processo de impeachme nt ficou muito bem delineado no julgamento do Mandado de Segurança no

20.941-1 (em anexo), em cuja ementa do acórdão se lê que àquela autoridade parlamenta r é
conferida competênci a, "no processo de 'impeachme nt', para o exame liminar da idoneidade da
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denúncia popular, que não se reduz à verificação das form alidades extrín secas e da legitirnidade de
denunciantes e denunciados, m as se p ode es tender, segundo os votos vencedores, a rejeição
imediata da acusação patentemente inep ta ou despida de justa causa" 21 •
E o voto condutor desse decúttm, da lavra do Ministro Sepúlveda P ertence, explicita
que " cabe ao Presiden te da Câm ara dos D eputados receber ou rejeitar a denúncia", e que "este
recebimen to não é urn recebimento buro crático, um ato de protocolo: é recebimento, na

extensão que tem - e, aí, acolho as premissas da m aioria, que en tende que is to é uma denúncia , do recebimento de uma denúncia" . No m esm o sentido as palavra s do saudoso Ministro Paulo
Brossard, segundo o qual, à "semelhança do Juiz que pode rejeitar uma denúncia, ou uma

inicial, o Presidente da Câmara também pode. O Presiden te da Câmara tem uma au toridade
que é inerente à sua própria investidura, tem o dever de cumprir a Constituição, as leis em geral, e
o Regimen to, em p articular que é lei esp ecífica. (...) Ele exerce singular magistratura ".
D esse entendünento

firmado pelo Suprem o Tribunal Federal decorre a

possibilidade de o Presidente da Câmara dos Deputados vir a rejeitar, parcialmente , a
notícia de crime de responsabilid ade apresentada contra o Presidente da República à
Câmara dos Deputados , tal com o p ode fazê-lo o m agistrado em relação à denúncia ou à gueixacrime oferecida p eran te o P oder Judiciário . Naquela hip ó tese, na turah11ente, o Presidente desta

Casa Parlamentar também cumpre o seu dever-poder de rejeitar, em seu âmbito próprio
de competência , acusações que repute ineptas, abusivas, baseadas em ilações ou em meras
suposições. E, naturah11ente, ao assim proceder, submete juridicam en te à Câm ara dos Deputados
apenas o exame daqueles fatos que, a princípio, parecem carac terizar crimes de resp onsabilidade
praticados pela Presiden ta da República.
Vê-se, pois, que a co mp etência e a atuação do Presidente da Câmara dos D eputados,
den tro do juízo de admissibilidad e no processo de impeachment da Ch efe do P oder E xecutivo,
não tem o único obj etivo de impedir o prosseguimen to de acusações sem o mínimo de idoneidade
e de indícios de autoria e de m aterialidade do delito, com a determinação de arquivam ento da peça

21

STF.J\IS 20941, Rel. i\Iin . •-\.LDIR P~-\SS~-\RIN HO, Rel. p/ ~-\córd ào: l\Iin. SEPÚL'icD.-\ PERTEN CE, Tribunal
Pleno, julgado em 09/ 02/ 1990, publicado DJ 31 / 08/ 1992.
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acusatória que se apresenta inepta em sua totalidade. O exercíc10 daquelas atribuições,
induvidosame nte, também tem a finalidade de fixar e delimitar precisamente os fatos
supostament e criminosos descritos na notícia formulada pelo cidadão e que serão objeto
de análise e deliberação pela Câmara dos Deputados.
Resta assentado e induvidoso, assim, que é a decisão inicial de recebimento da
denúncia do Presidente da Câmara dos D eputados, lida na Sessão Plenária seguinte à publicação
dessa decisão, que delimita definitivamen te o objeto da acusação que será analisado pela
Comissão Especial destinada a emitir parecer sobre a questão. É esta decisão, portanto, que
conterá, de modo específico, preciso e definitivo, os fatos sobre os quais o Presidente da
República deverá se manifestar, exercendo seu direito fundamental ao contraditório e à
ampla defesa (art. 5, LV, da C.F.).
Claro, assim, que estas regras disciplinadora s do juízo de adnussibilidade realizado
pelo Presidente da Câm.ara dos D eputados decorrem , de m odo indiscutível, do próprio
entendimento pacífico do Supremo T ribunal Federal sobre a m atéria. E do mesmo modo, que tal
compreensão, também, impõe-se inexoravelmen te em razão da necessidade de se garantir ao
Presidente da República acusado, em respeito ao princípio constituciona l da ampla defesa, o
direito de vir a se defender de fatos determinado s e não de imputações vagas, incertas e
imprecisas, inclusive de meras ilações e suposições, ou de quaisquer outras situações
incapazes de gerar uma "justa causa" (ou motivo, como prefeririam os administrativ istas)
para a legitima promoção de um processo de impeachmen t.
No caso presente, a decisão de recebimento da denúncia (em anexo), proferida
pelo Sr. Presidente da Câmara dos D eputados no dia 2 de dezembro de 2015, e lida no Plenário
da Câmara dos D eputados no dia 3 dezembro de 2015, como já salientado anteriormente, rejeitou
parcialmente as acusações constantes da noticia de crimes de responsabilidade apresentada à
Cân1.ara dos Deputados contra a Presidenta da República, nos seguintes termos:
"10.
Não há dúvida de que todas as acusações formuladas pelos
D E UNCIANTES são gravíssimas, m as, por ou tro lado, é igualmente
certo também que muitas delas estão embasadas praticamente em
ilações e suposições, especialmen te quando os D ENUNCIANT ES
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falam da corrupção na PETROBRA S, dos empréstimos do BN DES e do
supos to lobby do ex-Presiden te da República LUÍS INÁCIO LULA DA
SILVA.
Não se pode p ermitir abertura de um processo tão grave, co mo é o
processo de imp eachment, com base em meta suposição de que a
Presidente da República tenha sido conivente com atos de corrupção.

11.
Quanto
aos
cnmes
e\"entuahnen te
praticados
pela
DENUNCIA DA contra a lei orçamentária, sobre os quais os
DENUNCI ANTES fazem remis são reiterada ao recente julgamento das
contas de 2014 do governo pelo Tribunal de Con tas da União, é de se
notar que a decisão acerca da aprovação ou não des sas contas cabe
exclusivam ente ao Congresso Nacio nal, tendo a Corte de Con tas apenas
emitido parecer prévio, a ser submetido ao crivo do Congresso Nacional,
a quem cabe acolhê-lo ou rejeitá-lo.
Além disso, os fatos e atos supostam ente praticados pela
DENUNCIA DA em relação a essa ques tão sào anteriores ao atual
mandato . .Assim, com todo respeito às muitas opinioes em sentido
contrário , considero inafastável a aplicação do § 4° do artigo 86 da
Constituição Federal, o qual estabelece não ser p ossível a
res p o nsabilização da Presidente da República por atos anteriores ao
mandato vigente.

)

Deixei claro em decisàes anteriores que nao 1gnoro a existência de
entendiment o contrário, especialm ente em razão de o dispositivo citado
ser anterior à em enda constitucion al que p ermitiu a reeleição para os
cargos do P oder Executivo. P orém, não se pode simplesm en te ignorar
que o constituinte reformador teve a oportunidad e de revogar ou alterar
o 4° do artigo 86 e não o fez, estando rnantida, portanto, a sua vigência.

12.

Sob outra perspectiva, contudo, a denúncia merece admissão.

Com o

anteriormen te consignado, além dos requ1s1tos formais
estab elecidos na legislação, devidamente preenchidos na esp écie, cabe ao
Presidente da Câmara dos Deputados, nessa fase de
admissibili dade ou delibação da denúncia, verificar a presença dos
requisitos materiais pata o seu recebiment o.

Nesse p articular, entendo que a denúncia oferecida atende aos requisitos
mínimos necessários, eis que indicou ao menos seis Decretos
assinados pela DENUNCI ADA no exercício financeiro de 2015 em
desacordo com a LDO e, portanto, sem autorização do Congresso
Nacional.
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São igualmente relevantes as demais questões que dizem respeito
à lei orçamentár ia deste ano [de 2015], especialmen te a alegação da
reiteração da prática das chamadas pedaladas fiscais, o que, também em
tese, podem configurar crime de responsabili dade con tra a lei
orçamentária (art. 85, VI, CF).
13.
Por tudo isso, ciente da relevância de que esse ato significa,
considero que a denúncia preenche os requisitos mínimos pra seu
recebimento .
De fato, merece análise exauriente as alegações dos
DENUNCI ANTES quanto à abertura de crédito suplementa r
mesmo diante do cenário econômico daquele momento, quando já
era sabido que as metas estabelecid as na Lei de Diretrizes
Orçamentá rias, Lei n. 13.080/2015 , não seriam cumpridas, o que p ode
ensejar o com etimento de crime de responsabilidade contra a lei
orçamentári a.
E também merece melhor aprofundam ento as razoes que levaram ao
Governo a adotar essa prática das chamadas pedaladas fiscais também
neste ano de 2015.
Há, p ortanto, justa causa a justificar o recebimento desta denúncia. E
também há indícios de autoria, considerand o a responsabilidade da
Presidente da República pela lei orçamentária. "

Como se verifica dos termos da decisão de admissibilidade exarada pelo Presidente
da Câmara dos D eputados, a notitia rriminis apresentada foi rejeitada em sua maior parte,
especialm ente aquela referente aos supostos ilícitos ocorridos em 2014. Sobreviveu ela tãosomente quanto aos fatos ocorridos no ano de 2015, quais sejatn:
(I) edição de seis decretos não-num.erados nos m eses de julho e agosto, todos
fundamenta dos no art. 38 da Lei n° 13.080, de 2 de janeiro de 2015 (Lei de Diretrizes Orçamentárias
de 2015- LDO de 2015) e no art. 4° da Lei no 13.115, de 20 de abril de 2015 (Lei Orçamentária
A nual de 2015), e

(11) o inadimplem ento fin anceiro da U nião com o Banco do Brasil S/ A em virtude
do atraso no pagamento de subvenções econômicas no âmbito do crédito rural, inadimplem ento
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esse que não se caracteriza com o mútuo, financiam ento ou operação de crédito para efeitos da Lei
Complem entar no 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsa bilidade Fiscal).
Assiln sendo, em fac e da decisão de admissibilidade da peça acusatória exarada pelo
Presidente da Câmara dos Deputados, tanto o parecer prévio da Comissão Especial a que se refere
o art. 19 da Lei no 1.079, de 10 de abril de 1950, como também eventuais pareceres de procedência
ou ilnproced ência dessa m esma Conussão e, ainda, a deliberação do Plenário da Câmara dos
Deputados devem se restring ir- única e exclusiv amente- ao exame dos fatos descritos
nesses dois itens especific ados acima, todos referente s ao ano de 2015. Aqueles outros fatos
ocorridos em 2014 referidos na denúncia, como já afirmado, foram expressa mente rejeitado s
pelo Presiden te da Câmara dos Deputad os, porque incapaze s de caracteri zar crime de
responsa bilidade e, por consegui nte, devem ser tidos como juridicam ente imprestá veis
para fundame ntar a instauraç ão do processo de impeach ment.
D e tudo isso também se extrai que, em. bom direito, jamais se poderá admitir
como objeto de análise neste procedim ento em curso, o exame de novos atos ou fatos que
eventual mente poss am vir a ser trazidos aos autos por pedidos de aditamen to
extempo râneos, ou mesmo pela juntada imprópri a de documen tos, depoime ntos, ou de
quaisque r outros pretenso s meio de prova, que não possuam pertinênc ia direta, estrita e
induvido sa, com as acusaçõe s admitida s pelo Presiden te da Câmara dos Deputad os. Após
ter sido efetivada a publicação da decisão de recebilnen to da denúncia e sua leihlra no Plenário da
Câmara dos D eputados foi definitiva mente delimitad o o objeto na decisão de recebime nto da
denúncia - pela decisão pro ferida no dia 2 de dezembro de 2015 e lida na Sessão seguinte do dia
3 de dezembro de 201 5 - não podendo ser - a qualquer título - admitido s quaisque r
acréscim os indevido s.
Feitas estas considerações iniciais que abarcam tan to as premissas cons titucionais e
dem ocráticas a partir das quais se definem o processo de impeatbmmt no direito brasileiro, bem
con1.o a defwição exata do obj eto do procedlln ento aberto por decisão do Sr. Presidente da Câmara,
E duardo Cunha, passa-se agora, com todas as vênias, à apresentação das questões prelllninares e à
análise de m érito do delllnitad o obj eto da denúncia que m otiva esta matufestação.
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11) QUESTÕ ES PRELIM INARES
11.1) A NULIDAD E DO RECEBIM ENTO DA DENÚNC IA PELO PRESIDE NTE DA
CÂMARA EDUARD O CUNHA EM FACE DE NOTÓRIO DESVIO DE FINALIDA DE.
A ntes de adentrar no m érito da presente acusação, cumpre ressaltar a indiscutível

nulidade da decisão pro ferida pelo Sr. Presidente da Câm ara, D eputado E duardo Cunha, ao
receber, mesmo que parcialment e, a denúncia originalmen te prop os ta. Isto p orque, data maxima

tJenia,, incorreu es ta autoridade p arlam entar ern m anifes to desvio de poder (ou desvio de
finalidade) ao receb ê-la.
O s fato s que revelarn a ocorrência des te vício que fulmina de nulidade insanável o
presente procedi11.1.ento , desde a sua abertura, são no tórios e incontes tes.
De fato, ao receber parcialmen te a denúncia de crime de respon sabilidade subscrita
p or cidadãos, n ão pretendeu o Sr. Presidente da Câmara, obj etivam en te, dar início a um processo
com a finalidade legal para a qual es te foi criado pela nossa ordem jurídica, qual seja, o de proceder
a um fundado e justificado impeachme nt de uma Presidenta da República que teria, em tese,
atentado co ntra a Con stituição pela prática de atos gravíssin1.os e criminosos incapazes de serem
abs orvidos de outro m odo jurídico m enos violento pela nossa instituciona lidade. Seu propósito,
nesta decisão, co nforme publicamen te confessado e anunciado, foi outro . Agiu, sem qualquer
pudor, p ara retaliar a Sra. Presidenta da República, o seu governo e o seu p artido (Partido dos
Trabalhado res), procedendo a uma clara vingança, antecedida de ameaça publicame nte

revelada, por terem estes se negado a garantir os votos dos parlament ares que ele
necessitav a para poder se livrar do seu processo de cassação na Câmara dos Deputados . E
ainda mais: ao assim proceder, visou de forma canhes tra, reflexamen te, a jogar luzes no processo

de impeachm ent da Sra. Presidenta da República , para que ele, nas sombras, pudesse se
desviar da forte pressão da opinião pública que passava a exigir fortemente , pelas
gravíssima s acusações que o atingem, a cassação do seu mandato parlament ar.
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Vingança e refúgio politico foram, portanto, as razões objetivamente alrnejadas
originalmente pelo Sr. Presidente da Câmara ao praticar seu ato decisório de recebirnento parcial
da denúncia de in1.peachment contra a Sra. Presidenta da República Dilma Rousseff.
Tal comportamen to do Sr. Presidente da Câmara, Deputado Eduardo Cunha, além
de inserido em um conjunto de situações fáticas plenamente caracterizador as do seu escancarado
desvio de poder, guarda em si mesmo um incrível e lamentável paradoxo ético que, en pas.rant, não
poderia deL-xar de ser citado aqui pela força incrível do seu próprio simbolismo e pela adequada
contextualização que propicia da compreensão da ilegalidade Jub examim.
Deveras, há que ser lembrado e ressaltado, que neste processo em curso ou mesmo
em qualquer outro, a Sra. Presidenta da República não é - e nem jamais foi- acusada de ter

desviado para si dinheiro público, de ter enriquecido ilicitamente, de ter contas secretas
no exterior ou de ser beneficiária pessoal e direta de qualquer sistema organizado de
arrecadação de propinas. As acusações acolhidas pelo Sr. Presidente Eduardo Cunha nestes autos
contra a Sra. Presidenta da República, muito pelo contrário, dizem apenas respeito a fatos
hipotéticos, injustificados e não demonstrados de que ela seria, em tese, apenas responsável pela
prática de meros atos em operações contábeis, também realizadas por outros governos federais
e estaduais, aceitas anteriormente pelo Tribunal de Contas da União e por outros Tribunais do país,
e nos quais ainda, em grande parte, ela sequer teria tido qualquer participação direta, como a

poJteriori se demonstrará nesta manifestação. Diga-se, aliás, também de passagem, que a honestidade
pessoal da Sra. Presidenta da República nunca foi colocada em dúvida por ninguém. Até mesmo
seus mais aguerridos adversários politicos têm feito esse público reconhecimen to, em várias
declarações à imprensa.
Há nisto, pois, um contraste flagrante e paradoxal com a situação publicamente
hoje vivenciada pelo Sr. Deputado Eduardo Cunha, que neste processo se apresenta, sem falsos
pudores, como o verdadeiro ')uiz-algoz" da Sra. Chefe de E stado e de Governo da República
Federativa do Brasil.
Hoje o Presidente da Câmara dos Deputados é réu em processo criminal em curso
no Supremo Tribunal Federal, onde são dirigidas contra ele pesadas acusaçoes de práticas

31

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
delituosas. É investigado , por vários outros fato s criminosos, em muitos outros inquéritos em curso
na Policia Federal, e tem pendente ainda de julgam ento na nossa Corte Suprema um pedido de
afastamento da Presidência da Câmara e do seu rnandato parlamenta r, pela acusação de utilizar
n1anobras ilicitas para obstar as investigaçõ es que contra ele são realizadas. 22 Segundo noticiado
pela grande imprensa, vem utilizando esforços incomensur áveis, por muitos parlamenta res
questionado s, para procrastina r escancarada mente seu processo de cassação, ao 11:1esn1.o tempo que,
para a persecução única dos seus objetivos pessoais, utiliza ao máximo todos os meios de que
disp õe para agilizar o presente processo de impeachme nt.
E p or que tudo fa z, o Sr. Presidente, para agilizar o processame nto do impeachme nt
da Sra. Presidenta? Por que, em decisão sabiamente revis ta por decisão do STF, havia estabelecido
normas estabeleced oras de um rito sumaríssim o para a cassação do mandato da Chefe do
Executivo, com ab soluta violação à nossa Constituiçã o, às nossas leis e à própria jurisprudên cia
consolidada ? Seria apenas por cultivar as soluções breves, cultivo que, aliás, não dem on stra quando
se trata do seu próprio processo de cassação?

A explicação é simples. Vinga-se, por m eio deste processo de impeachme nt, por
não ter conseguido vergar as convicções da Sra. Presidenta da República na linha de evitar, com os
vo tos da bancada do seu partido, o início do seu processo de cassação. Vinga-se e amplia, a cada
dia, por meio deste processo de impeachme nt, uma cortina de fumaça sobre a sua delicada situação
penal, valendo-se da frágil e retórica denúncia que acusa indevidame nte a Sra. Chefe do Executivo

22 E m 03 de m arço de 2016, o Plenário do Supremo Tribwul Federal recebeu a denúncia apresentada
pelo ProcuradorGeral da República, no s auto s do Inq 3983 / DF, passando o Presidente da Câmara, Deputado E duardo Consentino da
Cunha, a ser réu em ação penal, sob acusação da prática dos crimes de corrupção passiva e lavage m de dinheiro
.
Disponível em :
http:// \\\\\Y.stf.jus. h r I portal/proces so / ,·crProccssoT cx to.asp?id=-1! l 126 ~H& tipo. \pp= R" I"! . . _-\ cessado em: 02 de abril
de 2016.
N o mesmo dia, o D ep. Eduardo Cw1ha também foi denunciado pelo PGR no âmbito do Inq 4146 / DF, referentemen te
à
acusação
de
recebimento
de
prop111a
em
conta s
na
SLúça
D ispo1úvel
em :http: //\nnY I. fo lha.uol. com .hr / podcr / 'l() 16 / fl:) / 1--+6-+65-cunh a-c-dcnunciad o-na -hl\·a -jato por-rcccl >c r proptna
em-contas-na- suica.shtml. _\cessado em: 02 de abril de 2016.
O D eputado é inves tigado, ain da, no âmbi to de um terceiro inquérito, cuja abertura foi autorizada pelo ST F em 07 de
março de 2016, o qual apura possíveis irregularidade s em consórcio das empresas Odebrecht, Q _-\S e Carioca Christiani
N ielsen E ngenharia Dispo1Úvel em: http: //gl.globo.co m / politica / opcracao-Ln·a-tato / noticia / 2()J(>/!l.) stf-autoriza
tcrcciro-inquc rito-para-im·c stigar-cunha-n a-laYa-jato.ht ml. _\cessado em: 02 de abril de 2016.
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de ter cometido não verdadeiros " crimes de responsabil idade", mas apenas supostas irregularidades
contábeis que, de fato e de direito, nunca vieram a ocorrer. Vinga-se, amplia a cortina de fumaça
pela qual pretende jogar nas sombras do esquecimen to público suas próprias investigaçõ es, e se
empenha ao máxirno no desenvolvim ento deste processo de impeachme nt, na busca por fa zer
nascer com a maior rapidez possível, mesmo que ao arrepio da Constituiçã o e das leis, um novo
governo que imagina possa vir atender aos seus desej os, naquilo em que o atual governo o frustrou,
ou seja, na busca da sua própria salvação parlatnenta r e criminal.

()

Desse modo, ao julgar como a abertura deste processo de impeachme nt, o Sr.
Presidente da Câmara, Deputado E duardo Cunha, apenas objetivou a garantia da impunidade para
si próprio, às custas de penalidade indevida a ser impos ta a outrem., pouco importando para ele as
consequênc ias de tal gesto para o Estado de Direito, para a Democraci a brasileira, para as eventuais
tensões sociais decorrentes do seu ato e para um senso 111.aior e universal de justiça. Foi isto o que
o moveu e o que ainda continua a movê-lo até hoje.
Nestes dias, aliás, novamente , com renovado despudor ético, voltou a abdicar da
posição estrutural de neutralidad e e de imparcialid ade próprias de um condutor de um processo de
impeachme nt de uma Chefe de Es tado e de Governo. Publicamen te deixou-se fotografar pela
imprensa em posição de destaque, em ato público de rompiment o do seu partido (PMDB) com o
atual governo, conclamand o, aos sorrisos e comemoran do de forma nada contida, uma possível
marcha partidária de seus correligioná rios na busca da destituição da atual Presidenta da República.
De forma ainda mais grave: conforme amplament e divulgado pela grande imprensa,
o Presidente irá "romper com a tradição de imparcialid ade", que exige que ele não profira voto,
para que possa também declarar seu voto sobre o procedimen to em curso. Mais, o Sr. E duardo
Cunha tem feito sistematica mente reuniões com sua equipe técnica e com membros da própria
oposição para montar artimanhas ("arapucas" 2' ) no procedimen to com a finalidade de prejudicar a
Exma. Senhora Presidenta, discutindo inclusive a possibilidad e de alteração da ordem de votação,

23 Folha de São Paulo. "Ctmha vai votar no impeadmm1t e rito terá 'arapuca s"'. N
otícia veiculada pela Folba de S. Paulo,
3
de
abril
de
2016 ,
p.
_\-4,
na
edição
Impressa.
Disponível
em:
ht tp: // \\\\\\·1. folha.uol.com .br / poder/:~() 1ó/ 0-1- / 1-:'iót\H 1-cunha -rompc-tradic ao-dc-ncut ralidadc - dc - car~o - c - n>t <t
no-impcac!H ncnuhtml. .\cessado em: 03 de abril de 2016.
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além de avaliar a possibilidade de uma inusitada votação num dorn.ingo, tudo com a finalidade de
constranger parlamentares favoráveis à mandatária da Nação.
Sem dúvida, um condutor "nada imparcial" para urn processo que discute um
rnandato de uma Chefe de Estado e de Governo legiti.t11amente eleita pelo povo do seu país.
Aliás, como já se disse e nunca será tarde para recordar: "ninguém julga tão mal
como os que pensam itnpropriamen té4 .
Feito estes breves parêntesis que apenas objetivaram a mera contextualização de
todo o ocorrido, cumpre que voltemos, de Ít11ediato, à marcha concreta dos fatos que
demonstrarão , em detalhes e às claras, a manifesta ocorrência do desvio de poder na abertura e
no processament o do presente processo de itnpeachment. Desvio de poder que, por óbvio, o
macula como um verdadeiro pecado original do qual ele jamais se libertará, seja do ponto de vista
jurídico, seja do ponto de vista histórico.
Deveras, o Presidente da Câmara Eduardo Cunha, ao perceber o agravamento de
sua situação diante da opinião pública, após sucessivas notícias que apresentavam fortes indícios
sobre sua participação em um sofisticado esquema de corrupção e beneficiament o de propit1a em
contas na Suíça, buscou equilibrar-se, ora jogando com os setores da oposição, ora tentando, sem
êxito, coagir o governo. Com a oposição - que desde o momento seguinte à vitória eleitoral de
Dilma Rousseff buscava de todas as formas questionar a legiti.tnidade do mandato presidencial -,
acenava com a possibilidade de desencadear um processo de itnpeachment em troca da não
cassação do seu mandato. Para o governo, enviava recados de que só não abriria o processo de
Ít11peachment se houvesse uma clara garantia de que o processo de cassação do seu mandato não
seria aberto. "Ego in p01111 1/aiJigo'"', era o revelado modo de agir da autoridade parlamentar maior
da Câmara dos Deputados, naquele momento.

2

~

2s

"l\To11ej11rlge so IIJJYJJig as those 111Óo thiuk amú/' (POPE, _-\Esposa de Bath).
'Nm>ego 110 porto"
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Desse modo, passou a valer-se, despudorad amente, do processo de impeachn1.e nt
da Sra. Presidenta como verdadeira " tábua de salvaçào", conforme retratado amplament e pela
grande mídia:
IlviPEr\.CH MENT É 'TÁBUA DE SALVAÇAO ' "DE EDUARDO
CUNHA"
Brasília, 10/ 10/ 2015- O presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PI'viDBRJ), tem o cronograma do processo de impeachmen t da presidente Dilma
Rousseff como sua 'tábua de salvação' contra a ameaça de cassação do
mandato diante das denúncias envolvendo contas na Suíça em nome dele
e de parentes. Por isso, Cunha dá sinais de que não vai ceder à pressão da
oposição, que quer ver o processo de impediment o instaurado até o flm
do mês, diante do enfraquecim ento da presidente. (em anexo)2r,
Nesse sinistro jogo pendular, ele precisava de garantias da oposiçào, no sentido de
que, caso viesse a abrir um processo de impeachme nt contra a Sra . Presidenta da República, teria
um efetivo "salvo conduto" em relaçào ao prosseguim ento regular do seu mandato. E le próprio,
com a habitual transparênc ia com que habitualme nte revela seu modm operandi verbalizou a líderes
oposicionis tas, sem qualquer constrangim ento:
"Se eu derrubo Dilma agora, no dia seguinte, voces é que vão me
derrubar"
E m reunião realizada na manhã desta terça-feira (13) na residência oficial
da Câmara, o presidente da Casa, deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ),
foi direto com os lideres da oposição: "Se eu den-ubo Dilma agora, no dia
seguinte, vocês é que vão me derrubar", disse.
Na conversa pela manhã, Cunha ainda demonstrava desconforto em
relação a nota da oposição, divulgada no último sábado, que defendia sua
saída, mesmo o texto tendo sido negociado com ele. Em conversas mais
reservadas, Cunha quer garantias de que conseguirá preservar o seu
mandato. Alguns partidos da oposição sinalizam que podem tentar
segurar un1 processo de cassação contra o presidente da Câmara dentro
do Conselho de Ética. Mesmo assim, no PSDB, a avaliação é de que
Cunha ainda pode fazer um acordo com o governo, caso perceba que não

26 Dispotúvel

em: https: /1 \\"\\"\\".aebroad cast\\"eb.com .br / Político / Dcfault.aopx
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haverá os 342 votos necessários para abrir um processo de impeachment
da presidente Dilma Rousseff." 27
O quadro, todavia, a cada dia mais se agravava em relação ao Sr. Presidente da
Câmara, Deputado Eduardo Cunha. Novos fatos surgian1 a cada instante, revelando seu provável
envolvimen to em outros ilícitos. A Procurador ia-Geral da República determinou a abertura de
novo inquérito para investigá-lo . A resposta veio de imediato, sempre relacionand o, de algt.an
modo, as investigaçõ es a que estava submetida a abertura de um processo de impeachme nt contra
a Presidenta da República:
"Trata-se de uma clara persegtuçã o movida pelo procurador- geral da
República. É muito estranha essa aceleração de procedimentos às
vésperas da divulgação de decisões sobre pedidos de abertura de processo
de impeachment, procurando desqualificar eventuais decisões, seja de
aceitação ou de rejeição, do presidente da Câmara."2R
Colocando- se na condição de vítima de um absurdo conluio entre a Procurador iaGeral da República e o governo federal, buscava justificativa s para desviar o olhar da opinião
pública das pesadas acusações que lhe eram dirigidas. Atacava pessoalmen te, na sua defesa, a
própria pessoa do Sr. Procurador -Geral da República:
"O presidente volta a formular as perguntas que não querem calar: onde
estão as demais denúncias? Cadê os dados dos demais investigados?
Como es tão os demais inquéritos? Por que o PGR tem essa obstinação
pelo presidente da Câmara, agora, covardemente, extensiva a sua família?"
Mas o jogo do impeachme nt como "tábua de salvação" ainda naquele momento
continuava, sem interrupção . O flerte do Sr. Presidente da Câmara com as bancadas oposicionis tas
continuava a correr, na medida em que fazia a abertura do processo de cassação contra a Sra.
Presidenta da República continuar pairando no ar, como uma ameaça. Não escondendo suas
intenções, revelou publicamen te que atenderia a pedido da oposição e gentilmente postergaria a

27

Gl. "Se derrubo Dilma, no dia seguinte vocês me derrubam, diz Cunha à oposição". Disporúvel em:
h ttp : // '!! l.globo.com / poli ti c a / blog / bl o~-do - camarotti / post I sc-derrubo-di lma -no-di:t-sq!uin te Yoccs me dcrru lJam
diz-cunha-op osicao.h tml. ~-\ce ss ado en"l: 31 de março de 2016. (em anexo)
28 Câmara N
otícias. " ~-\ ssess ori a da Presidência da Câmara divulga nota sobre denúncias contra Cw"lha". Disponível
em: h t tp: // w\\W2 . camara.lcg. b r/camara n oti c i a~;/ n o ticia~;/ PO J J TI C. \ / ..J.98.1 10-. \SS J~SSORI. \-D . \PR I ·:SI[) 1·:'\ C! .\
D.\ -C.\\L\R.\-D I\TLC-;_\-'\ OT\-SOBRE -DE'\L''\CI. \S-CO'\TR.\ -CL' '\11.\.html. ~-\ c essa do em: 31 de m arço
de 2016. (em anexo)
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análise de denúncia por crime de responsabil idade originahnen te apresentada por cidadãos a ela
vinculados, para que pudesse ser esta "aditada" com novos fatos novos que poderiam robustecê-

1a 29 .
Contudo, com o agravament o ainda maior da sua situação, a tática desenvolvid a
pelo Sr. Presidente da Câmara veio a esgotar-se defmitivarn ente. Após dar respostas inconsisten tes
às novas denúncias e ser tragado por outras evidências incontestáv eis da existência de contas
secretas em bancos suíços que beneficiava m a si e a seus familiares, o Sr. Presidente da Câmara dos
Deputados, teve de amargar o fnn do seu n1.aquiavélico "jogo pendular".

Já

não dispunha de

nenhum porto seguro para continuar navegando. O tempo de indefmição quanto a tomada de
qualquer posição em relação à abertura do processo de impeachme nt chegara ao seu fnn . .As
bancadas parlamenta res de oposição, após constrangim entos públicos gerados pela negociação em
que buscava convencer o Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, E duardo Cunha, de que teria
um "salvo-cond uto" quanto à sua cassação caso viesse a abrir o processo de impeachme nt,
assumiram uma nova conduta. Em face do desgaste público pelo qual passavam por incentivare m
essa torpe barganha, líderes oposicionis tas foram compelidos pelas circunstânc ias a anunciar que
passavam a defender o afastamento do Deputado E duardo Cunha . Assim, de fato, noticiou a
grande imprensa:
"Op osição pede afastamento de Eduardo Cunha
E m nota conjunta, os partidos de oposição defenderam neste sábado o
afastamento de Eduardo Cunha do cargo de presidente da Câmara.
Assinam o documento os líderes Carlos Sampaio (PSDB), lAendonça
Filho (DEM), Arthur Maia (Solidariedad e), Rubens Bueno (PPS),
Fernando Bezerra Filho (PSB) e Bruno .Araújo (bancada da minoria) . .A
despeito do revés, Cunha reaftrmou que nào cogita renunciar ou pedir
licença do cargo.
Com a nota deste sábado, o bloco da oposição rompe a aliança tática que
mantinha com Cunha. O deputado era preserva do de ataques, na
expectativa de que despachasse na próxima terça-feira o pedido de
29

".-'l.s oposições m e procuraram pedindo que não analisasse o do Hélio Bicudo, porque está sendo feito um aditamento,
e em fw1ção disso, vou respeitar." Câmara No tícia s. "Cunha: liminar do STF não muda papel do presidente da Câmara
no
pedido
de
impeachment ".
Disponivel
em :
http: I I \\"\\'W2.camara .lcg. brlcamaranoti cia:; l raclio l m.atcrias i R. \D I().\ G J ~:\:C!.\ I ..J.<JH(l..J.fl-CL' :\: r r. \ -1J :\ll :\:.\R-!)()STF-:\:. \0-:\IL'D.\-P .\PJ ~L-DO-PRJ ·:SJDE:\:TE-D. \-C. \:\L \R.\-:\:( )-Pl ·] )IDO DI :-!:\IP I ~:\C f f:\li ·Sl.html.
.\ cessado em: 31 de março de 2016 (em anexo) .
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abertura de processo de impeachmen t contra Dilma Rousseff, formulado
pelos juristas Hélio Bicudo e Nliguel Reale Júnior.
O apoio da oposição à permanência de Cunha no comando da Câmara
ruiu nesta sexta-feira, depois que ganharam o no ticiário detalhes sobre as
contas que o presidente da Câmara dizia não possuir na Suíça. Conforme
noticiado aqui, a articulação do desembarqu e começou a ser discutida já
na noite passada.

A oposição decidiu se mexer porque as novidad es tornaram insustentável
o apoio a Cunha, ainda que velado. Revelaram-se dados sobre a origem
da propina recebida por Cunha, sobre o corruptor, sobre o intermediári o
dos repasses, sobre o banco em que foram feito s os depósitos e sobre a
utilização que o deputado e sua família fizeram do dinheiro de má origem.
Diante da precariedade da situação de Cunh a, até aliados mais próximos
do deputado sugerem que ele negocie o afastamento da presidência em
troca da preservação do mandato. Algo semelhante ao que fez, em 2007,
o senador Renan Calheiros. P or ora, Cunha se recusa a abrir esse tipo de
negociação. Vai abaixo a íntegra da nota dos líderes das legendas
oposicionista s:
Sobre as denúncias contra o deputado E duardo Cunha, noticiadas pela
imprensa, os partidos de oposição (PSDB, Solidariedad e, PSB, DEM, PPS
e lVlinoria), através de seus líderes Carlos Sampaio, .A rthur Maia, Fernando
Bezerra Filho, Mendonça Filho, Rubens Bueno e Bruno Araújo,
defendem o seu afastamento do cargo de presidente, até mesmo para que
ele possa exercer, de forma adequada, o seu direito constitucion al à ampla
defesa" .

.Agora, diante da posição das bancadas oposicionis tas, a não abertura do processo
de cassação do n1.andato do Presidente Eduardo Cunha só dependeria da posição dos parlamentar es
alinhados com o governo. Segundo os cálculos evidenciava m, os votos dos três parlamentar es
petistas que integravam o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados passavam a ser decisivos
para a tomada desta decisão.
Por isso, muitos dias antes desta reuruao em que seria decidida a abertura do
processo de cassação do mandato parlamenta r do Deputado Eduardo Cunha, o Presidente da
Câmara não teve nenhum pudor em enviar alguns emissários ao governo para afirmar que

caso o governo não "centraliza sse" a bancada do PT para somar seus votos contra a
abertura do seu processo de cassação, ele promoveri a a imediata abertura do processo de
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impeachmen t proposto por cidadãos vinculados à oposição, como vingança e retaliação.

A esse respeito no ticiou a revista !Jto É:
"Na quinta-feira 26 [de novembro] , Cunha u sou interlocutores para enviar
ao governo o seguinte recado: ou terá a garantia dos votos dos três petistas
do Conselho de É tica em seu favor, ou colocará o pedido de
impeachment contra a presidente Dilma Rousseff para ser apreciado p elo
plenário da Câmara." 311

Com o em um édito real ab solutista, anunciava-se, assim, de público, o " desvio de
poder" que poderia ser praticado, caso a Sra. Presidenta da República, o seu governo e o seu
partido, não cedessem à explícita chantagem do Presidente da Câmara dos Deputados.
As p áginas dos jornais do dia em que o Conselho de É tica se preparava para votar
o parecer preliminar que visava a dar sequência ao processo por quebra de decoro parlam entar
contra E duardo Cunha também proclam avam em alto e b om som a torpe ameaça:
" CUNHA VINCULA IMPEACHM ENT A VOTO DE PETISTAS
Brasília, 1/12/2015 - O presidente da Câmara, Eduardo Cunha
(PMDB-RJ), deu indicações ao Planalto de que, se os três petistas
que integram o Conselho de Ética da Casa votarem pela abertura
do processo por quebra de decoro, ele vai retaliar e dar
prosseguimen to a pedidos de impeachment da presidente Dilma
Rousseff. (... )
Hoje, o Conselho de Ética se reúne para decidir se instaura ou não
o processo contra Cunha. Os deputados petistas Valmir Prascidelli
(SP), Zé Geraldo (PA) e Léo de Brito (AC), representantes do
partido no colegiado, têm alegado ao Planalto que enfrentam
dificuldades em suas bases para votar a favor do peemedebista. Mas
vão rediscutir o posicionamen to pela manhã, antes da sessão.
Se os petistas atenderem ao pedido de Cunha, ele já informou a
interlocutores da presidente que segura o impeachment. "Está nas
mãos deles . Tudo depende do comportamen to do PT", teria dito
Cunha, segundo interlocutores da presidente.

10I sto

http:
2016.

É . "O vale tudo de Ctmha". DisponÍvel em:
h\'\Y\\·.i~toe.com.hr /re portagcn ~;/..J.-.J.l6-J.-J. 0+\'.\LL+TL'D O+DE+CL'l\1 !.\ . _-\cessado em: 03 de abril de
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Aliados do presidente da Câmara dizem que ele tem garantidos até
agora nove dos 11 votos de que precisa no Conselho de Ética. Os
três votos do PT são, portanto, considerado s fundamenta is para ele
se livrar do processo de cassação.
Após ter seu nome envolvido em mais um esquema de suposto
recebiment o de propina, Cunha decidiu ontem prorrogar duas CPis
que constrange m o governo, a do BNDES e a dos Fundos de
Pensão. Cunha disse a aliados que definirá hoje o prazo para
prorrogação das comissões.
'Conspiraçã o'
Ontem, o peemedebi sta almoçou com o presidente em exercício,
Michel Temer, no Palácio do Jaburu. Mais uma vez, se queixou do
que classifica como uma "armação" do Planalto e do procuradorgeral da República, Rodrigo J anot, contra ele. O presidente da
Câmara se referia a papéis recolhidos pelos investigado res da
Procurador ia-Geral da República que apontariam suposto
pagamento de R$ 45 milhões em propina ao deputado, para alterar
uma medida provisória que beneficiaria o banco BTG Pactuai, de
André Esteves.
O banqueiro foi preso na quarta-feira passada por suspeita de tentar
atrapalhar as investigaçõ es da Lava Jato. Cunha, que nega ter
recebido vantagens indevidas, disse que suas emendas foram
contrárias aos interesses do banco e apresentou a Temer, durante o
almoço, os documento s em sua defesa. Ele chamou essa nova
denúncia contra ele de "conspiraçã o", que teria o "dedo do
governo" e, nesse caso, considera que, além de J anot, o ministro da
Justiça, José Eduardo Cardozo, teria responsabil idades no
episódio.
De acordo com o material colhido pelos investigado res da Lava
Jato, depois que "tudo deu certo", Cunha e o banqueiro, entre
outros, participaram de um jantar de comemoraç ão. O objetivo
descrito no texto da MP era enquadrar as instituições em regras
internacion ais mais rígidas e prepará-las para enfrentar a cnse
econômica de 2008. (Tânia Monteiro, lsadora Peron, Daniel
Carvalho e Igor Gadelha, colaborou Daiene Cardoso )"31

·11Estadão.

"Cunha
vincula
impeachment
a
voto
de
petistas ".
Dispo1úvel
h ttp: // politica.cs tad;w.com. br / noticias / gcral,cunha-Yincula -impcachmcn t-a-\·oto-dc-pctistas-- imp-, I fi( 1-l(lC)fi#
•-\ cessado em: 03 de abril de 2016.
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ANÁLISE POLÍTIC A: CHANTA GENS, CHANTA GENS

( ...)
Cunha não esconde de sua tropa de choque que retaliará a
president e Dilma Rousseff e decidirá pela abertura de processo de
impeachm ent da chefe do governo se os três deputado s do PT no
Conselho de Ética votarem a favor da abertura do processo de perda
de mandato. O president e da Câmara é acusado pelo PSOL e pela
Rede de ter mentido à CPI da Petrobras , quando disse não ter
contas bancárias na Suíça. De lá para cá a situação de Cunha
piorou. A Polícia Federal encontrou com o chefe de gabinete do exlíder do governo no Senado Delcídio Amaral (os dois presos)
anotações segundo as quais Cunha teria recebido R$ 45 milhões
para alterar uma medida provisória e facilitar a vida do Banco BTG,
de André Esteves (também preso).

( ... )"32

"Cunha ameaça impeachm ent, e petistas discutem salvá-lo

( ... )
Segundo interlocut ores de Cunha, ele não descarta a possibilid ade
de acatar um pedido de impedime nto da president e se os petistas
votarem contra ele.
Temer, por sua vez, afirmou que "evitou a história de
impeachm ent" no almoço. Cunha também nega ter discutido o
tema.
Em conversas reservada s, o president e da Câmara acusou o
Planalto de estar por trás da acusação de que ele teria recebido R$
45 milhões do BTG Pactuai para incluir mudança em uma medida
provisória . Voltou a dizer que foi tudo "armação ".
O placar no Conselho de Ética, que se reúne nesta terça (1°), tem
grande chance de ser apertado. Caberá aos 21 integrante s do

>2 Dispo1Úvel em: https:1/w\\·w.aeb roadcast\Yc b.com.h r / Politico / Dcfault.aspx
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colegiado dizer se há ou não indícios mínimos para prosseguir com
o processo contra o peemedebis ta.
O relatório de Fausto Pinato (PRB-SP) é pela continuidad e do
processo. O PT tem três integrantes titulares no Conselho, votos
considerad os cruciais para pender a balança para um dos lados ."33

Diante da gravidade das acusações que atingem o Sr. Presiden te da Câmara,
E duardo Cunha, a Sra. Presidenta da República Dih11a R ousseff n ão fez, naturalmen te, n enhuma
ges tão p ara que o seu partido e os d eputados que o r epresentava m n o Conselho de É tica vo tassem
a favor da im oral e p ouco republicana intenção do Presidente da Câmara . .A prop os ta, reves tida da
condição de uma verdadeira chantagem , era, para qualquer governan te h onrado, inaceitável. E
mesmo sabendo dos tormentos que seguiriam a abertura do pro cesso de impeachme nt, pelo
aproveitam ento retórico que dele fariam setores da oposição que nunca se conformara m com a
derro ta n as urnas, a p o sição da Sra. Presidenta da República foi firme e inabalável. E ntendeu que
um governo que se curva a chantagens, n ão h onra os votos que demo craticament e recebeu .
N o dia 2 de dezembro d e 2015, o Sr. Presidente da Câmara, Deputado E duardo
Cunha, veio a cumprir a sua ameaça imoral. L ogo ap ós os n obres D eputados p etistas Zé G eraldo ,
Leo d e Britto e V almir Prascidelli, integrantes do Con selho d e É tica, manifes tarem de público, em
n om e do seu p artido (PT), o seu firme prop ósito de vo tar favoravelm ente a instauração de pro cesso
na Comissão d e É tica co ntra o Presidente E duardo Cunha , o Presidente da Câm ara, sem m esm o
mascarar ou dissimular suas intenções, v eio a aceitar parciah11en te a denúncia o fertada por cidadãos
vinculados a setores op osicionistas contra a Presidenta da República, em clamoros o desvio da sua
comp etência legal.

.A Ílnprensa retratou fiehnente o o corrido , utilizando tex tuahnente os termo s
" retaliação" e "chantage1n" :
"CUNHA RETALIA PT E ACATA PEDIDO D E IMPEACH MENT
CONTRA DILMA O presidente da Câmara, E duardo Cunha (PlviDBFolha de São Paulo. "Cunha ameaça impeachment , e petistas discutem salvá-lo ". Dispo1úvel em:
http: // w\n\·l .folha .uol.com.hr / podcr/ 2() I "5 / 12 / 1-1321.1-cunh a-amcaca-imp cachmcnt -c-pcti'ta'-di' cutcm-'ah-a lo.shtmJ. ~-\ cessa d o em : 01 de abril de 2016
33
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RJ), aceitou pedido de impeachm ent contra a presidente Dilma Rousseff
(PT). E le chantageava o Planalto, apontando que acataria a solicitação
protocolad a pelos advogados H élio Bicudo, Miguel Reale Jr. e Janaína
Paschoal caso os deputados do PT o Conselho de É tica da Câmara
decidissem autorizar seu processo de cassação, o que ocorreu nesta
quarta . Cunha é acusado de m entir sobre contas na Suíça. (... )"34

"CUNHA PE RDE APO IO D O PT E ACEITA IMPEACI-IMENT;
DILMA SE DIZ IN DIGNAD A Decisão foi tomada logo após partido
anunoar que votaria contra o presidente da Câmara no Conselh o de
É tica. " 35

"ED UARDO CUNHI\ AUTORIZ A ABRIR PROCESS O D E
IMPEACI-IMENT DE DILMA O presidente da Câmara, E duardo
Cunha, informou nesta quarta-feira (2) que autorizou a abertura do
processo de impeachm ent da presidente Dilma Rousseff. O peemedebi sta
afirmou que, dos sete pedidos de afastamen to que ainda estavam
aguardand o sua análise, ele deu andamento ao requerimento formulado
pelos juristas Hélio Bicudo e Tvfiguel Reale Júnior. (... ) Cassação no
Conselho de É tica - O despacho do peemedebista autorizand o a abertura
do impeachm ent ocorreu no mesmo dia em que a bancada do PT na
Câmara anunciou que vai votar pela continuida de do processo de cassação
de Cunha no Conselho de É tica. Ao longo do dia, Cunha consultou
aliados sobre a p ossibilidad e de abrir o processo de afastamen to da
presidente da República. À tarde, ele tratou do assunto, em seu gabinete,
com deputados de PP, PSC, PMDB, D EM, PR e SD. Segundo
parlament ares ouvidos pelo G 1, Cunha queria checar se teria apoio dos
partidos caso decidisse autorizar o imp eachment. Nos bastidores, aliados
do presidente da Câmara mandavam recados ao Palácio do Planalto de
que ele iria deflagrar o processo de afastamen to da presidente se o
Conselho de Ética desse andamento ao processo de quebra de decoro
parlament ar que pode cassar o mandato dele."36

"O BRASIL À IVIERCÊ DE UM CHANTA GISTA

l-IFolha de S. P aulo. Disponível n a versão irnpressa de 3 de dezembro de 2015.
de S. Paulo. Disponível na versão impressa de 3 de dezembro de 2015 .
.ló G 1. "Eduardo Cunha autoriza abrir processo de impeachme
nt ele Dilma". Dispotúvel em :
http: I 1 g l .gloho.com / politica / noticia / 2(1[.) I 1') I cduardo -cunha-info nna-quc-au torizou-pro cc''o-dc-im
pcachmcnt dc-dilma.ht ml . _-\.cessado em: 01 de abril de 2016.
35Estado
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A decisão de E duardo Cunha de dar encaminhamen to ao pedido de
impeachment contra a presidente Dilma é urn ato gravíssimo que poderá
mergulhar o País numa convulsào política e grave crise institucional.
Trata-se de um ato de aventura e irresponsabilida de p olítica, um ato de
chantagem
consumada
e
de
vingança.
Nesse
contexto,
independentem ente das razões que possam ou nào fundamen tar tal
pedido, o processo nasce contaminado pela marca do golpe político. Não
é um ato que nasce de uma decisào fu ndada no bo m senso, na prudência
que todo líder político deve ter. Bastou o PT decidir que se posicionaria
favorav elmente à continuidade do processo de cassação de Cunha n o
Conselho de É tica para que o ato de vendeta p olítica fosse desencadeado,
desnudando à luz do dia a chantagem que vinha sendo urdida nos
bastidores . OPTe o governo têm sua respo nsabilidade em tudo isso, pois
foram longe demais na aceitaçào dessa chantagem. O problema agora se
coloca no seguinte terreno: qual será a conduta dos partidos,
principalmente da oposiçào, m ediante o en caminham ento de um
processo de impeachment de uma pessoa sem legitirn.idade e de uma
decisào movida pela chantagem e pela vingança? Se esse encaminhamen to
prosperar, abrir-se-á um grave precedente para o futuro do País e a
própria legitimidade democrática do processo político estará em risco. O
sistema p olítico como um todo e a oposição em particular estarào
colocando em jogo o seu futuro político imediato e m ediato. Mas nào é
só isto: os partidos e os lideres estarào colocando em jogo as suas histórias
e as suas biografia s. Es tarão colocando ern jogo a sua dignidade em face
de um ato de aventura e de irresponsabilida de de um político que não tem
nenhum escrúpulo. Se a oposiçào nào se pronunciar com urgência, o País
terá pela frente m eses torrnentosos . .!VIeses de incerteza p olítica e de
agravam ento da crise econômica e social. Esse processo de impeachment,
tal como foi encaminhado e dada a gravidade de sua co ntam.inaçào, tem
tudo para provocar muita s perdas e nenhum ganh o."·' '

Aliás, se dúvidas ainda pudessem existir em relação à real finalidade que informou
o ato decisório de recebin1.ento da denúncia pelo Presidente da Câmara, Deputado E duardo Cunha,
estas teriam sido elucidadas por um dos próprios subscritores desta mesma denúncia, o ilustre
jurista e ex- Ministro da Justiça do Governo Fernando Henrique Cardoso, Dr. i\'Iiguel Reale Jr.,
comentando com absoluta transparência o ocorrido, referindo-se à conduta do Sr. Presidente da

37

Estadào. "O Bra sil à m ercê de um chantagista" . Dispo1Úvel em:
http:! / w\nY.cstadao.com .br / noticias / gc raLo-brasil-a-mcr ce-dc-um-clu ntag1sta. l Rll5R-f!l . ~\cess ado em: 01 de abril de
2016.
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Câtnara, E duardo Cunha, declarou, em alto em bom som a órgãos de imprensa: "foi chantagem

explícita"1R.
Tais p alavras, vindas de um dos próprios subscritores da denúncia parcialmente
acolhida, provam cabalmente a afirmação ora sustentada. E m boa linguagetn. jurídica a expressão

"foi chantagem explícita" p ode ser traduzida, sem qualquer contestação, por: "foi desvio de
poder explícito". A final que outro nome jurídico se p oderia dar a um ato de autoridade pública
que chantageia outra para a obtenção de uma certa conduta, e depois, ao nã o ser atendida, cumpre
a sua ameaça editando um ato jurídico que a desfavorece? "Desvio de poder" é o n ome apontado
em toda a doutrina jurídica universal e brasileira para qualificar uma tal conduta, sem qualquer
discrepância jurisprudencial. E, curiosam ente, o diagnóstico final e definitivo foi ditado por um
dos próprios autores da denúncia parcialrnente acolhida pelo Presidente E duardo Cunha.
Dúvidas não p oden1 exis tir, assim, de que o Sr. Presidente da Câm ara, Deputado
E duardo Cunha, valeu-se escancaradam ente da sua competência presidencial para tentar
inviabilizar a apuração de seus próprios desvios éticos, chantagear aqueles que, em tese, po deriam
fazer com que se livrasse de uma possível cassação de mandato e promover uma induvidosa
vingança política. E repita-se mais uma vez: uma tal prática de um ato jurídico tem nome certo:
" d esv10
. d e po d er 11 ou "d esv1o
. d e fimalid a d e " .
E m seus ensinamentos, o festejado administrativis ta fra ncês A ndré de Laubadere
define desvio de p oder:
" Há desvio de poder quando uma autoridade administrativa cumpre um
ato de sua co mp etência mas em vista de fim diverso daquele para o qual
o ato poderia legalmen te ser cumprido."19

De acordo com Celso A ntônio Bandeira de Mello, a mais grave das espéc1es de
desvio de poder é aquela em que "o agente busca uma finalidade alheia ao interesse público. Isto

3R Estadão. "'Cunha não
fez mais do que a obrigação', diz Bicudo sobre acolhimento do pedido de impeachment".
Dispotúvel em:
http: I 1 poli tica.cstadao.com.. h r I noticias / geral cunha -na o- fcz-mais-do-q uc-a -obri1!aclo--diz-1licud<>-S<> l>rcacolhimcnto-dc-p cdido-dc-impcac hmcnt I 00(1(1003663 . •-\cessado em: 01 de abril de 2016 .
.l 9L -\.UB_-\DERE apud B_ N D E IR..-\ D E i\IELLO, Celso _-\ntônio, O D w;io de Poder. Revista de Direito
.-\dministrativo,
172:1-19, abr. / jun. 1988, Rio de Janeiro. p. 6
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sucede ao pretender usar de seus poderes para prejudicar um ininugo ou para beneficiar a si próprio
ou arnigo". O autor prossegue citando a doutrina clássica de Jean Rivero: "O caso n1.ais evidente
de desvio de poder é a perseguição pelo autor do ato de um fim estranho ao interesse geral:
satisfação de uma ininuzade pessoal, paixão política ou ideológica" 4n.
E a conclusão jurídica, ditada pela doutrina e pela jurisprudên cia é clara: onde há

desvio de poder há ilegalidade , e onde há ilegalidade há nulidade. O presente processo de
impeachm ent teve no seu ato inaugural uma manifesta ilegalidade . Todos os seus atos
posteriore s são, por conseguin te, completam ente viciados. São nulos de pleno direito.
O Sr. Presidente da Câmara, ao perseguir interesses próprios, rasgou a nossa
Constituiçã o, deturpou o exercício da sua competênci a legal, com o único objetivo de evitar que
seu mandato viesse a ser cassado, em razão da acusação quebra de decoro parlamenta r que lhe é
dirigida. Chantageia e se vinga da Sra. Presidenta da República, colhendo pretextos oposicionis tas
absolutame nte infundados e retóricos para poder abrir um processo de impeachme nt. Com ele,
além da vingança e da demonstraç ão da sua força e ousadia para os seus pares que podem vir a
julgá-lo, busca tirar o foco m.idiático e da opinião pública em relação a seus próprios desmandos e
tenta construir o nascimento de um novo governo que poderia ser, talvez, um auxiliar incondicion al
na manutençã o do seu mandato e na busca da obstrução das investigaçõ es que em seu desfavor
vem sendo feitas com absoluta autonomia pela Polícia Federal e pelo Ministério Público, dos quais,
aliás, tanto se queL'i:a.
Cumpre lembrar, ainda, que esta decisão de abertura do processo de impeaclune nt,
inteirament e viciada pelo desvio de poder, é apenas o cume de uma grande montanha de ações
marcadas por condutas impróprias destinadas a chantagear e golpear o governo da Sra. Presidenta
Dilma Rousseff, na busca dos mesmos propósitos espúrios . A bem da verdade, desde que assunuu
a Presidência da Câmara, o Sr. Presidente da Câmara, Eduardo Cunha, tudo fez para atingir as
condições de governabili dade da Presidente Dilma Rousseff, favorecend o o crescimento da crise

4

o B"\1'\JDEIR:\ DE MELLO, op. cit., p. 407.
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politica e econômica do país, agindo de forma irresponsáv el em relação aos interesses públicos da
nação e com claro desvio de poder.
A pergunta que não quer calar é: por que agiu assim? Por mera disputa politica,
plenamente absorvível nos marcos de uma sociedade democrática ? Apesar de pertencer a um
partido politico que compõe o governo e que tem o Vice-Presid ente da República (PMDB), o que
pretendia o Sr. Presidente da Câmara, com tal agir inconseque nte e imprudente ? Qual era a sua real
intenção?
A resposta é óbvia, lamentável, mas de todos conhecida. Sempre esteve muito
inconwdad o o Sr. Presidente Eduardo Cunha com o andamento da denominad a operação "LavaJato". Dirigia críticas ao Ministério da Justiça, ao qual se integra o Departame nto de Policia Federal,
e à própria Procurador ia-Geral da República, afirmando que havia um conluio entre os titulares de
ambos os órgãos para que ele fosse investigado indevidame nte, como já salientado anteriormen te.

É de todo oportuno recordar o imediato nível de recrudescim ento da insatisfação do Presidente da
Câmara com a Presidenta da República, logo após o Procurador -Geral da República ter oferecido
denúncia criminal contra ele. Revelando a curiosa compreens ão que tem das investigaçõ es que hoje
se realizam com a garantia de plena autonomia do governo federal, o Deputado Eduardo Cunha
chegou a afirmar que a atuação da Procurador ia, ao denunciá-lo , teria se dado a pedido da
Presidenta da República, como se o Ministério Público Federal fosse um órgão hierarquica tnente
submetido à Chefia do Poder Executivo. Sua fala foi expressiva:
"certamente, com o desenrolar, assistiremos à comprovaçã o da atuação
do governo, que já propôs a recondução do Procurador, na tentativa de
calar e retaliar a minha atuação política" 4J 42

Desse inconformi smo, do desejo de forçar o governo a uma outra postura em
relação a todas as investigaçõ es que o cercavam e poderiam vir a compromet ê-lo, se extrai a sua
impetuosa atuação na aprovação das denominad as "pautas-bo mba". Utilizou a Presidência da
Câmara para pautar matérias legislativas desastrosas para o País e para sua economia, buscando
41

E! País. "Eduardo Cunha é denunciado ao STF por corrupção e lavagem de dinheiro". Dispotúvel em:
http :! / brasil.clpai~.com / b ra~il / 20Li / OH/19 / politica/l-I--1-0009(J-l-(J -H-93H.html. ~-\cessado em: 30 de n1.arço de 2016.
42 Câmara N otícias. iota à Imprensa divulgada no dia em
que oferecida a denúncia. Dispotúvel em:
http :, h nnY2.camara.lcg. hr!a ~ camara / presidencia l noticias / nota ~ a ~ imprcma - 2 . ~-\cessado em: 01 de abril de 2016.

47

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
agravar a instabilidade social, trazer pâruco aos mercados e a outros setores soc1a1s relevantes.
U tilizou a foça politica da Presidência da Cân1ara para aprová-las. E enquanto isso ocorria,
claramente, mandava "recados" ao governo, como aliás, sempre foi o seu modus operandi: se
querem a governabilidad e, obstruam, neguem sequência à denominada Operação "Lava-Jato"
conduzida pela Policia Federal e pelo Ministério Público com autonomia. Se querem a
governabilidad e, "parem com as investigações a meu respeito". Nestes recados, mostrava sua
insatisfação com a apuração de corrupção que ocorria no país e com o que, de fato, poderia vir a

n

atingí-lo. Afirmava-se perseguido pelos investigadores , e dizia, em alto e bom som e para quem
quisesse ouvir, que se as coisas não mudassem de rumo ele iria " destruir o governo".
A respeito, o ilustre e jornalista É lio Gaspari publicou em sua coluna 41 , no dia 18
de outubro de 2015, o histórico peculiar de ações do Presidente da Câmara em momentos
marcantes da Operação "Lava-Jato", que bem demonstram as suas ações em claro desvio de poder
no sentido de pressionar o governo a tomar atitudes diferentes da s que vinha tomando, em relação
a garantir a autonomia das investigações:
"Cunha foi eleito presidente da Câmara em fevereiro, entrou atirando e
anunciou que convocaria os 39 ministros da doutora Dilma para
sabatinas. Onze dias depois, colocou em vo tação e viu aprovada a
imposição do orçamento impositivo. Surgira a expressão "pauta-bomba" .
E m março o doutor entrou na lista do Janot e passou a ser investigado
pelo Supremo Tribunal Federal. Uma semana depois, outra bomba: a
Câmara aprovou uma mudança no cálculo do salário mínimo. No dia 17
de abril o banco Julius Baer fechou as duas outras contas ativas
(Netherton e Kopek), que Cunha talvez tenha suposto serem
inalcançáveis. Bomba de novo: m enos de um mês depois a Câmara
aprovou mudanças no cálculo do fator previdenciário. Em agosto o juiz
Sérgio Moro aceitou uma denúncia do 1vlinistério Público contra
Henriques. Bomba: a Câmara aprovou a proposta de emenda
constitucional que vincula os salários de advogados públicos e policiais
aos vencimentos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Em
se tembro, como era de se prever, Henriques foi preso. Desde o bloqueio
da conta Acona isso era pedra cantada. Todas as bombas aprovadas pela
Câmara, bem como aquelas que estão guardadas no paiol podem ser
Folha
de
São
Paulo.
"Cunha
sequestrou o
http :I / w\\"\\·l.folha.uol. com. h r I coluna~ / cliogaspari / ')()I 'i I I O/
oposicao.,lltml. "-\cessado em: 02 de abril de 2016.
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defendidas em discussões pontuais . O problema é que, no conjunto,
simplesmente destroem as finanças do país. Custam R$ 284 bilhões ao
longo dos próximos anos."
As matérias legislativas menciona das pelo jornalista correspon dem, respectiva mente,

à Proposta de E menda Constituc ional n° 358, de 2013, aprovada em 10 de fevereiro de 2015 pelo
Plenário da Câmara dos Deputado s e convertid a na E menda Constituc ional no 86, de 2015; Projeto
de Lei n° 7.469, de 2014, aprovado no dia 10 de março de 2015, tratando do reajuste do salário
mínimo; Medida Provisóri a no 664, de 2015, que alterou as regras do fator previdenc iário, cujo
texto foi aprovado inicialme nte no dia 13 de maio de 2015; a PEC no 443, de 2009, aprovada
em
primeiro turno em 11 de agosto de 2015 e que vincula o salário dos membros da AGU e
dos
delegados da Polícia Federal e da Polícia Civil a 90,25% dos subsídios de ministros do Supremo
Tribunal Federal.
Pode-se acrescent ar, ainda, a este sinistro roteiro, o esforço do Sr. President e da
Câmara para que a sessão do Congress o Nacional prevista para votar os qc.unze vetos presidenc
iais
relativos ao ajuste fiscal não ocorresse . Sua atitude, em 30 de setembro de 2015, foi assim descrita
pelo President e do Senado Federal:
- Não há acordo. Não há como vincular a realização de uma sessão do
Congresso à apreciação de um veto que até ontem não tinha sido aposto,
e vamos convocar a próxima sessão para priorizar o todo e não a parte,
não o capricho. Não realizamos , porque a Câmara convocou sessões
seguidas para o mesmo horário. Isso é inédito, mas aconteceu - disse
Renan, não escondendo sua irritação com o comportam ento de Cunha.44
No dia 7 de outubro de 2015, o Sr. President e da Câmara articulou para novamen te
derrubar a sessão de apreciaçã o de vetos presidenc iais, reunindo- se em. seu gabinete com líderes
da
oposição e seus aliados, como tatT1bén1 foi noticiado pela imprensa.
Desse modo, como acima salientado , mc.uto antes de ameaçar o governo com a
abertura do atual processo de impeachm ent, o Sr. President e da Câmara, Eduardo Cunha,
já

44

O Globo. "Renan desafia Cunha e marca análise de vetos para terça-fei ra". Disponíve
l em:

h t tp: // oglo bo.glo bo.com / bra~il / renan- de~<l fia -cunha-mar ca - anali~c - dc - Ycto~ - para-tcrca-fci ral-C>'i'i.J.9"'#i xzz:)m·hoi- ) 1f . •-\cessado em: 01 de abril de 201(>.
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evidenciava a trilha do seu desvio de poder. Queria que se obstassem as investigações da
denon1inada operação "Lava-Jato" contra ele e seus familiares, queria que se barrasse o processo
de cassação de seu mandato na Câmara dos Deputados. U sou- como continua a usar- de todos
os expedientes e de todas as artin1anhas possíveis e imagináveis na busca de seus reprováveis
interesses. Ameaçou com iniciativas legislativas que poderiam desestabilizar o governo. Foi o
principal incentivador da construção de um clima de aparente ingovernabilid ade, amplamente
articulou com setores oposicionistas que, explicitamente ou de forma oculta, a ele se aliavam, para

n

a construção de um processo de irnpeachment. A ideia do "quanto pior melhor, orientava as ações".
Utilizou do seu poder para criar regras que favorecessem um processo de impeachment sumário e
sem direito de defesa legítimo, no que foi rechaçado por corretas decisões tomadas pelo Supremo
Tribunal Federal, a partir de ações propostas por parlamentares e por partidos políticos. Decidiu
abrir o atual processo de impeachment em bases reconhecidam ente infundadas. Só não acolheu a
todos os argumentos lançados na denúncia original, porque indeferin1ento s anteriores já o
vinculavam a esta decisão.
Cumpre observar, ainda, que não bastasse o desvio de poder que maculou de forma
insanável o ato de recebin1ento parcial da presente denúncia, a cada dia o inesgotável " amlmts

belligerendi" do Presidente da Câmara reforça ainda mais convicção de que o mal uso da sua
competência é contínuo, i.t1interrupto e obsessivo. Um "desvio de poder" permanente emerge de
seus atos e de suas condutas, poder-se-ia dizer sem risco de se incorrer em qualquer equívoco.
De fato, não ignorando a fragilidade das acusações constantes da denúncia que
parcialmente acatou, de forma canhestra e na calada da noite, detern1inou o Sr. Presidente Eduardo
Cunha a juntada a estes autos da delação premiada do Senador Delcídio do Amaral. Como será
exposto em tópico subsequente, nenhuma pertinência estes depoi.tnentos guardam com os fatos
que esta mesma autoridade parlamentar definiu como objeto do presente processo de
i.tnpeachment. Qual seria então a sua intenção ao determinar esta estranha juntada? Tenta
dissit11uladamente "reforçar", com ofensa ao direito de defesa e ao devido processo legal, os
argumentos retóricos que poderiam justificar o tão desejado - por ele - afastamento da Sra.
Presidenta da República.
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Mas na arte do desvio de poder o Sr. Presidente da Câmara parece, com todas as
vênias, insaciável. É de todos sabido que quando os trab alhos do Con selho de É tica avançavam na
apreciação do processo em que é acusado, o Presidente da Câm ara jamais chegou a tnarcar sessões
deliberativas às segundas e sextas-feiras (art. 65, do Regitnento Interno da Câmara dos Deputados).
Tal postura acarretaria, por óbvio, maior celeridade na contagem de prazos na tranutação do seu
processo de cassação. A lentidão do processament o era , assim, a regra que aplaudia e prestigiava.
Todavia, agora, diante da tran1itação do processo de impeachment da Sra. Presidenta da República,
segue comportamen to radicalmente diverso. Sessões delibera tivas passaram a ser marcadas nestes
dias. Ou seja: em desfavor da Sra. Presidenta da República,

'o

tempo urge" . D ois pesos e duas

111.edidas, conforme as conveniências de momento.
Repita-se pela derradeira vez: o que quer o Sr. Presidente da Câm ara, E duardo
Cunha, "o juiz-algoz" deste processo? Quer com rapidez e aparência de legalidade construir a
destituição do atual governo para que um novo, talvez mais amoldado aos seus desígtuos e
submetido a seus cordéis, às suas ameaças de vingança, e às suas "pautas-bomb a", cumpra co m
seus desej os em relação às inves tigações que abomina e aos processos crinunais que podem atingilo, comprom etendo a sua vida p olítica e a su a própria liberdade.
Incorre, p ortanto, em desvio de p oder continuado que, por direito e p or justiça,
não p ode deixar de ser barrado. Deveras, todos os fato s acima expostos deixam m ais que evidente

)

que in casu o exercício da competência atribuída pelo art. 19 da Lei n° 1.079, de 1950, combinado
com o art. 218, § 2° do Regimento Interno da Câm ara dos Deputados, ocorreu e continua a ocorrer
de maneira viciada por indiscutível desvio de poder ou desvio de finalidade.
E m tais circunstâncias , como nula de pleno direito deve ser reconhecida a decisão
que recebeu p arcialmente a denúncia p or crime de responsabilida de que m otiva o presente
procedimento . Nulos são seus atos sub sequentes, seja porque não poderiam ser validam ente
praticados a partir de uma primeira decisão procedimental viciada, seja p orque o desvio de poder
permanece contínuo e inalterável n o exercício de vários outros atos praticados pelo Sr. Presidente
da Câmara n este processo.
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Não há, pois, como se prosseguir, no caso presente, com a avaliação de mérito da
denúncia que se coloca

Jztb

examine neste procedimen to.

É de se reconhecer a nulidade da decisão

primeira proferida e que vicia a todos os atos procedin.1.entais que a ela se seguiram, sem exceção.
O presente processo foi instaurado a partir de premissas ilegais, ilegítimas, imorais e
manifestam ente injustas, a partir de um clamoroso abuso de po der no qual ninguém no exercício
da Presidência da Câmara poderia ter incorrido . Perante esta nobre Casa de Leis, perante o P o der
Judiciário (que ainda não se pronunciou definitivam ente sobre esta matéria), e perante a História,
uma tal iniciativa, partindo de uma tal torpeza de propósitos, jamais p oderá prosperar em um
Es tado Democrátic o de Direito.
Devem aqui ser lembradas as sempre sábias e festejadas palavras do ilustre poeta
lusitano Camões 45 que, ditas há séculos, bem parecem retratar o que ora restou afumado:
"Quem faz injúria vil e sem razão,
Com forças e poder em que está p os to,
Não vence; que a vitória verdadeira
É saber ter justiça nua e inteira".

Donde, por força de todo o exposto, o que ora aqui se requer é o reconhecim ento

da nulidade do ato de instauraçã o do presente processo de impeachm ent determinad o pelo
Sr. Presidente da Câmara, E duardo Cunha, e de todos os seus atos subsequen tes, com a
extinção do presente processo, em razão do manifesto desvio de poder que definitivam ente o
viciou, sem que, em bom direito, seja possível a ocorrência de qualquer possibilidade jurídica
plausível de convalidaçã o.

11.2) DOS VÍCIOS PROCED IMENTAI S NA TRAMITAÇÃO DO PRESENT E
PROCESSO DE ADMISSI BILIDAD E DA DENÚNC IA POR CRIME DE
RESPONS ABILIDA DE

C\J\ IÕES,
Luís
\ Taz
de.
Os
Lusíadas.
X,
58.
Domínio
público.
Dispotúvel
http: /1\nnY.uomi niopublico.gm ·.br/ dmmload / tcxto / bdl(HI l ó2.pdf . ~\cessado em: 02 de abril de 2016.
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Além do já denunciado desvio de poder que macula o presente procedimen to ab

i11itio, diversos outros vícios procedimen tais têm ocorrido, de forma a inquinar de nulidade toda a
sua atual tramitação.
Nesse sentido, em respeito à legalidade processual que deve nortear a sucessão dos
atos procedimen tais produzidos nesse procedimen to, na defesa dos princípios constitucio nais do
contraditór io e da ampla defesa, e finalmente, ao princípio da eventualida de processual, argui-se,
desde já, a nulidade do presente, em decorrência dos vícios que a seguir passam a ser arguidos
topicament e.

11.2.A) A INDEVID A JUNTADA AOS AUTOS DA DELAÇÃO PREMIAD A FEITA
PELO SENADO R DELCÍDI O DO AMARAL, COM CLARA OFENSA AO OBJETO
DELIMIT ADO

PARA

O

REGULAR

DENÚNC IA

DE

PRINCÍPI OS

CONSTIT UCIONAI S

"IMPEAC HMENT" ,
DO

PROCESS AMENTO

DA

EM

PREJUÍZO

MANIFES TO

DEVIDO

PROCESSO

PRESENT E

LEGAL,

AOS
DO

CONTRA DITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
Cumpre que de imediato se venha a insurgir, com veemência, contra a ilegal e
indevida decisão do Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, tomada no último dia 17 de março
de 2016, ao estranhame nte deferir o pedido dos subscritores da denúncia para que viesse a ser
)

anexada aos autos a íntegra da colaboração (delação) premiada, celebrado entre a Procurador iaGeral da República e o Senador da República Delcídio do A maral.
Independen temente das notórias inverdades, das escandalosa s contradiçõe s lógicas
e temporais, das afirmações insustentáv eis, da impossibili dade de se atribuir qualquer credibilidad e
a alguém que notorian1en te mentiu e continua a mentir de forma tão despudorad a, bem como do
publicamen te anunciado desejo de vingança do parlamenta r delator que orientou este conjunto de
depoin1ento s e acaba por viciá-lo "ab

OIJO ",

a verdade é que as falsas acusações fumada s contra a

Sra. Presidenta da República, Dilma Rousseff, não guardam absolutam ente nenhuma relação

fática ou jurídica com o objeto delimitado para o presente procedime nto.
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Os fatos relativos a uma hipotética, absurda e implausível tentativa govername ntal
de interferir nas investigaçõ es da denmninad a Operação "Lava-Jato" , negociando nomeações ou
cooptando magistrados das nossas Cortes Maiores, a aquisição da refinaria de Pasadena, a
nomeação de diretores da Petrobrás durante o Governo do Presidente Lula, o encerramen to
prematuro da "CPMI dos bingos", nenhuma pertinênci a - nem mesmo remota - guardam

com os fatos que estão em apuração nestes autos. Aliás, registre-se que a maior parte destas
falsas acusações não guarda, até mesmo, a bem da verdade, nenhuma pertinênci a com o atual

mandato da Sra. Presidenta da República.
A decisão de juntada nestes autos dos docutnento s produzidos nesta delação, por
conseguinte , paradoxalm ente, contraria a própria decisão original do Sr. Presidente da

Câmara, Eduardo Cunha, quanto a admissibil idade apenas parcial da presente denúncia.
De fato, como já salientado anteriorm.en te nesta manifestaçã o, todos os fatos ocorridos antes do

atual mandado foram afastados, de plano, pela própria autoridade parlamenta r que
proferiu esta decisão. Até, porque, relembre-se, tal exame de fatos pretéritos está
manifestam ente vedado pelo próprio art. 86, § 4°, da nossa vigente Constituiç ão Federal.
Diante disto, uma nova indagação se impõe: qual seria a explicação para esta
paradoxal contradição decisória do Sr. Presidente da Câmara E duardo Cunha? Por gue no ato da
decisão que ensejou a abertura do presente procedirnen to afastou do objeto da denúncia fatos gue
aconteceram antes do atual mandato da Sra. Presidenta da República e agora, de inopino,
determinou a juntada, nestes autos, de delação premiada que trata de diversos fatos supostamen te
ocorridos antes do início deste mesmo mandato? Por que agora ignora a própria interpretaçã o que
corretamen te atribuiu ao art. 86, § 4", da nossa Constituiçã o Federal? Má intenção, descúria ou
mero desaviso processual?

.A explicação parece evidente. Vincula-se, por óbvio, a seu indiscutível móvel ilícito
tão evidenciado neste processo. Vincula-se a seu patente e inesgotável "desvio de poder",
dessumido do seu móvel imoral que acaba por produzir uma inegável presunção )11re et de jttre
(absoluta) do seu com.portam ento ilícito. Não se tratou de uma mera debilidade jurídica acerca de
como deve ser processada adequadam ente uma denúncia por crime de responsabil idade,
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parcialmen te admitida, na conformida de dos nossos princípios constitucion ais e na nossa legislação
em v1gor.
Deveras, após a decisão de abertura do presente processo de impeachme nt, ficou
notório aos olhos de praticamen te toda a comunidad e jurídica brasileira, e da própria opinião
pública, a óbvia fragilidade jurídica dos fatos que nwtivaram as denúncias por crime de
responsabil idade dirigida, nestes autos, contra a Sra. Presidenta da República. Inún1.eros juristas de
prestígio nacional e internacion al, voluntariam ente, fumaram pareceres jurídicos, deram entrevistas
públicas, assinalando a inconsistên cia clamorosa deste pedido de cassação do mandato presidencia l

(

em curso.
Foi com esta percepção e lastreado no seu contínuo desvio de poder que o
Presidente da Câmara, Deputado Eduardo Cunha, veio a determinar a estranha juntada da delação
premiada do Senador Delcídio do Amaral a estes autos. Pouco preocupado com qualquer dever de
coerência ou de isenção, sem maior alarde, rasgou a sua decisão anterior de recebiment o parcial da
denúncia, e determinou de forma ilegal, cabotina e canhestra, a inclusão inapropriad a dos
depoimento s do Senador Delcídio do Amaral - preso em flagrante delito por ordem do Supremo
Tribunal Federal - para ser considerada no conjunto probatório submetido ao exame desta DD.
Comissão Especial.

A decisão, apesar de contraditór ia com os próprios termos do recebiment o parcial
)

da denúncia, justificava-s e na mesma ótica ilícita e in1.oral que deu início ao presente processo.
Quaisquer fatos, mesmo que não investigado s, mesmo que inverossíme is, mesmo que
desarrazoad os e desacompa nhados de quaisquer provas, desde que pudessem trazer algum tipo de
comoção política capaz de prejudicar a análise isenta da denúncia dos crin1.es de responsabil idade
dirigida contra a Sra. Presidenta da República seriam "bem-vindo s". A regra do "vale tudo"
novamente orientou o agir do Sr. Presidente da Câmara, Deputado Eduardo Cunha.
Remetida a delação premiada aos autos e ao natural exame da DD. Comissão
Especial que cuida do presente procedimen to, a matéria veio a ser discutida, como não poderia
deixar de ser. De fato, ao longo dos debates que se desenvolve m neste órgão colegiado legalmente
instituído, por força de Questão de Ordem apresentada pelo nobre Deputado Paulo TeL'Xeira (PT),
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o seu Presidente, Deputado Rogério Rosso (PSD), houve por bem reconhecer que este conjunto
de depoimentos não deveria ser considerado como objeto de análise pelos parlamentare s
que o integram (em anexo). 46 Contudo, logo a seguir, de modo contraditório , vew a
estranhamen te

rejeitar, in limine,

o

requerimento

de

desentranham ento

destes

documentos dos presentes autos. Sem qualquer amparo legal, veio a decidir, logo a seguir, in
1JerbiJ:
"De qualquer forma, gostaria de lembrar a V. Exas . que, mesmo
desconsiderad o como parte integrante da denúncia, o citado
documento é de conhecimento público. Dito isto, não há como esta
Presidência impedir a influência dele sobre a formação de juízo
individual de cada Parlamentar desta Comissão e desta Casa. E
sendo nós todos constitucional mente livres em opiniões, palavras e
votos, é da mesma forma impossível para esta Presidência impedir
que os fatos neles contidos sejam enunciados nos discursos de V.

Exas ."
A contradição desta decisão é intrínseca, insuperável, e macula definitivamen te o
processamen to deste procedimento . Com efeito, inicialmente, parecendo seguir boa trilha
processual, o Sr. Presidente da Comissão Especial pareceu indicar que a delação do Sr. Delcídio do
Amaral deveria ser desconsidera da como parte integrante da presente denúncia. Ou seja:
que as informações contidas naquele conjunto de depoimentos não poderiam ser levadas
em consideração pelos membros da DD. Comissão Especial, para fins de formação da
convicção que tomariam no exercício da sua competência decisória.
Todavia, logo a seguir, incorreu, data maxi.ma IJWia, em clamorosa e injustificada
" contradictio in adjecto': Afirmou que não desentranhar ia dos autos o documento de delação
premiada porque, sendo este público, não poderia impedir que os parlamentare s tivessem
o seu convencimen to influenciado por ele, ao decidirem sobre a aceitação da denúncia por

46 Câm ara dos Deputados.
Decisão da Presidência da Comissão Especial sobre as Q ues tões de Ordem oferecidas pelos
D eputados Paulo TeL-xeira (PT / SP) e ~-\rlindo Chinaglia (PT / SP) e pela deputada Jandhira Feghali (PCdoB / RJ):
"decido que esta Comissão Especial não considere o documento juntado no dia 17 de março de 2016 como objeto de
análise, porque aqui, insisto, não é a instância competente para produção de prova, e sitn o Senado Federal. Lá, como
dito e como decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a decisão desta Casa será objeto ou não de ratificação, quando
os requisito s da denúncia serão nova mente analisados e haverá ampla produção probatória. "
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crime de responsa bilidade que, definitiv amente, não trata das matérias que nele são
tratadas.
A partir desse momento , o nobre Deputad o Presiden te da Comissã o
Especial , sponte propria, parece ter decidido alterar, sem qualquer base legal ou jurídica,
o objeto da denúncia em processa mento nestes autos, com claro prejuízo ao princípio do
devido processo legal, do contradit ório e da ampla defesa. A fumou que os fatos alegados pelo
Senador Delcídio do Amaral p o dem formar a convicção de p arlamenta res na decisão do processo
de impeachm ent que des tas acusações não trata. M as como p ode ser isso juridicamente possível?
A preciar em um processo fato s que não têm qualquer p ertinência com a denúncia original des
te
processo de impeachm ent?
Instauro u- se, com isso, um !Jerdadeiro e i17.raná1;e/ tumulto p roceSJtta!. Deve a defesa da
Sra. Presidenta da República pronuncia r-se sobre es tes fatos, nesse processo ou não? Deve
defender-se a resp eito de fatos que sequer inves tigados foram e sobre os quais sequer foi chamada
a se defender nestes autos? E m que processo deve apresenta r a sua defesa a Sra. President a
da
República? No processo instaurad o p ela decisão original de recebirn ento da denúncia prolatada
pelo Sr. President e da Câm ara que identifico u um claro obj eto a ser apreciado , ou no processo que
tom ou novo curso ap ós a juntada da delação do Senador Delcídio do A m aral aos autos, e sobre
o
qual o Sr . President e da DD. Comissão Esp ecial admite que, sobre este n ovo obj eto, podem
os
senhores parlamen tares que integram este órgão colegiado formar a sua convicção? D e que
acusações , afinal, deve se defender a Sra. President a da República? Das constante s da denúncia
original, das produzida s p elo Senador D elcídio do A m.aral e sua não inves tigada delação premiada,
ou de todas?
A situação, neste m om ento, coloca-se processuahT1ente com o absolutam ente
inaceitáve l. Não p ode alguém ser acusado de algo que não foi chamado a se defender. N ão p ode
alguém ser chamado a se defender de algo que não estava inserido na denúncia acolhida no início
deste procedi1:n ento . Não pode, enfim, alguém ser acusado em um processo , sem saber com

absoluta certeza do que deve se defender .

57

ADVOC ACIA-G ERAL DA UNIÃO
Hoje não mais vivemos na Idade Média, nem em um regune de trevas ou de
exceção, no qual acusados podern ser chamados a se defender sem saber, com segurança, do que
propriam ente estão sendo acusados. Vivemos em um Estado Democrá tico de Direito, no qual
processo s kafkiano s, próprios de regimes autoritár ios, não podem ser aceitos jamais~
Aliás, não apenas em nosso país, mas também no âmbito internaci onal, os
tratados de direitos humanos (universa is e regionais ) consagra m o direito à ampla defesa:
a Declaraç ão Universa l dos Direitos Humano s de 1948, que prevê expressa mente o direito
de defesa e a igualdad e de armas; a Convenç ão America na sobre Direitos Humano s (Pacto
de São José da Costa Rica) o faz em seus artigos 1.1, 2 e 8; o Pacto Internac ional de Direitos
Civis e Políticos de 1966, em seu artigo 14; a Convenç ão Europeia de Direitos Humano s de
1950; a Carta dos Direitos Fundame ntais da União Europeia de 1999; e a Carta Africana de
Direitos Humano s e dos Povos de 1981, não podem deixar aqui de ser lembrado s e citados.

O desrespeito ao devido processo legal, ao contraditó rio e à ampla defesa, em
quaisquer procedim entos, inclusive em um run.1.oroso processo de impeachm ent de uma Chefe de
Estado e de Governo em um país como o Brasil, jamais poderá, assim, passar desapercebido, como
se fosse uma mera formalidade passível de ser pisoteada e desrespeitada, sem qumsquer
conseque noas impostas pela ordem jurídica nacional e internacional. Seria uma violência
intolerável aos olhos da democracia brasileira e da própria opinião pública internacional.
O tumulto processua l instaurad o nestes autos com a decisão do Sr. President e da
Comissão Especial de não suprinlli dos autos a delação premiada do Senador Delcídio do Amaral,
e de permitir, às claras que parlamen tares formassem a sua convicção a partir de elementos por ela
trazidos, apesar de não constarem da denúncia apreciada e de terem sua apreciação vedada, em
larga medida, pelo disposto no art. 86, § 4"., da Constituiç ão Federal, ofende escancar adament e
o direito de defesa da Sra. Presiden ta da Repúblic a. Ofende a este direito porque impede
terminan te e perempto riamente que a Chefe do Poder Executiv o, legitimam ente eleita,
possa fazer qualquer consider ação, de fato ou de direito, a respeito de denúncia s feitas em
uma delação premiad a que não integram o objeto do presente processo .
58

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Por isso, por respeito à legalidade e aos contornos preestabe lecidos no objeto que
motiva o presente processo de impeachm ent, esta manifesta ção firmada ern nome da Sra.
President a da República limitar-se-á, única e exclusiva mente, a abordar os fatos que integram

a denúncia recebida parcialm ente pelo Sr. Presiden te da Câmara, Deputad o Eduardo
Cunha. A defesa não itá compactu ar com desmando s e com a ofensa desabrida a seu diteito de
defesa nacional e internacio nalmente reconheci do.
Diga-se, desde p, para que desta postura processua l não se retite qualquer
conclusão indevida ou precipitad a, que en1. qualquer momento , fora destes autos e livre
da
delimitaçã o do objeto deste processo, a Sra. President a da República , não terá nenhuma dificuldad
e
em abordar ou mesmo explicar os fatos inverídico s denunciad os na delação premiada do
Sr.
Senador Delcidio do Amaral. Aliás, a Sra. President a da República e seus Ministros já fizeram,
de
público, estas explicaçõ es, em notas escritas e em várias entrevista s coletivas dadas à irnprensa.
Cumpre-s e que se conclua, finalment e, afirmando em alto e bom som que se a
intenção do Sr. President e da Câmara, Deputado Eduardo Cunha, no exercício do seu recorrente
"desvio de poder", era transform ar o presente processo em paródia do famoso romance "Der
ProzeJS" ("O Processo" ), do célebre escritor Franz Kafka, transform ando a denunciad a em um
desproteg ido Joseph K., que passou a ser submetid o a um longo e incompre ensível processo por
um critne que dele não é exatamen te conhecido e especifica do, ele não será bem sucedido. Na
República Federativ a do Brasil, de hoje, não há mais espaço para comporta mentos arbitrários
e
itnperiais desta natureza. O Brasil tem uma Constituiç ão. O Brasil é um Estado Democrá tico
de
Diteito. Pela nossa carta magna, o respeito ao devido processo legal, ao contraditó rio e a ampla
defesa são princípios cogentes e intranspo níveis, por qualquer autoridad e, mesmo que ela se tenha
como uma divindade que se posta acima das leis, da ética e da moralidad e pública. Qualquer pessoa
tem o diteito legítimo de saber do que especifica mente é acusada e de defender- se de forma
adequada. A ninguém - absolutam ente a ninguém - se pode negar este diteito, em nosso país. No
Brasil que hoje vivemos, não existem mais espaços abertos para os arbítrios e para abusos
absolutist as de um "Roi Sole/', ao estilo de um Luis XIV ou dos déspotas que outrora reinaram,
mas que hoje encontram -se sepultado s no pó da história. A República e o Estado Democrát ico
de
Diteito, vigente em nosso país, jamais admititão este retrocesso .
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Desse m odo, para que se restaure a legalidade processual, cumpre que se determine
a anulação de todos os atos processuai s praticados por esta DD. Comissão, a partir do
momento em que foi juntado, por decisão do Sr. Presidente da Câmara, Deputado Eduardo
Cunha, em novo e manifesto desvio de poder, os documento s pertinente s à delação
premiada do Senador Delcídio do Amaral. Esta juntada, seguida da decisão do Presidente desta
Comissão Especial, Deputado Rogério Rosso, como demonstrad o, ofendeu diretamente direitos
subjetivos da Sra. Presidenta da República no exercício de sua defesa, na medida em que afrontaram
clara e induvidosa mente o princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
(art. 5°, L V, da Constituição Federal).
Nesse sentido, requer-se, outrossirn., que seJa afirmado juridicame nte, para
todos os fins de direito e para que não pairem quaisquer dúvidas sobre o objeto deste
processo de impeachm ent que este se limita, exclusivam ente, à apreciação dos crimes de
responsabi lidade objeto da denúncia originalme nte recebida pelo Sr. Presidente da
Câmara, e por conseguin te, que seja também determina da a reabertura do prazo para a
apresentaç ão da manifestaç ão de defesa da Sra. Presidenta da República , pelo inequívoco
prejuízo processua l que estes vícios trouxeram à sua oferta.
Requer-se ainda, fin almente, que tanto a defesa, como o Sr. Relator designado
por essa DD. Comissão, bem como os parlament ares que deverão, nestes autos, firmarem
suas manifestaç ões sobre a matéria sub examine, considerem exclusivam ente, em sua
análise sobre a ocorrência ou não de crimes de responsabi lidade da Sra. Presidenta da
República , unicament e, as acusações que determina ram efetivamen te a abertura do
presente procedime nto pela decisão original do Sr. Presidente da Câmara, determina ndose também o desentranh amento dos documento s relativos às delações.

11.2.B) A

REALIZA ÇÃO

DE

INDEVID A ETAPA PROCEDI MENTAL ,

COM

APROFU NDAMEN TO DA OFENSA AO OBJETO ORIGINA LMENTE DEFINID O
PARA O REGULAR PROCESS AMENTO DA DENÚNC IA DE CRIME DE
RESPONS ABILIDA DE
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O utra irregularida de grave se observou na condução dos trabalhos desta DD.
Comissão Especial, em flagrante violação aos direitos subjetivos da Sra. Presidenta da República
neste procedimen to. Ern grave e ilicita inovação procedirnen tal, não prevista na nossa legislação,
ou mesmo no regramento estabelecido no anterior processo de "impead?JJzmt" do Ex-Preside nte
Fernando Collor que serviu de parâmetro decisório para o regramento estabelecido pelo Supremo
Tribunal Federal na decisão da Ação de Descumpri n.1.ento de Preceito Fundament al proposta pelo
Partido Commusta do Brasil (ADF no 378), feriu-se novamente , mas agora por outra via, o
princípio constitucio nal do devido legal, do contraditór io e da ampla defesa (art. 5"., L V, da
Constituiçã o Federal).
Com efeito, ao arrepio das normas processuais aplicáveis à espécie, realizou-se, sem
qualquer objetivo jurídico plausível, uma curiosa etapa destinada "ao esclarecim ento da

denúncia" parcialmen te já recebida pelo Sr. Presidente da Câmara, Deputado E duardo Cunha.
Nesta estranha e imprevista etapa procedimen tal, decidiu-se por convocar, in pen-onam, os próprios
subscritores da denúncia original para prestarem esclarecime ntos adicionais sobre o seu pleito
original.
E assim foi feito. No Plano de Traball1.o da Conussão Especial, o nobre relator,
Deputado Jovair Arantes (PTB), registrou que, nesta etapa procedimen tal, não seriam promovidas
diligências ou oitivas de testemunha s, mas que apenas seriam cabíveis " reuniões" destinadas a
"esclarecer aspectos específicos da denúncia".
Atendendo -se a este "Plano de Traball1.o", dia 30 de março foram chamados a
prestar esclarecime ntos, dois dos denunciante s: a cidadã, Prof. Dra. Janaína Paschoal, e o cidadão,
Prof. Dr. Miguel Reale Júnior. Antes de suas manifestaçõ es, o Sr. Presidente da DD. Conussão
Especial, anunciou em esclarecime nto prévio que os sub scritores da denúncia iriam se manifestar
sobre o conteúdo integral da denúncia por eles originalmen te apresentada , ou seja, falariam, in

totum, sobre todos os fatos que relataram na sua peça original, apesar desta apenas ter sido
parcialmen te aceita pela decisão do Sr. Presidente da Câmara.
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Importante ressaltar, assim, que apesar do objeto do presente procedimen to, como

p reiteradame nte salientado, ter sido delimitado rigorosame nte, ab im/io, por decisão do Sr.
Presidente da Câmara dos Deputados, o Presidente desta DD. Comissão Especial permitiu,
estranha e inadvertida mente, que os declarantes se manifestass em, sobre todo o conteúdo da

denúncia que apresentar am em sua representa ção inicial. Ou seja, para que não pairem
quaisquer dúvidas sobre o que agora se afmna: em uma etapa do procedime nto, inteiramen te

circunscrit a ao exame do objeto previamen te delimitado e que ensejou a sua abertura, foi
facultado aos denuncian tes se pronuncia ssem e tecessem livres consideraç ões de
convencim ento sobre fatos que não foram acolhidos na denúncia efetivamen te sob
apreciação nestes autos.
E, lan1.entavelmente, de fato, foi exatamente o que se verificou. Os denunciante s,
ilustres e festejados penalistas vinculados a movimento s oposicionis tas ao atual governo, tiveram. a
sua fala livremente franqueada, por meia hora cada um, para dissertarem livremente sobre fatos
alheios àqueles que ensejaram a denúncia efetivament e recebida pelo Sr. Presidente da Câmara.
Seguindo à risca os trâmites estabelecido s pelo Sr. Presidente da DD. Comissão Especial, em
audiência transmitida ao vivo para todo o país, falaram sobre todos fatos que constavam da sua
denúncia originalmen te ofertada, inclusive nos inúm.eros aspectos em que não foi, efetivament e,
recebida pela decisão do Sr. Presidente da Câmara. Falaram de fatos anteriores ao ano de 2015que pelo disposto no art. 86,

4", da C.F., nào poderiam ser debatidos neste processo de

impeachme nt -,apesar de terem eles sido excluídos expressame nte do objeto desse processo. Sem
qualquer pudor processual, falaram das denominad as "pedaladas fiscais" durante o ano de 2014 em tese ocorridas antes do início do atual mandato da Sra. Presidenta da República-, de
empréstimo s realizados pelo BNDES para obras em outros países, e de muitos outros fatos
inteirament e estranhos às denúncias que se encontram em apuração neste procedimen to, como se
poderá comprovar pelas notas taquigráficas desta sessão .

.A realização desta desproposit ada sessão, portanto, além de não ter guarida em
qualquer regramento processual aplicável ao presente processo de in1.peachment, acabou por
aprofundar o óbvio desvio já propiciado, por outros fatos, no alargament o do objeto estabelecido
na denúncia, de fato, recebida pelo Sr. Presidente da Câmara.
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Mesmo que possa declarar o Sr. Presidente da DD . Comissão Especial que os fatos
debatidos nesta despropositada audiência não devem ser considerado s n o relatório a ser
apresentado pelo Sr. Relator designado para matéria, de fato, a sua simples realização teve o condão
de poder influenciar, indevida e ilicitamente, a vontade decisória dos Srs. parlamentares membros
da Comissão e do Plenário, e a prejudicar a elaboração desta manifestaçã o de defesa em nom e da
Sra. Presidenta da República. Além, por óbvio, de confundir e desinformar a própria opinião
pública que acompanha o processamento desta denúncia de crim.e de responsabilidade, desviandoa, por inteiro do seu real e efetivo obj eto.
Uma das garantias fundam entais que decorre do consagrado princípio da ampla
defesa é a de que a denúncia de fatos delituosos sempre apresente imputaçõe s claras,

objetivas e circunscrit as ao seu objeto, jamais podendo receber ampliaçõe s ou
compleme ntações adicionais após a regular instauraçã o do processo. Trata-se de garantia
processua l intranspon ível a possibilida de de que o acusado se manifeste sobre fatos que
integrem um objeto determina do, delimitado , preciso e invariável Es te é un1 pressup osto
lógico e evidente, indispensáv el para que se possa apresentar uma defesa completa sobre tudo o
que se dirige, em qualquer processo, contra um acusado.
Apesar da sua inequívoca natureza jurídico-po lítica, essa é uma realidade jurídica
inteiramente aplicável a quaisquer das fa ses de um processo de impeachment. Em todas as etapas

deste processam ento o respeito ao princípio constitucio nal do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa deve ser respeitado . A té porque, a própria Lei 11.0 1.079, de
1950 que rege em todas as etapas do seu processam ento os processos de impeadmzenl de um
Presidente da República, foi claríssima em declarar que:
"Art. 38. No processo e julgam en to do Presidente da República e
dos Ministros de Estado, serão subsidiários des ta lei, naquilo em
que lhes forem aplicáveis, assim os regimentos internos da Câ mara
dos Deputados e do Senado Federal, como o Código de
Processo Penal". (grifo n osso).

Disto, aliás, não discrepou o v. A córdão proferido quando do julgam ento pelo
Suprem o Tribunal Federal da A DPF n. 378, ao emprestar plena validade à aplicação dos
63

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
dispositivos do Código de Processo Penal nas questões atinentes ao regramento processual do
desenvolvim ento dos processos de impeachme nt.
Sendo, assim, cumpre lembrar a ampla aplicabilidade do disposto no art. 41 do
nosso vigente Código de Processo Penal, não só ao presente processo de impead?ment como em
relação a quaisquer outros que pmventura possam vir a ser realizados. Estabelece este que:
"Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato
criminoso, com todas as suas circunstânc ias, a qualificação
do acusado ou esclarecime ntos pelos quais se possa
identificá-lo , a classificaçã o do crime e, quando necessário, o
rol das testemunha s." (grifo nosso).

O ra, parece indiscutível , assim, que no âmbito dos processos penais, e por
conseguinte tatnbém. no âtnbito dos processos jurídico-políticos de "irnpeachm.ent" de um
Presidente da República, uma denúncia, por si mesma deve expor com clareza os fatos
criminosos que formam o seu objeto, em todas as suas circunstân cias. E com isso, ao ser
recebida, total ou parcialmen te pela autoridade competente, deve deixar claro, para o pleno
exercício da defesa do denunciad o quais os exatos contornos da acusação que lhe é
dirigida.

Realizar-se , asstm, uma oitiva com os autores da denúncia originalme nte
apresentad a para esclarecer- se o que esclarecido já deveria estar nos próprios termos da
própria denúncia ofertada, além de se revestir de uma clara anomalia legal, revela, por si
só, a ocorrência de um verdadeiro "nonsense " processual . E o que é pior: no caso presente,
este inusitado "nonsense " processual veio a produzir a escandalos a aberração de que fatos
estranhos à denúncia originalme nte pudessem vir a ser discutidos pelos subscritore s da
peça original, livres de quaisquer peias, e de forma a pretender indevidam ente a formação
da convicção dos nobres senhores parlament ares que, seja na Comissão Especial, seja no
próprio Plenário d a Câmara dos Deputados , devem decidir sobre a matéria.
Novamente, com claro desrespeito ao direito vigente, a defesa da Sra. Presidenta se
vê duramente atingida. Ao defender-se, por respeito a lisura deste processo, das nossas leis e da
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nossa Constituiçã o, a Sra. Presidenta da República não poderá esclarecer e se posicionar sobre
difusos fatos debatidos ao longo da incorreta instrução realizada ao longo deste procedimen to e que
podern, indevidame nte, vir a influenciar a sua decisão final.

Ofendeu-s e, com isso o princípio do devido processo legal, do contraditório
e da possibilida de de oferta de uma defesa que com segurança e certeza pudesse propiciar
uma adequada apreciação do que se encontra debatido nestes atos. Violado restou, por
consegui11.te, o disposto no art. 5", LV, da Constituiçã o Federal. Violada restou a Lei no 1.079, de
1950 e o próprio Código de Processo Penal a ela subsidiariam ente aplicado, por se permitir, de

forma reflexa, um estranho "esclarecin1.ento" aos termos da denúncia originalmen te recebida e, por
que não dizer, um "malicioso" e "impróprio " aditamento ao objeto deste processo. Finalmente ,
violada também a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na _A DPF no 378 que decidiu
como parâmetro de processame nto dos processos de impeachme nt o regramento acolhido à época
do Ex-Preside nte Fernando Collor de Mello que foi, em face da estapafúrdi a inovação em comento
introduzida por decisão desta DD. Comissão Especial, claramente ignorado.
Isto posto, em face do manifesto descumprin1.ento da nossa Constituiçã o, da nossa
legislação em vigor e de decisão do nosso Pretória Excelso, pelo eq-uivocado desenvolvim ento desta
fase procedimen tal de esclarecin1.ento da denúncia, em que veio a produzir ainda um indevido
alargament o do objeto crimes de responsabil idade em análise nestes autos, requer-se, por ser de
direito:
a) que seja anulada a audiência de esclarecime nto da denúncia realizada com a oitiva
dos subscritores da denúncia original, retirando-se dos autos todas as transcrições das suas falas;
b) que sejam anulados todos os atos processuais realizados após a realização desta
ilicita etapa processual, com a reabertura de novo prazo processual de 1O (dez) sessões para
apresentaçã o da defesa da Sra. Presidenta da República;
c) que seja afirmado que o objeto em discussão neste procedimen to limita-se
exclusivam ente aos fatos que caracterizam os crin1.es de responsabil idade objeto da denúncia
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originalm ente recebida p elo Sr. Presiden te da Câm ara, devendo a defesa e o Sr. Relator, em suas
considera ções se ab sterem exclusivam ente em ab ordarem , em suas resp ectivas análises, es tes fatos;
d) que sejam os Srs. Parlam entares integrantes desta D D. Comissão orientado s de
que apenas deverão formar sua convicção a partir da an álise da ocorrênci a ou n ão dos crimes
de
responsab ilidade defmidos no despach o do Sr. Presiden te da Câm ara que recebeu apenas
parciahne nte a denúncia ofertadas p elos cidadãos que a sub screveram.

11.2.C) A AUSÊNC IA DE INTIMA ÇÃO REGULAR DA SRA. PRESID ENTA DA
REPÚBL ICA PARA ACOMP ANHAM ENTO DAS OITIVAS DE ESCLAR ECIMEN TO
REALIZADAS PELOS DENUN CIANTE S
Iniciado o processo de impeachm en t, com o recebim.en to total ou parcial da
denúncia o fertada p or cidadãos pelo Sr. Presiden te da Câ mara, mesm o nesta fase inicial
desenvolv ida p ela Câtn ara, a Sra. President a da República , diretam ente ou p or tneio de seu
represen tante legal, deve ser intimada ou juridicam ente cientificad a para que possa acomp anhar
ou,
querendo , se fazer presente, em todos os atos do procedim en to.
Desse m odo, p arece ser evidente que, uma vez tendo sido designada, certa ou
erradam ente segundo as regras processuais em vigor, uma esp ecífica oitiva dos cidadãos
denuncian tes para que pudessem vir a prestar "esclarecimentos" sobre a denúncia originalm ente
por eles apresenta da, deveria ter sido a Sra. Presiden ta da República reg ularment e intimada para
que pudesse, em bon s termos, comparec er, diretatn en te ou por seu represent ante legal, a esta sessão.
Nesta oportunid ade, lhe deveria ser facultada, com o desdobram ento natural do seu direito
de
defesa, a faculdade de poder formular p erguntas ou , até m esm o, de apresen tar quesitos des tinados
à elucidação dos fatos denunciad os, como seria o propósito deste estranho ato processual.
Com
efeito, o exercício do direito à ampla defesa pressupõe o conhecim en to direto, por m eio
de
intimação regular, de todos atos processuais que p orven tura sejam pra ticados, com a garan tia
do
exercício do direito de presença do denunciad o, diretam en te ou p or advogado regularme
n te

con stituído .
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Ressalte-se aqui que este parece ser também, com a devida vêrua, o propno
entendirnento do próprio STF flrmado n o julgamento da ADPF no 378, proposta pelo Partido
Comunista do Brasil, e que disciplinou as regras de processament o do processo de impeachment.
De fato, parece resultar claram.ente desta decisão, que a defesa tem o direito de estar presente
em quaisquer atos em que se busque a elucidação do apurado nesta particular espécie de
processos, podendo, inclusive, manifestar-se após a acusação.

n

Ora, se com a oitiva dos denunciantes se procurava a maior precisão dos "fatos
denunciados", a defesa da Sra. Presidenta da República deveria ter sido intimada para se fa zer
presente e poder, regularmente, praticar atos inerentes ao seu regular exercício do direito de defesa .
A ausência desta intimação, nesta medida, feriu de morte, mais uma vez, o direito à ampla
defesa da autoridade denunciada nestes autos.
Deveras, a falta desta intirnação e a impossibilidad e jurídica de acompanhame nto
deste ato processual pela defesa da Sra. Presidenta da República, atingiu frontalmente o denominado
princípio da "paridade de armas", decorrência natural da aplicação do princípio constitucional da
isonomia no ârnbito do direito processual penal, subsidiariamen te aplicado aos processos de
impeachment. P or este princípio se aflrma que todas as partes de um processo devem ser tratados
de igual maneira, como equivalente de iguais direitos processuais. A paridade de armas, segundo
nos ensinam os doutos, li11plica a igual distribuição, durante o processo p enal - desde sua fase
pré-judicial até a executiva -, aos envolvidos que defendam interesses contrapostos, de
oportunidades para apresentação de argumentos orais ou escritos e de provas com vis tas a fa zer
prevalecer suas respectivas teses perante a autoridade competente. Esclareça-se ali1da: por decorrer,
como salientado, do próprio princípio constituciona l da isonomia, reconhece-se que a
aplicação

deste

princípio

independe

de

situações

previamente

estabelecidas

expressamen te em lei. Sua necessária aplicação deve se dar em todos os casos concretos
em que deva ocorrer o necessário balanceamen to dos atos processuais, de forma que não
se obste, em qualquer medida, a sua aplicação.
Donde, n o caso concreto, se o denunciante acusa ou é chamado a esclarecer os fatos
tidos como indispensáveis para a compreensão da sua denÚnCla, por m ais estranho que isso
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processualm ente p ossa parecer, o denunciad o deveria obrigatoria mente ter sido intimado
para, querendo, estar presente no ato em que tais esclarecim entos seriam produzido s. A
ausência desta intirnação, da qual decorreu a falta de ciência jurídica e a impossibilidade de
comparecim ento da defesa da Sra. Presidenta da República, implicou clara e induvidosa ofensa
a seu amplo direito de defesa, a partir dos princípios consagrad os na nossa Constituiç ão e
em importante s tratados internacion ais.
Con1.o a ninguém é dado a desconhecer os atos praticados em um processo, o direito

à informação da prática de atos processuais, como uma decorrência implícita e óbvia do amplo
direito de defesa, jamais se esgota com o mero conhecime nto do réu do conteúdo da
acusação que lhe é dirigida quando do oferecimen to da denúncia. A prática de quaisquer
atos processuai s que possam afetar, direta ou indiretame nte, o seu direito de defesa, devem
lhe ser comunicad as, durante todo o processo, sob pena de violação manifesta do princípio
constitucio nal que a assegura.
Cumpre, assim, aflrmar que a não cientiflcação formal e jurídica da Sra. Presidenta
da República, para que, querendo, pudesse comparecer , diretamente ou pela sua defesa, na sessão
designada para a oitiva dos denunciantes (m arcada com o obj etivo único de que pudessem esclarecer
asp ectos da denúncia originalmen te apresentada), trouxe também vício insanável a este
procedimen to, a partir da sua imprópria e indevida realização.
Note-se, ainda, que todo este nebuloso cenário processual restou ainda mais
agravado pelo inadmissív el fato de ter havido a expressa recusa, desta DD. Comissão, em
se dar novo prazo à defesa para manifestar-se após os "esclarecim entos' realizados à
denúncia pelos denuncian tes. Ou sej a: mesmo tendo sido feitos novos esclarecim entos às
denúncias ofertadas pelos cidadãos, não se deu, nem mesmo, um único nenhum dia
adicional para que a defesa da Sra. Presidenta da República pudesse analisar o que foi dito
pelos denuncian tes, mesmo naquilo que relataram estritamen te em relação ao objeto da
denúncia parcialmen te aceito pelo Sr. Presidente da Câmara.
Inovou-se, portanto, nos esclarecime ntos fáticos agregados à denúncia. Mas não se
deu à defesa o prazo legal para que se pudesse, em bons termos, flrmar a sua m anifesração .
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A violência ao exerc1c10 do direito de defesa da Sra. President a da República
afigurou-se, pois, como juridicam ente inconteste .
Note-se que esta questão não passou desaperce bida durante os trabalhos da DD.
Comissão Especial. Oportuna mente foi a matéria arguida por questões de ordem formuladas,
respectiva mente, pelos Nobres Deputado s Weverton Rocha (PDT), no dia 30 de março de 2016, e
Paulo Teixeira (PT), no dia subsequen te. Nesta última questão de ordem, inclusive, foi solicitad a
explicita mente a abertura de novo prazo de 10 (dez) sessões para o oferecim ento da defesa
da Sra. Presiden ta, uma vez que tendo sido realizado s esclareci mentos em relação aos fatos
denuncia dos, tal providên cia seria necessár ia para o bom e regular exercício do seu direito
constituc ionalmen te assegurad o.Lament avelment e, apesar destas questões de ordem serem de
grande relevância e de acolhimen to imprescinclivel para o regular exercício do direito de defesa por
parte da autoridad e denunciad a, o Sr. President e desta DD. Comissão Especial, limitou-se a recolher
a Questão, sem decidi-la, até o mon1.ento em que se exaure o prazo da apresenta ção desta defesa.
Apesar da ofensa ao seu direito, portanto , e sem que deixe de reconhec er os
óbvios prejuízos que a não abertura deste prazo traz à defesa da Sra. Presiden ta da
Repúblic a, será esta, para que não se ocorra o risco de alegação de preclusão , apresent ada,
sob protestos , na presente data. A sua apresent ação, pelo exposto, em nada sana ou
convalid a a ilegalida de materiali zada pelo evidente cerceame nto de defesa que se verificou

in casu.
Inegável, portanto, prejudica do e ofendido restou, portanto, o exercício do direito
de defesa da Sra. President a da República neste processo. Permitiu-se, aos denuncian tes
esclarecim entos dos fatos denunciad os, sem que fosse a denunciad a sequer intimada ou
formalme nte cientificada para acompanh ar esta sessão de esclarecimentos. Permitiu- se que os
esclarecim entos fossem feitos, mesmo em fatos atinentes ao objeto que foi recebido em despacho
do Sr. President e da Câmara, e não se permitiu que a defesa tivesse a reabertura do prazo original
para a oferta da sua manifesta ção.
As violações perpetrad as, mats uma vez, ao princípio constituci onal do devido
processo legal, do contraditó rio, da ampla defesa (art. 5"., LV, da Constitui ção Federal), e agora ao
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princíp10 da " paridade de armas" decorrência direta do pnncípio da tsono nua (art. 5°, da
Constituição Federal), são de todos evidentes. A inconstitucion alidade e a ilegalidade da tramitação
do presente processo de imp eachment, a cada passo, se tornam mais incontestes .
Isto posto, requer-se, em garantia do devido direito de defesa da Sra. Presidenta da
República se requer:

a) seja decretada, de plano, nulidade da realização da sessão de oitiva dos
denunciantes, com o desentranham ento dos presentes autos de tudo o que diga respeito à sua
indevida realização sem a intimação da Sra. Presidenta da República ou de seu representante legal;

b) que, caso seja mantida como válida a sessão em. que foram ouvidos os
denunciantes para o esclarecimento dos fatos pertinentes à sua denúncia, seja reab erto o prazo de
10 (dez) sessões para que se possa, regularmente, fazer a apresentação da defesa da Sra. Presidenta
da República;

c) a determinação de que, doravante, de todos os atos a serem praticados ao lo ngo
deste procedimento , sejam regularm.ente expedidas intin1.ações ou cientificações formais à sra.
Presidenta da República ou a seu representante legal, para que p ossam proceder ao regular exercício
do seu direito de defesa durante toda a tramitação des te processo;
d) que caso sejam realizadas quaisquer outras sessões ou diligências des tinadas ao
esclarecin1.ento dos fatos denunciados, seja reaberto o prazo de 10 (dez) sessões p ara o aditamento
desta defesa, ou a apresentação de novas razões, para pleno e regular exercício do direito de defesa
constitucionah nente assegurado.
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Ill. MÉRITO
Firmadas, na presente manifesta ção, as considera ções prelimina res que permitira m
o desenvolv imento das premissas jurídicas e políticas que definem o processam ento do presente
processo de impeadJment, e arguidas as questões prelimina res que apontam clamorosa s situações
de
inconstitu cionalida de e ilegalidade que viciam definitiva mente a sua tramitaçã o, cumpre que
se
venha a analisar o mérito_das denúncias de crime de responsab ilidade indevidam ente imputada
sà
Sra. President a da República .
Esta análise, como já salientado anteriorm ente, levará em conta, exclusiva mente,

o objeto do presente processo , na conform idade do definido por decisão original de
recebime nto da denúncia ofertada por cidadãos pelo Sr. Presiden te da Câmara. Aspectos
fáticos estranhos a .este objeto, não serão considera dos nesta manifesta ção, em respeito ao regular
exercício do seu direito de defesa por parte da autoridad e denunciad a.

111.1. AS CARACTERÍSTICAS JURÍDICAS DO CRIME DE RESPON SABILID ADE:
SUA TIPIFICAÇÃO, APURAÇÃO E JULGAM ENTO
Faz-se necessário lembrar a lição do ilustre constituci onalista Luís Roberto Barroso,
antes mesn1.o do ingresso na Suprema Corte, de que o termo impeachm ent, não empregad o no
texto constituci onal ou na legislação pátria, identifica "o processo mediante o qual se promove
a
apuração e o julgamen to dos crimes de responsa bilidade" 471 (grifo nosso).
Reputa-se important e, asstm, entender a natureza jurídica dos crimes de
responsab ilidade para verificar como se dá sua configura ção, sua apuração e seu próprio
julgament o. De conformi dade com as premissas já delineada s nas considera ções prelinuna res desta
manifesta ção, conceitua lmente devemos entender por "crimes de responsa bilidade"
as
infrações político-a dministr ativas suscetíve is de serem praticadas por determin ados

47 K\RROSO , Luís Roberto. "Impeachm ent- Crime de Responsabi lidadeExoneração de Cargo" . Revista de Direito
_-\dministrativo, vol. 212 . Pág.163,1998.
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agentes políticos em razão dos cargos públicos que ocupam. São infrações contra a orden1
pública que acarretam graves sanções, não apenas para o agente que os comete, mas também para
a vontade popular que legitimamente o inves tiu da condição jurídico-polític a de governante.

Nessa dimensão, tais crunes 1ama1s podem ser confundidos com os "crimes
comuns" nem com as "infrações tipicamente administrativ as", apesar de, na sua ontologia

c

própria,

os

denominados

cnmes

de

responsabilid ade

acabarem

agregando,

simultaneam ente, os elementos peculiares de ambas as espécies de ilícitos. São, na verdade,
tipificações delituosas "híbridas" , que devem ter a sua compreensão m oldada a partir des tas duas
realidades, de m odo conjugado e em estrita e respeitosa simbiose jurídica.
D e início, cumpre salientar que a despeito des tas suas características jurídicas
próprias e peculiares, em qualquer caso, o principal ponto de partida para a sua análise, deverá ser
sempre a observância do "devido processo legal." Inexiste a possibilidade de exame adequado
sobre a ocorrência de um crime de responsabilidade, sem que este pressuposto jurídico seja
rigorosamente atendido. A respeito, já asseverou, com a habitual propriedade, o ilustre Ministro da
nossa Suprema Corte, T eori Z avascki:
" ... em processo de tamanha magnitude institucional, que p õe a juízo o
mais elevado cargo do Estado e do Governo da N ação, é pressuposto
elementar a observância do devido processo legal, formado e
desenvolvido à base de um procedimento cuja validade esteja fora
de qualquer dúvida de ordem jurídica"48

Por essa razão, e considerando a n atureza dúplice dos crimes de responsabilidade
(infração p enal e administrativa), haverão de se aplicadas, simultan eamente, ao processo de
impeachment as garantias do processo penal e do processo administrativ o sancionador. A
resp eito, firme posição vem expressa em robusto parecer exarado pelos eminentes juristas Juarez

48

D ecisão liminar proferida no l\IS 33837 / DF, Rei. l\Iin. Teori Zavascki, publicada em 15 de outubro de 20 15
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Tavares e Geraldo Prado, ora anexado à presente. Dizem os m estres, em boa compreensão da
matéria:

"47 . Mais que compreensível que o processo de impeachment esteja
cercado de garantias. É indisp ensável que assim o seja para
assegurar sua validade jurídica e legitimidade politica. Com o salienta
o m esmo BALBUENA PÉREZ o " processo politico" é, em
primeiro lugar, um " processo". Por isso, sua aspiração em
configurar um dispositivo garantista, democrático, legal e
transparente, a reclamar a aplicação das garantias do processo
administrativo sancionador e do penal consistentes na
presunção de inocência, audiência, defesa, contraditório, prova,
conhecimento das acusações, m otivação das decisões, legalidade,
irretroatividade etc." (grifo nosso) 49

Do direito administrativo sancionador, ten1-se a subordinação aos preceitos da
A dministração Pública e à ideia de san ção ao agente p olítico que tenha cometido um ato grave para
a m anutenção da es tabilidade do próprio Estado ou da ordem jurídica. D o direito penal, tem-se a
necessidade de previsão anterior e taxativa de conduta proibida, b em como a aplicação de
princípios e garantias para a adequada p ersecução.
Corrob orando o entendimento de que os crimes de respon sabilidade encontram,
em larga medida, guarida na seara penal, o Suprem o Tribunal Federal já flrmou que cabe
priva tivam ente à U nião legislar sobre a definição dos crimes de responsabilidade, seu processo e
julgamento, ao contrário do que seria se estivéssemos em sede de matéria de natureza estritamente
administrativa. É o que decorre desta douta decisão do nosso Pretória Excelso:

"EMENTA: Crime de responsabilidade: defmição: reserva de lei.
E ntenda-se que a definição de crimes de responsabilidad~
imputáveis embora a autoridades estaduais, é matéria de Direito
Penal, da competência privativa da União - como tem prevalecido

49T.:-\ \ 'ARES, Juarez; PR_,_-\DO, Geraldo. Parecer pro bono em resposta a consulta do advogado Flávio Crocce Caetano
acerca dos requisitos jurídicos p ara a cominação da infração político-administra tiva de impeachment, de 26 de outubro
de 2015. Pág. 28.
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no Tribunal - ou , ao contrário, que sendo matéria de responsabilidad e
política de mandatários locais, sobre ela possa legislar o Es tado- membro
- como sustentam autores de tomo- o certo é que estão todos acordes em
tratar-se de questão submetida à reserva de lei formal, não podendo ser
versada em decreto-legislativo da .Assembléia Legislativa. "S" (grifo nosso)

Tal posicionarnen to veio a ser reforçado, por inteiro, na Súmula n° 722 do STF,
que dispõe:

"São da competência legislativa da União a definição dos crimes de
resp onsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de
processo e julgamento."

A matéria, dada sua importância, também foi obj eto da Súmula Vinculante n° 46,
que assim determina:

"A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das
resp ectivas normas de processo e julgamento são da competência
legislativa privativa da União."

Finahnente, no julgam.ento da ADPF 378, o Supremo T ribunal Federal rea firmou
a compreensão de que a tipicidade compõe elemento necessário para o regular processo do
processo de impeachment, corn o se observa do seguinte trecho:

"A indicação da tipicidade é pressuposto da autorização de
processamen to, na medida em que não haveria justa causa na
tentativa de responsabiliz ação do Presidente da República
fora das hipóteses prévia e taxativament e estabelecidas .
Se assim não fosse, o processamen to e o julgamento teriam
contornos exclusivamen te políticos e, do ponto de vista
prático, equivaleria à moção de desconfiança que, embora
tenha sua relevância própria no seio parlamentarista, não se
so ADI 834, Tribunal Pleno, Rel. :tvlin. Sepúlveda Pertence, julgado em 18/02/99
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conform a com o modelo presiden cialista, cujas possibilidades de
impedimento reclam.am a prática de crime de responsabilidade
previsto em lei específica. Inobserva da a limitação da possibilidade
de responsabilização às hip óteses legais, todo o devido processo
cairia por terra. " 51

Diga-se também que a aplicação das garantias pena1s é ainda reforçada ,
explicitam ente, por dispositiv os da própria Lei n° 1.079, de 1950, responsáv el, dentre nós, por
definir os crin1.es de responsabilidade e regular o respectivo processo de julgament o de
impeachm ent. D e fato, determina este diploma legislativo , em seu art. 38, como já salientado
anteriorm ente, a necessár ia aplicação subsidiár ia do Código de Processo Penal, para suprir
eventuai s lacunas procedim entais decorren tes do seu próprio texto.
Não há dúvidas, por conseguin te, de que, nos crimes de responsabilidade, devem
ser aplicados os princípios, exigências e garantias fundamen tais norteador es do Direito Penal. Es ta
é, mais uma vez, a lição professad a no já aludido parecer da lavra dos doutos professores Juarez
Tavares e G eraldo Prado:

"70. No caso brasileiro, em face de serem infrações de alta relevância, que
implicam até o imp edimento do Presidente da República, os crimes de
responsab ilidade estão sujeitos, inquestio navelmen te, aos mesmos
delimitad ores relativos às infrações penais . D aí, inclusiYe, serem
chamados de crimes de responsabilidade e não de in frações disciplinar es
ou administrativas. Nesse sentido, assinala SCH\V ACKE que lhe são
aplicáveis , em primeira linha, por decorrênc ia do princípio da
legalidad e, os princípios da lei estrita e escrita, da taxativida de, da
proibição da analogia e da retroativi dade.
71. P ode-se acrescenta r que os crimes de responsabilidade estão suj eitos,
ainda, aos critérios de imputação obj etiva e subj etiva, ou seja, ao controle
do aumen to do risco para o bem jurídico e da determinação da in tensidade
subj etiva da condu ta do agen te, con forme se extraem das normas
proibitivas e mandamentais. P ortan to, devem subsistir, aqui, os

5\

Trecho do voto do i\ Iin. Fachin nos autos da .\ DPF 378, vencedor nesta parte, gri fos do originaL
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elemento s que configura m o InJusto penal (tipicidad e
antijuridicidade) e a culpabilid ade." (grifos nossos)52

e

Necessár io concluir- se, portanto , que para a configur ação de um crime de
responsa bilidade, é indispen sável considera r-se sempre a aplicação dos pressupo stos de
configur ação delituosa estabelec idos no âmbito do Direito Penal. Esta conclusão afirma-se,
de pleno direito, como uma conclusão jurídica absolutam ente indiscutível, no âmbito de um Estado
Democrá tico de Direito. Em nada a desautoriz a a natureza jurídico-p olítica desta particular espécie
de delitos.

Por força desta imperativ a desta conclusão , não poderá ser ignorado que para a
configura ção dos denomina dos " crimes de responsab ilidade"

se exigirá

sempre, e de modo

imposterg ável, o pleno respeito ao princípio da legalidad e. Trata-se de exigência constituci onal
imposterg ável. O respeito a este princípio, naturalme nte, deverá englobar todas as suas múltiplas
vertentes, próprias ao âmbito criminal ou penal. São estas, a saber:

a) a obrigatóri a tipificação "taxativa" da lei penal para a existência de quaisquer
·
· 1Iege " ou " ll!Jt,I'/,a poe~ta Jzne
·
I
''IJ;
d eli tos ( "nu/,'Itttm t:nmen
Jtne
tege

b) a irretroatividade da lei penal, de modo a que nunca um crime possa restar
configura do antes que a lei exista a defmi-lo como tal;

c) a definição da tipicidad e material do delito, na medida em que se exige sempre
a configura ção de lesão ou, ao menos, a mera exp osição a risco do bem jurídico tutelado pela norma
legal que estabelece a prática cruninosa ;

c) a definição da ilicitude penal da conduta do agente, ou seja, a afirmação
valorativa do caráter legahnent e reprováve l da conduta do agente;

52

T-\ ~'~-\RES,Juarez;

P~-\DO ,

Geraldo. Op. cit. Pág. 43.
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d) a afirmação, para a configuraçã o da prática criminosa, da possibilida de real de

que o agente pudesse, diante dos fatos concretos e objetivos que se colocavam diante da
sua ação, seguir conduta diversa daquela que adotou (culpabilid ade objetiva).
Naturahnen te, de tal entendimen to decorre ainda que para seu adequado
processame nto e julgamento , o processo de impeachme nt precisa, de forma cuidadosa, p erscrutar
de forma precisa os elementos constitutivo s do crirne de responsabil idade que se pretende imputar

à autoridade denunciada e constatar a sua real ocorrência no n1undo dos fatos e dos atos p or ela
praticados.

Para o adequado exame deste processo impeachme nt, p ortanto, cmnpre que antes
venhamos, previament e, a proceder a uma breve decomposiç ão analítica dos diversos elementos
jurídico-pen ais capazes de identificar com propriedade a ocorrência de um crime de
resp onsabilidad e na orden1 jurídica brasileira. Som ente através deste exame p oderemos avaliar a
ocorrência ou não d os d enunciados crimes de responsabil idade no caso

Jttb

examim.

Iniciem os esta análise pela referência à exegese imediata dos mandamen tos legais
existentes no nosso ordenamen to jurídico e que tipificam os d enominado s crimes de
resp onsabilidade. A qui, com a devida vênia, repisaremos , mesmo que brevem ente, conclusões já
afirmadas nas consideraçõ es preliminare s desta defesa. Que nos seja perdoado o peso da repetição.
Mas a sequência lógica do desenvolvim ento do raciocínio, exige que tais questões sejam agora
retomadas e aprofundad as, para que a seguir forneçam o lastro necessário para a análise das
denúncias postas sob apreciação n estes autos.

Determina a nossa Constituiçã o Federal de 1988:

"Art. 85. São cnmes de responsabilid ade os atos do Presidente da
República que atentem contra a Con stituição Federal e, especialmen te,
contra:
I - a existência da União;
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II - o livre exercíc10 do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do
Ministério Público e dos Poderes constitucion ais das unidades da
Federação;
III - o exercício dos direitos politicos, individuais e sociais;
IV- a segurança interna do País;
V- a probidade na administraçã o;
VI- a lei orçamentária ;
VII - o cumpriment o da s leis e das decisões judiciais .
Parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei especial, que
estabelecerá as norrnas de processo e julgamento."

Claro, assun, que um dos pnmeuos requisitos a serem. preenchido s para a
qualificação de um crime de responsabil idade é a existência efetiva de um ato praticado pela

Presidenta da República . Nas b em postas palavras do professor Pedro Es tevam. Alves Pinto
Serrano, fumadas em douto parecer que segue em anexo à presente:

" (... ) uma conduta ativa ou ao m enos o que se possa chamar de omissão
CO!l.11SS1Va .

Quando se fala em ato praticado pela Presiden ta da República, exige-se,
assim, a noção de autoria, b em como que ela tenha participado, de alguma
forma, diretamente da produção do ato ou então ter assumido
conscientem ente suas consequ ên cias ilicitas. Não se pode atribuir à
Presidenta da República a responsabilidade por atos praticados p or outros
agentes da A dministração Pública, para os quais a legislação determine
con sequências próprias, específicas."

A cresce-se, ainda, que o ato praticado precisa ser de natureza funcional e

praticado no exercício de mandato presidenci al corrente, nos termos da redação do § 4° do
art. 86 da Constituição. Repitan1.-se, mais uma vez os seus dizeres: "O Presidente da República, na
vigência de seu mandato, não pode ser responsabil izado por atos es tranhos ao exercício de suas
funções" .

O segundo requisito, derivado do art. 85 da Carta Magna, é o de que esses atos

"atentem" contra a Con stituição Federal. Deveras, como já salientado anteriormen te e é forç oso
relembrar, não são quaisquer condutas que podem ser qualificada s como crimes de
responsab ilidade e justificar um pedido de impeachm ent.

esse sentido, deve ser referida a
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douta manifestaçã o de Ricardo Lodi Rib eiro, Professor D outor Adjunto da Faculdade de Direito
da Universidad e Estadual do Rio de Janeiro e atual Diretor da instituição:

" 69. Ainda que as conclusões do T ribunal de Con tas da União sobre a
rejeição das contas da Presidên cia da República estivessem corretas, o que
só se admite para fins de argumentação, vale des tacar que não é qualquer
inconformi dade da atuação presidencia l com a lei de orçamento
que justifica a caracterizaç ão de crime de responsabil idade previsto
em um dos itens do artigo 10 da Lei n° 1.079/ 50." (grifos nossos)S3

P or detenninação da Constituição Federal (parágrafo único do art. 85), impõe-se
ainda com o devida análise da tipificação dos crimes de responsabilidade, a partir da Lei que os
define, qual seja, a também já aludida Lei n° 1.079, de 1950. É nessa análise exegética que, por
óbvio, que nos depararemos com a necessidade de cotejarmos estes dispositivos com as firmes e
sempre intransp oníveis diretrizes constitucion ais decorrentes do princípio da legalidade em
matéria penal. D e acordo com este princípio fund amental da nossa ordem jurídica, o crime que
se pretende imputar à Presidenta da República deve estar sempre previsto em lei, de forma
clara, compreens ível e bem definida, não cabendo falar de sua prática fora das hipóteses
previstas expressam ente na redação firmada no diploma legislativo .
N o caso concreto da denúncia nestes autos dirigida con tra a Sra. Presidenta da
República Diln1a Rousseff, conforme se depreende da denúncia originah11ente ofertada e do seu
recebimento parcial pelo Sr. Presidente da Câmara, tenta in1putar-se à autoridade denunciada "a
prática hipotética de crimes contra a lei orçamentá ria."

E m tal imputação, para a real configuração jurídica de um efetivo de crime de
responsabilidade, se deve ter por imprescindível a dem onstração de que exista uma "lesão" ou
mesm o um "perigo de lesão" ao bem jurídico, in casu, protegido, qual seja, o respeito à lei
orçam entária. Adem ais, além disso, é indispensá vel que reste evidenciad a a relação de
causalidad e entre a conduta da Sra. Presidenta da República e o resultado de violação.

5 3 LO DI, Ricardo . Parecer: Pedido de impeachm ent da presiden te Dilma Rousseff- aspectos orçamentário
s - normas
de direito fin anceiro - falta de amparo jurídico do pedido . 07 de dezembro de 2015. Pág. 25 .
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Cumpre tam.bén1 notar que os tipos delituosos que se pretende imputar à Sra.
Presidenta da República no caso presente, por definição, são juridicamen te definido como

"dolosos" (ou seja, devem ser praticados com a dimensão subjetiva da má-fé da autoridade) , não
podendo ser admitida, sob nenhum argumento, no caso, a modalidad e culposa (ação subjetiva
decorrente de negligência, imprudênci a ou imperícia da autoridade) , seja por força do arquétipo
constitucio nal definido para o conceito de crime de responsabil idade no art. 85, da Constituiçã o
Federal (conforme anteriormen te já exposto nas consideraçõ es preliminare s), seja por absoluta
ausência de previsão legal que pudesse, em tese, vir admitir (mesmo que equivocada mente, do
ponto de vista constitucion al), esta hipótese.

Este relevante aspecto foi abordado, de forma pro ficiente, pelo Professor Dr.
Marcelo Neves, em parecer que abordou diversos aspectos jurídicos relativos ao processo de
impeachme nt. Vale transcrever, aqui, seus dizeres :

"Quanto à questão de se o crime de responsabili dade admite apenas a
forma dolosa ou também a modalidade culposa, incide a norma geral
contida no parágrafo único do art. 18 do Código P enal, incluído pela Lei
n° 7.209, de 11 de julho de 1984:
'Parágrafo único - Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser
punido p or fato previsto como crime, senão quando o pratica
dolosamente '
Com base nesse dispositivo determinant e da excepcionalidade do crime
culposo, Juarez Tavares esclarece que 'não se pode admitir a criação de
um delito culposo mediante uma interpretaçã o teleológica ou sistemática
de alguns tipos de delito previstos na parte especial do código' .
.Aplicabilidade dessa norma geral de direito penal à Lei especial reguladora
dos crimes de responsabilid ade também encontra respaldo no art. 12 do
Código P enal, na redação dada pela Lei n° 7.209/1984:
'.Art. 12. .As regras gerais deste Código aplicam-se aos fatos incriminados
por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso.'
Levando em conta esses dispositivos e o fato de que não há nenhum caso
expresso de crime culposo na Lei n° 1.079/ 1950, não há como se
vislumbrar crime de responsabilidade culposo da Presidente da República
no ordenament o jurídico em vigor. Exige-se que o crime tenha sido
praticado dolosamente , o que ocorre 'quando o agente quis o resultado
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ou assumiu o risco de produzi-lo', conforme defmiçào do art. 18, inciso
I, do Código Penal, incluído pela Lei n° 7.209/1984."

Em outras palavras, seja pela análise direta do texto constitucion al, seja pela análise
das nossas leis, no direito brasileiro, não existe crime de responsab ilidade cometido por ação

culposa, ou seja, por ato imprudent e, negligente ou imperito daquele que ocupa o cargo
de chefe de Estado e de Governo. Sendo, assin.1, esta constatação se aplica por inteiro à
imputação que se pretende fazer, em tese, nos presentes autos, às condutas da Sra. Presidenta da
República, Dilma Rousseff.

Do mesmo modo, em face das denúncias de crime de responsabil idade feitas, neste
processo, contra a Sra. Presidenta da República, devemos também, no análise dos fatos concretos,
averiguar a ocorrência da real ilicitude dos atos praticados , ou seja, a eventual contraried ade

ao direito dos atos atribuídos à autoridade denunciada . Para que esta contrarieda de ao direito se
materialize, de acordo com a nossa lei, doutrina e jurisprudên cia, a conduta típica não poderá ser
sido praticada, como sabido, em decorrência de estado de necessidade , de legítima defesa, de estrito
cumprimen to do dever legal ou de exercício regular de direito. Deveras, tais situações jurídicas
qualificam, em si, verdadeiras causas de justificação ou descriminan tes, ou seja, causas que
transforma m uma conduta que, em tese, seria ilícita, em comportam ento lícito e adequado ao
direito.

Finalmente , um último aspecto necessita ainda ser analisado dentro daquilo que
nos ensina o moderno direito penal. Consideran do-se a ocorrência de um eventual fato típico e
possivelme nte ilícito, há que se perguntar: poderia a Sra. Presidenta da República, no caso concreto,
ou seja, diante dos fatos da vida que lhe eram postos, ter efetivamen te segt.lido outra conduta
diferente daquela que efetivamen te seguiu? Poderia ter-lhe sido exigida conduta jurídica diversa da
que adotou? É o que âmbito do moderna doutrina penalista se convencion ou denominar de

culpabilid ade objetiva decorrente do tipo delituoso. Esta "culpabilida de objetiva da conduta
do agente que decorre da possibilidad e de que ele pudesse, de fato, ter seguido outro caminho
distinto daquele que adotou ao incorrer na conduta reputada delituosa, por óbvio, em nada se
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confunde com a culpa subjetiva (negligencia, imprudênci a e imperícia) do agente que se contrapõe
ao seu dolo (má intenção subjetiva) indispensáv el para a tipificação de um crime de
responsabil idade. Aqui, se trata de saber: poderia ter a Sra. Presidenta da República, concretame nte,
ter tomado uma outra decisão sem ofensa aos interesses públicos, sen1. prejuízo à ordem social e
econômica? Se pudesse, a tipificação delituosa, por óbvio, restaria configurada . Se não pudesse, o
delito denunciado restará inteirament e descaracter izado na sua prefiguraçã o ilícita.

Como se depreende da explanação, são vários os elementos que precisam ser
verificados na denúncia em exame nestes autos, a partir dos elementos fáticos efetivament e
ocorridos na realidade, para que possamos apurar a ocorrência ou não dos crimes de
responsabil idade que se pretende in1.putar à Sra. Presidenta da República, Dilma Rousseff. Na
ausência de qualquer deles, não há que se falar de crime de responsabil idade a ensejar, no caso, as
sanções legalmente estabelecidas.

É o que se analisará a seguir.

111.2. DA

ACUSAÇÃO

DE

EDIÇÃO

DE

DECRETO S

DE

CRÉDITO S

SUPLEME NTARES EM SUPOSTO DESACOR DO COM A LEI ORÇAME NTÁRIA
111.2.A) DA IMPUTAÇ ÃO
Limite da denúncia - Decretos de Crédito Suplementar
No tocante à edição dos Decretos de crédito suplementa r apontados na denúncia,
a decisão do Presidente da Câmara que a recebeu parcialment e, limitou a análise a ser feita pela

Comissão Especial do Impeachm ent apenas ao tratamento de supostos indícios de
irregularidade em seis atos editados entre 27 de julho de 2015 e 20 agosto de 2015, por terem
supostamen te descumprid o a legislação orçamentár ia. Conforme apontado anteriormen te, os
denunciante s afirmam que os referidos créditos seriam incompatív eis com a obtenção da meta de
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resultado primário então vigente, infringindo o disposto no art. 4° da Lei n° 13.115, de 2015 54 e,
consequentem ente, implicando crime de responsabilidade nos termos dos itens 4 e 6 do art. 1O da
Lei n° 1.079, de 1950.
D etermina este dispositivo legal:

"Ar t. 10. São crimes de responsabilidad e contra a lei "orçamentária:
4 - In fringir , patentem ente, e de qualquer m odo, dispositivo da lei
orçam entária.

(.. .)
6) ordenar ou autorizar a abertura de crédito em desacordo com os limites
estabelecidos pelo Senado Federal, sem fundamento na lei orçamentária
ou na de crédito adicional ou com ino bservância de prescrição legal;

Passemos, então, à análise da edição dos aludidos D ecretos editados n o período de
27 de julho de 2015 e 20 agos to de 2015, na medida em. que são os únicos admitidos na denúncia,
por força da decisão da Presidência da Câmara. A demonstração da cabal Í111procedência da
Ílnputação partirá do exame da possibilidade de alteração da meta fiscal até o final do ano, como
corolário do princípio da anualidade orçamentária .

Nesse

sentido,

farem os

a

diferenciação entre gestão orçamentária , cujos comandos n ormativos anuais estão contidos, p or
exemplo, na Lei Orçamentári a Anual e em leis e decretos de créditos suplementare s e
especiais, e a gestão fiscal, cuj os comandos normativos encontram-se na LRF, na LDO e em
decretos de contingencia mento, indicando a confusão completa dos denunciantes em

relação a esses dois temas. Esse desconhecim ento técnico, por si só, já seria suficiente para
ensejar a clara inexistência do cometimento de qualquer irregularidad e por parte da Sra.
Presidenta da República. Independente disso, ainda ab ordaremos algumas distinções entre os
créditos ab ertos para o atendllnento de despesas discricionária s e obrigatórias, e as i.tnplicações
jurídicas dessa diferenciação, para desconfigurar os alegados cri.tnes apontados na peça acusatória.

54_-\rt. 4° Fica autorizada
a abertura de créditos suplementares, restritos aos valores constantes desta Lei, excluída s as
alterações decorrentes de crédito s adicionais, desde que as alterações promovidas na programação orçamentária sejam
compatíveis com a obtenção da meta de resultado primário estabelecida para o exercício de 2015 e sejam obsetvados
o disposto no parágrafo único do art. go da LRF e os limites e as condições estabelecidos neste artigo, vedado o
cancelamento de valo res incltúdos ou acrescidos em decorrência da aprovação de emendas individuais, para o
atendimento de despesas .
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E ntretanto, antes de avançarmos sobre a matéria da defesa propriamen te dita, é
relevante ressaltar a quantidade de equívocos técnicos primários cometidos pelos denunciante s.
Es tes equívocos podem ser, sinteticame nte, explicitados n o quadro abaixo:

Quadro - Erros Conceitua is da Denúncia
Com a finalidade de esclarecer a denúncia, apontamos que os trechos abaixo contêm
diversos erros conceituais básicos que dificultam o entendimen to da acusação e, por
consequência, impede que se verifique onde se encontra o possível dolo da autoridade
presidencial denunciada.
Em seus próprios termos, diz a denúncia:
" Referidos decretos, cuja publicação no Diário O ficial da União
encontra-se comprovad a pelos documento s anexos, in1.portam
dotação orçamentá ria concernen te a suposto Superávit
financeiro e excesso de arrecadaçã o, na ordem de R$ 2,5
bilhões (R$ 95,9 bilhões m en os R$ 93,4 bilhões).
Todavia, esses superávits e excesso de arrecadaçã o são
artificiais, pois, conforme se pode verificar a partir do PLN no
5/ 2015, encaminhad o ao Congresso Nacional em 22 de julho de
2015, o Poder Executivo p reconhecera que as metas
estabelecida s na Lei de Diretrizes Orçamentár ias, Lei no
13.080/2015, não seriam cumpridas. "

A afirmação "dotação orçamentá ria concernen te a suposto Superávit financeiro
e excesso de arrecadação" não faz o menor sentido técnico. Isto porque:
A dotação orçamentár ia refere-se às ações orçamentárias relativas às políticas públicas
que são definidas n o orçam ento. D entre os decretos citados, por exemplo, há a
suplementa ção orçamentár ia para a implantação da Universidad e Cariri, para a produção
de radio fármacos e para a concessão de b olsas do Programa Ciência sem fronteiras.
Inclusive, 70% da suplem entação são para ações do Ministério da E ducação. E o
segundo maior suplementa ção do orçamento de algum órgão, foi para a Justiça do
Trabalho.
O orçamento possui mais de 4 mil ações orçamen tan as, alocadas em unidades
orcamentár ias distintas, gerando uma subdivisão do orçamento muito detalhada e a sua
lista completa é publicada n o próprio orçamento 55 .
55 Lei O rçamentária "-\nual.
Exercício Financeiro de 2015. \ Tolum.e II - Consolidação dos Programa s de Governo.
Disporúvel em: http :I I \V\V\v.orcamentofederal.gov .br I orcamentos-a nuaisl orcamento-20 15-2 l arquivos-loa I \ olnmeII-L0"-\-2015 .pdf. Acessado : em 03 de abril de 2016 .
T
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Por outro lado, o "mperátlit "financeir o e o "exa:no de arretadarão dizem respeito às fontes
de receita utilizadas para abertura de crédito. Conform e estabelece a Lei n°4.320, de 17
de março de 1964, há quatro fontes possíveis para abertura de crédito orçam.entário:
exa:sso de arreradaf"àO, sztperát;if financeiro de ano anferiot; operay"ào de a-edito e a11ulaç"ào de dotaç-ão
orymnentaria.
Ou seja: dotação orçamen tária é a despesa, e superávi t financeir o ou excesso de
arrecada ção é a receita. Não fa z sentido falar em despesa de receita!
Todavia, o mais profundo desconhe cimento de técnico matéria orçam.entária está
expresso na frase seguinte: "esses superávi t e excesso de arrecada ção são
artificiaiS".
Com.o já foi diversas vezes ressaltado por Ministros da área econômic a, o orçament o é
completa m ente engessado : as de.spesas são, em stta maioria, obtigatótias, ao mesmo tempo em q11e
as reteilw são, em s!la maior pmte, tJÚZtuladas a !IJJJa determi11ada de.rpmz .
.A existência do "sl!perát;itfl11a!1ceiro de exercícios anteriores é publicada anualmen te pela
Secretaria do Tesouro Nacional, e expressa o dinheiro que está depositad o na Conta
Ú nica do Tesouro. Como isso pode ser- pergunte- se - artificial?

.Além disso, o excesso de arrecadaç ão é informad o pelos órgãos, com memória de cálculo
e nota explicativa analisada por técnicos competen tes.
Por exemplo: um dos créditos constante s dos Decretos questiona dos se referem a
despesas da Justiça Eleitora l- a realização de concurso público para provimen to de
cargos de analista e técnicos judiciário -, que tiveram con1.o fonte de receita o Excesso
de arrecadaç ão de Ret,"ltrsos Próprios Não Financeiro.r, decorrent es do recolhime nto de tarifas
de inscrição em concursos públicos.

Aceitar o argumen to dos denuncia ntes seria, portanto , admitir que a [ustiça
Eleitoral teria fraudado e indicado recursos que efetivam ente não arrecado u.
O mesmo aconteceu com a Justiça do Trabalho, que informou um excesso de
arrecadaç ão de recursos próprios não financeiro s, decorrent es do recolhinle nto de tarifas
de inscrição em concursos públicos e de taxa de ocupação de imóveis que serviu como
fonte para a abertura de crédito para este tribunal com a finalidade de realização de
concurso público, pagament o de despesas administr ativas de caráter continuad o e
aquisição de equipame ntos.

Terá também a Justiça do Trabalho incorrido em uma fraude?
Resta claro, portanto, a completa falta de base técnica da denúncia, ao confundir
conceitos tão elementar es da gestão orçamentá ria.
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Ademais, será exposta a mudança de entendime nto do Egrégio Tribunal de
Contas da União sobre a matéria constante da denúncia, ressaltando que a conduta idêntica,
praticada em exercícios anteriores, não levou aquela Corte a propor a rejeição das contas
da Presidênci a. Ao contrário: houve entendime nto do órgão, em situações absolutam ente
idênticas às realizadas no ano de 2015, no sentido de que as medidas eram corretas e
regulares .
Por fim, será analisado o impacto da edição da Lei no 13.199, de 3 de dezembro de
2015, na configuraç ão da flagrante inexistênc ia de irregularid ade indicada nesta absurda

denúncia.

E, ainda, vale notar, que todos os atos mencionad os - os Decretos assinados foram analisados pelos órgãos da Advocacia-Geral da União e da Casa Civil da Presidência da
República. Com isso se demonstra, por si só, que a Sra. Presidenta da República jamais teve a
intenção de burlar qualquer norma- como, de fato, a nenhuma burlou- mas apenas atuou
no sentido de garantir o funcionam ento da máquina pública, de acordo com
recomenda ções técnicas e jurídicas dos órgãos que assessoram suas atividades.
Todos esses aspectos, naturalmen te, conduzem à inafastável conclusão pela
mocorrênci a, no caso, de aime de mpomabilidade, bem como à impossibil idade jurídica de
qualquer responsabi lização da Sra. Presidenta da República.

111.2.B) Distinção entre gestão orçamen tária e gestão financeir a

À guisa de esclarecirnento, impõe-se estabelecer uma distinção entre dois
conceitos essenciais para real cornpreensã o da questão objeto da presente análise, quais sejam.: gestão
orwmentária e gestàofinamúra.
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Os processos de natureza orçamentária envolvem atividades de planejamento

das despesas e estimativa das receitas, infonn.ações u sadas para construir um instrumento que
se convencionou deno minar, na sua expressão tnais usual e corrente, de "orçamento". J á os
processos de natureza "fiscal/finan ceira" se associam mais à ro tina de execução do orçamento
previsto, em utna combinação de acompanham ento das receitas arrecadadas, comparando-s e,
assim, o estimado e o realizado, bem corno a própria limitação das despesas a serem pagas,
por 111.eio do controle de m ovimentação e emp enho. Zela-se, assim, p or meio destes últimos
procedimento s, pelo cumprimento das denominadas metas fiscais.

Gestão Orçamentária
A gestão orçam entária es tá baseada na "autorização" para execução da s p olíticas
públicas. O destaque para a expressão "autorização" não é des motivado . No Direito brasileiro,
como a ninguém é dado a desconhecer, vige o "princípio da legalidade". Na sua estrita aplicação
no âmbito do direltofi.nanceiro, o referido princípio enuncia que p ara que toda despesa ocorra, deve
haver previsão legal prévia.
Tal "autorização" , entretanto, não implica necessariame nte em que o gasto

efetivamente deva ou irá mesmo ocorrer. Isto porque, para que tal gas to ocorra será necessário
que exista uma efetiva disponibilida de financeira (recursos), ou mesm o se verifiquem outras

necessidades fáticas, como a ocorrência da própria efetiva e real necessidade de que sejam
efetivam ente utilizados os valores "aut01i:::._adol' (por exemplo: um determinado valor previsto
originalmente para combate a enchentes, pode não ser gasto em caso da ocorrência de seca em
determinado ano).
O instrumento p or excelência para o estabelecimen to dessa" autorização" é a Lei
Orçamentária A nual (LOA), na medida em que nela são detalhadas as políticas públicas56 (ações) a
serem implementada s e definidos quais os limites máxilnos de recursos que estão autorizados
para execução de cada uma delas .

56 Nos decretos em a nálise, alguns exemp los que podem ser citados dessas políticas públicas são gastos
com
educação básica, bolsas de estudo para o ensino superior e Produção e Forn ecimento de Radiofármacos no
País
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Ocorre que, como sabido, a LO.A é uma peça prospecti va de caráter operacion al,
ou seja,

UlTl

texto legislativo que busca prever e especifica r as ações diante de receitas e despesas

esperada s para o ano seguinte. Tanto é verdade, que a aprovação da LO.A de 2015 se deu em abril
do mesmo ano e seu envio pelo Poder Executivo ocorreu em 27 de agosto de 2014, ou seja, quase
um ano antes da edição dos decretos que autorizara m créditos suplemen tares .

.A lógica intrínseca a essas operações ou a essa necessida de d e previsão futura está
inscrita no art. 1°,

1°, da Lei de Responsa bilidade Fiscal57, e serve tanto para fins de

transpar ência, na medida em que os cidadãos p o dem saber de antemão quais são as prioridade s
do Es tado e fiscalizar a sua execução, como de planejam ento, para que o Es tado se organize
quanto à previsão de receitas e despesas futura s, de modo a realizar uma gestão mais eficiente
e
responsáv el desses recursos.

Apesar das vantagens apontadas no planejame nto estabeleci do na lei orçamentá ria,
é necessário ressaltar que um problem.a intrínseco da sua lógica é a óbvia impossib ilidade de que
possa vir a prever aconteci mentos futuros que serão observado s, naturaln1.ente, apenas no
momento da execução financeira propriam ente dita.

Gestão Financei ra

)
O art. 34 da Lei n. 0 4.320, de 64 preceitua que o exercício financeiro coincide com
o ano civil, enquanto que o art. 35 da referida Lei dispõe que pertencem ao exercício financeiro
as
receitas n ele arrecadad as e as despesas nele legalment e empenhad as. Trata-se do regime de cai.'>a
para receita e de competên cia para despesa.

57 ~\rt.

1o Esta Lei Compleme ntar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabil idade
na gestão
fiscal, com amparo no Capítulo II do Título \ TI da Con stituição.
§ 1o ~\ respon sabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparent e, em que se previnem
riscos c
corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprime nto de
metas de resultados
entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita,
geração de despesas
com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito,
inclusive por
antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar.
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Nesse contexto, a lei orçamentá ria anual é elaborada de forma a tentar

compatibil izar as dotações orçamentá rias autorizada s com as receitas estimadas, de forma
a atingir uma determina da "meta

fiscal'~

Es te procedimen to é complexo, dada a diferença

existente entre a dotação orçada para um determina do ano, no conceito de competênci a, e ~
real execução financeira desta mesma dotação, no conceito de caixa, que é o utilizado para
aferição da meta fiscal.
Sucede, todavia, que a entrada das receitas nos cofres públicos nem sempre
coincide, no tempo, com as necessidad es de realização de despesas públicas, porquanto a
arrecadaçã o de tributos e outras receitas não se concentra apenas no início do exercício
financeiro, mas está distribuída ao longo de todo o ano civil.
ão é por outra razão que existe um conjunto de atividades objetivando ajustar o
rit1no da execução do orçamento ao fluxo provável de entrada de recursos fmanceiros para
assegurar a realização dos programas anuais de trabalho e, por conseguinte , impedir eventuais
insuficiências de tesouraria. Esse procedime nto denomina- se (programa ção financeira.
Nessa linha, o art. 8° da Lei Compleme ntar n. 0 101, de 2000, impõe ao Poder
Executivo a tarefa de discriminar, até trinta dias após a publicação da lei orçamentária anual, "a
programaçã o financeira e o cronograma de execução mensal de desem.bolso". Trata-se do decreto

)

que dispõe sobre a programaçã o orçamentár ia e financeira e estabelece cronograma mensal de
desembolso do Poder Executivo para o exercício. Dia a aludida lei:
Art. 8° Até trinta dias após a publicação dos orçam entos, nos termos em
que dispuser a lei de diretrizes orçamentária s e observado o disposto na
alinea c do inciso I do art. 4o, o Poder Executivo estabelecerá a
programação financeira e o cronograma de execuçao mensal de
desembolso.

Mais à frente, a fim de evitar que as metas inicialment e estabelecidas não sejam
alcançadas, o art. 9° da Lei de Responsabilidade Fiscal autoriza o Poder Executivo a realizar a

limitação de empenho e movimenta ção financeira, segundo os critérios fixados pela lei de
diretrizes orçamentá rias. Corno se vê, o decreto de limitação de empenho, charnado de " decreto
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de contingenc iamento", foi eleito pela Lei de Responsabilidade Fiscal como o instrumento apto
a garantir o cumprimen to da meta.

E m conformida de com o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos
autos da A DI 2238/ DF, a fonna como o contingenci am.ento é implementa do é dividida em duas
partes. Até o vigésimo segundo dia do fim de cada bimestre, o Poder Executivo encaminha aos
dem.ais Poderes um Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas indicando as mudanças no
cenário fiscal e a necessidade de contingenc iamento de cada Poder. Posteriorm ente, até o trigésimo
dia do fim do mesmo bimestre, por ato próprio, cada Poder publica o seu própno
contingenc iamento, com base no cenário fiscal indicado no referido Relatório.

Meta de Resultado Fiscal- meta de superávit primário

No tocante à meta de superávit primário prevista no art. 2° da Lei n.0 13.080, de
2015, é in.1.portante ressaltar que ela tem natureza estritament e "financeira", e não própriamen te

"orçament ária". Ou seja, é apurada não de acordo com as rubricas constantes da lei
orçamentá ria anual, mas sim pelo efetivo ingresso de recursos nos cofi:es públicos e das
efetivas despesas .
.Ademais, esta meta é definida na LDO em termos de resultado primário. Isto
significa que ela exclui da sua apuração as receitas e as despesas financeiras, como os

encargos da dívida pública. Cabe destacar que o Tribunal de Contas da

nião já se manifestou

sobre o caráter apenas indicativo das m etas de Resultado Nominal e Dívida, onde as despesas
financeiras têm um papel prepondera nte. No Acórdão no 296 / 2007-TCU- Plenário, Processo TC012.583 / 2006-2, o Ministro Relator Ubiratan Aguiar acatou a manifestaçã o da SEMAG, descrita
abai..,w:

" Sobre o assunto, foi enviado ainda a este Tribunal a Nota
Técnica/ST N/CESEF n° 2.333 / 2006 (fls. 55 / 57), corroborand o o
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entendiment o firmado pelo Poder Executivo, de que as metas de
resultado nominal e de divida líquida do Governo Federal têm caráter
apenas indicativo, conforme apresentado no próprio texto do Anexo de
Metas Fiscais da LDO . Acrescenta tarnbém que o Governo Federal, em
es treito cumpriment o das prerrogativa s con feridas ao amparo da Lei de
Diretrizes Orçamentári as (LDO) e da Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF), controla suas despesas primárias por m eio dos D ecretos de
Programação Orçamentári a e Financeira, atuando, assim, nas variáveis
que tem disponível para aproximar o resultado nominal da m eta
estabelecida. Ademais, con forme análise técnica efetuada no ârnbito da
matéria, mostrou-se, de forma simplificada, qu e se a taxa de juros não está
subordinada às decisoes de p olítica fiscal, e sim de política monetária,
torna-se inconsistent e a fixação do resultado nominal e primário
simultaneam ente. Isso p orque, dentre outras razoes, os desvios da meta
de resultado nominal decorrerão da componente da divida não controlada
p ela política fiscal" .
"Com efeito, tem- se que, como fato, o caráter meramente indicativo do
resultado n ominal consign ado no art. 9° da LRF. E m que pese o TCU ter
alertado ao Chefe do Poder Executivo, com fulcro n o art. 59, inciso I, §1o
da LRF sobre a possibilidade de n ào cumpriment o das m etas de resultado
nominal, entende-se que, após analisadas as informaçõe s prestadas
pelo Poder Executivo, em particular, pela Secretaria do Tesouro
Nacional, que o seu caráter indicativo remete a sua adoção como
referencial a ser divulgado no Anexo de Metas Fiscais, resguardad a
a compatibili dade da programaçã o dos orçamentos , conforme a
harmonia preconizad a no art. 5°, inciso I, da LRF" . (grifos nossos)

Por outro lado, conforme veremos com tnms detalhes adiante, é fundamenta l
perceber que a meta é definida para cada ano, de modo que o seu alcance só tem como ser

efetivamen te apurado com o encerrame nto do período, momento e1n que todas as
expectativ as consubstan ciadas no planejame nto orçamentá rio expressos na LOA se
transmuta m de expectativ a para certeza.
Para deixar claro o exposto até o mon1.ento, o quadro abaixo sintetiza a distinção
entre a esfera orçamentá ria programát ica, da esfera fiscal e financeira. Percebe-se que os

decretos de crédito suplement ar es tão situados na esfera orçamentá ria, enquanto a meta de
resultado primário es tá situada na esfera financeira.
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Quadro- Gestão Orçamentá ria vs. Gestão Financeira
Gestão Orçamentá ria

Gestão Financeira

Lógica

Planejamen to
futuro
da Realidade econônuca atual (i.e.
Adnlliustra ção e Transparên cia arrecadação de impostos e
ao cidadão
execução de despesas)

Instrumen tos
Normativo s

Ações na Lei Orçamentár ia
Anual, edição de alterações nas
autorizaçõe s da LOA, tais con1.o
decretos
de
créditos
suplementa res, leis de crédito
suplementa r ou especial e
créditos extraordiná rios

Momento
edição

1.
Ações
da
LOA:
enviadas pelo Executivo até
setembro do ano anterior a
execução orçamentár ia

de

2.
Decretos ou projetos
de
lei
de
Crédito
Suplementar:
a
qualquer
momento durante o ano da
execução orçamentár ia, desde
que haja fonte de receita para tal
conforme dispõe a Lei 4.320, de
1964

Palavra-chave

Autorizaçã o

Definições das metas na Lei de
diretrizes
orçam entárias,
Relatórios de Avaliação de
Receita e Despesa e os Decretos
de Contingenc iamento ao longo
do ano

1.

Meta
de
resultado
primário, LDO- enviada etn
abril do ano anterior a ao
exerdcto
2.
Relatórios de Receita e
despesas e Decretos de
contingenc iamento: enutidos
bimestralm ente e relacionado s
ao desempenh o econônuco
durante
o
ano
(execução
orçamentár ia)

Execução

111.2.C) Da autorizaçã o de créditos suplement ares ao orçamento aprovado
Para uma boa exposição da matéria em exame, cumpre ainda que se venha a precisar
o conceito de créditos suplementa res.
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Em

termos

simplificados,

p ode-se

dizer

que

os

den ominados

créditos

suplementares se1-vem para atender políticas públicas (ações) já existentes na Lei Orçamentária
A nual, mas que não possuem recursos suficientes para serem executadas . Esses ajustes se
fazem necessários devido ao lapso de temp o entre o envio do PLOA, até 31 de agos to do ano
anterior e a efetiva execução das desp esas aprovadas na LOA.
U n1 exemplo de utilização dos referidos créditos n os Decretos apontados pelos
denunciantes foi a "ampliação da autorização" de R$ 294.880.000,0 0 p ara A poio ao
D esenvolviment o da E ducação Básica.

Diante dessa afumação, cumpre que se esclareça, de vez, que sendo o orçamento

uma peça prospectiva, os Decretos de créditos suplementare s que deram ensejo à
denúncia, são apenas espécies de " freios de rearranjo ou de rearrumação, " pelos quais
todos os entes púbicos e os Poderes do Estado adaptam o seu planejamento à realidade.
São, p or isso, disciplinados pela nossa ordem jurídica, como um instrumento
idôneo a ser utilizado, legalmente, sempre que necessário.

D e fato, a abertura de créditos suplementare s pode se dar tanto por lei

quanto por decreto. P ara que a autorização possa ser dar p or meio de decreto, em atendimento

)

ao próprio princípio da legalidade, é necessário que exista expressa autorização na Lei
Orçamentária A nual respectiva. Essa previsão vem disciplinada n o §8°, do art. 165, som ado ao
inciso V, do art.

167, ambos da Constituição Federal.

Disp õem, estes disp ositivos,

resp ectivamente, que:

"art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estab elecerão:

(... )

§ 8° A lei orcamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão
da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibicào a
autorizacào para abertura de créditos suplementares e contratação de
operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da
lei."
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(. .. )

"art. 167. São vedados:
(... )

V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorizacào
legislativa e sem indicacào dos recursos correspondentes;
.A Lei n. 0 4.320, de 17 de março de 1964, que, por sua vez, foi recepcion ada com
status de lei complem entar, discrimina , nos incisos do §1°, do seu art. 43, os recursos aptos a
subsidiar o referido crédito, quais sejam: "z) JltperáiJitfina m-elro ap11rado 110 balanto patrimonial do exerdào
a11terior; ii) os pro1/'enientes de exceno de arreutdarão; !.ii) os reJlllta11tes de clllztlarão pan:ial 011 total de dotatões

Olyamentárias ou de créditos adiào11ais, aut01i<;;_pdos em lei; e il1 o produto de operarões de &-redito autoti::.:._adas, em
forma que;1-tridúamm/e possibilite ao Poder Executú;o reali::.:._á-/as.

Importan te observar que a Lei n. 0 13.115, de 20 de abril de 2015 -Lei O rçamentária
.Anual de 2015 -, a seu turno, ao disciplinar a n1.atéria orçamentária daquele exercício, exige, em seu
art. 4°, que as alterações promovidas na programa ção orçam entária sejam compatív eis com a
obtenção da meta do resultado primário estabelec ida para o exercício de 2015 e sejam
observad as as exigênci as do disposto no parágrafo único do art. 8° da LRF, bem como os
limites e as condiçõe s estabelec idas no aludido artigo.

Ora, cotno visto anteriorm ente, o crédito, en1. razão da sua natureza estritamen te
orçament ária, refere-se apenas à dotação ou "autoriza ção" de gasto. Assim sendo, ao
promove r a abertura de crédito suplemen tar, por meio de decreto, a Presidên cia da
Repúblic a apenas confere à Adminis tração maior liberdade na alocação de gastos em
políticas públicas distintas , o que, entretant o, só será possível de se materiali zar se
acompan hado da contrapa rtida financeir a correspo ndente. Ou seja: o crédito orçamen tário

é uma fase intermed iária do gasto efetivo, de modo que ele, por si só, não é uma condição
suficient e para o desembo lso.
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Para exemplifi car de forma mais clara podemos pegar um exemplo do cotidiano , em que
um cidadão vai à feira com uma lista de compras, conforme ilustrado na imagem abaixo:
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No caso apontado na imagem, o orçamen to seria un1.a espécie de "lista de comprai',
que fica limitada a determina dos produtos, como maçãs, cenouras e uvas. Para fazer uma alteração
das alternativ as de compra nessa lista, é necessário um crédito supleme ntar (mais uvas, por
exemplo). Essa alteração possibilita um outro "mbi' de produtos (comprar mais uvas e menos
cenouras) , mas a quantidad e de recursos que o cidadão tem, ou seja, o dinheiro no seu bolso (parte
financeir a) permanec eria a mesma.

Resta evidencia do, p01s, o grosseuo equívoco da denúncia. Segundo os fatos
denunciad os existiria - pasme-se - uma desconfo rmidade entre a meta de responsa bilidade
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fiscal estipulada quando do envio da Lei de Diretrizes Orçamentá rias (peca de caráter
estratégico em que são estipuladas as metas e as prioridades da administrac ào para o exercício
subsequent e) e os decretos de crédito questionad os.
E m boa técnica jurídica, orçamentár ia e financeira, inexiste, no caso, a

possibilid ade lógica de ocorrer qualquer desconform idade. São realidades distintas, que
incidem em planos diferentes da realidade administrati va, sendo concebidas e ditadas com
propósitos completan1 ente diversificad os. E diga-se, com ênfase: realidade.r dútinta.r.,Pertinente.r aplano.r

di{erente.r da tJrótJria exútênàa iurídim, iamaú tJoderão .rer mnf/itante.r.
J

~~

:;

J

~

:;

Destaque-s e que esse instrumento é utilizado e serve a todos os entes públicos e
Poderes do Estado.
Parece "estranho" , assim, que na retórica equivocada desenvolvida pelos
denunciante s, essa "autorizaç ão", feita pela edição de decretos suplementa res, seja tida como algo
anômalo, como uma faculdade atribtúda apenas ao Poder Executivo. Tal compreensã o equivocada
apenas cabe sobre medida para a construção da absurda tese de responsabil idade, in ca.ru, da Sra.
Presidenta da República.
Deveras, ao contrário do que supõe a equivocada peça dos denunciante s, na
realidade, o orçamento possui diversas ações orçamentár ias distintas para cada órgão, que

"autorizam " gastos para os três Poderes do Estado (Poder Executivo , Legislativo e
Judiciário) e que, por consequên cia, .rão paJJà,ei.r de mmpiemwtm:ào ,Por meio de decreto .r de crédito.r
.rutJiementare.r.
'
Para exemplifica r o apontado, indiquemos as açoes referentes à Justiça do
Trabalho contidas na abertura de crédito suplementa r, que representar am cerca de 10% do valor
questionado nos Decretos em análise.

A Justiça do Trabalho, enquanto órgão do Poder Judiciário, por exemplo, teve
sua autorização de gastos ampliada, a partir de justificativas diversas, como "DeJpe.ra.r adúionaú da

obra de Ampiiap3o do .Fórum da .Ju.rti(a do Trabalho de Pedm Leopoldo" ou "Reali::,yçào de mncur.ro pzíbiim,
pagamento de de.rpe.ra.r admini.rtratit;a.r de mráter mntúmado e aqzti.riçdo de equipamento/', que integravam suas
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ações orçamen tárias específica s. O detalham ento das ações podem ser vistas na tabela abaixo:
Explicação dos Créditos da Justiça do trabalho constantes dos Decretos mencíonados na Denúncia
ExcHSode
fonte aoncadaçlo

Tltlllocb~

Suplemecada

(R$)

~ode Causas

150

~ Justiça do Trabalho

~deúusas
~ Justlça do

6.2

•.ooo

~dofd.todo.

Sede da Var2 da
ftallOI dePedro
l.eoooldo·MG

ComunaçJoe
O ~ Wo lnstltooonal

~ifodeCauSi>S

na Justiça do Trabalho

Apr~o de

Causas

~ Justiça do Trabalho

Total

181

so:.ooo

181

71.000

181

54.264.011

ExplicaçJo da Fonte

t0A·Z015
Art 4t, Inciso,
Alínea

Excesso de arrecadaçJo de
Recursos Próprios N3o
Financeiros, decorrentes do
recolhimento de tarifas de
inscrição em concursos públicos e
de taxa de ocupaçJo de Imóveis

Rcalizaç3o de concurso público,
pagamento de despesas
administrativas de caráter
continuado e aquislçJo de
equipamentos

Inciso I, alfnca
· c·

Super.iv de Recursos Próprios
N3o ftnancelros

Realizaç3o de concurso público,
pagamento de despesas
adminlstrauvas de caráter
continuado e aquisição de
equ pamentos

Inciso I, alfnca
·c·

Excesso de arrecadaçk de
Reasrsos de Ccnvenlos com
lnst•tu:~s financeuas

Despesas adicionais da obra de
Ampllaç3o do Fórum da Just;ça do
Trabalho de Pedro Leopoldo

Inciso Vlll,

Recursos de Ccnvénlos com
Instituições financeiras

Contrato de rnanutef1(3o da TV
Corporativa

lncasoVIII,

Excesso de arrecadaçJo de
Recursos de Convênios com
Instituições financeiras

Pagamento de despesas
administrativas de caráter
continuado c reformas

Inciso VIII,

Superávil de Recursos de

Pagamento de despesas
administrativas de caráter
continuado e reformas

Inciso VIII,

Excesso de arrecadaçJo de

381

Justificativa do crédito

(R$)

11.852.609

350

rab.llho

Superávit
flnancdro

98.495.212 Convênios com Instituições

financeiras
66.237.620 104.699.212

Conform e observado na tabela acima, o que as referidas normas possibilitam,
apenas, e a mera ampliaçã o da autorizaç ão orçamen tária para execução de determin ada
política específic a, inclusive de outro Poder. Frise-se que apesar do D ecreto ser editado pela
Presidênc ia da República , p or uma mera razão formal, seu pedido é realizado pelo gestor dos

recursos no órgão responsá vel pela politica pública (nesse caso, o gestor de recursos da
Justiça do Trabalho !). D e fato, seria absolutatn ente in1.possível que a Presidênc ia da República
pudesse prever a necessida de de adequação orçament ária de um outro Poder, como, por exemplo,
pode ocorrer para a reforma de um Fórum n o interior de 1-finas Gerais, bem como para qualquer
outra execução de politicas públicas que es tejam fora do âmbito do Poder Executivo .
Firmadas estas considera ções, um in1.portan te passo deve ainda ser dado para a boa
evolução lógica do presente raciocúuo . Com o já se salientou, a autorizaçã o de gas tos prevista
na
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Lei Orçamentária Anual, nas leis e no s decretos suplementares, dizem resp eito exclusivamente à

matéria orçamentária, ou seja, a mna programação prevista d e gastos. Ou seja: relaciona-se
diretamente apenas à questão de planejamento e transparência da gestão das finanças
públicas.

Não guarda, portanto, como já se frisou acentuadamente, n enhuma relação direta
como os gastos qu e em si serão ou nã o realizados na execução fiscal e financeira. Nem sempre o

que é autorizado para gasto é efetivamente gasto, ou seja, nem sempre o que é efetivamente
orçado é efetivamente implementado.

O atingimento ou não de metas fiscais, como é ó bvio, tem pertinência não com
o o rçamento e seu s núrneros fixados program.aticmnente em lei, mas com a efetiva execução

financeira deste, tratada , juridicamente, no caso do Poder Executivo, por meio de outro
instrumento legal: os decretos de contingenciamen to.

Ainda sobre o tema, analisando as contas de 2014, o Senador Acir G urgacz, relator
d o tema n a CM O, fulminou:

u

" .A qu estão objeto da irregularidade não demanda análise aprofundada.
Restringe-se a dirimir se a "abertura" dos créditos mencionados era
incompativel com a obtenção da meta de resultado primário en tão vigente
e se estava em desacordo com o art. 4° da LO.A 2014 (Lei n° 12.952. de
2014). Se contrariasse a LO.A 2014. , a norma onde se autoriza a abertura,
consequentemente. contrariaria o inciso V do art. 167 da Constituição
Federal. pela ausência de autorização legislativa prévia.

Veja-se qu e o apontamento não discute o teor de créditos, mas tão
s01nente a "abertura" deles .
D e imediato. assegura-se que o mero ato de "abertura" de um crédito.
ainda que com amparo en1 excesso de arrecadação. não é incompativel
com a obtenção da meta de resultado primário . .A abertura de crédito
sequer tem relação direta com a obtenção dessas metas. P ortan to. não há
nesse fato qualquer afronta ao art. 4° da LOA 2014, menos ainda à
Constituição. "
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Sendo assim, afigura-se, igualm ente, como itnprescin dível, agora, distinguir dua s
distintas m odalidade s de abertura

de créditos

adicionais:

as referente s

às despesas

discricio nárias e às despesas obrigatór ias.
Isso p orque, esclareça- se de antemão, a execução financeira dessas desp esas segue
regras diferentes. O impacto de sua autorizaçã o não se dá da mesma forma, razão pela qual
é
necessário abordá-la s separadam ente. De fato, co nforme entendim.ento do próprio TCU,
o
aumento de desp esas obriga tórias equivale, p ara fin s de cumpriln ento do art. 9° da LRF, à redução

de receita.
E nquanto

as

despesas

discricio nárias

estão sujeitas ao decreto de

continge nciamen to, as despesas obrigatór ias, por razões óbvias, jamais poderão estar
submetid as a esta espécie de limitação . Afinal, o que é obrigatório por lei, não pode ser
res tringido p or uma decisão administra tiva.
D onde, com a devida vênia, para as despesas discricion árias, autorizaç ões

previstas em um simples decreto de crédito suplemen tar, jamais poderão ter qualquer
i1npacto sobre os limites fiscais e financeir os estabelec idos, visto que continua m
submetid as aos mesmos parâmetr os de movimen tação e de empenho estabelec idos nos
atos normativ os que os disciplin am.

111.2.D) Como é elaborad o um decreto de crédito supleme ntar
Outro ponto m erece também ser ressaltado . Pelo exp os to nota-se com absoluta
nitidez que o exp ediente de edição de créditos suplen1.en tares envolve uma complexa cadeia
de
atos administ rativos, da qual se deriva a necessár ia supervisã o interna desses diversos

órgãos administ rativos, que envolve inclusive os órgãos demanda ntes das verbas de
suplemen tação.

A represent ação gráfica a seguir, bem o dem onstra:
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Mais de 20 técnicos
participam do circuito de análise de um decreto de crédito

!

Órgão- área finalfstica
Identifica a necessidade de suplemento indica
fonre ~ excesso, superávit ou cancelamento.

2

Órgão- área de orçamento
Valida pedido com dirigentes do órgllo e
o submete ao órgão central via SIOP.

I.

M. do Planejamento

Análise de mérito e jurídica.

4

S. de Orçamento Federal
Análise técnica das áreas fiscal e setorial.

5

3

CasaCivil
Análise de mérito e juridica.

pelo chefe do EKecutlvo.

Disso se extrai uma outra importan te conclusão. Pode-se afirmar, ad argttmmtandl!J11
tantum, que mesmo alguma hipotética ilegalidade tivesse ocorrido nestes Decretos questiona dos
,
seria impossív el que existisse qualquer dolo da Sra. Presiden ta da Repúblic a na sua

expediçã o. De fato, pela origem das solicitações, pela própria con1.plexidade técnica da elaboração
destas medidas, pelo número de órgãos técnicos envolvido s na sua expedição, pelas apreciações
técnicas feita s por servidores públicos de diferentes qualificações profissionais, como seria
possível afirmar-s e que haveria uma má-fé da Sra. Presiden ta da Repúblic a na expediçã o
destes atos administ rativos? De onde se extrairia o dolo da sua atuação administ rativa?
Obviame nte, não há dolo algum da Sra. Presiden ta na expediçã o destes
Decretos - mesmo que ilegais fossem-, e, por consegui nte, nenhum crime de
responsa bilidade poderá, em tais casos, ser a ela imputado !
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A liás, a impossibilidade de se falar em ação dolosa na expedição destes decretos é
in.1.possível de ser rebatida. Presume-se, pelas próprias circunstâncias que cercaram a sua edição.
Todos estes decretos foram amparados em solicitações, pareceres, e manifestações técnicas que
amparavam a decisão presidencial, ou seja, em atos administrativos dotados juridicamente de
inquestionada "presunção de legitimidade,. Como imaginar-se que todos estes órgãos, inclusive
integrados por técnicos concursados e de carreira, pudessem estar envolvidos em uma construção
diabólica voltada para a ofensa das metas fiscais legalmente estabelecidas, ou para o
descumprimento da lei orçamentária? Como imaginar-se que estes atos administrativos que
ampararam a edição dos decretos questionados, envoú;idoJ pela preJJ!Ihiio jl!r!dica de JJa!idade própria de

todoJ OJ atoJ adminiJtratÚJOJ epela aparé'nàa de total coqfomzidade í"O!ll aJ regraJ legaiJ, pudessem ser captados
p ela autoridade presidencial como algo indevido, incorreto, ou mesmo "atentatório" à nossa
Constituição?
É impossível falar-se, no caso em qualquer ação dolosa da Sra. Presidenta da República,
mesmo que- repita-se "ad m;gumentandum tantum- hom;e.ue qualquer víáo no..- De.ntoJ em exame.

A questão, aliás, data maxima JJenia, se encontra pacificada na nossa jurisprudência.
Em situações bastante semelhantes - de Chefes de Executivo que consultaram Procuradorias
Jurídicas- a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a ausência de dolo e o
erro de tip o:

Ação penal. Inexigência de licitação (art. 89, caput e parágrafo único, da
Lei n° 8.666/93). Desmembramento da açào penal em relação a corréus
sem prerrogativa de foro. Descabimento. .Alegação de ofensa aos
princípios do duplo grau de jurisdição, do juiz natural e da indivisibilidade
da ação penal. Invocação de nulidade do processo pelo fato de a
imputação se basear em denúncia anônima e em documentos não
submetido s previamente ao contraditório e à ampla defesa, bem como
pelo fato de ser inepta a denúncia. Preliminares rej eitadas . Contratação
direta, por município, de empresa especializada para assessoria e
consultoria técnica na área de gestão cadastral e tributária. Singularidade
do serviço e notória especialização da contratada configuradas. Juízo de
adequação típica negativo. Inexistência, outrossim, de delegação de poder
de polícia à contratada. Contratação, ademais, fundada em pareceres
favoráveis da Procuradoria e da Controladoria-Geral do Município . Erro
de tipo configurado. Ausência de dolo. Açào penal improcedente. (STF,
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AP 560/SC, 2' Turma, Rel. lvlin. Dias Toffoli, DJe 10.9.2015, no mesmo
sentido: STF, Inq 2616/ SP, Plenário, Rel. lvlin. Dias T offoli, DJe
29.8.2014; STF, AP 523, 1a Turma, Rel. :tvlin. Marco Aurélio, DJe
13.2.2015; STF, Inq 2482/IVIG, Plenário, Rel. I'v1in. Carlos Ayres Britto,
DJe 17.02.2012).

Não há, pois, que se falar em ação dolosa dos Chefes dos Executivos em casos em
que tenham sido levados à prática de atos jurídicos, a partir de solicitações, pareceres, e
manifestações jurídicas, expressas em. atos administrativo s expedidos, por servidores de órgãos
técnicos, e que se enconttan1 inteiramente ao abrigo da presunção de legitimidade que envolve
todos os atos administrativ os em geral.
E se assim é, não há, portanto, também como se falar da ocorrência de crime de
responsabilidade da Sra. Presidenta da República, na expediçã o destes Decretos.

111.2.E) Os decretos de crédito suplementar questionados na denúncia
E m relação aos Decretos questionados cabe observar, em primeiro lugar, que o
m otivo determinante para a expedição de Decretos, e não de envio de um proj eto de lei, é a
existência de expressa autorização legal para que tal medida fosse possível. E m seu artigo

4°, a Lei Orçamentária Anual de 2015 autorizou a utilização da edição de decretos para
créditos suplementare s em 29 situações específicas, conforme explicado em tabela anexa.
A lógica pressuposta nesta autorização legal é a óbvia compreensão, por parte do
próprio Congresso N acionai, de que certas ações e políticas públicas poderiam ter a ampliação

da sua "autorização " orçamentária facilitada para a adequada regular prestação de serviços
públicos. Es ta é a ratio que justifica o estabelecimen to normativo desta possibilidade jurídica, nos
termos da própria lei.
Apenas para citar alguns exemplos dessas "autorizações" , indica-se que as
referidas ações relacionavam -se ao orçamento da Polícia Federal, referência no combate a
corrupção no País, às transferência s a Estados e Municípios e a outros Poderes como o
Poder Judiciário.
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Com mais detalhes, ver tabela anexa com a lista completa das autorizaçõ es,
em que se encontram os seguintes exemplos:

Justiça Eleitoral
- A utorização suplem.enta da: realização de concurso público p ara cargos de analista
e técnicos judiciários
- Fonte: excesso de arrecadação decorrente de tarifas de inscrição em co ncursos
públicos

Ministério da Justiça
- Autorizaçã o suplem entada: Realização de escoltas de cargas dimensiona das e
curso de form.ação de ser vidores
-Fonte: sup erávit fwanceiro de Taxas e Multas pelo Exercício do P oder de P olicia
e Multas Provenient es de Processos Judiciais

Ministério da Educação
-Autorizaç ão suplementa da: funcioname nto e ges tão dos Hospitais U niversitários
Federais.
- Fonte: Superávit Financeiro de doações de pessoas físicas e instituições públicas
e privadas nacionais

O referido artigo (art. 4 ° LOA 2015) aponta, ainda, que esses créditos devem
estar de acordo com o cumprime nto da meta fiscal, o que é quase uma obviedade, já que
a autorizaçã o é um primeiro passo para o gasto, mas que ainda tem um outro passo
essencial pela frente, como salientado : a realidade fiscal e fática do órgão. Repita-se,
n ovamente, para que a confusão lançada na denúncia por crime de responsabil idade não prospere,
turvando a adequada compreens ão da matéria: o instrumen to legal que por essência tratará dos

limites de gastos - tema relacionad o à meta fiscal- é o decreto de contingenc iamento, que
não é alterado nem guarda qualquer relação necessária com a autorizaçã o de novos
créditos suplementa res.
Voltando a análise do caso concreto, nos parece muito importante ressaltar a
cronologia dos fatos. Venhamos a examiná-la:
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22/07/20 15

Relatório Bimestra l
do 3° Bimestre

necessida de
de
novo
contingen ciamento de R$ 8,6 bilhõ es, para o
P o der executivo e demais p o deres.

27/07/20 15

Edição de quatro
decretos de crédito

E dição de quatro decretos
crédito suplemen tar a conta
arrecadaç ão ou superávit
exercícios anteriores (có digos
14.243 e 14.244).

30/07/20 15

Decreto de
Continge nciamen to

Indicou

a

s/ n° contendo
de excesso de
financeiro de
14.241 , 14.242,

E publicado n1a1s U111 D ecreto alterando o
limite fiscal para o s orgao s, C0 1TIO novo
co n tingenciam en to n o âmbito do Poder
Executivo de R$ 8,4 bilhões. (Decreto 8.496,
de 2015)

Ora, no te-se que ap enas 3 dias depois da edição de 4 decretos de créditos
suplemen tares ques tion ados, que n ada tem a ver com o atingimen to da meta fiscal, o governo
federal continge nciou R$ 8,4 bilhões de reais. P or es te ato n ormativo - este sim capaz
de
adequar a meta - demonst rou cabalme nte firme sua disposiçã o de cumpri-l a por meio
da
redução de gastos.

Co m relação ao valor question ado nos Decretos, é importan te ob servar que o
questiona mento d os d enunciant es, n ão vem a ser feito sobre o valor total dos decretos, mas
ap enas sobre a parte que se refere à utilização de exceJJo de an-ecadacão de t-eceitaJp róp riaJ ott de 'su,Perái'il

financeiro de alloJ· anterioreJ como fonte de recurJoJ. A lega-se que o u so dessas fontes seria incompatível
com o alcance da meta fiscal.

Observe- se que o valor to tal dos seis decretos é de R$ 95 bilhões, dos quais, apenas

R$ 2,5 bilhões referem-s e às fontes menciona das. O valor res tante foi comp en sado com o
cancelam ento parcial de outras do tações com o apresenta do em Tabela de Detalham ento d
os
Decretos .
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Veja-se a seguinte tabela:

Anulação
Data

Motivo

de
Dotação

Ministérios

da

Educação ,

da

Previdênc ia Social, do
Trabalho

e

441,1

Superávit

Excesso de

Financeir o

Arrecadaç ão

666,2

TOTAL

594,1

1.701,4

0,4

29,9

7,0

36.759,4

do

Emprego , e da Cultura
Diversos Orgãos do

29,6

Poder Executivo

-

Diversos Orgãos do
Poder Executivo ,
Encargos
da

de

Financeir os

União

e

27 / 07 / 2015 refmancia men to
Dívida

do

36.048,9

703,5

1.573,0

56,6

da

Pública

Mobiliária Federal
D iversos Órgãos dos
Poderes

Legislativo,

Judiciário e Executivo ,
da Defensor ia Pública
da União, do Ministério
Público da União e de
Transferências
Estados,

1.629,5
-

a
Distrito

Federal e Municípios
Diversos Orgãos dos

20/ 08/ 2015 Poderes Executivo e

106,7

231,4

262,2

600,3

Judiciário
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Ministérios

da

Agricultura, Pecuária e
Abastecimento,

da

55.236,2

Fazenda, das Cidades e
de

1,4

55.237,6
-

E ncargos

Financeiros da União
TOTAL

93.435,4

1.659,0

863,7

95.958,1

Impende observar ainda que inclusive nos R$ 2,5 bilhões de créditos que utilizados
como fonte de excesso de arrecadação ou JttperáJJtt financ eiro, R$ 708 milhões referem-se a despesas
fmanceiras que, por definição, não entram no cálculo do resultado primário, um.a vez que o
denonúnado s uperávit primário é formado pelas receitas primárias (excluídas as receitas
financeira s), diminuídas das despesas primárias (excluídas as despesas financeiras), conforme
bem explicita tabela abaixo:

Excesso de
arrecadação

I

Encargos Financeiros da União

)

uperávit
Financeiro de
anos
anteriores

Total

% do
sub total

0,0

700,0

700,0

98,8%

Gestão

0,0

3,5

3,5

0,5%

Ministério do Trabalho e Etnprego

0,0

3,4

3,4

0,5%

0,0

1,4

1,4

0,2%

0,0

708,3

708,3

594,1

662,8

1.256,9

69,3%

66,2

104,7

170,9

9,4%

Ministério da Defesa

120,6

0,0

120,6

6,6%

Ministério da J ustiça

0,0

111,6

111,6

6,2%

62,7

0,0

62,7

3,5%

Ministério da Previdência Social

0,0

56,6

56,6

3,1%

Secretaria de Direitos Humanos

0,0

15,1

15,1

0,8%

Ministério do Planejamento, Orçamento e

Ministério das Cidades
Subtotal Financeira

I

Ministério da Educação
Justiça do Trabalho

Ministério

da

Ciência, Tecnologia

Inovação

e
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Justiça do
Territórios

Distrito

Federal

e

dos
8,9

0,0

8,9

0,5%

Ministério da Fazenda

7,0

0,0

7,0

0,4%

Justiça E leitoral

2,3

0,0

2,3

0,1 %

Justiça Federal

1,5

0,0

1,5

0,1 %

Ministério da Integração Nacional

0,0%

0,4

0,0

0,4

Subtotal Primária

863,7

950,8

1.814,5

Total

863,7

1.659,1

2.522,8

m

Cumpre também destacar, na tabela acima, que quase 70% dos valores

questionad os por meio dos decretos apontados pelos denuncian tes são direcionad os para
ações do Ministério da Educação.
E por que isso ocorreu?
Resposta: Por determinaç ão do próprio Egrégio Tribunal de Contas da

União, como bem pode ser observado no quadro que se segue:

Quadro - Suplement ações para o Ministério da Educação
Por que 70% das suplement ações questionad as são para o MEC?
E m 26/ 11 / 2008, o TCU publicou o Acórdão TCU 2731 / 2008, de relataria do Excelentíssimo
Ministro Aroldo Cedraz, sobre a "avaliação do relacionam ento das instituições federais de ensino
superior com suas fundaç ões de apoio".

O relatório de consolidaçã o da auditoria apontava diversas falhas e trazia algumas determinaçõ es
e recomenda ções, das quais se destaca:

9.3 . determinar aos Nlinistério s da E ducação e do Planejamento, Orçamento e Gestão que:
9.3.1. definam rotinas e sistemática s que possibilitem maior agilidade na edição de
decretos de suplementa ções orçamentár ias para as IFES, autorizadas pelas Leis
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Orçament árias Anuais, em especial as decorrente s de recursos oriundos de superávit
financeiro ou do excesso de arrecadaçã o de receitas próprias e vinculadas;
9.3.2. orientem todas as I FES para que façam as devida s previsões orçamentá rias relativas
às fontes de receita por recursos próprios arrecadados, atentando, n essas previsões, para
as atividades feitas em parceria com fundações de apoio que tenham elevados índices de
rep etição em exercícios anteriores, com o cursos de p ós-graduação;

E m resposta a esta determina ção, a LOA de 2009 trouxe um novo inciso, permitind o justarn.ente
maior agilidade na edição de decretos de suplemen tações orçam entárias para as IFES, em especial,
os incisos XIV e

}.._\ 1,

do art; 4° da LOA 2009, que constam até hoj e, com p equenos ajustes de

redação.

E n1 especial, esses m esm os procedim entos, sugeridos pelo TCU, constava m da LOA 2015,
incisos inciso XII, alínea a e inciso XIV, alínea a, ambos do art. 4° da LOA 2015.

D essa forma, conforme resulta claramente desta simples exposição, quase 70%
dos valores estabelec idos nos Decretos de abertura de créditos supleme ntares - que,
repisemo s, não guardam , em si, relação direta com o cumprim ento ou não da meta fiscal
-foram editados para atender a determin ação explícita do pelo TCU.
Como se evidencia, pela lei e pelos fatos demonstr am as alegações feitas no pedido
de impeachment não se sustentam por dois motivos básicos e impossíve is de serem refutados: os
decretos mencion ados estão de acordo com a legislaçã o em vigor e não aumenta ram a
despesa da União. Ou seja: a edição de decretos supleme ntares não implicou no aumento
de nenhum centavo em gastos.

Ao contrário, na mesma época da edição desses decretos de crédito suplemen tares,
o governo federal aumento u o continge nciamen to em mais de R$ 8 BILHÕE S.
D e tudo acima exposto, temos, portanto, como conclusão óbvia, a de que não
existiu qualquer ilegalida de ou irregular idade na edição dos decretos question ados na
denúncia que motiva o presente processo de impeach ment. Foram decretos válidos,
regularme nte expedidos, em estrita conformi dade com a legislação em v1gor e com as
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determina ções e entendim entos do Tribunal de Contas da União até o momento em que
publicado s.
Cumpre que se observe ainda que, con1.o se demonstr ará a seguir nesta defesa, em face
da mudança de orientaçã o da nossa Egrégia Corte de Contas, o Poder Executivo Federal,
de
imediato, parou de expedir decretos como os impugnad os. Ora, se assim ocorreu, como se poderá
dizer também que teria incorrido em dolo a Sra. President a da República ao expedi-los? Haveria
um "dolo retroativo" passível de ser configura do, em atos praticado s anteriorm ente a uma mudança
de posiciona mento de uma Corte de Contas? Pode-se falar em rná-fé, quando os órgãos de controle
reconhec iam a validade de tais atos praticado s pela Chefia do Executivo , e estes foram expedidos
durante a vigência deste entendim ento?

Será irrazoáve l e absurdo que se admita o oposto, como parecem pretender os
cidadãos denuncian tes.

Tambén1. estes argument os, p er Je, são de todos suficiente s para se afastar qualquer
dolo da ação da Sra. President a da República na edição destes Decretos. E les não infringira m
a
legislação orçamentá ria. E se a tivesse infringido , inexistiria dolo ou má-fé da autoridad
e
presidenc ial que os editou.
Afasta-se , assim, de plano, a ocorrênci a do crime de responsab ilidade também pela
ausência de tipicidade sob o prisma subjetivo da conduta analisada (ausência de dolo da
autorida de denuncia da).
Não se diga também, sob qualquer pretexto, que a presente denúncia poderia, nesta
fase procedim ental, prescindi r da demonstr ação do dolo, remetend o-se para um momento
posterior da instrução do presente processo de impeachm ent a sua identifica ção. Inúmero
s
preceden tes do STF exigem a indicaçã o do dolo - ao menos de forma indiciária - já no

momento da apresent ação da denúncia .

Em conclusão específica sob o aspecto da denúncia em comento: não existe crime

de responsa bilidade praticad o pela Sra. Presiden ta da Repúblic a no presente caso. A Lei
n° 1.079,de 1950 ao tipificar o delito em comento é expressa: fala que deve ser tido como
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crime de responsa bilidade a conduta de infringir, "patente mente", dispositi vo da lei
orçamen tária. Entende -se, em boa linguage m, por infração "patente ," como nos ensinam
nossos léxicos, a infração "manifes ta," "evident e", "visível".
Q ue infração ''pate11te" teria ocorrido n o caso? Que ato m ani fes ta e patentem ente
ilegal teria ocorrido, ap ós tantos órgãos terem opinado favoravel mente a expedição de tais
D ecretos? Se as m odificaçõe s orçatnent árias em nada colidem co m as m etas fiscais, p or set em es tas
realidades atinentes à própria execução financeira do orçam ento, de onde se extrai a percepção
da
tão ab errante ofensa à lei? D e onde se ex trai o dolo da Sra. President a da República para
a
configura ção de tal crime de responsab ilidade?

N ão há, deveras, tipificação criminosa que agasalhe, no presente caso, a pretensão
dos denuncia ntes. P or conseguin te, seja por inépcia decorrent e da falta de descrição adequada do
fato típico, seja por ausên cia de justa causa em face da ausência da ilegalidad e da conduta ou
da
evidente inexistênc ia de ação dolosa da Sra. President a da República ao realiza-la, n o que concerne

à ques tão dos D ecretos ques tionados, a denúncia deve ser, de plano, rejeitada.

J
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111.2.F) Despesas Financeiras- destinadas ao pagamento da dívida
Como já salientado, dos R$ 2,5 bilhões de créditos que utilizaram. com fonte excesso
de arrecadaçào ou superávit financeiro, R$ 708 milhões referem.-se a despesas financeiras que, por
defmiçào, n ào entram no cálculo do resultado primário, já que sup erávit pril11ário é equivalente às
receitas prilnárias (excluída receitas financeiras) menos despesas prilnárias (excluída despesas
fmanceira s) .

Cumpre assi11alar que o pagamento de despesas financeiras, como é o caso do
serviço da divida pública, nào é considerado para a apuraçào do resultado prilnário. É o que se
extrai da leitura do art. 7°, §4°, da Lei n° 13.080, de 2015:

r

Art.
Os O rçam entos Fiscal, da Segurida de Social e de Inves tim ento
discriminarào a despesa por unidade orçam entária, com suas categoria s
de programaçào detalhadas no m enor nível, com as resp ec tivas do tações,
esp ecificando a es fera orçam entária, o grup o de natureza de despesa, o
iden ti ficador de resulta do primário, a modalidade de aplicaçào, o
identificador de uso e a fonte de recursos .

[...]

§ 4° O identificador de Resultado Primário (RP) tem com o finalidade
auxiliar a apuraçào do superávit primário preYisto no ar t. 2°, devendo
constar no Projeto de Lei O rçam en tária de 2015 e na resp ectiva Lei em
todos os grupos de natureza de desp esa, identificando, de acordo com a
m etodologia de cálculo das necessidades de financiamento, cuj o
dem onstrativo constará em anexo à Lei O rçam entária de 2015, nos
termos do inciso IX do Anexo I, se a despesa é:
I - fmanceira (RP O);
II - primária e considerada na apuraçào do resultado pnmário para
cumprimento da m eta, sendo:
a) obriga tória, quando constar da Seçào I do A nexo III (RP 1);
b) discricio nária nào abrangida pelo PAC (l:ZP 2);
c) discricio nária abrangida p elo PAC (RP 3); ou
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d) discricionária decorrente de programações incluídas ou acrescidas por
emendas individuais (RP 6).
III- primária constante do Orçamento de Inves timento e nào considerada
na apuraçào do resultado primário para cwnprimento da meta, sendo:
a) discricionária e nào abrangida pelo PAC (RP 4); ou
b) discricionária e abrangida pelo PAC (RP 5).

Conclui-se, portanto, que apenas as despesas primárias indicadas no art. 7°, §4°, II,
da Lei no 13.080, de 2015, identificadas com os códigos RP 1, 2, 3 e 6, são consideradas para a
apuração do resultado prirnário. As dernais, inch.údas as financeiras (R.P 0), às quais se refere o
inciso I daquele dispositivo, não são levadas em conta.

Logo, percebe-se que os créditos suplen1.entares abertos para fazer frente ao
pagamento do serviço da dívida-, que é uma despesa fmanceira-, não impacta na meta de resultado
primário, eis que sequer é considerada para tal fim pela metodologia de cálculo aplicável ao caso.

Além disso, encarando-se a questão pelo lado da receita, é preciso salientar que o
s!!perá!Jit financeiro também não é levado em conta para o cálculo do resultado primário. Isso
decorre da própria natureza dessa receita, que consiste nos saldos de caL'{a não comprometido s ao
final de cada exercício, podendo ser utilizados para a abertura de créditos adicionais nas leis
orçamentárias de exercícios futuros.

Sua apuração, com efeito, se dá ao fmal do exercício, mediante o confronto entre
Ativo Financeiro e Passiv o Financeiro, constantes do Balanço Patrimonial, conforme previsto no
art. 43, 2°, da Lei no 4.320, de 1964:
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" § 2° Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o
ativo financ eiro e passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos
créditos adicionais transferidos e as op erações de crédito a eles
vinculadas".
Quando utilizados para a abertura de créditos adicionais em um exercício p os terior
a sua apuração, o JZtperálJZ"t financeiro é classificado com o receita financeira. Sendo assim, trata-se
de receita que não decorre de arrecadação do exercício corrente, mas sim da incorporaçã o de um
ativo financeiro, utilizado como fonte de recursos para financiamen to da d espesa constante do
crédito adicional.

A lerta-se que essa receita, por ser arrecadada fora do exercício, não é considerada
pela meto dologia de apuração do resultado ptin1.ário, a qual, vale repetir, leva em conta apenas a
diferença entre receitas e desp esas correntes.

Ainda que assim não fosse, os créditos suplement ares destinados ao
pagament o do serviço da

dívida,

sem embargo

da impossibil idade de serem

contingenc iados, não impactam o cumprime nto da meta. Em verdade, eles contribuem
sobremane ira para seu alcance. porquanto destinados a reduzir o montante da dívida, seja
através do pagament o dos juros ou da amortizaçã o do principal.

A adoção dessa técnica vai ao encontro de uma das finalidades da Lei de
Resp onsabilidad e Fiscal, que reside justamente na eficiência da gestão fiscal. Ao se pagar os juros
da divida, evita-se o seu crescimento , mantendo-s e o seu controle. Se assim não fosse, os juros que
deL"<ariam de ser pagos acabariam sendo incorporad os à dívida, o que dificultaria a condução da
política fiscal.
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Ciente dessa importânc ia, o legislador, a ftm de flexibilizar a utilização de recursos
excedente s para o pagament o da dívida pública, permitiu ao Tesouro Nacional utilizar recursos
orçament ários decorrent es de excesso de arrecadaç ão e do sttperá7JZ"t financeiro apurados en1 cada
exercício para pagament o da dívida pública federal, consoante se extrai da leitura do art. 13 da Lei
n. 0 11.943, de 28 de maio de 2009. Veja-se, o disposto em lei:

Art. 13. O excesso de arrecadaç ão e o superávit financeiro das
fontes de recursos existentes no Tesouro Nacional poderão ser
destinado s à amortizaç ão da dívida pública federal.

Paralelam ente a isso, há, também, na lei orçamentá ria, autorizaçã o para edição de
decretos destinado s ao refinancia mento da dívida pública federal. Tais flexibilidades permitem que
o Orçamen to seja um instrumen to de transparên cia e controle, sem, contudo, gerar restrição

à

eficiente gestão da dívida pública.

Desse modo, ao contrário do que parece revelar a equivocad a compreen são dos
denuncian tes da matéria, a abertura de crédito suplemen tar destinad o ao pagamen to
de
serviço da dívida reforça o comprom isso de observân cia da meta, não ensejand o qualquer

irregular idade.

Donde a denúncia ofertada e aceita parcialm ente pelo Sr. Presiden te da
Câmra, demonst rar, nesse ponto, um desconhe cimento constran gedor das regras de
direito financeir o que regem o pagamen to e a amortiza ção da dívida pública, sendo
totalmen te vazia de conteúdo e de qualquer significa do real, seja de ordem financeir a, seja
de ordem jurídica.

111.2.G) DESPE SAS OBRIG ATÓRI AS
Ainda que já não estivesse evidentem ente clara a inexistênc ia de crime de
responsab ilidade por parte da Sra. President a da República , é importan te abordar, para completo
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exame da matéria, algumas nuances atinentes ao funcioname nto do arcabouço legal brasileiro no
tocante ao orçamento.

Cumpre examinar a questão afeta aos créditos suplementa res relacionado s as
despesas de execução obrigatória. Como se extrai de sua própria denominaçã o, a margem de
atuação da administraç ão em relação a tais despesas é mais restrita, haja vista que se trata de

execução compulsór ia.

Nesse contexto, havendo a necessidade de reforçar dotação orçamentár ia afeta às
despesas obrigatórias , poderá o Poder Executivo agir de duas formas: (i) se há tempo hábil para
esperar a próxi.t11a .Avaliação Bi.tnestral, para prever tal despesa sem que se tenha o risco de esgotar
a dotação orçamentár ia existente, incorpora-se o valor na aludida avaliação e, posteriorme nte, abrese o crédito suplementa r necessário; e (ü) caso a premência de dotação seja urgente, procede-se a
abertura do crédito e, depois, illclui-se o valor na próxi.tna .Avaliação Bi.t11estral.

Como se vê, é i.t1sustentável a tese da alegada illadequaçã o entre suplementa ção de
despesa obrigatória e a obtenção da meta de Jttperátlit. Isso porque, quando necessário eventual
reforço na dotação orçamentár ia referente a despesas dessa natureza, deve-se adequar as previsões
fiscais correspond entes, e não o contrário, uma vezque se trata de despesa de execuçao legal
obrigatória.

O procedi.tnen to está legalmente previsto no illciso III do § 4° do art. 52 da Lei no
13.080, de 2015, int;erbiJ:

".Art. 52. Se for necessáno efetuar a limitação de empenho e
movimentaç ão financeira de que trata o art. 9° da Lei de Responsabilidade
Fiscal, o Poder Executivo apurará o m ontante necessário e informará a
cada órgão orçamentário dos Poderes Legislativo e Judiciário, do
Ministério Público da União e da Defensoria Pública da União, ?..té o
vigésimo segundo dia após o encerrament o do bimestre, observado o
disposto no § 4°

(.. .)
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§ 4° O Poder Executivo divulgará na internet e encamin hará ao Congresso
Nacional e aos órgàos referidos no capu t des te artigo, no prazo nele
previsto, relatório que será apreciado pela Cornissào :tvlista a que se refere
o § 1o do ar t. 166 da Constituição Federal, contendo:

(. .. )
III - a justificativa das alterações de despesas obrigatórias ,
explicitand o as providência s que serão adotadas quanto à alteração
da respectiva dotação orçamentár ia, bem como os efeitos dos
créditos extraordiná rios abertos;" (Grifo nosso)

N ão p o d eria ser d e outra fo rma, já que a A dministraçã o n ão tem governan ça sobre
tais d esp esas, as quais d eco rrem d e o briga ções legais e co n stitucio n ais d o P o der Público . Seu

inadimple mento implicaria descumpri r a legislação, o que não se afigura plausível,
conforme se extrai da leitura dos comandos previstos no §

zoe no caput do art. 9° da Lei

de Responsab ilidade Fiscal É o que diz a lei:

".Art. 9° Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita
poderá nào comportar o cumpriment o das metas de resultado primário
ou n ominal estabelecidas no .Anexo de Me tas Fiscais, os Poderes e o
1v1inistério Público promoverào, por ato próprio e nos mon tan tes
necessários, nos trinta dias subsequente s, limitaçào de empenho e
movimen taçào fina nceira, segundo os critérios fixados pela lei de
diretrizes orçamentárias .

(... )

zo Não serão objeto de limitação as despesas que constituam
obrigações constitucio nais e legais do ente, inclusive aquelas
destinadas ao pagamento do serviço da dívida, e as ressalvadas pela
§

lei de diretrizes orçamentá rias." (Grifo n osso)
Imp õe-se aqui, p o rtanto, o estrito cumprime nto de um dever legal. O u , seja,
n essa situação, não se pode exigir da Presidenta da República conduta diversa da edição do

Decreto de crédito suplement ar.
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Logo, ainda que se entendesse que poderia a tneta de resultado primário, em tais
condições ser impactada - con1.preensão que só poderá decorrer do mais puro desconhecime nto
técnico da matéria -, deve-se ter como impossível a tentativa de se poderia responsabiliza r a Sra.
Chefe do Poder Executivo por crime de responsabilida de, no caso. Haveria, pela inexigibilidade de
conduta adversa, uma evidente causa excludente de ilicitude.
E m outras palavras: se o que é permitido não pode ser sancionado, o que é

obrigatório não pode ser proibido.
Naturalmente, tais consideraçoes sào, nesta defesa, ofertadas apenas ad argumenfandum
tantum. De fato, para a compreensão da inocorrência de qualquer crime de responsabilidad e a ser imputado,

no ca so, à Sra. Presidenta da República, nào será necessário que se chegue a tanto, uma vez que a

abertura de crédito suplementar para fazer frente a uma despesa obrigatória não impacta
a meta de resultado primário, aferida anualmente. Isto porque ela será necessariame nte
considerada no relatório bimestral seguinte, o que conduzirá ao contingencia mento de
despesas discricionária s suficientes para que se garanta o atingimento daquela meta.
A valiem os mais de perto agora o exemplo específico de um dos Decretos editados
em 27 de julho de 2015. Neste caso, dentre os R$ 1,8 bi de despesas primárias constantes nos
decretos, com as fontes apontadas pelos denunciantes, apenas R$ 56,6 milhões são relativos às
despesas obrigatórias referentes aos Benefícios de Legislação Especial, autorizados pelo Decreto
não numerado de 27 de julho de 2015, publicado no Diário Oficial da União- DOU de 28 de julho
de 2015, nas páginas 2 a 48.

A Exposição de Motivos no 98 de 9, de julho de 2015, que acompanhou o projeto
desse Decreto esclareceu que essa despesa seria considerada no Relatório de Avaliação de Receitas
e Despesas Primárias do 3° Bimestre 5H, de que trata o art. 9° da Lei Complementa r n° 101, de 2000
-Lei de Responsabilid ade Fiscal - em conjunto com

4° do art. 52 da Lei n° 13.080, de 2 de janeiro

58

O Relatório de ~-\valiaçào da s Receitas e Despesas Primária s do 3º Bin<estre está disponível em
http: I \\"\\"\\·.orcamcntof cderal.goY. br I orcamcntos-anuais / orcamcnto- '">() 1'i -2 / arcluinJs-rclatorio -aYaliacao
fiscai ' Rclatorio 3oBimcstrc.pd( Na página 17 desse Relatório, na tabela 5, apesar da linha relativa aos Benefícios de
Legislação Especial não apresentar alteração de valor em relação ao relatório do bimestre anterior, houve mudança na
composição dessa linha, a qual não é explicitada nesse relatório.
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de 2015, Lei de Diretrize s Orçam.e ntárias para 2015, publicad o em 22 de julho. Observe
-se que isto
que de fa to ocorreu.
Cumpre destacar-se também que a data de publicação do referido relatório e
anterior à publicação do D ecreto não numerad o de 27 de julho de 2015.
A despesa com Benefícios de Legislação Especial é compos ta por dois itens: (1)
Indeniza ção a Servidores em Exercíci o em Localida des de Fronteira (Lei no 12.855,
de 2013) e (2)
Benefíci os e Pensões Indeniza tórias D ecorrent es de Legislação Especial e/ ou Decisõe
s Judiciais .
Do 2° para o 3° bimestre a projeção do primeiro item foi reduzida em função
da não
regulam entação da Lei n° 12.855, de 2013 que instituiu a indeniza ção em. questão, e
tal redução foi
compen sada pelo aumento na estimativ a do segundo item , como dem onstrado na seguinte
tabela:

ltf!ns

lndcn,zação fron c ras
BC!ncffc os c Pensões
Bcnctrclos de Lcg..slaç3o €spcaal

29 Bimestre
115.0

311 Bi~stre
58,4

841.8

898,4

956,8

956,8

Além disso, ressalte-se que, na avaliação de do Y1 Bimestre , diante da conf.u:m.ação
da não regulam entação da Indenização a Servidor es em Exercíci o em Localidades
de Fronteir a e
da reestima tiva diante da execução dessas despesas até o 5º bimestre, a estimativa para
o gasto total
com a despesa obrigatória com Benefícios de Legislação Especial foi reduzida, em.
valor sup erior
ao próprio crédito supleme ntar, conform.e a seguir se revela:

)
Item

Gcncfklos de lcglslcJç5o CspcciJI

I 4!! Bimcstr<:l

5!1 Bimestre

970,9

S33,7

I Variação
137,3

111.2.H) DESPE SAS DISCR ICION ÁRIAS
A maior parte dos créditos suplem entares abertos pelos Decreto s question ados na
denúnci a é relativo a despesas discricio nárias, as quais serão analisadas n es te tópico.
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Nesse contexto, a característic a mais importante das despesas discricionár ias reside
no fato de elas poderem ser objeto de contingenci amento, diferentem.ente do que ocorre com as
despesas obrigatórias. É o que se extrai da leitura dos con1.andos previstos no § 2° e no caput do
art. 9° da Lei Compleme ntar n .0 101, de 2000:

.Art. 9° Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da
receita poderá não comportar o cumprimen to das metas de
resultado primário ou nominal estabelecidas no .Anexo de Metas
Fiscais, os Poderes e o IVIinistério Público promoverã o, por ato
próprio e nos montantes necessários , nos trinta dias subseqüente s,
limitação de empenho e movimenta ção fmanceira, segundo os
critérios fixa dos pela lei de diretrizes orçamentár ias.
§ 2° Não serão obj eto de limitacào as despesas que constituam
obrigacões constitucion ais e legais do ente, inclusive aquelas
destinadas ao pagamento do servic:o da dívida, e as ressalvadas pela
lei de diretrizes orcamentár ias.

Da leitura da referida norma, infere-se que, quando o desempenh o da realização da
receita for ab aixo do esperado, de modo a compromet er o atingimento das metas de resultado
primário ou nominal estabelecida s no .Anexo de Metas Fiscais, caberá ao Poder Executivo
promover, no âmbito de suas atribuições, a lllnitação de empenho e a movimenta ção financeira

das despesas discricionárias .

A Lei n. 0 13.080, de 02 de janeiro 2015- LDO 2015, no

3° do art. 52, deixou isso

ainda mais claro, nos seguintes termos:

"Art. 52.
Se for necessán o efetuar a limitacào de empenho e
movimentação fmanceira de que trata o art. 9o da Lei de Responsabilidade
FiscaL o Poder Executivo apurará o montante necessário e informará a
cada órgão orcamentário dos Poderes Legislativo e Judiciário, do
Ivlinistério Público da União e da Defensoria Pública da União. até o
vigésimo segundo dia após o encerramento do bimestre. observado o
disposto no § 4o.
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§ 13. .A execucao das despesas pnmánas discricionárias dos Poderes
Legislativo. Executivo e Judiciário. do I:vlinistério Público da U nião e da
Defensoria Pública da União. decorrente da abertura de créditos
suplementares e especiais e da reabertura de créditos especiais. no
exercício de 2015. fica condicionada aos limites de empenho e
movimentação financeira estabelecidos nos termos deste artigo, exceto,
no caso dos Poderes Legislativo e Judiciário, do I:vlinistério Público da
U nião e da D efen soria Pública da União, quando as referida s abertura e
reabertura ocorrerem à conta de excesso de arrecadação de recursos
próprios financeiro s e não financeiro s, apurado de acordo com o 3o do
art. 43 da Lei no 4.320, de 1964." (grifo nosso)

Como se isso não bastasse, registre-se que a necessidade de observância à obtenção
da meta de resultado prirnário, bem como aos limites constantes do Decreto de programação
orçamentária, é ratificada nas Exposições de Motivos que acornpanham os Decretos mencionados
na denúncia. Vale, por todos, transcrever a EM no 0114/ 2015, que encarninhou a proposta de
decreto que abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da .Agricultura, Pecuária
e .Abasteciment o, da Fazenda e das Cidades e de E ncargos Financeiros da União, crédito
suplementar no valor de R$ 55.237.582.569,00, para reforço de dotações constantes da Lei
Orçamentária vigente:

"9.
Esclareço, a propósito do que dispõe o caput do art.
4° da Lei no 13.115, de 2015, que as alterações decorrentes da
abertura deste crédito não afetam. a obtenção da meta de resultado
primário fi.."ada para o corrente exercício, pois:
a) R$ 55.199.212.150,00 (cinquenta e cinco bilhões, cento e
noventa e nove milhões, duzentos e doze mil, cento e cinquenta
reais) se referem a remanejament o entre despesas financeiras;
b) R$ 1.3 70.419,00 (um milhão, trezentos e setenta mil,
quatrocentos e dezenove reais)
atendin1ento de despesas
fmanceiras à conta de superávit fmanceiro apurado no balanço
patrimonial do exerc1c10 de 2014, relativo a Títulos de
Responsabilid ade do Tesouro Nacional - Outras .Aplicações, não
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considera das no cálculo do referido resultado, constante do Anexo
XI do Decreto n° 8.456, de 22 de maio de 2015, por serem de
natureza financeira; e
c) R$ 37.000.00 0,00 (trinta e sete milhões de reais) se referem ao
remaneja mento entre despesas primárias discricion árias do Poder
Executivo para priorizaçã o da programa ção e/ ou das dotacões
suplemen tadas, cuja execução será realizada de acordo com os
limites constante s do Anexo I do Decreto no 8.456, de 2015,
conform.e estabelece o § 2° do art. 1o do referido Decreto."
Assim sendo, verifica-se, como visto, que o importan te para auxiliar o
acompan hamento do cumprime nto das metas fiscais estabeleci das na lei de diretrizes orçamentá rias
é a natureza das despesas correspon dentes aos créditos adicionais , porquant o sendo ela
discricion ária, revela-se plenamen te possível o seu cont:ingen ciamento.

Com efeito, nesses casos, a fonte de recursos utilizada para sua abertura, seja
anulação de despesas, excesso de arrecadaç ão ou superávit financeiro , é absolutam ente irrelevant
e,
para fins de at:ingimento da meta de resultado primário, uma vez que elas são passíveis de serem
cont:ingenciadas, e, portanto, submetida s aos limites constante s do Decreto de limitação
de
n1.ovimentação de empenho e pagament o.

Assim, só haveria incompa tibilidad e com a obtenção da meta se, além da
abertura do crédito suplemen tar, fosse alterada a program ação orçament ária, reduzind ose o limite de empenho e movimen tação financeir a, de modo a permitir um gasto adiciona l
de recursos. Vale observar que, no caso dos decretos em exame, isso não ocorreu.
Pelo exposto e com fundamen to nos comando s presentes nos arts . 8° e §2° do art.
9°, da Lei Complem entar n. 0 101, de 2000, bem como nos § 3° do art. 50 e inciso III do § 4 do art.
52 da Lei n. 0 13.080, de 2015, e art. 4° da Lei n. 0 13.115, de 2015, conclui-se que os argument
os
apresenta dos na denúncia e acatados pelo President e da Câmara dos Deputado s no Despacho são
absolutam ente improced entes.
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Com efeito, nesses casos, a fo nte de recursos utilizada para sua abertura - seJa
anulação de desp esas, excesso de arrecadação ou superávit financeiro - é absoluta mente

irrelevante, para fins de atingime nto da meta de resultado primário , un1.a vez que elas são
p assiveis de serem contingen ciadas, e, p ortanto, es tão submetid as aos limites constantes do
D ecreto de limitação de m ovimenta ção de empenho e pagament o (Decreto de co ntingenci amento).
Mais uma vez, ressalta-se o caráter indevido de uma denúncia que ata ca uma
autorizaçã o de gasto, ignorand o que apenas o efetivo dispêndi o dos recursos é relevante para

o cumprim ento ou não da meta fiscal Mais: uma hipótese que não encontra um mínimo
de amparo nos fatos efetivam ente ocorridos , pois a meta de resultado acabou sendo, ao
final, alterada pelo Congress o Nacional , sem que se pudesse falar, em qualquer medida,
de a lei tivesse sido violada.

Assim, só haveria incompa tibilidad e com a obtenção da meta se, além da

abertura do crédito suplemen tar, fosse alterado o decreto de continge nciamen to (alteração
do D ecreto no 8.456, de 2015), reduzindo -se o limite de empenho e m ovimenta ção financeira ,
de
m odo a p ermitir um gasto adicional de recursos . Vale ob servar que, n o caso dos decretos em exam
e,
isso não ocorreu.

Tem -se, uma vez m a1s, co ndutas atípicas, irrelevant es, que não os tentam
absolutarn ente nenhum p o tencial dan oso aos disp ositivos da LOA ou da LD O, incapazes
,
p ortanto, de configura r crime de resp onsabilida de. Os efeitos jurídicos dos decretos atacados
é
apenas awnentar a discricion ariedade da A dministra ção, sem, contudo, alterar o limite máximo
de
gas tos efetivo, previsto no decreto de m ovimenta ção e emp enho (Decreto de co ntingencia m ento).
A qui, vale repisar e lembrar o m esm o exemplo já trazido, quando explicitam os o
que é o decreto de crédito suplem entar, acerca da lista de compras de uma feira. O acréscimo
de
iten s na lista de compras (do tação) não afeta a quantidad e de dinheiro disp o nível p ara realização
da compra (continge nciam ento) . L ogo, os decretos que abrem crédito em favor do incremen to
de
do tações de desp esas discricion árias são evidentem ente neutros sob a p erspectiva do regime
de
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tn etas. Tendo em vista, naturalmente, que o valor efetivatn ente gasto é de todo limitado pelo
decreto de contingenciamento.

Impossível, pois, sej a qual for a natureza da despesa trazida pela peça de denúncia
que a Sra. Presidenta da República tenha incorrido em qualquer espécie de crime de
responsabilidade, na medida em que, com o exaustivamente dem onstrado, os decretos por ela
publicados nào eram capazes de violar em nenhum mon1ento a autorização legal expressa para
abertura de créditos suplen1.entares prevista no art. 4° da LOA de 2015.

Diante do exposto e com fundam ento nos comandos presentes no art. 8° e no

2°

do art. 9°, da Lei Complem entar n° 101 , de 2000, bem como nos § 3° do art. 50 e inciso III do § 4°
do art. 52 da Lei n° 13.080, de 2015, e art. 4° da Lei no 13.115, de 20 15, conclui-se, também por
esta via, que os argumentos apresentados na denúncia e acatados pelo Presidente da
Câmara dos Deputados no Despacho são absolutamente improcedentes. Não houve crime
de responsabilidade, por inocuidade da conduta, já que a meta de stperávit, em nenhum
momento, foi exposta a risco com a edição dos Decretos. A conduta foi atípica, por
absoluta falta de lesividade.

111.2.I) DA POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA META FISCAL
DURANTE O PERÍODO
A exemplo do que já foi apontado sobre a LOA, a meta de .mpet'á!Jit primário
definida na LD O também não consegue suplantar o impacto da imprevisão que a realidade gera
duran te a execução orçamentária.

Por isso, a alteração da meta fiscal do governo federal inicialmente prevista na
LDO, em face de novas realidades m acroeconômicas, ocorre com relativa frequência no âmbito
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federal,

COlTlO

de fato se verificou, apenas a título ilustrativo, nos anos de 2014, 2013 59 , 201

om,

2009 61 , 2007c.2 e 2001 c,_,. Os referidos exemplos são apenas durante a vigência da Lei de

Responsabi lidade Fiscal (desde 2000). Alén1 disso, vale frisar que a meta foi alterada até mesmo
por Medida Provisória no governo FHC (regime anterior à Emenda Constitucional no 32, de
2001), o que aponta que, no momento do início da vigência da LRF, era possível alterar a meta

fiscal por instrument o que tinha efeitos até mesmo antes da deliberação do Congresso Nacional,
diferenteme nte do que ocorreu no caso da meta fiscal de 2015, alterada em decorrência do PLN n°
5, de 2015.

Vale frisar, apenas a título ilustrativo da incoerência dos denunciant es na peça
acusatória, é que, em 2001, durante o segundo mandato do governo Fernando Henrique,
ocorreu a edição de decretos de créditos suplement ares em um ano que a meta fiscal da
administra ção direta federal foi descumpri da. Aliás, uma simples pesquisa no Portal da
Legislação do Governo Federal, indicará a edição de quase cem decretos de crédito suplementa r
apenas no ano de 2001.

Retomand o a análise referente à possibilida de de alteração das metas fiscais,
é indiscutíve l a possibilida de de o governo, ao perceber o desenvolvi mento da arrecadaçã o
e de desembols o de despesas ao longo do ano, rever a referida meta por meio do envio de
projeto de lei que altere a LDO.

Nesse sentido, afirma o ilustre professor Regis Fernandes de Oliveira:
"( ... )Diga-se o mesmo em relação à Lei de Diretrizes
Orçamentá rias. Em havendo circunstânc ia imperiosa, nãQ
descartamo s a possibilidad e de alterações que redundem em

59Lei n° 12.795, de 2 de abril de 2013 , e Lei n° 12.901, de 18 de dezembro de 2013.
60Lei no 12.182, de 29 de dezembro de 2009 , e Lei n° 12.377, de 30 de dezembro de 201 0.
61Lei n° 12.053, de 9 de outubro de 2009.
62Lei n° 11.477, de 29 de maio de 2007.
63 Medida Provisória n° 2.211, de 29 de agosto de 200 1, vigente por força do art. 2° da Emenda Constituciona l n° 32,
de 2001 .
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melhoria para a população. O fim nào é a lei em si mesma ou a lei não
é urn fim em si mesmo. O que vale é a sociedade e, à vista de empecilhos
que possam surgir, nada mais razoável que pensar em alteração da lei."

Note-se que, apesar de a referida proposta precisar do cnvo de legitimidade do
Congresso Nacional, que aprova ou rejeita a medida, é correto e legítimo que o Poder Executivo
envie a proposta de alteração quando, ao elaborar os relatórios bimestrais, constate alteração no
quadro macroecon ômico previsto no ano anterior para atender aos

fins de transparên cia e

planejame nto elencados como princípios da gestão fiscal na Lei de Responsabi lidade Fiscal.
Sobre o tema da alteração da meta fiscal no decorrer do ano, nos valemos de trecho
cirúrgico exarado no parecer do Senador .Acir Gurgacz, relator das Contas de 2014 da Presidenta
Dilma na Comissão Mista de Orçamento e Finanças do Congresso Nacional, excluída da denúncia
ora em análise:

"É evidente que a lei não cobra o impossível do gestor!
A conduta esperada da administraçã o deve ser a que melhor proteja a
coisa pública. Se em dado momento. embora se evidencie necessária. a
contenção dos gastos não resultar possível. seja porque não há
programação discricionári a suficien te, seja porque a contenção permite
presumir seja mais danosa ao erário que o efetivo pagamento. o
contingencia mento deve ser evitado .
Por isso, a LDO 2014 o exige apenas em caso de "necessidade".
Em razão dessa conclusão. constata-se inclusive excesso de zelo no
comportam ento do Poder Executivo, quando propõe alteração da
rneta de sup erávit ao Congresso Nacional. mesmo quando disponível
sólida fundamentaç ão a justificar as razões que impedem o alcance da
1neta fixada."

É preciso, pois, deixar claro que a alteração da meta fiscal, por meio de proposição
legislativa, é natural en.1. um sistema de metas sujeito a relevante grau de imprevisão imposto pela
própria dinâmica das relações econômicas .
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111.2.]) DO CUMPR IMENTO DA META E DA ANUALI DADE DO
ORÇAM ENTO
Não obstante os esclarecime ntos já n1.uito reiterados de que a edição de decretos
de créditos suplement ares em nada afetaria o resultado a ser obtido tendo em conta a meta
fiscal, já que não significari a nenhum gasto adicional, importante salientarm os que ao final
do ex ercício a meta foi rigorosam ente cumprida.

Assim, ainda que a base da denúncia tivesse qualquer nexo com o sup osto
descumprimento da m eta, o que exige um grau de benevolência com os mais crassos equívocos
técnico-jurí dicos e um puro am or à retórica infundada, é preciso que se diga clara e cristalinamente:
O GOVERN O DA PRESIDE NTA DILMA ROUSSEF FO CUMPRIU A
META FISCAL DE 2015, o que implica ter cumprido fielmente a lei orçamentária, o que indica
a m ais absoluta atipicidade d a conduta que p retendem os d enunciante s imputar à Sra.
Presidenta da República .

E xplica-se: foi o propno Congresso Nacional, por melO do regular processo
legislativo, na oportunidade em que aprovou o PLN n° 5, de 2015, que, ao alterar a própria m eta
fiscal, reconheceu qualquer possibilidad e de acolhiment o da tese sustentada na denúncia. Dito de
outra forma, o Congresso Nacional proferiu verdadeiro atestado de regularidad e e de
compatibili dade acerca da atuação govername ntal.

Afirmar que pouco importa a alteração da meta fiscal para caracterização do crime
de responsabilidade, como se pretende fazer nes tes autos, revela um absoluto desconhecimento
das normas que regem o direito financeiro na Constituição Federal.

Deveras,

não

há

possibilida de de interpretaç ão do regime de metas dissociado da noção de anualidade
orçamentá ria. Pelo princípio da anualidade orçamentá ria a meta e o seu atingimen to só
podem ser revelados no dia de encerrame nto do exercício fiscal, qual seja 31 de dezembro
de 2015.
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Ignorar tal realidade seria o mesmo que transmutar o regime anual de
execução do orçamen to previsto na Constitu ição, em um regime de metas bimestra is
previstas apenas para atender a expectati va dos denuncia ntes, em sustentaç ão
absoluta mente vazia de conteúdo e de qualquer significa do jurídico.
Naturalm ente, deverão ser previstas receitas e autorizada s desp esas para um
determina do período, ou seja, para o período correspo ndente ao exercício financeiro. E
m
outras p alavras: as receitas arrecadadas no exercício destinam -se as despesas assumida s no

mesmo período, não se admitind o jamais que despesa futura se ampare em receita atual 64 .

Ao discorrer sobre a matéria, o jurista Ricardo Lobo Torres assinala:
O Legislativo deve exercer o controle político sobre o Executivo pela renovação
anual da permissão para a cobrança de tributos e a realização dos gastos, sendo
inconcebível a p erp etuidade ou a perman ên cia da au torização para i i ges tão
financeira.
Embora se tenha es tremado do princípio da anualidade tributária, a anualidade
orçamentária ainda é fundamen tal ao Es tado Democráti co, con sagrada nas mais
importante s Constituiçoes, ainda que, as vezes, combinada com a
plurianuali dade.65

Ressalta-se

que

o

princípio

con stituciona is os arts. 48, II, 165, III e

da

anualida de ,

tem

co m o

fundamen tos

5° e 166. D e acordo com o referido princípio, as previsoes

de receita e despesa devem referir-se sempre a um período limitado de tempo. Por óbvio,
ao
período de vigência do orçam.ent o, denon.una do "exenkio financeiro, que, conforme dispõe o art.
34
da Lei n° 4.320, de 1964, coincide com o ano civil, a saber: vai 1o de" janeiro a 31 de dezembro .
Verifica-se, portanto, que o cumprime nto da meta, eleva da pelo legislador como
requisito de regularida de da edição dos decretos, apresenta a natureza jurídica de condição
resolutiva, uma vez que submetida a un.1 evento futuro e incerto, cuja aferição só será p ossível
de
se materializ ar quando do térnuno do exercício financeiro.

64 l'ettc r, I .afayctc .J osu0.
Direito I;inancciro. Porto , \kgrc: \ ' crbo .Jurídico, 2009. l'ág. 180.
65

Curso de Direito Financeiro e Tributáno, Editora Renovar: Rio de Janeiw, 1T edição, 2010. Pág 116.
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Outro não é o entendim ento de Ricardo Lodi Ribeiro, que, ao examinar a questão,
assinala:

40. (... ) sendo a condição resolutória, é possível a abertura de créditos
suplemen tares p or decreto até o seu implemen to. Ou seja, até que seja
constatad o que no ano em curso não haverá cumprime nto da meta, o que,
normalm ente, só é p ossível constatar n o final do exercício. Com a alteração
legislativa da m eta, a condição tam.bém é alterada, o que produz efeitos
sobre a verificaçã o quanto ao seu implemen to no final do exercício 6c'.
Não m erece aqui prosp erar a alegação de que a aferição do curnprim.e nto da meta
se impõe com a elaboraçã o dos relatórios bin1estrais de avaliação de receitas e desp esas primárias.
E m que pese a importância desses documen tos, a função precípua deles, em homenage m
ao
princípio da tran sparência, é o de retratar à Administ ração o desempen ho das contas públicas.
Nesse sentido, são mais uma vez precisas as colocaçõe s de Ricardo Lodi Ribeiro:

36. A sua divulgação, embora já possa revelar uma potencial situa ção de
dificuldade a ser con firmada no final do exercício, estimuland o que o
Poder Executivo tome as rnedidas exigidas para resolver o descompasso
en tre a previsão abstrata de recita e despesa e o qu e foi efetivamen te
realizado, ainda não permite, antes do final do exercício financeiro, uma
conclusão defmitiva pela inexistência do cumprime nto da m eta. Somente
após o encerrame nto do exercício financeiro é pos sÍYel constar-se se a
meta foi cumprida. E no caso concreto, com a edição da Lei n. 13.199/ 15,
certament e a meta será curnprida, o que se viabilizou pela constatação por
parte do Poder Executivo , a partir do importante instrumen to dos
relatórios bimestrais, de que a previsão que fora feita pela LD O não era
compatíve l com o desempen ho da economia brasileira no primeiro
sem es tre de 2015.
37. r\ valer o argum ento em sentido contrário, de que os relatórios
bimestrais apontando o descumpri mento parcial da meta já ensejariam o
implemen to da condição resolutória que cancelaria a autorizaçã o legal
para a abertura de crédito s suplement ares, retirar- se-iam do Poder
Executivo os instrumen tos de atuação quando esses se fa zem mais
necess ários para debelar os efeitos da crise econômica que, a partir da
66 RI BEl RO. Ricardo I.Olh. Pcd1do de impcachm cnr da Prc:o!dcnrL· Dtlma Rou:::ocff- a:opccto:o orçamcn
táno:: -11onna:: de direito financc1ro - fult:1 dl'

a mp:~ro

jmíd1co d1> pedido.

07 de ckz.cmbro de 20 I S. P:lg. I ó.
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frustração da arrecadação tributária , comprometem a meta do superávit,
tornando a situação financeira e orçamentária do país inadmissível.
Logicamente, tal raciocínio deve ser evitado por relevar extrema
irresponsabilida de fiscal 67

Em razão da natureza sin:lllar, aplica-se o mesmo rac10c1mo a avaliação
quadrimestral prevista no § 4° do art. 9 da Lei Cotnplementa r n. 0 101, de 2000, vale dizer, a sua
finalidade precípua é a de orientar a Administração no exame do desempenho das contas públicas,
mas jamais pôr uma pá de cal sobre o cumprimento das metas, o que só será possível com o término
do exercício financeiro.
Como se vê, a aferição do cumprimento efetivo da meta de resultado primário, em
obediência ao princípio da anualidade orçam.entária, desenha-se plausível son1.ente após o término
do exercício financeiro correspondent e, não sendo autorizado, portanto, abreviá-la, sob pena de
manifesta violação ao referido princípio constitucional .
Demonstra-se , assim, ser incabível tratarmos da meta senão considerada ao final do
exercício em homenagem ao princípio da anualidade. Inferimos, pois, que não há outra alternativa
interpretativa à constatação de que o diagnóstico bimestral é mera projeção da meta e com esta não
se confunde, não havendo que se falar em violação ao atingimento das metas pelo decreto quando
seu conteúdo substantivo por decisão soberana do Congresso Nacional.
Sobre o período de apuração do cumprin1.ento da meta, recorre-se ao parecer do
Senador Acir Gurgacz sobre as contas de 2014 na Comissão Ivlista de Orçamento:

"A meta é um objetivo, um alvo, uma mira, uma baliza. Tanto é verdade
gue seu cálculo se baseia em múltiplos parâm.etros, nenhum deles
controláveis pelo Governo. Parâmetros redundam em previsão. não em
certeza. Como tal, não há como ser legalmente cobrada, de forma
absoluta. sem levar em consideração a incerteza das contingências, além
de outros fato s de interesse público aplicáveis.

67

Ob.cit.
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Isto porque a "meta" não é um fim em si: vis a o controle financeiro do
estado, a rnanutençào em nível aceitável da divida. a contribuição esta tal
para a própria estabilidade.

(... )
No âmbito da LDO, a meta é fixada para o exercício, considerando-se
determinado cenário econômico . As estimativas bimes trais previstas têm
a fin alidade de monitorar o atingimento dessa meta, de tal modo que
não há o que ser cumprido antes do final do ano, haja vista inclusive
o principio da anualidad e orçament ária, não afastado pela LRF."
Curioso apontar tam.bém que apesar de expressa disposiçã o de que "o exercício
financ eiro coincidirá com o ano civil", os denuncian tes, pro tocolara m a peça em 15 de outubro
de
2015, já indicando o descumpr imento da meta fiscal de 2015, que se encerrari a 75 dias- pasmese - depois dessa data. Isto demonstr a, mais uma vez, o raciocúuo tortuoso pelo qual, sem
qualquer fundamen to, os denuncian tes tentam a todo custo colher algum esboço de crime
de
responsab ilidade, de todo inexis tente.
Indep endentern ente disso, nem mesmo o descump rimento da meta fiscal seria
razão suficient e para a configur ação de crime de responsa bilidade, conforme pretendid o
no
caso. A final, a própria natureza da meta - r;orma de natureza programá tica - impõe sua observânc
ia
conforme as circunstâncias do caso.
Logo, o descumpr imento da m eta, p er Je, jamais poderia ser a justa causa para a
efetiva ocorrênci a de crime de responsab ilidade, na forma da nossa legislação en1 vigor.
Para além da completa impossib ilidade de configur ação de crime de
responsa bilidade a partir dos decretos editados , é interessa nte notar a prática recorrent
e
da edição de tais medidas , tanto por outros entes da federação , quanto pelo próprio
Governo federal em anos anteriore s, contando inclusive com o aval do Tribunal de Contas
da União, como já indicado .
Nesse p onto, p ode-se menciona r, a título exemplifi cativo, o caso de abertura de
crédito suplemen tar realizada p elo Estado de São Paulo no an o de 2014, por m eio do D ecreto
11..

0

60.993, de 17 de dezembro de 20146R, abaixo transcrito:

68Dispotúv el em:
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Decreto n o 60.993, de 17 de dezembro de 2014
Dispoe sobre abertura de crédito suplernentar ao Orçamento Fiscal na
Secretaria da Segurança Pública, visando ao atendimento de Despesas
Correntes e de Capital
GERALDO .ALCK1v1IN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO
PAULO, no uso de suas atribuiçoes legais, considerando o dispos to no
artigo 9° da Lei n° 15.265, de 26 de dezembro de 2013,
Decreta:
Artigo 1o - Fica aberto um crédito de R$ 3.254.1 82,00 (Três milhões,
duzentos e cinquenta e quatro mil, cento e oitenta e dois reais),
suplemen tar ao orçamento da Secretaria da Segurança Pública,
observando-se as classificações Institucional, Econômica, Funcional e
Programática, conforme a Tabela 1, anexa.
Artigo 2° - O crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com
recursos a que alude o inciso li, do § 1°, do artigo 43, da Lei Federal
n° 4.320, de 17 de março de 1964, de conformidade com a legislação
discriminada na Tabela 3, anexa.
Artigo 3° - Fica alterada a Programação Orçam en tária da D espesa do
Estado, estabelecida pelo r\nexo, de que trata o artigo 5°, do D ecreto n°
60.066, de 15 de janeiro de 2014, de conformidade com a Tabela 2, anexa.
Artigo 4°- Es te decre to entra em vigor na da ta de sua publicação.
Palácio do s Bandeirantes, 17 de dezembro de 2014

No ano de 2014, o Estado de São Paulo - saliente-se - não cumpriu a meta
estipulada para o ano. Não obstante, conforme demonstrado acima, realizou abertura de
crédito suplementar e, ressalte-se, usou como fonte de tal crédito suplementar, excesso de
arrecadação, conforme previsto inciso 11, do § 1°, do art. 43, da Lei Federal n° 4.320, de
1964, expressamente referida, aliás, no próprio decreto.
Sobre o cumprimento das metas fiscais pelos entes federados, veja-se que
praticamente todos os E stados deixaram de observar a meta fiscal pelo menos uma vez
cada, nos últimos cinco anos, conforme gráfico abaixo.

http: r 1 \\\n\·.al.sp.~oY. br lrcpositorio / lqú;;lacao / decreto /20 1-t / dccrcto -ú099:'> 1-.12.2r I 1-t.h tml. ~-\cessa d o em: 28 de
março de 2016.
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úmero de anos em que cada estado ,não alca çou a meta
( e a do RREO an e r ui
o do B B en re 2008 20 )

Mesmo ass1m, não se tem notícia de que, em quaisquer dos Estados da
Federação , os Tribunais de Contas tenham rejeitado a prestação de contas dos governos
estaduais, tampouco que, nesses Estados, haja a denúncia e a abertura de processo por
crime de responsabi lidade.

Tudo a revelar a completa desproporcionalidade da abertura de processo de
impeadilnent contra a Presidenta da República em ano fiscal em que atendeu à me ta de superávit
primário aprovada pelo Congresso Nacional 69 .
m \ Tale apenas mencionar que ainda que a m eta tivesse sido descumprida, o que se admite para fins argumentativo s,
a
desproporcion alidade da punição que se pleiteia neste processo, quando se percebe que a efetiva lesão jurídica
à
obtenção da tneta fiscal é qualificada como sitnples it1fraçàes admitustrativas e pUtuda com multa, nos termo s do art.
5° da Lei n° 10.028, de 19 de outubro de 2000. Incompreen sível, portanto, que se possa cogitar a perda de mandato da
Presidenta da República com base em tal fundamento.
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Não se pode, ainda, deixar de rebater, em caráter estritam ente subsidiá rio, o trecho
exarado pelo presiden te no despach o de recebim ento da denúncia , em que declara:
" O PU\J 0
ll

5/2015, ainda que apro71ado, não retira a tipiàdade hipotética da conduta da DENUN CIADA

nen eparlicu!m;
já que os créditos orramentán.os eram irregulares à época em que os seiJ Dect"lltos nào n!lmerados
apontados p elos
DENUN CIANT ES f oram por ela assinados. ':

(

Tal afirmaçã o além de revelar a já apontad a má-fé do ato de desvio de poder do
Presiden te da Câmara dos Deputad os, proposit almente ignora um dos mais elementa
res postulad os
do Direito Penal, qual seja a retroativ idade da lei posterio r que de qualquer modo favoreça
o agente.
Este cânone do direito penal é pedra angular do Estado Democr ático de Direito regido
sob a égide
da legalidad e e taxativid ade das normas penais, cuja finalidade protetiva da dignidad
e humana não
pode ser subverti da por casuísm o revanchi sta do Presiden te da Cârnara.
Assim sendo, ainda que se descons iderem todos os argum.en tos apresent ados nos
itens anteriore s, a alteraçã o legal da meta atuaria em benefic io da avaliaçã o
da conduta da

Preside nta,

com

efeitos retroati vos, para

fins

de

caracte rização

do crime de
respons abilidad e. Ou seja: a alteração de meta, promovi da mediant e o cumprim ento
do regular
processo legislativo, convalid aria qualquer situação que estivesse em. desconfo
rmidade com. o
direito, afastaria qualque r tipicidad e delituosa da conduta , urna vez que o elen1ent
o normativ o do
tipo foi alterado por lei ulterior.
Conclui- se, portanto , que, diferent emente do que alegado pelos denuncia ntes a
verificaç ão do cumprim ento da meta fiscal só se verifica, segundo o princípio da anualida
de ao f1m
do ano civil, em 31 de dezemb ro de 2015, e tendo, ainda, nesse caso, havido o cumprim
ento integral
da meta estabele cida pela LDO daquele ano.

111.2.K) ALTERAÇÃO DO POSIC IONA MENT O DO TCU
Ademais , esta tese encontra -se ainda mais reforçad a pelo fato de que a mesma
conduta ora discutida , quando praticad a em exercício s anteriore s, não vinha sendo
consider ada
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irregular pelo Tribunal de Contas da União. Nestes anos, as contas da Presidência da República
sempre foram aprovadas pelo Tribunal de Contas da União.

Convém, a título elucidativo, exanúnar a evolução da jurisprudência do Tribunal de
Contas da União sobre a matéria, porquanto se revela de fundamental importância para
compreensão da conduta adotada pela Administração Pública Federal, após a vigência da Lei

.r

Responsabilid ade Fiscal.

Em 2015, ou seja, depois quinze anos da entrada em vigor da referida Lei

Complementa r, a Corte de Contas, por meio do Acórdão n .0 2461 / 2015-TCU-Ple nário,
considerou, pela primeira vez ao longo desses anos, irregular a edição dos decretos que abriram
créditos suplementares , com. fundamento de que eram incompatíveis com a obtenção da meta
fiscal, o que ensejou a recomendação pela rejeição das contas.

Ocorre, entretanto, que essa postura, como dito, contrariou o entendirnento até
então consolidado no âmbito do próprio Tribunal, quando do exame de casos similares, como os
ocorridos nos exercícios de 2001 e 2009.

Nesses anos, os Presidentes Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da
Silva, editaram, respectivamen te, decretos de crédito suplementar, tendo como fonte superávit
financeiro do exercício anterior ou excesso de arrecadação en1 situações análogas ao presente
exercício, vale dizer, durante a tramitação de alteração legislativa da meta fiscal no Congresso
Nacional. Nesses dois momentos, o TCU, ao examinar as contas correspon,dent es, não fez qualquer
ressalva em relação à referida prática.
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Nessa linha, convém exarninar as peculiaridades afetas a cada uma das situações, a
flm de compará-las ao contexto atual. À época, o Presidente Fernando Henrique alterou a meta
por meio da Medida Provisória no 2.046-33, de 25 de agosto de 2000, reduzindo o valor da meta e
incluindo uma possibilidade de compensação entre o orçam.ento da União e o resultado das estatais.
Essa medida provisória foi sucessivament e reeditada, culminando em sua conversão na Lei n°

10.210, de 23 de março de 2001.

Na prática, criou-se a possibilidade de abatimento da meta da União utilizando o
resultado das estatais. Interessante notar que, ao flnal de 2001, o Governo Federal não conseguiu
cumprir a meta.

Não obstante, considerando apenas o período em que a Medida Provisória entrou
em vigor e o flnal do exercício, foram editados decretos de abertura de créditos suplementar, à
conta de superávit fmanceiro do exercício anterior ou de excesso de arrecadação, no valor total de
R $ 4,4 bilhões.

)

Cabe destacar que, em todo o exercício financ eiro, foram editados 101 Decretos de
crédito suplementar, do s quais 27 utilizaram como fonte o excesso de arrecadação ou superávit
fmanceiro. Considerando -se apenas o período após a publicação da referida Medida Provisória
foran1 editados 20 decretos. Conforme o quadro abaL'<o:

Quadro - Créditos de 2001 que usaram "excesso de arrecadação" ou "superávit
financeiro"
Data

Código

I·:xcesso de

Superávit

Total do Crédito

Arrecadação

I;inanceiro

(

(.\ )

(B)

f

.

+ B + o utros)

.
135

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

27 / dez

9461

8.379.300

22.029.590

27 / dez

9459

41.154.401

116.332.256

26 / dcz

9452

2405.839

48 11678

26 / dcz

945 1

26 000 000

52.879.87-J.

16/ dcz

9450

134.302860

268 605 720

26 / J cz

9448

983.428.83 7

1.966.857.674

26 / dcz

9447

11.490.593

467.6-!.9.1 09

20 / dcz

9439

54 948.581

109 897 162

20/ dcz

9435

15.641.629

-!.6.299.248

11 / dcz

9-J.19

5.205.385

11.260.770

06 / Jcz

9407

17.412.700

-J.1. 51 0.-J.96

06 / dcz

9405

4.208 000

03 / dcz

9399

1.380400

30.876.400

26 / nov

9389

8.602 550

22 760.725

26/ nov

9388

430.100

860.200

19/ nov

9382

108 000

7.127.309

31 / o ut

9376

372.410.434

74-!.. 820.868

31/ out

9374

16/ ou t

01 / out

2.479.629

15.113258

.
1.520.884.168

5.72-!..577.0 18

9359

2124 27.136

-!.51.999.772

9343

1.0-!.9.652.095

5.033.211.804
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08 / ago

9295

3 274.000

6.548.000

07 / ago

9294

806.594

11.725.053

07 / ago

9286

18/ jul

9268

16/ jul

9266

12/ jul

9261

222.734. 106

446.00 1.698

29 / jun

9249

1.294.150

2.588.300

TOTAl .

1.9 15.627.1 58

-+.936.956

8.699

396.936.886

22.875.545

3.069 333

2 793.449.317

6138.666

16 03 2 295.079

•

Registre-se que a avaliação do TCU sobre a ab ertura dos referidos créditos não
m encionou qualquer irregularidade sobre os Decretos corresp ondentes, con forme se depreende da
leitura da seguin te p ass agem extraída do Relatório e Parecer Prévio das Constas da U nião referentes
ao exercício de 2001 :
''Verificou-se que mais de 60% do número de créditos adicionais abertos
ou reabertos para o exercício em exame concentram -se no últim o m ês do
exercício, caracterizando a reincidência de procedimen to sobre o qual tem
este Tribunal se m anifesta do em seus relatórios e pareceres relativos às
contas governamentais dos últimos exercícios, no sentido de que sep
aper feiçoado o planejamen to orçam entário." 70 (grifos nossos)

Mas n ão é só. Sublinhe-se que as Contas de 2001 foram con sideradas regulares, n ão
h aven do qualqu er ressalva sobre os aludidos créditos, m esm o não tendo a A dministra ção Direta
cumprido a meta fiscal, que havia sido reduzida ao longo do an o pelo próprio Governo por m eio

70

Relatório e Parecer Prévio das Con tas da União para o exercício de 2001. P ág. 121,
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de Medida Provisória. A única observação feita pelo TCU, naquele m omento, foi a de solicitar o
aperfeiçoam ento do planejamen to orça1nentário em relação à concentraçã o de créditos ao final do
exercício, conforme transcrito anteriormen te.
De igual inodo, em 2009, o Congresso discutiu a redução da meta de superávit entre
15 de maio e 08 de outubro. Durante esse período, foram publicados 32 Decretos de abertura de
crédito suplementa r, sendo que 4 destes à conta de R$1,9 bilhão de superávit do exercício anterior.
Inclusive, naquele ano, um dos beneficiários desses créditos foi o próprio Tribunal de Contas da
U nião (Decreto s/ no 12.108). O quadro a seguir também ilustra a afirmação.

Quadro - Créditos de 2009 que usaram "excesso de arrecadação" ou "superávit
financeiro"
Data

Código

l·:xcesso de

Superávit

Total do Crédito

Arrecadação (A)

hnanceiro

(t\

+ B + o utros)

(B)

.

04/ jun

12053

02/ jul

12108

30/ jul

12149

"13 / ago

12159

79 .200.000

TOTAl.

85.912.700.000

85.833.500.000

8300.000

1. 0-l-0.200.000

48.200.000

861-l-6 600.000

1.269.100.000

1.277. 300.000

613.500.000

750.600 000

1.939. 100.000

89.214.700.0QO

Ao examinar novamente a regularidad e dessa prática, o TCU, recorrendo ao seu tradicional
entendimen to sobre a matéria, não fez qualquer ressalva sobre os créditos suplementa res abertos,
por meio de decreto, na gestão do Presidente Luís Inácio Lula da Silva.

É o que extrai da leitura do Relatório sobre as Contas de 2009:
138

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
"O P oder Executivo encaminhou ao Congresso Nacional o Projeto de Lei
(PLN n° 15, de 2009) que propunha redução da meta para 1,4% do PIB
para o Governo Central e 0,20% do PIB para as E mpresas Es tatais, sendo
prop osta a exclusão do grupo P etrobras da apuração do resultado fiscal
do setor público. Tais parâme tros passaram a ser ado tados nas reavaliações
bimestrais mesmo antes da aprovação do Congresso Nacional, o que veio
a ocorrer em 9/ 10/2009, quando da promulgação da Lei n° 12.053/2009.

(... )
r\p ós a análise da realização e da nova proj eção dos itens até o final do
ano, combinada com a alteração das m etas fiscais prop ostas ao Congresso
Na cional pelo P oder E xecutivo, constatou-se a possibilidade de ampliação
dos limites de empenho e m ovimentação fm anceira em R$ 9,1 bilhões em
relação à avaliação anterior, nos termos do

1° do art. 9° da LRF."

Assirn sendo, verifica-se, sem maiores dificuldades, que os decretos de abertura de
crédito suplementar publicados entre 27.07 e 20.08 observaram a prática orçamentária

consolidada ao longo dos anos, bem como ratificada até então pelo Tribunal de Contas da União,
inexistindo, pois, qualquer irregularidade apta a configuração de crime de responsabilidade

Como demonstrado, a edição de Decretos de abertura de crédito
suplementar jamais fora considerada sequer infração administrativa, quanto mais um
crime de responsabilidade , de modo que a conduta amparou-se em práticas consideradas
legais e regulares pelos Tribunais de Contas de todo o País e em procedimentos
administrativos consolidados, amplamente disseminados em todas as esferas de governo.
Inclusive, no relatório preliminar das Contas de 2014, apresentado em julho de 2015 , esse ponto
não havia sequer sido incluído.
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Em 2015, o Poder Executivo , em obediência ao entendim ento assente no âmbito
do Tribunal de Contas da União, geriu o orçament o em consonân cia com os parâmetro s já
consolidados.

E, quando houve a radical mudança de interpreta ção com a supetYeniência do
Acórdão no 2461 / 2015-TCU -Plenário, em 07 de outubro de 2015, a Adminis tração, em respeito
à nova orientaçã o, deixou de editar decretos de abertura de crédito supleme ntar à conta de
excesso de arrecada ção ou superávi t financeir o do exercício anterior, adaptand o-se,
portanto , ao novo entendim ento.

O quadro abaL'CO den1.onstra a cronologi a descrita acima, bem como outros atos

praticado s que refletem a gestão fiscal prudente que Governo Federal adotou ao longo de todo o
ano de 2015, tendo promovid o o maior contingen ciamento de despesas discricionárias desde o
advento da Lei de Responsa bilidade Fiscal, em 2000.

Quadro - Cronolog ia

Data

Evento

01/01/2 015

Como a LOA ainda não havia sido aprovada, o PLOA entrou
em vigência no regime de duodéci mos, o que significa que o
orçamen to autoriza do passa a ser 1/12 do limite do PLOA
multiplicado pelo número de meses transcorridos.

07/01/2 015

Decreto estabelece limite fiscal dos orgaos em 1/18 das
autorizações orçamentárias previstas no PLOA. (Decreto
8.389/2015)

140

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

20/04/20 15

O Congresso Nacional aprova a LOA. O limite fiscal de 1/18
mensal permanec e.

22 /05/2015

É publicado o 1o Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas
e Despesas, que sugere necessidade de contingen ciar despesas
discricionárias na ordem de R$ 70,0 bilhoes.

22/05/20 15

É publicado Decreto de Contingen ciamento estabelecendo
novo limite fiscal para os órgãos, com contingen ciamento de R$
69,9 bilhões para o poder Executivo. (Decreto 8.456/201 5. O
maior desde a LRF em termos de % do PIB.

17/07/20 15

TCU produz parecer contrário as contas de 2014, sem
menciona r os decretos de crédito neste momento , e comunica
ao Governo para que seja feita a defesa. (Ata do TCU o
22/2015)

22 /07/ 2015

É publicado o 2° Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas
e Despesas, que sugere necessida de de alterar a meta fiscal.

22/ 07 /2015

O Executivo envia Projeto de Lei ao Congresso para alterar a
meta fiscal. (PLN n o 05)

27/07/20 15

E dição de quatro decretos s/n° contendo crédito suplemen tar
à conta de excesso de arrecadaçã o ou superávit financeiro de
exercícios anteriores (códigos 14.241, 14.242, 14.243 e 14.244).

30/07/20 15

É publicado mais um Decreto alterando o limite fiscal para os
órgãos, como novo contingen ciamento no âmbito do Poder
Executivo de R$ 8,4 bilhões. (Decreto 8.496/2015)

20 / 08/2015

E dição de dois decretos s/n° contendo crédito suplemen tar à
conta de excesso de arrecadação ou superávit financeiro de
exercícios anteriores (códigos 14.250 e 14.252).
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07/10/20 15

Plenário do TCU aprova parecer prévio, Acórdão no 2461 / 2015TCU-Plená rio)

02/12/20 15

O Congresso Nacional autoriza a alteração da meta fiscal por
melO da aprovação do PLN no 05, convertid o na Lei
13.199/20 15.

02/12/20 15

O presidente da Câmara dos Deputado s aceita protocola r
pedido de impeadmtentcontra a Presidenta da República baseado,
especificamente, na suposta irregularidade dos seis decretos de
crédito suplemen tar editados em 27/07 e 20/08 de 2015

A partir da mudança do entendimen to do TCU, o Governo Federal adequou
todos os procedime ntos de edição de decretos de crédito suplement ar e também toda sua
execução financeira por meio dos decretos de contingenc iamento.
Deve-se, ainda destacar, que um dos primeiros órgãos a passar pelo novo
procedime nto de abertura de crédito suplement ar foi, inclusive, o TCU que solicitou a
edição de um decreto de créditos suplement ares (em anexo) para si e teve que refazer o
pedido, na medida em que a Secretaria de Orçament o Federal do Ministério do
Planejame nto decidiu adotar o procedime nto indicado no Acórdão.
E quanto à execução fmanceira, a demonstraç ão da total aderência do
comportan1.ento dos gestores e, em especial, da Presidência da República, às prescrições emanadas
do TCU, deu-se pela edição do Decreto de contingenc iamento de

11.

0

8.580, de 27 de novembro de

2015. Ou seja, a Presidência da República, formalment e, ciente da nova compreensão do TCU
sobre a necessidade de observância da meta efetivamen te vigente, impôs o contingenc iamento de
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todo o limite disponível para execução financeira das despesas discricionárias dos Ministérios, tudo
a revelar extren1.a cautela fiscal.

Apenas no dia 3 de dezembro de 2015, após a alteração da meta fiscal com a
sanção da Lei n ° 13.199, de 3 de dezembro de 2015, foi realilzado o chamado
desconting enciament o por meio do Decreto no 8.581, de mesma data.

Não há dúvida, portanto, que houve completa observância, no exercício de 2015,
das determinações do TCU.

A admissão da denúncia, ao atribuir efeito retroativo com reflexos jurídicos-penais
ao n ovo entendimen to do TCU, classificand o como ilegais decretos editados antes mesmo que tal
decisão fosse pro ferida, viola fronta lmente o princípio da legalidade - enquanto proteção à
segurança jurídica - e o da culpabilid ade - ao pretender imputar à presidenta a responsabil idade
por uma conduta previament e não considerada ilícita.

Para síntese do exposto:

Quadro - Decretos de abertura de crédito suplement ar
Quanto aos decretos de abertura de crédito suplementar:

1. A abertura dos créditos suplement ares por meio de decreto possui expressa previsão
legal e constitucio nal não havendo que se falar em qualquer irregularida de nesse tema.
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2. A lém disso, essa suplement ação não guarda qualquer relação direta com o atingimen to

da meta, já que não significa o gasto de nenhum centavo.
3. A abertura de créditos suplementares para despesas discricioná rias sequer expôs a risco o
cumprimen to da meta, porque tais despesas estão condiciona das à disponibil idade de

recursos para se concretiza r.
4. A ab ertura de créditos suplementa res para despesas obrigatória s constitui estrito

cumprime nto de dever legal pela Presidenta , sendo ab solutan1.ent e inexigível conduta diversa
de sua parte.
S. Não há, p ois, que se falar em ação dolosa da Presidenta da República por prática de atos
jurídicos, a partir de solicitações , pareceres, e manifes tações jurídicas, expressas em atos
administrat ivos exp edidos, p or servidores de órgãos técnicos, e que se encontram inteirament e
ao abrigo da presunção de legitimida de que envolve todos os atos administra tivos em

geral
6. Ainda que se entenda o co ntrário de todos os p ontos acima, a aprovação da alteração da

meta fiscal por lei aprovada p elo Congresso N acio nal afas ta a tipicidade da conduta.
7. A compreen são sobre a p ossibilidade de a A dministraçã o atuar con siderando a prop osta de
m eta enviada ao Congresso sempre contou com o respaldo de precedentes do TCU . Não se

pode admitir a aplicação retroativa em matéria de crime de responsabi lidade.
8. Não se fa zem presentes elementos fundamenta is para a configuraçã o de crime de
resp o nsabilidade , sendo absolutame nte incabível o processo de impeachment:
a) Não existe fato típico por:
i)

inco nstitucional idade da aplicação retroativa de entendimen to do TCU quanto à
edição de créditos suplem entares;

ii)

inexistência de conduta delitiva, comissiva ou omissiva, da Presidenta, que editou
decretos em acordo com a legislação, jurisprudên cia e prática, ap ós análise
técnica de todas as áreas envolvidas;

iii)

não preenchimento dos elementos específicos do tip o relacionado s ao atentado
contra a Constituiçã o e infração p atente da lei orçamentária;

iv)

ausência de lesão ou exp osição à lesão da lei orçam entária e da m eta de sup erávit
primário, que p ermanecera m hígidas;
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v)

inexis tência de dolo;

vi)

não preenchime nto de elemento n ormativo do tipo a partir da aprovação p elo
Congresso Nacional do PLN n° 5, de 2015;

b) Não existe ilicitude por:
i)

Es trito cumprirnen to do dever legal na edição de decretos suplementa res de
despesas obrigatórias;

ü)

Exercício regular de direito na edição de decre tos suplementares de despesas
discricionárias;

(

c) Não existe culpabilidad e p or:
i)

Inexigibilid ade de conduta diversa.

111.3. A REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM O BANCO DO BRASILAATIPIC IDADE DAS CONDUT AS

111.3.A) DELIMIT AÇÃO DO OBJETO DA DENÚNC IA

Conform e detalhado

no

trecho

anteriormen te

exposto

nesta

defesa,

os

denunciant es tratam quase na integralidad e de supo stas operações irregulares ocorridas no período
de 2011 a 2014. Ainda que compreend er denúncia tão inespecífica, mal redigida e aberta, seja uma
verdadeira odisseia hermenêuti ca, há que se frisar, m ais uma vez, que p or determinaçã o
constitucio nal (art. 86, 4° da Constituiçã o Federal), o processo de impeachme nt deve se limitar a
fatos que tenhan1 ocorrido apenas durante o mandato vigente do chefe do P oder Executivo.
Nessa toada, p artimos para a descrição da peça acusatória durante o segundo
mandato da Presidenta Dilma Rousseff, con soante res tou delimitado p or decisão do Sr. Presidente
da Câmara dos D eputados.

E m relação a 2015, os denunciant es afirmam que a condutas genéncas e
equivocada mente co nhecidas com o ''pedaladaJji'Jcail' teriam sido co metidas no âmbito do "plano
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Safra". Segundo a denúncia, a União teria realizado operações de crédito ilegais, no ano de 2015,
consistentes em deixar de efetuar periodicament e o pagamento ao Banco do Brasil das subvenções
deste plano. O s sucessivos pagam.entos não efetuados constituiriam espécie de financiatnento -, e
teriam sido praticados também en1 2015-, uma vez que as demonstraçõe s contábeis do Banco do
Brasil referentes ao primeiro trimestre de 2015 apontam uma evolução dos valores que lhe são
devidos pelo Tesouro Nacional e indicam que o crédito seria proveniente de operações de
alongamento de crédito rural.

De acordo com os denunciantes, o alegado descumprimen to dos arts . 36 e 38 da
Lei de Responsabilid ade Fiscal pela Presidenta já ensejaria, per Je, crime de responsabilida de. Em
sua equivodada opinião, portanto, teria ocorrido o descumprimen to de dispositivos expressos da
Lei n° 1.079, de 1950, mormente aqueles previstos em seus arts. 10 (incluído pela Lei n° 10.028, de

2000) e 11. Nesse caso, as operações de crédito não teriam seguido as devidas formalidades legais.

Segundo os denunciantes, as próprias Portarias do Ministro da Fazenda estariam
autorizando a realização de operações de crédito com o banco, já que estabelecem sistemática pela
qual a União somente teria a obrigação de pagar as subvenções depois de decorrido certo prazo,
contado a partir do final do semestre de apuração dos valores subvencionáve is, com atualização
monetária.

São destacadas diversas modalidades de subvenções econôtrucas (equalização de
taxas de juros, rebates e bônus de adimplência) devidas pela U nião ao Banco do Brasil S/ .A,
fundamentada s na Lei no 8.427, de 27 de maio de 1992, na Lei no 10.696, de 2 de julho de 2003, na
Lei no 11.11 O, de 25 de abril de 2005, na Lei no 11.322, de 13 de julho de 2006, e na Lei n° 11.77 5,
de 17 de setembro de 2008.

Os denunciantes afirmam que essas práticas configurariam operações de crédito,
infringindo o disposto nos arts. 36 e 38 da Lei de Responsabilid ade Fiscal e, consequentem ente,
implicando crime de responsabilida de nos termos dos arts. 10 e 11 da Lei no 1.079, de 1950.

146

ADVOCAC IA-GERAL DA UNIÃO
Como se verá, a denúncia não se sustenta, em seus propnos pilares de
compreensão. Para demonstrar a fragilidade dos argumentos trazidos pelos denunciantes,
demonstrar-se -á a legalidade dos atos que envolvem a operacionaliza ção do plano Safra. Para tamo,
farem.os a referência às característica s do Plano Safra e à sua operacionaliza ção desde a década
de 90, inclusive com as previsões legais atinentes a esse programa. Passando à análise penal da
acusação, indicaretnos a clara e evidente ausência de conduta por parte da Presidenta no tocante a
essa parte da denúncia, na medida em que inexiste ato da Sra. Presidenta da República nessa
operacionaliz ação. Além disso, ainda que houvesse qualquer conduta passível de ser atribuída a
Sra.

Presidenta da República, o que inexiste na prática, apontar-se-á a total atipicidade da

conduta, já que as medidas analisadas não são verdadeiras operações de crédito.

Por fim, será ainda apontada a mudança de entendimento do TCLJ no ano de 2015
e os procedimento s adotados pelo governo federal para se adaptar à nova visão acolhida pelo TCU.
A título de conclusão específica deste tópico, ao final, será apresentado um. breve
resumo dos motivos que levam à impossibilidad e da presente acusação de crime de prosperar.

111.3.B) PLANO SAFRA
Antes de tudo, relevante consignar que a acusação relativa ao ano de 2015 mostrase precipitada e até mesmo temerária. Isso porque, mesmo no âmbito do Tribunal de Contas
da União não existe qualquer manifestação com relação a possíveis irregularidad es nas
subvenções do Plano Safra, seja avaliação por parte dos técnicos da secretaria finalística,
seja por parte de um dos órgãos julgadores desse Tribunal.

O Plano Safra relaciona-se aos progratnas federais de apoio à produção agrícola,
que disponibilizam recursos anuais, distribuídos por linha ou subprograma de financiatnento ,
nonnalmente com início em 1° de julho de cada ano e término etTl. 30 de junho do ano seguinte.
Dentre esses programas destacam-se as concessões de subvenções econômicas nas operações de
crédito rural, regidas pela Lei n° 8.427, de 27 de maio de 1992.
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O governo em nenhum momento realiza uma operação de crédito. O
fmanciarn.ento ocorre entre o cidadão ou empresa com uma instituição fmanceira por meio de
diversas modalidade s, sendo que o Estado está fora dessa relação contratual. Ao governo, cabe
defmir as regras do financiamen to e o limite máxi.tTw de subvenção para garantir as melhores
condições de fmanciamen tos aos produtores rurais, e ao banco, a sua execução, operacional izaçào
e prestação de contas, como se vê na figura abai.-. ,: o.

(

Poupança rural

40.7%
Recursos obrigatórios

36,4%
BNDES

10,2%
Fundos
constitucionais

r

Bancos pri vados e
púbticos

Produtores rurais
pessoas ffsicas

Cooperativas
de crédito

Empresas

60,5% é a participaçã o do
Banco do Brasil no repasse
dos recurs os do crédito rural
Fonte B ~l~n;o do pri!Tllllro trimest!W 2015

6,6%
Recursos livres

3,8%
Funcafé

1,6%

Cooperati vas de
produtores rurais

Para onde
não vai

Exigibilidade
f: o percentual do montante dos depósitos à

Estrangeiro residente
no exterior

vista nos bancos com ap li caçã o obrigatór ia em
crédito rural, atualmente em 34%

Sindica to rural

Por meio da Lei no 8.427, de 1992, a U nião foi autorizada a conceder subvenção
econômica nas operações de crédito rural, sob a modalidade de equalização de preços de produtos
agropecuár ios ou vegetais de origem extrativa e equalização de taxas de juros e outros encargos
fmanceiros de operações de crédito rural- agricultura empresaria l- e ainda, no âmbito do Programa
Nacional de Fortalecime nto da Agricultura Familiar - PRONAF, na forma de rebates, bônus de
adimplência , garantia de preços de produtos agropecuári os e outros benefícios a agricultores
familiares, suas assoe1ações e cooperativas nas operações de crédito rural contratadas , ou que
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vierem a ser contratadas, com as instituições financeiras integrantes do Sistema Nacional de Crédito
Rural.
Essa concessão de subvenção econômica obedece aos limites, às condições, aos
cntérios e a forma estabelecidos, em. conjunto, pelos l'vlinistérios da Fazenda - MF, do
Planejamento, Orçamento e Gestão - MP, e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento- MAPA ou
Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA. Tambén1 deve ser realizada de acordo com as
disponibilidades orçan1.entárias e financeiras existentes para a finalidade, e, dependendo do caso,
em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente - Ml\'1A. E specialmente quanto aos custos de
captação e de aplicação dos recursos, obedece aos critérios, l.itnites e normas operacionais
estabelecidos pelo Ministério da Fazenda.
Esse plano vem sendo regulamentado por meio de Portarias do Ministério da
Fazenda, no que tange aos aspectos relacionados à remuneração, período de apuração, prazo de
pagamento, índice de atualização, fonte de recursos, etc., desde 1992, quando houve a edição da
Lei.
As subvenções econômicas do crédito rural e do 1nicrocrédito produtivo orientado,
instituídas, regulamentadas e operacionalizadas por meio de leis ordinárias, medidas provisórias,
decretos, portarias e resoluções do Conselho Monetário Nacional-CMN, consubstanciadas nos
títulos "Tesouro Nacional- Equalização de Taxas- Safra Agrícola" e "Título e Créditos a Receber
- Tesouro Nacional", registradas nas demonstrações financeiras do Banco do Brasil, NÃO se
constituem em modalidade de operação de crédito e/ ou financiamento realizado pelo Banco do
Brasil junto à União, e NÃO representam a utilização de recursos próprios do Banco do Brasil para
o pagamento de subvenções de responsabilidade da União.

O conceito, a característica, os beneficiários, o modelo e a forma de concessão, o
contexto normativo e os procedimentos operacionais em que estão inseridas as subvenções
econô1nicas do crédito rural afastam na origem qualquer possibilidade de caracterização da
operacionalização dessa modalidade de subsídio ao setor agropecuário como operação de crédito
e/ ou financiamento celebrado entre o Banco do Brasil e a União .
O crédito rural, instituído pela Lei n. 4.859, de 1965, constitui-se no suprimento de
recursos financeiros, por instituições do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), para aplicação
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exclusiva nas finalidades de custeio, investimento e comercialização, ob servadas as condições
es tabelecidas no Manual de Crédito Rural.
Cabe ao SNCR conduzir os fmanciamentos, sob as diretrizes da p olítica creditícia
formulada pelo Conselho l'vion etário Nacional, em con sonância com a p olítica de desenvolvimento
agrop ecuário . Tal Sistem.a é constituído de órgã os básicos, vinculados e articulados :
a.

Básicos: Banco Central do Brasil, Banco do Brasil S.A., Banco da A mazônia S.A e
Banco do

(

)

b.

a rdeste do Brasil S.A .

Vinculados: Banco N acion al do Desenvolvim.ento E conômico e Social; Agências de
fom ento, Bancos Es taduais, inclusive de desenvolvÍlTlento, Bancos Privados, Caixa
E conônúca Federal, Cooperativ as autorizadas a operar em crédito rural e Sociedades
de crédito, financiamento e investimento.

c.

A rticulados: Ó rgãos oficiais de valorização regional e E ntidades de prestaçã o de
assistência técnica, cujos serviços as instituições financeiras venham. a utilizar em
co njugação com o crédito, m ediante con vênio .

N esse sistem.a, os beneficiários do crédito rural são exclusivam ente produtores
rura1s (pessoa física ou jurídica) e coop erativas de pro dutores rurais. Verifica-se, de forn1.a
inequívoca, que as operações de crédito rural só p odem ser celebradas de forma direta entre as
Í11.stituições e seus beneficiários.

As m odalidades de crédito atendem o financiam en to das desp esas normais dos
ciclos produtivos (ruJteio), das aplicações em bens ou serviços cuj o desfrute se es tenda por vários
p eríodos de pro dução (imJeJtimellto) e das despesas próprias da fase pos terior à coleta da produção
ou a converter em esp écie os títulos oriundos de sua venda ou entrega pelos pro dutores ou suas
cooperativas (romerriaii:;:_a?ào).

O crédito rural p ode ser concedido com recursos co ntrolados e não controlados,
conforme classificação abaL'<o:
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a.

Controlado s: i) os recursos obrigatório s (decorrente s da exigibilidade de depósito à
vista); ii) os das operações Oficiais de Crédito sob supervisão do Ministério da
Fazenda; iii) os de qualquer fonte destinados ao crédito rural na forma da regulação
aplicável, quando sujeitos à subvenção da União, sob a forma de equalização de
encargos financeiros, inclusive os recursos adrninistrad os pelo Banco Nacional de
Desenvolvi mento Econômico e Social (BNDES); iv) os oriundos da poupança
rural, quando aplicados segundo as condições definidas para os recursos

o

obrigatórios ; v) os dos fundos constitucion ais de fmanciarne nto regional; vi) os do
Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé).

b. Não controlados : todos os demais.

A estruturaçã o do SNCR está inserida no interesse estratégico que o
desenvolvim ento da produção agropecuári a tem para a preservação das questões de soberania,
abastecime nto e segurança alimentar do País, constituind o-se o fomento à produção de alimentos
em política pública.

A política agrícola contempla um conjunto de ações, medidas e procedimen tos do
Estado direcionado s ao setor agropecuár io que se materializa m por interm.édio de planos,
programas ou ações govername ntais voltadas ao segmento. Pode abranger ações de estímulos de
mercado (preços n-llnin.1.os, subsídios, tributação, seguro, crédito direcionado ett:), ou medidas
estruturais direcionada s a infraestrutu ra, desenvolvim ento tecnológico , utilização de recursos
naturais e preservação ambiental.

A política agrícola brasileira assenta-se, principalme nte, em dois pilares: o crédito e
a garantia de renda aos produtores rurais. O crédito envolve as modalidade s descritas no item 17,
acima; enquanto a garantia de renda é representad a por um conjunto de instrumento s destinado a
apoiar preços e a possibilitar a formação de estoques estratégicos .
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O apoio creditício ao setor agropecuáno fomenta a economia de milhares de
comunidades do País, as quais têm vocação produtiva e se apoiam nesse setor para a geração de
empregos, renda e desenvolvimento socioeconômico.
Constitui-se,

também,

em

importante

instrumento

de

fortalecimento

e

desenvolvimento do setor, atendendo agricultores familiares, tnédios e grandes produtores,
empresas e cooperativas da cadeia do agronegócio.

O crédito rural possibilita a execuçao de importantes programas para o País
relacionados, principalmente, à modernização das propriedades, inovação, anTlazenagem e
sustentabilidade, que refletem em toda a cadeia produtiva, dinamizando o setor industrial, gerando
empregos e produzindo o bem estar social.

Os financiamentos rura1s contribuem, ainda, para a melhoria das condições
produtivas e modernização dos empreendimentos rurais, com reflexos diretos e positivos no PIB
do setor agropecuário e na econonua brasileira.

Dado o caráter estratégico da produção de alimentos, praticamente todos os países
do mundo estabelecem políticas e utilizam de mecanismos para subsidiar a agricultura.
Conforme demonstram os dados da Orgatuzação para a Cooperação e
Desenvolvim.ento Econômico (OCDE), os países, desenvolvidos ou não, praticam políticas de
subsídios à agricultura.

No caso do Brasil, a metodologia utilizada pela OCDE atesta que a participação
dos subsídios na composição da renda bruta dos produtores é relativamente modesta na
comparação com outros países (um do s menores percentuais entre os países analisados).

Dentre os 1O maiores países produtores mundiais de cereais, segundo estimativas
da OCDE, o Brasil é o que concede o menor subsídio proporcionalm.ente à receita bruta da
agricultura.
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O

modelo

de

subsídio

ao

setor agropecuáno

brasileiro

fundamenta-se,

principalmente, nas políticas de apoio à oferta de crédito em condições diferenciadas e de proteção
da renda dos produtores, por meio do direcionamento de recursos através de exigibilidades
bancárias, concessão de subvenções econôrnicas na forma de equalização de taxas de juros, bônus
e rebate e programas de garantia de preços de produtos.

Nesse modelo de o Estado buscar estabelecer mecanisn1.os de apolo ao setor
agropecuário brasileiro, propiciando condições diferenciadas de estímulo ao crescimento da
produção e ao fortalecimento do segmento, a Lei n. 8.427, de 1992, no cap11t do art. 1°, autorizou o
Poder Executivo a conceder subvenções econômicas a produtores rurais e suas cooperativas, sob
a forma de:
I- equalização de preços de produtos agropecuários ou vegetais de origem extrativa;
II - equalização de taxas de juros e outros encargos financeiros de operações de crédito
rural.

De acordo com o disposto no § 1o do mesmo artigo 1o da referida Lei, considerase também subvenção de encargos financeiros os bônus de adimplência e os rebates nos saldos
devedores de financiamentos rurais concedidos, direta ou indiretamente, por bancos oficiais
federais e bancos cooperativos.

Acrescenta-se, também, ao conjunto de mecanismos relativos aos subsídios das
políticas de crédito rural, conforme disposto no art. 5°-A da Lei 8.427, de 1992, a possibilidade de
o Poder Executivo autorizar a concessão de subvenções econômicas na forma de rebates, bônus
de adimplência, bônus de garantia de preços de produtos agropecuários e outros benefícios a
agricultores familiares, suas associações e cooperativas nas operações de crédito rural contratadas
com as instituições financeiras integrantes do Sistema Nacional de Crédito Rural no âmbito do
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar- PRONAF.
As subvenções econ ômicas constituem-se em importantes instrumentos de política
agrícola utilizados pelo Governo para o cumprimento de objetivos socioeconômicos, dentre eles:
a) o incentivo à produção agrícola e pecuária no país; b) o incremento do volume de recursos a
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taxas controladas para o crédito rural; c) a garantia do preço núnimo de produtos em favor dos
produtores rurais e suas cooperativas (Política de Garantia do Preço Mínimo - PGP.NI); d) o
incentivo da pontualidade dos pagamentos e a proteção de preço para os agricultores familiares.

Registre-se que a concessão da subvenção econômica aos produtores rurais e suas
cooperativas tem como fundan1.ento a condição de viabilizar a oferta de taxas controladas ao setor
produtivo e/ ou estabelecer mecanismos de apoio (bônus, garantia de preços ett.), pilares da política
pública de apoio ao segmento, de forma compatível com a rentabilidade dos empreendimen tos
agropecuários .

O advento da subvenção agrícola é uma metodologia consagrada no Sistema
Financeiro brasileiro, tendo sido instituído na década de 90, por meio da Lei n. 8.427, de 1992,
como forma de apoiar os produtores rurais no desenvolvime nto de suas atividades, estimulando a
fDcação do homem no campo e a produção de alimentos.

As subvenções econômicas (equalizações, bônus ek.) somente são constatadas
quando da respectiva apuração. Ou seja, pela sua natureza, estão implícitas nas operações de crédito
até o momento de sua verificação, a qual ocorre com os respectivos fatos geradores:
(i) na equalização da taxa de juros, após a verificação da média de saldos diários
(MSD), sobre a qual são aplicadas as taxas;

(ü) no caso de bônus, quando disposto na norma legal que os institui;
normalmente ocorre na liquidação da dívida ou no pagamento de parcela da
operação de crédito.
Vale dizer, as subvenções econômicas, até que ocorra o fato gerador, são apenas
benefícios potenciais destinados aos produtores rurais e suas cooperativas, não podendo ser
caracterizados , portanto, como simples operações de crédito.

A amplitude e abrangência do arcabouço jurídico que regulamenta o tema estão
materializadas em diversas legislações, e têm- desde a década de 90 - amparado a concessão de
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diferentes modalidades de subvenção econômica, sempre em conformidade com as políticas e
programas prioritários estabelecidos pelo Governo Federal para o setor agropecuário

As medidas podem abranger, por exemplo, públicos distintos: (Agricultura Familiar
e Agricultura E mpresarial), Programas de Crédito (Armazenagem., Sustentabilidade, Inovação),
Regiôes do País, atividades produtivas ek. Nesse contexto podem ser citadas, con1o exemplo, as
subvenções amparadas na seguinte legislação:

a.

Leis

10.177/ 2001,

10.696/ 2003,

11.322/ 2006,

11.775/ 2008,

12.249/ 2010,

12.844/ 2013;

b.

Resoluções do Conselho Monetário Nacional CMN-2.164/ 1995, CMN-2.634/ 1999,
CMN-2.636 / 1999, CMN-2.650 / 1999, CMN-2.657 / 1999, CMN-2.766/ 2000, CMN2.782/ 2000,

CMN-2.879 / 2001,

CMN-3.001/ 2002,

3.097 / 2003, CMN-3.115 / 2003, CMN-3.123 /

CMN-3.079 / 2003,

CMN-

2003, CMN-3 .202/ 2004, CMN-

3.206 / 2004,

CMN-3.299 / 2005,

CMN-3.405 / 2006,

CMN-3.407 / 2006,

3.436 / 2006,

CMN-3.496 / 2007,

CMN-3.497 / 2007,

CMN-3.500/ 2007, CMN-

3.510/ 2007, CMN-3.559/
3.769 / 2009,

CMN-

2008, CMN-3.579 / 2008, CMN-3.632/ 2008, CMN-

CMN-3.808/ 2009,

CMN-4.031 / 2001,

CMN-4.112/ 2012,

CMN-

4.212/ 2013 e CMN-4.299 / 2013; e pelos Decretos 5.996 / 2006, 6.977 / 2009,
7.774/ 2012.

c.

Portarias 153, de 25.07.2008; 161, de 30.07.2008; 226, de 30.09.2008; 227, de
30.09.2008; 250, de 20.10.2008; 368, de 08.07.2009; 377, de 10.07.2009; 378, de
07.07.2010; 333, de 30.07.2011; 334, de 30.06.2011; 419, de 25.08.2011; 127, de
18.04.2012; 262, de 05.03.2012; 215, de 29.05.2012; 263, de 27.07.2012; 348, de
05 .1 0.2012; 349, de 05.10.2012; 372, de

27.06.2013; 463, 19.08.2013; 469, de

19.08.2013; 570, de 02.09.2013; 10, de 10.01.2013; 11, de 10.01.2013; 67, de
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05.03.2013; 452, de 16.08.2010; 69, de 05.03.2013; 313, de 21.07.2014, e 315, de
21.07.2014.

Dentre os mecanism.os de subsídio ao setor agropecuário, destaca-se a equalização
de taxas de juros, modalidade de subvenção econônuca, relativa ao diferencial de taxas entre o custo
de captação de recursos, acrescido dos custos administrativos e tributários a que estão sujeitas as
instituições financeiras oficiais e os bancos cooperativos, nas suas operações ativas, e os encargos
cobrados do tomador final do crédito rural. É o que deternuna o art. 4° da Lei n . 8.427 / 1992:
Art. 4° A subvenção de equalização de taxas de juros ficará limitada ao diferencial
de taxas entre o custo de captação de recursos, acrescido dos custos administrativos
e tributários a que estão sujeitas as instituições financeira s oficiais e os bancos
cooperativos, nas suas operações ativas, e os encargos cobrados do tomador final
do crédito rural.

Considerando que a atividade agropecuária brasileira cumpre o calendário agrícola,
chamado de ano-safra, que tem início em julho de cada ano e tennina em junho do ano seguinte, a
cada ciclo, de acordo com os direcionamentos e prioridades da política agrícola, são definidos novos
volumes e taxas de equalização, que variam em função das características das linhas de crédito.
Anualmente, por ocasião do planejamento do Plano de Safra do Governo Federal,
os mitustérios gestores da Política Agrícola (IYiinistério da Agricultura, Pecuária e Abastecitnento e
Mitustério do Desenvolvitnento Agrário), em articulação com o Ministério da Fazenda, Ministério
do Planejan1.ento e o Banco Central do Brasil, propõem e submetem ao Conselho Monetário
Nacional as regras que regulamentarão o crédito rural para o período, bem como as estratégias de
atuação, de forma a contribuir para o crescitnento do setor agropecuário, a produção de alitnentos
e a geração de renda para o País. Merece destaque:
a.

a publicação dos normativos das linhas de crédito e dos encargos
financeiros para o tomador final do crédito, por meio de Resoluções do
Conselho Monetário Nacional;
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b. a definição das fontes financiadoras do crédito rural e dos volumes previstos
para aplicação, considerando as exigibilidades bancárias do Sistema
Financeiro Nacional e demais fontes de recursos de terceiros (FCO,
Funcafé, OGU);
c. a publicação dos volumes e taxas de equalização por meio das Portarias de
Equalização do Ministério da Fazenda. As portarias de cada ciclo agrícola
são independentes entre si, produzindo efeitos de enquadramento para os
financiamentos concedidos no período, e gerando equalização a partir da
liberação dos recursos ao produtor rural até a liquidação das operações.

Conforme já esclarecido, o Poder Executivo está autorizado a conceder subvenções
econômicas sob a forma de equalização e de bônus de adimplência e rebates, sendo que os limites
e normas operacionais são definidos, especialmente, pelo Ministério da Fazenda, consoante as
disposições da multicitada Lei n. 8.427 / 1992 (arts. 3o e 5°):

Art. 3° A concessão de subvenção econômica, sob a forma de equalização
de preços, obedecerá aos limites, às condições, aos critérios e à forma
estabelecidos, em conjunto, pelos Ministérios da Fazenda, do Planejamento,
Orçamento e Gestão, e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, de acordo
com as disponibilidades orçamentárias e financeiras existentes para a
finalidade, com a participação:

I - do Ministério do Desenvolvimento Agrário, quando se tratar das
operações previstas no § 2° do art. 2° desta Lei; e

II - do Ministério do Meio Ambiente, quando se tratar das operações
previstas no inciso IV do caput e de produtos extrativos incluídos no § 2°,
ambos do art. 2° desta Lei. (Redação dada pela Lei 11° 11.775, de 2008)

(... )
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Art. 5° A concessão da subvenção de egualização de juros obedecerá aos critérios,
limites e normas operacionais es tabelecidos pelo 1viinistério da Fazenda,
especialmente no gue diz respeito a custos de captação e de aplicação dos recursos,
podendo a egualização, se cabível na dotação orçamentária reservada à fmalidade,
ser realizada de uma só vez, a valor presente do montante devido ao longo das
resp ectivas operações de crédito.

I\s definições têm sido materializadas por m eio de portarias do 1viinistério da Fazenda, na s

(

guais são definidos os parâmetros para o benefício, a exemplo da Portaria 315, de 21.07.2014 gue, em seu
art. 1°, disp õe:

Art. 1° - Observados os limites, as normas e as demais condições es tabelecidas pelo
Conselho Monetário N acional - Cl\·1N e por es ta Portaria, fica autorizado o
pagamento de egualização de taxas de juros sobre a média dos saldos diários - MSD
dos financiamento s rurais concedidos pelo Banco do Brasil S.A. - BB .

E m conformidade com o disposto no art. 4° da Lei n. 8.427/1992, o art. 2° da citada
Portaria 315 prevê gue:

Art. 2° - A egualização ficará limitada ao diferencial de taxas entre o custo de
captação de recursos, acrescido dos custos administrativos e tributários, e os
encargos cobrados do tomador final do crédito.

§ 1° - A egualização devida e sua respectiva atualização serão obtidas conforme
metodologias co nstantes do Anexo I e condições constantes do Anexo II desta
Portaria.
2° - A egualizaçào será devida no primeiro dia após o período de egualização e
será atualizada até a data do efetivo pagamento pela STN.

§ 3° - O período de egualizaçào é semestral, sendo gue a egualização devida e a
MSD serão apuradas com base nos períodos de 1o de julho a 31 de dezembro e de
1o de janeiro a 30 de junho de cada ano.
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Não se pode perder de vista que as Portarias e Resoluções estabelecem as
condições, critérios, parâmetros e procedimentos para operacionalização das subvenções
econômicas. A partir dessa regulamentação, o processo realizado pelo Banco do Brasil orienta-se
pela observância, cumprimento e adequação às exigências envolvidas nas etapas de enquadramento,
concessão, apuração, identificação, detalhamento, registro, atualização, cobrança, controle,
acompanhamento e verificação das subvenções econômicas do crédito rural.

Registre que, tanto no processo de operacionalizaçã o do mecanismo

relacionado à equalização de taxas de juros e outros encargos financeiros quanto na
concessão de bônus / rebates, não se verifica o desembolso de recursos pela instituição
financeira para pagamento da subvenção em nome da União.

As subvenções econonucas rura1s, notadarn.ente as vinculadas ao processo de
concessão de crédito com taxas reguladas ou controladas, de acordo com o segrnento atendido ou
programa, constituem-se no modelo de subsídio ao setor agropecuário brasileiro estabelecido pelo
ordenamento jurídico.

A

operacionalização desse modelo,

também, legahnente regulamentada e

disciplinada, ocorre por interm.édio das .instituições financeiras integrantes do Sistema Nacional de
Crédito Rural (SNCR) e abrangidas pelo alcance da Lei n. 8.427 / 1992.

No papel de execução das políticas públicas relacionadas ao crédito rural, o Banco
do Brasil, desde a sua fundação em 1808, apresenta destacada importância e protagonismo,
mantendo-se historicamente como o principal agente financeiro do agronegócio brasileiro,
contribuindo de forma expressiva para o suprimento da demanda de crédito do segrnento.

Conforme dados oriundos do S CR, o Banco do Brasil detém 60,5% do crédito
rural (março de 2015). Atuando desde o pequeno produtor até grandes empresas agroindustriais, o
Banco do Brasil fmanc.ia o custeio da produção e da comercialização de produtos agropecuários,
além de estimular os investimentos rurais, tais como armazenamento, beneficiamento,
industrialização dos produtos agrícolas e modernização das máquinas e implementas agrícolas.
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Para realizar esses financiamen tos, o Banco do Brasil utiliza, predominan temente,
as fontes tradicionais do crédito rural, a exemplo dos recursos das exigibilidad es bancárias
(depósitos à vista e poupança rural), BNDES/FI NAME, Fundo Constitucio nal de Financiame nto
do Centro-Oes te (FCO), Fundo de Defesa da E conomia Cafeeira (Funcafé), entre outros.

E m relação à operacio nalização das subvenções econômicas , o Banco do Brasil
observa, adota e implementa o disposto na legislação que há mais de 23 anos vem disciplinand o
o tema. O Banco do Brasil observa as condições e limites estabelecido s na concessão de
financiamen tos rurais a taxas controladas e/ ou ob jeto de outra qualquer subvenção, apurando e
registrando de acordo con1 os normativos contábeis, os montantes de subsídio concedidos pela
legislação ao setor agropecuário . .Adota, também, os procedimen tos para controle, cobrança e
apresentaçã o dos valores aos resp onsáveis pelo pagamento, inexistindo qualquer irregularida de no
cumprimen to do ordenamen to jurídico vigente.

As operações de crédito rural, objeto de subvenção econômica rural, são celebradas
diretamente entre o Banco do Brasil e os produtores / cooperativa s rurais a taxas subsidiadas ,
utilizando recursos de conta própria, notadamen te oriundos das exigibilidades da poupança rural.
.Assim, o montante contabilizad o a título de equalização não representa desembolso , adiantamen to
ou repasse de recursos pelo Banco, mas o registro da subvenção relativa ao diferencial de taxas
e/ ou bônus regulament ar concedido pela legislação.

O beneficiário da subvenção é o produtor rural e/ ou cooperativa , e o responsável
pelo pagamento dessa responsabil idade é o órgão ou entidade estabelecida pela legislação que
amp arou e disciplinou a concessão (ex.: U nião, Fundo Constitucio nal etc.) . A instituição financeira
operaciona liza esse processo, observando o cumprimen to da legislação e adotando os
procedimen tos envolvidos (enquadram ento, apuração, controle, registro contábil, apresentaçã o e
acompanha mento).

Os montantes consubstan ciados nos títulos "Tesouro Nacional - Equalização de
Taxas - Safra .Agrícola" e "Título e Créditos a Receber - Tesouro Nacional" , registrados nas
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dem on strações financeiras do Banco do Brasil, referem -se à operacio nalização de subvenções
econ ômicas concedidas exclusivam.ente ao amparo da legislação: Leis, Decretos, Medidas
Provisórias, Manual de Crédito Rural, Resoluções e P ortarias.

Esses m ontantes não con stituem qualquer deliberação do Banco do Brasil em favor
da U nião, não en sejam a liberação de recursos, não representam op eração de crédito, financiam ento
e a assunção de compromisso financeiro co m prazo estabelecido de p agam ento e encargos.
Corresp ondem ao registro em conformidade com as normas e práticas contábeis do processo de
op eracionalização das subvenções co ncedidas p ela legislação aos resp ectivos b eneficiários.

Importan te des tacar que, para a liquidação dos valores de equalização apurados
p elo Banco ap ós o término de cada p eríodo, a norn1.a disp õe que os m o ntan tes devem ser
atualizados, sem es tab elecer prazo para que a Secretaria do Tesouro Nacional efetue o pagam ento .

A norma detalhou as formas de concessão, apuração, atualização dos valores e
apresentação destes à Secretaria do Tesouro Nacional, mas não fixou prazo para a
efetivação do pagamento. Dessa forma, fica afastada qualquer caracterização de atraso,
concessão de prazo e financiamento para pagamento dos valores apurados.

A dem ais, com o p oderia essa op eracionalização ser caracterizada com o operação de
crédito, uma vez que seu valor sequer é conhecido?

No caso da subvenção relativa à equalização de taxas de juros e outros
encargos financeiros, o montante só é conhecido, verificado e passível de ser exigido após
transcorrido o curso das operações realizadas com produtores rurais e cooperativas, do
saldo médio verificado e validada a sua consistência.

O detalham ento do processo relativo à equalização de taxas de juros e outros
encargos financeiros evidencia a condição de subvenção econômica ao produtor rural e as suas
Cooperativas, b em co m o a

impossibilidade de cara cterização da op eracionalização desse

m ecanism o com o operação de crédito entre a Instituição Financeira e a U nião.
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Como cliente do Banco, o produtor rural contrata diretamente o respectivo
financiamento rural que, por exemplo, utiliza como lastro recursos oriundos das captações da
Poupança Rural e encargos financeiros contratuais de 6,5% ao ano (taxa controlada do crédito
rural).

As operações rurais são contratadas com fontes de recursos e risco de crédito dos
agentes

financeiros,

e

apresentam,

ainda,

características

específicas

de

acompanhamento (enquadramento, análise técnica, fiscalização, prorrogação

orientação
eü~),

e

as quais

produzern impactos nos custos de contratação e condução dos financiamentos.

De forma a viabilizar a condição para o que produtor rural tenha acesso a
Programas e financiamentos a taxas subsidiadas, inferiores às taxas de mercado, o Poder Executivo,
por meio de Portarias, estabelece os critérios e parâm.etros que disciplinam a concessão e apuração
da equalização de taxas de juros e outros encargos financeiros de cada linha de crédito e/ ou
Programa.

As variáveis envolvidas na fórmula de apuração e cálculo da equalização detalham.
sua característica de subvenção econômica aos produtores rurais e sua condição de constituir-se no
diferencial de taxas entre o custo de captação de recursos, acrescido dos custos administrativos c
tributários a que estão sujeitas as Instituições Financeiras Oficiais e os bancos cooperativos nas
suas operações ativas, e os encargos cobrados do tomador fmal do crédito rural.

Cita-se, como exemplo, as seguintes fórmulas de Equalização de Taxas de Juros,
dispostas nas Portarias do Ministério da Fazenda:

EQL

= MSD x [(1 +

RDPmg + CAT)n/DAC- (1 + Tx)n/DAC)

EQA* = [EQLl X (1 + TMS)] + [EQL2

X

(1 + RDPA)]
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EQLl

= MSD x [(1 + RDPmg + CAT)n/DAC- (1 + RDPmg) n/DAC]

EQL2 = EQL- EQLl

A equalização de taxas de juros e outros encargos financeiros enseja, de forma
precedente, a existência dos normativos que regulamentatTl seus limites, forma e condições. A partir
da regulamentação, ampara-se o processo de concessào e apuração. Entretanto, o mecanisn1o da
equalização somente se verifica a partir da contrataçào e liberaçào dos recursos de um
financiamento rural a taxas controladas / subsidiadas celebrado entre o produtor rural e a Instituiçào
Financeira. Os recursos liberados ao produtor rural (média de saldo diários), em uma operaçào com
taxa controlada, constituem-se o fato gerador para concessào da equalizaçào de taxas de juros.

O modelo e a metodologia de apuraçào da subvenção econômica, instituídos pela
Lei n° 8.427, de 1992, portanto, pressupõem que o montante de subvençào relativa à equalizaçào
de taxas de juros e outros encargos financeiros só seja conhecido e passível de verificação após a
liberação dos recursos aos produtores e o transcurso do tempo desde aquela data e a definida para
a apuração (mensal e/ ou semestral). Desse modo, é impossível a verificação e o pagamento de
forma antecipada . Esta impossibilidade torna-se patente no caso de garantia de preço mínimo ou
de bônus de adimplência, que dependem de fatores que só podem ser conhecidos após sua
realização, caso a caso.

Por isso, o valor torna-se exigível de acordo com a periodicidade estabelecida
(mensal ou semestral), e observa o processo de apresentação da fatura ao ente pagador (União) para
conferência e validação. Pelo princípio da diligência administrativa, antes de qualquer

pagamento, por se tratar de recursos públicos, há criterioso exame dos valores
apresentados pelo Banco. Dado que se trata de lançamentos que envolvem milhares
de operações, por vezes, o processo enseja consumo de elevado tempo até que os
respectivos débitos sejam considerados aptos ao efetivo pagamento pelo Tesouro
Nacional. O procedimento se justifica, nào só pelo elevado número de operações
envolvidas, como também pela alta complexidade das prestações de contas que
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envolvem inúmeras safras, inúmeros tetos de equalização, cada uma delas com
metodologia s de apuração e valores de equalização diferentes entre si.

Ou seja: contrata-se uma operação de crédito com o produtor, verifica-se a média
de saldos diários a que se sujeita a subvenção, apura-se o valor da equalização na periodicidade
estabelecida

(mensal

e/ ou

semestral)

e

apresenta-se

a

fatura

para

pagamento.

Conforme estabelecido na regulamentaçã o (Portaria MF no 366/ 2014), o pagamento
da subvenção às instituições financeiras é devido somente no primeiro dia após os respectivos
períodos de apuração (de 1o de julho a 31 de dezernbro e 1o janeiro a 30 de junho do ano
subsequente).

A despeito da periodicidade semestral de pagamento, os valores são registrados
pelo banco, de acordo com a assinatura dos contratos de financiamento pelo regime de
competência. Ou seja, durante cada semestre, acumulam-se valores no balanço do Banco do Brasil
(regime de competência) que ainda não são passíveis de cobrança ao Tesouro (regime de caixa).

Entendendo melhor o Plano Safra 2015-2016

Quanto ao período do plano safra de 2015 e 2016, ele foi regulamentado pelas Portarias
MF n°. 419 e 420, de 26 de junho de 2015, a partir do 2° sernestre de 2015, sendo n1.antida
a apuração semestral.

Assim, as equalizações apuradas em um semestre somente são devidas a partir do
semestre seguinte, sendo atualizadas até o dia do efetivo pagamento.
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E importante cons1gnar que, apesar da periodicidade anual do próprio plano, as
subvenções concedidas por ele ultrapassam esse tempo e podem alcançar períodos de
até 15 anos. Desta forma, constituem expressivos fluxos de pagamentos relacionados aos
exercícios anteriores, sendo a eles acrescidas obrigações referentes ao atual exercício.

Por exemplo, un1.a determinada operação de inves timento rural que tenha sido contratada
em 13 de novembro de 2015, com vencimento da última parcela em 13 de novembro de

2025, terá que ser calculada com saldos diários de 13 de novembro de 2015 até 13 de
novembro de 2025, com a consequente equalização de taxas p or todo o período.

Conforme indicado no box ac1ma, percebemos mais um erro técnico do s
denunciantes ao tratarem do Plano Safra: os valores constantes das demonstrações contábeis

são cumulativos e não permitem diferenciar as obrigações constituídas no exercício e os
correspondentes pagamentos.

)

No entanto, aflnna1n os denunciantes, a evidenciar mais um comentário
equivocado:

"( .. .) No caso deste programa, há prova inquestionável das pedaladas fiscais no
ano de 2015, através das demo nstrações contábeis do Banco do Brasil do 1o
Trimestre de 2015, em que consta a evoluçào dos valores devidos pelo tesouro
nacional a tal instituiçào financeira em aproximadamente 20% (vinte p or cento)
do montante devido em dezembro de 2014. É que no 4° balanço trimestral de
2014 a dívida sob esta rubrica era de R$ 10,9 bilhões, passando para R$ 12,7
bilhões
em
31
de
março
de
2015
(... )"

A utilização da vanaçao do primeiro trimestre apenas aponta uma mudança
contábil, que decorre basicamente da atualização m o netária dos valores devidos. Esses dados,
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portanto, não poden1 ser utilizados para aferir um aumento do passivo exigível, uma vez que, de
acordo com a metodologia contábil utilizada pelo Banco (regime de competência), esses valores da
variação somente seriam evidenciados ao Tesouro Nacional quando da apresentação da respectiva
fatura de pagamento. Mesmo quando se compara a posição de 01.01.2015, quando o saldo de
subvenção registrado nas demonstrações financeiras do BB alcançou o montante de R$ 10,9
bilhões, com a posição de junho de 2015, quando o saldo de subvenção alcançou o montante de
R$ 13,4 bilhões, também não se pode falar em aumento do passivo exigível naquela data.

o

Desse total presente no balanço apurado em 30 de junho de 2015, R$ 10,4 bilhões
apresentavam-se exigíveis desde janeiro de 2015 e R$ 3,0 bilhões, apesar de já contabilizados no
regime de competência, só seriam devidos a partir de julho de 2015, portanto, ao final do primeiro
semestre, o valor devido é inferior ao saldo existente de lo de janeiro de 2015.

Fica claro que há um erro grosseiro e proposital na apresentação e
interpretação dos dados do Balanço do Banco do Brasil. Procura-se criar a ilusão de um
passivo crescente, quando, na verdade, nem todo o passivo contabilizado àquele momento
poderia ser pago. Com efeito, a comparação correta entre o saldo devido em lo de janeiro
e 30 de junho demonstra uma queda nesses valores e não um aumento como ardilosamente
pretendem os denunciantes sugerir fraudando a realidade dos fatos.

Reforça-se que esses valores mantiveram a trajetória decrescente, como pode ser
observado pela posição de setembro de 2015. Na contabilidade do Banco do Brasil, o saldo de
subvenção alcançou o montante de R$ 11,7 bilhões, desse total, R$ 10,0 bilhões eram exigíveis até
aquele momento e R$ 1,7 bilhão, embora já contabilizados pelo banco no regime de competência,
só se tornaria exigível em janeiro de 2016.

Sendo assim, o valor efetivamente devido em setembro de 2015 é menor que

o de junho de 2015 e, por consequência, ainda menor que o de janeiro de 2015 em razão
dos

pagamentos

feitos

pelo

Tesouro

Nacional

no

período.
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CONTABILIDADE BB

CONTABILIDAD E
TESOURO

REGIME

Competência

Caixa

D EBITO EM 01 / 01 / 2015

10,9 BI

10,9 BI

DEBITO EM 30 / 06 / 2015

13,4 BI

10,4 BI

DEBITO EM 30/ 09 / 2015

11 ,7 BI

10,0 BI

D EBITO EM 30/12/2015

3,4 BI

o
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gráfico acima, essa situação evidencia que, ao longo de

2015, foram efetuados os pagamentos suficientes para a redução dos saldos sujeitos à atualização.
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Logo, ao final do ano, foram totalmente pagos e, consequentemente, não caracterizam
nenhuma espécie de irregularidade, tanto menos de qualquer ilicitude.

111.3.C) ATIPICIDADE DAS CONDUTAS

111.3.C.1. DESCRIÇÃO GENÉRICA DOS FATOS E AUSÊNCIA DE CONDUTA DA
PRESIDENTA DA REPÚBLICA

Cab e ap ontar já nes te m om en to a ma1s completa ausene1a de indicação da
participação concreta da Presidenta da República n os fatos narrados . Buscam os denunciantes
envolvê-la no contexto nos seguintes trechos:

"A condu ta da denunciada, Dilma R ousseff, na con cretização desses
crimes, é de natureza comissiva, pois se reunia, diariam en te, com o
Secretário do Tesouro Nacio nal, d eterminando-lh e agir com o agira. A
es te respeito, cump re lembrar gue a Presiden te é economista e sem pre se
gabou de acom panhar diretamen te as fin anças e contas públicas. Aliás,
duran te o pleito eleitoral assegurou gue tais conta s es tavam hígidas"

O ra, deveriam sab er os subscritores que atribuir a alguém a autoria ou a p articipação
em fato delitivo exige m ais do que indicar reuniões diárias com o sup os to executor do ato, ou sua
qualificação profissio nal. É necessário indicar fatos ou indícios que apontem para a indução ou
instigação ou m esm o a colaboração m aterial. A simples expressão de que a Presidenta

determinava terceiro "a agir como agira", sem qualquer indício da existência de tal
determinação, revela uma denúncia vazia, sem elementos, sem concretude.

Assim, não há elementos para identificar uma ação, un1.a comissão, um ato positivo
que seja para fundamentar a imputação em tela. As operações tratadas não trazem em seu bojo

nenhum ato assinado pela Presidenta da República, tendo os denunciantes tomado por
suficiente o fato de que alegadas reuniões diárias da Presidenta com o Secretário do
Tesouro Nacional (a ocorrência de tais reuniões, aliás, sequer foi demonstrada na
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denúncia) fossem suficientes para preencher os requisitos de uma conduta criminosa e
comissiva da Presidenta da República.

Sabendo da insubsistência de tal afirmação, tentan1 os denunciantes, já em outro
trecho, classificar a conduta da Presidenta da República como omissiva, o que revela ainda mais a
inépcia da inicial. Assim, segundo a denúncia, caso não se vislumbre um ato positivo, que se instaure
um processo para apuração de ato omissivo, nos seguintes termos:

"Ainda que a Presidente nao estivesse ativamente envolvida nesta
situação, restaria sua responsabilidade o missiva, pois descumpriu seu
dever de gestão da administração pública federal, conforme art. 84, li, da
Constituição Federal"

Trata-se aqui de imputação alternativa objetiva, pela qual se imputam duas condutas
distintas e inconciliáveis a un1 mesmo réu. Distintas porque se trata de ação ou omissão,
inconciliáveis porque- como adiante exposto- apresentam requisitos absolutamente distintos para
materialização.

Ocorre que, em direito processual penal - e é disso que se trata - a imputação
alternativa não merece acolhida, se não para a totalidade dos autores, ao menos para importantes

u

juristas, como Gustavo Badaró (artigo anexo) 7 1, que ensina:

" O principal óbice à aceitacào da imputacão alternativa é a necessidade de
gue haja justa causa para a acão penal. Como já exposto, predomina a
posição de que, para a existência de justa causa para a ação penal é
necessário que haja indícios de autoria e prova da materialidade delitiva.
E, no que diz respeito à imputação alternativa objetiva, isto é, em que há
alternância entre dua s imputações com conteúdos fáticos distintos, para
que se entenda viável a imputação alternativa, será obrigatório se concluir
que o inquérito policial- ou qualquer outra forma de investigação prévia
que tenha sido realizada - tenha reunido elementos de informação que

71

BADARÓ, Gustavo. Da inadmissibilidade da Imputação alternativa no processo penal brasileiro.
Disponível em http: //badaroadvogados.com. br /da-i nadm issib il idade -da- impu tacao-a iternativa-noprocesso-penal-brasileiro.htm l.
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p ermitam concluir, com certeza, que existam , simultaneamente, os dois
crimes!

(.. .)
E m sum a, seja considerando que a justa causa, em rela ção à materialidade
delitiva, exige um juízo de certeza, seja considerando que basta um juízo
de probabilidade, jamais poderão coexistir a certeza ou a probabilidade de
dois crimes alternativos! Impossível. pois, que exista justa causa p ara
ambos. E is, portanto, porque a justa causa para a acão penal é um óbice
intransponível para a aceitado da imputado alternativa." (grifo nosso)

o

Mas, ainda que possível no campo processual, sabe-se que o direito penal m aterial
não admite a imputação por ação ou por OlTtissão. Ou bem existe uma conduta ativa, que causa

o resultado ou a situação descrita no tipo penal, ou bem há uma omissão. A unicidade
entre condutas não é possível, como aponta uma das professoras signatárias da denúncia,
em sua obra Ingerência Indevida: "Ação e omissão, para fins de direito penal, devem ser
consideradas diferentes, já que não há a mesma reprovabilidade em fazer o mal e deixar
de fazer o bem" 72 •

Com razão a autora, n esse ponto. São condutas distintas, cuja m aterialidade exige
até mesmo requisitos distintos, uma vez que, n o prüneiro caso, basta a descrição do

()

cornportamento e de um nexo causal, enquanto que, no último, a ontissão deve vir acompanhada
da comprovação da existência de um " dever de garantia", dentre aqueles indicados no art. 13, §2"
do Código Penal. E m outras palavras, são figuras distintas, dogmaticamente diferenciadas, que não
podem ser apresentadas alternativam en te, na ten tativa de cobrir a todo o custo as evidentes lacunas
da peça üticial.

Mas, ainda que de omissão se tratasse, deveria a denúncia indicar com clareza

qual o "dever de garante" que impunha à Presidenta da República o dever de agir. Sab e-se
que a ontissão somente ganh a relevância penal se existir a obrigação de ünpeclir o resultado
decorrente de lei, contrato ou da criação anterior do risco.

72

PASCHOAL, Ingerência Indevida, pág. 199
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A denúncia sustenta que o dever de garante decorre do art. 84, II da Constituição
Federal, ou seja, da lei. Ocorre que tal dispositivo dispõe apenas que: "Compete privativam ente
ao Presidente da República (...) exercer, com o auxilio dos Ministros de Estado, a direção sup erior
da administração federal" .

Nos termos do Código Penal, a lei apenas impõe o dever de garante se indicar
expressam ente que aquela pessoa tem. "obrigação de cuidado, pro teção ou vigilância" de um bem
jurídico ou de uma fonte de perigo.

Ora, mesmo com o maior esforço hermenêutico, não há como extrair do art.
84, 11 da Magna Carta uma obrigação de cuidado, proteção ou vigilância específica, mas
apenas a competência de exercer a genérica "direção superior da administração federal".

Vale destacar que o exercício da Presidência da República impõe delegação de
funções e tarefa s, uma vez que é de todo impossível conhecer e controlar todos os atos praticados
pelos agentes públicos atuantes nesta esfera de Poder. Assim, não é possível atribuir àquele que
exerce a chefia de Governo e de Es tado a responsabilidade p or todo e qualquer ato praticado por
seus delegados ou subordinados, ainda mais aqueles legalmente praticados, sob pena de inviabilizar
o exercício da função .

A demais, frise-se que, no caso, a competência para administração financeira e
contábil, nos termos da alínea 12, c do artigo 25, da Lei n. 10.683, de 2003, e do Decreto n. 7.482,
de 2011 cabe ao Ministério da Fazenda. Nos mesmos tet111.os a Lei n. 8.427, de 1992, no art. 3o,
prevê a cornp etência do Ministério da Fazenda para a regulamentação da matéria.

Assim, eventual omissão fundada no descumprimento da Lei (art.13, §2", "a" do
Código Penal,) somente ganhará contornos penais se descrita com clareza a lei que impõe o
"cuidado, proteção ou vigilância". A menção genérica ao art. 84, II não supre tal requisito, uma vez
que, como ap ontado, não descreve com precisão un1.a obrigação de evitar um resultado típico.
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Segundo Miguel Reale Júnior, a "taxatividade impõe uma leitura precisa e clara da
norma, definindo, para além de toda a dúvida, os limites e fronteiras do punível" 73 . Costa Júnior
também dispõe que a lei deve ser "determinada, dotada de contornos claros e precisos,
sa tisfazendo, assim, às exigências racionais de certeza" 74 . Ora, se a lei que descreve o delito deve
ser precisa e taxa tiva, também deve ser aquela que indica um dever con1 relevância penal.

Nessa linha, asseverar que a norma que aponta a Presidenta da República como
responsável pela "direção superior da administração federal" in1põe a ela o "dever de garante"
diante de subvenções por ela não efetuadas não vai "além de toda a dúvida", não apresenta
" clareza" ou "precisão".

E m suma, o uso do art. 84, II da Constituição Federal para preencher o dever de
garantia do art. 13, 2" do Código Penal não é adequado aos preceitos de legalidade ou taxatividade,
fundamentais para a incidência da norma penal.

Ademais, cumpre destacar que a inicial não demonstrou- sequer indiciariamenteo dolo da Sra. Presidenta da República. A penas descreveu uma suposta omissão e a existência de
um etéreo dever de garante, sem se ocupar de indicar os elementos que demons trassem. que a
Presidenta conhecia ou m esmo queria a prática dos atos.

Ora, se a existência de dolo é necessária nos crimes comissivos, ainda mais o é nos
delitos omissivos - do contrário seria admitida no direito p enal a resp on sabilidade objetiva,
repudiada pela totalidade dos juristas da área. O dolo deve ser descrito, indicado, demonstrado nos
crimes omissivos, e não atribuído de forma automática, como fo sse decorrência imediata da mera
descrição dos fato s.

Nesse sentido, a própria subscritora da denúncia original:

73
74

RK -\LE JR, 1\Iiguel; Instituições de direito penal, pág. 37
COST-\ JR, Comen tários ao Código Penal, vol.1, pág.3
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"Ora, se o dolo não pode ser presumido nem mesmo na ação, havendo,
como já ap ontado, toda uma celeuma em torno da responsabilização por
dolo even tual, que dirá no caso da omissão, em que o nexo de causalidade
é m eramente normativo, cuj a punição, até por questoes lógicas, há de ser
excepcional.
Assim , a título de comissão por omissão, só pode responder na forma
dolosa quem , efetivamente, quis o resultado" 75 .

Assim, a inicial deveria descrever, ou ao n1.enos tangenciar, o dolo da Presidenta
nos fato s em questão. Ao n ão fazê-lo, incorreu em inépcia.

Além disso, conforme se demonstrou no item I.3 desta manifestação (A
DELIMITAÇÃO DO OBJETO DO PRESENTE PROCESSO D E IMPEACHMENT), a quase
totalidade da descrição dos fatos relacionados está centrada em acontecimentos anteriores a 2015
e já excluídos do objeto deste processo pela decisão que determinou o recebimento da denúncia.

O tratamento relativo aos fatos de 2015 é superficial, feito por remissão aos fatos
de 2014, limitando-se a citar que os pagamentos em atraso relativos ao Plano Safra continuaram
em 2015. Além disso, a denúncia não descreve e não individualiza qualquer conduta que tivesse
sido realizada pela Presidenta da República, como já se afirmou, em relação a tais pagamentos,
impedindo o exercício de sua ampla defesa. A peça acusatória limita-se a dizer que, ainda " que a

u

Presidente não estivesse ativamente envolvida nesta situação, restaria sua responsabilidade
omissiva, pois descumpriu seu dever de ges tão da administração pública federal, conforme art. 84,
II, da Constituiçã o Federal". Frise-se: a conduta em tese imputada à Presidenta decorre

simplesmente de uma menção genérica ao seu dever de gestão, incapaz de caracterizar a
existência de dolo, conforme se demonstrou.

A correta descrição dos fatos é o primeiro exercício que deve ser realizado para que
se garanta o princípio constitucional do devido processo legal e os seus corolários da ampla defesa
e do contraditório. A final, como poderá o acusado defender-se sem sequer entender os motivos

75

P~-\SCHO~-\L,

lngerencia Indevida, pág.184.
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pelos quais está sendo acusado? Neste aspecto, prescreve claramente o Código de Processo Penal
em seu art. 41, em todo aplicável ao caso:

"Art. 41 .

denúncia ou queixa conterá a exposic:ào do fato crinlinoso.
com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou
es clarecimentos pelos quais se pos sa identificá-lo, a classificação do crime
e, quando necessário, o rol da s testemunhas. "

Portanto, a peça inicial não atende a tUÍnllTlOS requisitos para linputação de conduta
co missiva ou omissiva, nos termos da legislação processual penal. Sobre este ponto, Juarez Tavares
e Geraldo Prado aftrmam (parecer anexo):

"80. O tipo deve conter, ass11n, todos os elementos que
fundamentam o processo de imputação: a) a descrição de uma ação ou
onlissão; b) a indicação do objeto sobre o qual deverá recair a conduta; c)
a relação de causalidade entre a ação e o res ultado; d) as circunstâncias
que caracterizam a proibição ou a determinação; e) a exata vinculação da
conduta e do resultado a um procedimento doloso ou culposo. Todos
esses elementos têm como objetivo final traçar as zonas do licito e do
ilícito, nas quais se processam a lesão ou o perigo de lesão aos respectivos
bens jurídicos".

A denúncia não traz elementos que pernlitam aferir nexo de causalidade entre o

u

resultado de um procedllnento doloso e as condutas omissivas ou mesmo comissivas da Presidenta.
Não se nota, da peça acusatória, li1dícios aptos a caracterizar uma zona de ilicitude em que se
pudesse falar em lesão ou perigo de lesão a bem jurídico.

Não há sequ er qualquer conduta que pudesse ser linputada à Presidenta da
República: nenhum dos atos aqui narrados foi por ela praticado e nem mesmo estavam em sua
esfera de atuação. Não houve li1dicação concreta de sua participação nos fatos ern. tela.

Não se veriftca aillda qualquer otníssão, pois a ela não era linposto dever de garante
de todos os atos praticados dentro do governo e, por isso, essa acusação não deve ser admitida.

174

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
III.3.C.2 DA IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO À LRF SER CONSIDERADA CRIME
DE RESPONSABILIDADE

Outro ponto a ser tratado aqui é que a própria indicação do dispositivo
supostamente violado é equivocada, não tendo o condão de caracterizar conduta típica. É que as
partes pretendem caracterizar o crim.e de responsabilidade por suposto atentado à Lei
Orçamentária, de acordo com o item 4 do art. 10 da Lei no 1.079, de 1950, mas indicam como
dispositivo violado, surpreendentemente, artigo da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ainda que seja

()

claramente infundada a alegação de violação à LRF, conforme se demonstrará adiante, é necessário
explorar os equívocos técnicos de tratar essa lei como orçamentária (PPA, LDO e LOA), que é o
bem jurídico tutelado pela Constituição no tipo de crime de responsabilidade.

Não é possível interpretar extensivamente o art. 1O, 4, da Lei n° 1.079, de 1950,
pois os bens jurídicos são elencados expressa e taxativamente na Constituição e, portanto, a
violação a dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal não tem, em absoluto, o condão de
configurar cri.t.TJ.e de responsabilidade.

Nesse sentido se manifestou o Professor Doutor Ricardo Lodi lubeiro, em parecer

u

proferido sobre o tema:

19. A partir dessa tipologia constitucional estrita, é forçoso
reconhecer

que,

não

prevendo

a

Constituição

Federal

a

possibilidade de cri.t.ne de responsabilidade em face da violação da
lei de responsabilidade fiscal, mas tão somente da lei de orçamento,
não há que se falar em crime de responsabilidade pela violação do
artigo 36 da Lei Complementar no 101/00, como pretendem os
juristas denunciantes.
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20. Vale destacar ainda que nem a própria Lei no 1.079/ 50, com
redação que lhe foi dada pela Lei no 10.028/ 00 que lhe adaptou à
LRF prevendo os crimes de responsabilidade orçamentária,
estabeleceu a violação da LC no 101 / 00 como causa ensejadora de
impeachment em seu art. 4°, VI, cujas condutas financeiras
sancionadas são esmiuçadas exaustivamente no artigo 10. É que os
fluxos de caixa entre a União e os bancos públicos, ainda que se
traduzissem em operações de crédito, o que, vimos, não é o caso,

n

não violarn propriamente a Lei Orçamentária .Anual (LOA), que
constitui o bem jurídico tutelado em todos os tipos legais do
referido dispositivo sancionador dos crirnes de responsabilidade,
mas, supostamente, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que
com ela não se confunde. Violar a LRF não é a mesma coisa que
violar a LO.A. Esta última é a norma que prevê todas as receitas e
despesas da União. É aqui que as condutas comissivas e dolosas do
Presidente da República poderão ensejar, em tese, o crime de
responsabilidade. Já a LRF é norma geral de Direito Financeiro que
orienta a elaboração, controle e fiscalização da LOI\, mas que não
faz qualquer previsão de receitas e despesas e corn a lei de normas
gerais não guarda relação de identidade. Sua violação não está
constitucional

ou

legalmente

tipificada

como

cnme

de

7

responsabilidade. (grifos nossos) r.

.Assim, não havendo qualquer lesão ao bem jurídico efetivamente protegido pela Lei de
crime de responsabilidade, estan1os, em verdade, diante de um indiferente penal.

76

LODI, Ricardo. Op. cit., pp. 8-9.
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III.3.C.3. DAATIPICIDADE POR INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO

A lém disso, ainda que se pudesse aceitar que suposta vio lação à LRF se
caracterizaria como crime d e responsabilidade, denwnstrar-se-á que as operações descritas na
d enúncia n ão consubstanciam o perações d e crédito, restando au sente o utro elemento co n stitutivo
do tipo e sendo, p o rtanto, atípica a conduta retratada.

III. 3.C.3.1 DA CONCEITUAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO

Para efeito d e conceituação de operações de crédito, tem-se d e recorrer ao art. 3°
d a Resolução n o 43 / 2001 do Sen ad o Federal e ao art. 29, inciso III da LRF, que o ferecem as
seguintes d efinições:

"I'1.rt. 3° Constitui operação de crédito, para os efeitos desta Resolução,
os compromissos assumidos com credores situados no País ou no
exterior, em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de
título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores
provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento
mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de
derivativos financeiros.
§ 1° E quiparam-se a operações de crédito: (Renumerado do parágrafo
único pela Resolução n. 19, de 2003)
I - recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder
Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com
direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação;
II - assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação
assemelhada, com fornecedor de bens, mercadorias ou serviços,
mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito;
III - assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com
fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços.
2° Não se equiparam a operações de crédito: (Incluído pela Resolução
n. 19, de 2003)
I - assunção de obrigação entre p essoas jurídicas in tegrantes do mesmo
Estado, Distrito Federal ou Município, nos termos da definição
constante do inciso I do art. 2° desta Resolução; (Incluído pela
Resolução n. 19, de 2003)
II- parcelamento de débitos preexistentes junto a instituições nãofinanceira s, desde que não impliquem elevação do m ontante da dívida
consolidada líquida. (Incluído pela Resolução 11. 19, de 2003)"
0

0

0

0
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"Art. 29. Para os efeitos desta Lei Complementar, são adotadas as
seguintes definiçoes:

III - operação de crédito: compromisso financeiro assumido em razão de
mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada
de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a
termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operaçoes
assemelhadas, inclusive com o uso de deriva tivos financeiro s;"

A leitura da parte fin al do art. 29 deL'<a claro que a enumeraçã o dos n egócios
jurídicos n ão é exaustiva, p ois tan1.b ém serão consideradas operação de crédito "o11tras operarifes

aJJemelbadal'. Tal abertura impõe ao intérprete a tarefa de investigar os elementos semelhantes entre
as div ersas espécies de op eração de crédito expressamente previstas n o inciso para que lhe seja
p ossível compreender precisamente o que se deve entender por "outras operapõe.r aJJeme!badal'.

Primeiramente, parece indiscutível a necessidade de contrato para o cumprimento
de obrigação de pagamento em m oeda corrente (assunção de compromisso financeiro) para que
fique caracterizada a realização de operação de crédito.

O exame dos div ersos tip os de contrato relacio n ados no inciso III do art. 29 da Lei
Complementar n° 101 , de 2000, se inicia com o mútuo, que é o n egócio jurídico ''pelo qual uma das

pmtes empmia à O!l!ra", com a transferência de domínio, "coi.Jajúngú,el, tmdo a o11tra a obrigarão de restituir
igual qttantidade de bem do mesmogênero e qttalidade" 77 . Com o alerta a doutrina, é da natureza do mútuo
a gratuidade, muito embora a regra n os dias atuais, em especial n a hip ótese de dinheiro, sep o
mútuo oneroso, que p o derá ser pago em uma única parcela ou em diversas.

n GOMES , Orlando. Contratos, 15a edição , Rio de Janeiro , Forense, 1995, p. 318
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Percebe-se, pois, desde já, que a gratuidade ou a onerosidade dos contratos, ou
então a forma de restituição dos recursos por meio deles obtidos, se em pagamento único ou
parceladamente, em nada influenciam a definição dos negócios jurídicos como operação de crédito.

A abertura de crédito, por sua vez, "é o contrato pelo qual

71171

banco obtiga-Je a pôr à

di.rpoJifàO do die11te, ou de terceiro, por pra:::_o determinado ou m1o, uma quantia em dinheim, ou ;;áfiaJ quantia.r,
para que Jeja utilizada por meio de JaqueJ em uma ott maiJ t'e:::_e.r. (. ..) Pela.r qttanlia.r

~fettú1mente

tt!ili:::_adaJ o

banco cobrajuroJ, .rendo também cobrada comiJJão, com bme 110 limite.fixado, pela abe;tura de crédito". O crédito
poderá, também aqtú, ser pago parceladamente ou não.

Acerca da ennssão e aceite de título, colhem.-se dos ensinamentos de Orlando
Gomes:

"Empréstimos se realizam pela incorporação da dívida a um título
formal, em que se consubstancia o direito literal e autônon1o do
credor, como a letra de câmbio e a nota promissória.
Os títulos de crédito desempenham, na economia moderna,
importante função, por serem meios práticos e prontos de
realização do direito do credor, além de serem facilmente alienáveis.
Documentam o crédito e provam integralmente a existência do
direito que nele se incorpora. (... )
A obrigação cartular, isto é, a dívida incoporada de título, pode ser
ligada a uma relação básica que permanece como a sua causa, ou ter
existência separada. Dividem-se, em conseqüência, os títulos de
crédito em títulos causais e títulos ab stratos. A estes aplicam-se as
regras do mútuo, por analogia, seja qual for a causa- neles abstraída
- da emissão, pouco importando que seja empréstimo, pagamento
de preço, execução da obrigação de ressarcir e assim por diante. "
7H

Já na aquisição fmanciada de bens, estamos diante de dois contratos distintos: o de
mútuo - também chamado, na hip ótese, de contrato de financiamento - e o de compra e venda.
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GOMES, Orlando. Contratos, E d. Forense, 12• ed., p. 354.
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Pelo primeiro, o fmanciador dá ao financiado dinheiro, para que este o utilize na aquisição, à vista,
do bem. Duas relações jurídicas se constituem: a primeira entre o fmanciador e o fmanciado, e a
segunda entre este, como comprador, e um terceiro, chamado vendedor. O inciso III do art. 29 da
Lei Complementar no 101, de 2000, parece se preocupar tão-somente com a operação de
empréstimo, pois a compra e venda à vista realizada com o dinheiro emprestado não caracteriza
operação de crédito nem tampouco será desconstituída caso o tnútuo seja rescindido ou mesmo
anulado.

Quanto ao recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de
bens e setviços, também aqui é necessário distinguir o contrato cujo objeto é o recebimento
adiantado de dinheiro daquele pelo qual há, como obrigação a termo, a entrega do bem vendido
ou a prestação de serviços. No primeiro, o objeto do contrato é o crédito, e no segundo a entrega
do bem ou a prestação do serviço. Poden1.os citar, como exemplo, o desconto bancário, ''por 11ia do

qual o banr:o, dedu::;jndo anteàp adarJJente jztroJ e deJpeJaJ da opemrão, empmla à 011tra pm!e mia .roma em
dinbeiro, cormpondente, de regra, a crédito de.rte, para com tenúro, ainda não e:x:igí;,e/' . .A definição da Lei de
Responsabilidade Fiscal alcança essa espécie de negócio jurídico e não o contrato de compra e
venda a termo ou o de prestação de setviço em data futura certa.

(

O arrendamento mercantil é definido por .Arnaldo Rizzardo como "como a
operacào financeira realizada por uma empresa arrendadora, constituída e atuando sob o controle
do Banco Central do Brasil, tendo por objeto o arrendamento de bens móveis ou imóveis,
adquiridos junto a terceiros. para fins de uso próprio da arrendatária (art. 1°, parágrafo único da
Lei no 6.099, de 1974). Não se trata de uma simples locação com promessa de venda, como à
primeira vista pode parecer. Mas se cuida de uma locação com uma consignação de promessa de
compra, trazendo, porém, um elemento novo, que é o fmanciamento, numa operação específica
que consiste na simbiose da locação, do fmanciamento e da venda. Em suma, é a figura em exame
uma alternativa de financiamento para aquisição de qualquer tipo de veículo, máquina ou
equipamento de fabricação nacional ou estrangeira; novo ou usado, incluindo, também,
financiamento de imóveis."
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Poder-se-ia argumentar que, no arrendamento mercantil, o arrendatário não recebe
dinheiro, mas sim um bem móvel ou imóvel que ao final do contrato poderá devolver, adquirir ou
locar novamente. Ocorre, entretanto, que nesse contrato não é possível separar o financiamento
da locação ou da aquisição, pois a empresa arrendadora se obriga a adquirir o bem única e
precisamente para satisfazer uma necessidade econônuca do arrendatário. Como assevera Arnaldo
Rizzardo no trecho já transcrito, o arrendatTJ.ento mercantil representa, de fato, "tmza alternatiJ;a de

.f!nantiamento para aquiJirão" de bens. Daí a opção legislativa de incluir essa figura contratual na

c)

definição de operação de crédito.

Da análise dos diversos contratos mencionados no inciso III do art. 29 da Lei
Com.plementa r n° 101, de 2000, podemos identificar con1.o elemento essencial para a caracterização
da operação de crédito a vontade contratual de obtenção de crédito de terceiro, com o objeto de
realizar atos jurídicos diversos (aquisição de bens, pagamento de serviços, refinanciamen to de
dívidas etc.).

Acrescentem- se a esses pressupostos do crédito (art. 4°) a restituição do bem, ou a
sua previsão e (art. 5°) a existência de prazo para que se realize a obrigação financeira assunuda. Se
o objeto do contrato for a transmissão da propriedade do bem, a função econômica do negócio
será a circulação da riqueza e não a obtenção de crédito. E se não houver o transcurso de tempo
entre a obtenção do bem e a sua restituição, não haverá a confiança e, consequentem ente, não
existirá crédito.

Necessário ainda frisar que a própria Lei Complementa r no 101, de 2000, fez clara
distinção entre operação de crédito e concessão de subvenção. O § 2° do seu art. 26 79
expressamente difere a concessão de empréstimo, financiamento e refinanciamen to (operações de

§ 2º Compreende-se incluída a concessão de empréstimos, financiamentos e refinanciamentos ,
inclusive as respectivas prorrogações e a composição de dívidas, a concessão de subvenções e a
participação em constituição ou aumento de capital.
79
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crédito) da concessão de subvenções, que são outra espécie de transferências de recursos para o
setor privado des tinado a cobrir n ecessidade de pessoas jurídicas (caput desse mesmo art. 26R') .

III . 3.C .3.2 DA NÃO CARACTERIZAÇÃO D E OPERAÇÃO DE CRÉDITO

Há ainda outros fatores que impedem a caracterização das subvenções como
operação de crédito.

No caso ora examinado, são fatos incontroversos e que foram admitidos pelos próprios
técnicos do Tribunal de Contas da União: (I) a União está autorizada a con ceder as subvenções
econônú cas para o Banco do Brasil S/ A; (li) compete ao Ministro de Estado da Fazenda
estabelecer as condições de pagamento das subvenções econônúcas; e (III) o Ministro de Estado
da Fazenda expediu diversas portarias (ato normativo adequado) para a fixação dessas condições,
inclusive o tern1o inicial do prazo para que a União satisfizesse a sua obrigação com as entidades
subvencionadas (TC 021.643 / 20 14-8).

Os montantes contabilizados nas demonstrações financeiras do Banco referem-se
a operacionalização de subvenções econômicas concedidas exclusivamente ao amparo da
legislação: Leis, Decretos, Portarias do Ministério da Fazenda etc., NÃO se constituindo em
modalidade de operação de crédito realizado pelo Banco do Brasil junto à União e NÃO
representando a utilização de recursos próprios do Banco do Brasil para pagamento de subvenções
de resp o nsabilidade da U nião.

A Lei no 8.427, de 1992, instituiu a subvenção de operações de crédito rural e
deternúna especificamente que cabe ao Ministério da Fazenda estabelecer as regras para
operacionalização da subvenção.
so Art. 26 . A destinação de recursos para , direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas
físicas ou déficits de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei específica , atender às condições
estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias e estar prevista no orçamento ou em seus créditos
adiciona is.
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As condições operacionais, historicamente, são estabelecidas por meio de Portarias do
Ministério da Fazenda. Verifica-se que nem. a Lei n° 8.427, de 1992, nern. as portarias do Ministério
da Fazenda estabelecem vencimento para que a União efetue o pagamento dos valores referentes
às subvenções econômicas. Sob o ponto de vista jurídico, fica AFASTADA qualquer caracterização
de concessão de prazo para cumprin1.ento da obrigação (requisito de uma operação de crédito).

O Banco do Brasil não desembolsa/ libera recursos para cobrir despesas da
União. O produtor rural, beneficiário da subvenção, não recebe recursos relativos à subvenção e
sim acessa um financiamento rural com condições subsidiadas . .A instituição financeira registra nas
demonstrações financeiras o valor da subvenção relativa aos contratos que realiza com os
produtores rurais.

Não há mútuo porquanto não há transferência de dinheiro do Banco do Brasil
para a União. A operacionalização do mecanismo da subvenção econômica constitui-se em
modalidade de prestação de serviço por uma instituição financeira instituída, regulamentada e
amparada por Leis e Portarias. O que caracteriza wna operação de crédito é a existência de um
compromisso financeiro assumido em razão de um CONTRATO, mas não em decorrência de Lei.

A análise da série histórica de dados evidencia que, desde a edição da Lei no 8.427, de
1992, verificou-se a existência de saldo devedor de subvenção em TODOS os meses nos últimos
22 anos, decorrente da forma de contabilização por parte do Banco e da prestação de conta que é
feita junto ao Tesouro Nacional. Essa situação decorre da IMPOSSIBILIDADE, sob o aspecto
contábil, da inexistência de saldo, tendo em vista que a instituição financeira registra os valores de
acordo com o regime de competência e a União realiza os pagamentos observando o regime de
caixa e com prazo para efetiva verificação.

Frise-se que, como é a necessária a efetiva verificação da prestação de serviços por
parte do Banco do Brasil, necessária à transparência, torna-se impossível a operacionalização de
pagamentos diários. Isso claramente evidencia a necessidade de um lapso de tempo entre o contrato
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de financiamento que o banco faz com o produtor rural e o efetivo pagamento ao banco pelo
Tesouro da subvenção decorrente deste contrato com o produtor rural.

Por isso, as portarias do Ministério da Fazenda estabelecem apuração semestral e,
portanto, nao procedem as acusaçao deduzidas na denúncia com relação à estipulação dessa
metodologia de pagamento.

Além da ausência de prazo de vencimento para efetivação do pagamento, a
característica regulamentar dos financiamentos rurais (custeio - prazo até 24 meses com
possibilidade de reposição única ao final de principal e juros; investimento - reposição semestral
e/ ou anual com possibilidade de carência) poderia justificar que o pagamento da subvenção relativa
ao diferencial de taxas fosse realizado em. momento compatível com a reposição (capital e encargos
contratuais) exigida dos produtores rurais (beneficiário da subvenção) no financiamento.

Em detenninadas situações, considerando as regras estabelecidas para apuração da
subvenção (mensal e/ ou semestral), a sua exigência e respectivo paga1Tl.ento podem ocorrer em
momento anterior à liquidação / amortização pelo produtor rural do financiamento com condições
subsidiadas.

Vê-se, pois, que o equívoco da acusação está em considerar que a fixação de prazo
após a apuração para o pagamento das subvenções significa espécie de financiam.ento do Banco do
Brasil à União. O raciocínio - equivocado, in1.portante destacar- seria que o Tesouro Nacional
teria assumido compromisso financeiro junto à referida instituição financeira, uma vez que
prometeu pagar ao Banco do Brasil, com a devida atualização, valores correspondentes a despesa
de natureza orçamentária, qual seja: despesa corrente com subvenção econômica.

Ora, o pagamento de subvenções ao Banco do Brasil S/ A, ou mesmo a qualquer
outra instituição financeira, não caracteriza operação de crédito tal como definida no inciso III do
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art. 29 da Lei Complem entar no 101, de 2000, ainda que tal p agamento tenha ocorrido de fonna
exten1.p orânea e acrescido de juros de m ora e de atualização m on etária. P arece evidente que,
quando se comprom eteu a pagar as subvenções econô micas, a União não assumiu compromisso
financeiro com o flm de adquirir crédito junto ao Banco do Brasil.

E m verdade, seguindo p ortarias vigen tes e válidas editadas pelo Ministro de Estado
da Fazenda, que p ossui a comp etên cia p ara disp or sobre a forma e o tempo do pagamento das

n

subvenções econônucas, a U tuão, p or m eio da Secretaria do Tesouro Nacional, realizou os
pagam entos das subvenções ao Banco do Brasil com ob servância dos prazos legais. E, m esm o
quando acumulou saldos devidos, a Utu ào tornou-se sin1.plesm ente inadimplente no seu contrato
com o op erador de crédito rural, o b anco cred or da subvenção.

Frise-se que todos os pagam entos foram realizados em consonân cia com P ortarias
exp edidas pelo Mitustro da Fazenda p ara es te flm esp ecífico. Cite-se a P ortaria 419, de 26 de junho
de 2015, em que foi expressamente autorizado o p agam ento de equalização de taxas de juros . Na
m esm a linha, a Portaria n° 420, de 29 de junho de 2015, no âmbito do Program a Nacional de
Fortalecitnento da Agricultura Familiar (PRONAF) .

A prevalecer o entendimento defendido na acusação, todo atraso no
cumprimento de obrigação de pagar realizado pela União ou por qualquer outro ente da
Federação caracterizará uma operação de crédito, uma "espécie de fin anciamentd', já que
o devedor terá assumido compromisso financeiro junto ao credor, com pagamento de juros
e de atualização monetária. Basta pensar no absurdo que seria dizer que a União celebrou
uma operação de crédito com o fornecedor de material de papelaria porque não honrou o
seu dever de pagar determinada quantia em dinheiro pela aquisição de borrachas, canetas
e resmas de papel.

Importante ressaltar que, nas subvenções eco nonucas m en cionadas na notitia
crmu mJ, a relação jurídica se es tab elece entre a Utuão e o Ban co do Brasil S/ A. E m nenhum
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m o mento a U nião teve, tem ou terá a obrigação de pagar subvenção econômica ao mutuário do
financiamento celebrado co m. a instituição financeira , esta sin.1 b eneficiária da transferência dos
recursos federais. Isso es tá b em claro nas portarias ministeriais que regulamentam a matéria. Resulta
daí que não se pode admitir a tese de que o Banco do Brasil S/ A estaria a cumprir obrigação alheia
para se ressarcir pos teriormente.

Exsurge clara, p ortanto, a conclusão inafastável de que os pagamentos de
subvenções econômicas realizadas p ela U nião ao Banco do Brasil S/ A, inclusive aquelas referentes
ao chamado Plano Safra, ainda que tenha acumulado saldos devidos, não configuram operação de
crédito tal com o definida no inciso III do art. 29 da Lei Complementar no 101, de 2000, e,
consequentemente , não caracterizam nenhuma espécie de ilícito, mormente aquele caracterizador
de crime de responsabilidade, sendo a conduta que se está a exa minar, portanto, atípica, já que
ausente um dos elementos componentes do próprio tip o.

Mais importante ainda do que a demonstração de que as subvenções não p odem ser
enquadradas como operação de crédito, uma vez que não preenchem os requisitos legais desse
instituto, é afirmar que os pagamentos do Plano Safra contraídos em 2015 foram todos pagos
durante o próprio ano de 2015.

U ltrapassa do esse ponto e explicitados alguns conceitos, perceb e-se que não há
maior plausibilidade nas alegações de que outros itens do artigo 1O tamb ém teriam sido violados
pelos fatos aqui analisados.

Os demais iten s do art. 1O assim disp õem:

Art. 10. São crimes de responsabilidade contra a lei orçam entária:
6) ordenar ou autorizar a abertura de crédito em desacordo com os limites
estabelecidos pelo Senado Federal, sem fundamento na lei orçamentária
ou na de crédito adicio nal ou com inobservância de prescrição legal;
(Incluído pela Lei n° 10.028, de 2000).
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7) deixar de promover ou de ordenar na forma da lei, o cancelamento, a
amortização ou a constituição de reserva para anular os efeitos de
operação de crédito realizada com inobservância de limite, condição ou
m o ntante estabelecido em lei; (Incluído pela Lei n° 10.028, de 2000).
8) deixar de prom over ou de ordenar a liquidação integral de operação de
crédito por antecipação de receita orçam entária, inclusive os respectivos
juros e demais encargos, até o encerramen to do exercício financeiro;
(Incluído
pela
Lei
n°
10.028,
de
2000);
9) ordenar ou autorizar, em desacordo com a lei, a realização de operação
de crédito com qualquer um dos demais entes da Federação, inclusive suas
entidades da administração indireta, ainda q ue na forma de novação,
refinanciamento ou postergação de dívida contraída an teriormente;
(Incluído pela Lei no 10.028, de 2000).

U m a breve análise à luz do que já exp os to dem.onstra a atipicidade das condutas
também em cotejo com os tip o acima descritos.

É que os atos analisados não constituem, como exaustivamente repisado,
operações de crédito e, decorre disso também que as dívidas acima tratadas decorrem de
mero acúmulo de saldos devidos.

Não é outro o entendimento do professor Ricardo Lodi no já citado parecer:
21. Por outro lado, também não é p ossível, como pretenderam os
juristas denunciantes, pro m over o enquadramento da conduta nos
itens 6 a 9 do artigo 1O da Lei no 1.079 / 505, já que o atraso no
repasse dos recursos p ara pagam.ento das subvenções sociais pelos
bancos públicos não se traduz em qualquer da s condutas por eles
previstas, com o sera demonstrado n os parágrafos abaixo.
22. O item 6 do referido artigo sancio na a abertura de operação de
crédito em desacordo com os limites estabelecidos p elo Senado
Federal ou sem fundamento na lei orçamentária. Vimos que tais
op erações, por significarem mero atraso n o repasse desses recursos,
no âmbito do fluxo de caL'i:a entre entes públicos, acarretando
inadimplemento contratual, devem ser pagas indep endentemente
de estarem previstas n o orçam ento ou serem lllnitadas pelas
resoluções do Senado Federal. São desp esas cuj o desemb olso é
previsto nas leis instituidoras dos programas sociais, além de serem
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previstas na LOA. O pagam ento de juros em decorrência do
inadimplem ento contratual decorre dos contratos aprovados pelo
TCU e do ordenamento jurídico civil. De acordo com tal arcabouço
jurídico, não se p ode cogitar ern operação realizada sem lastro legal
ou sena torial. Ao contrário, a sua realização decorre de pagamentos
a que a U nião está legalmente obrigada, o que afasta a possibilidade
de aplicação do aludido dispositivo do artigo 1 O da Lei no 1.079/50.
23. No que se refere ao itern 7 do n1.esm o dispositivo legal, em
con sequência do que foi dem on strado no p arágrafo anterior, não
há que se cogitar em providências a serem tomadas para anular os
efeitos das operações praticadas, que, como se viu, têm amparo
legal.

()

24. Quanto ao item 8, cumpre destacar que n ão houve operação de
crédito por antecipação de receita, nos termos que são definidos no
artigo 38 da LRF, mas a utilização de contas de suprimento de caL'\:a,
COlTIO Villl.OS

acnna.

25. Tamb ém não procede o enquadramento, feito pelos juristas
denunciantes, de tais situaçoes no item 9 do artigo 1 O da Lei no
1.079/ 50, que estabelece como crime de responsabilidade a
abertura de operaçoes de crédito praticadas p or en te da Federação,
incluindo da Administração Indireta, com outra entidade federativa,
o que é m atéria inteiram ente estranha às que foram descritas pelo
Parecer do TCU, pela própria denúncia dos juristas ou pela decisão
do Presidente da Mesa, uma vez que as chamadas p edaladas fiscais
envolvem apenas a União e as instituições financeiras por ela
controladas, e não Estados e Municípios ou suas administrações
indiretas.
26. Deste modo, é forçoso reconhecer que nenhuma das condutas
descritas no Parecer do TCU, no requerimento dos juristas ou na
decisão do Presidente da Câmara p oderia, em tese, se subsumir no
artigo 10 da Lei no 1.079/50.H1

Portanto, como se vê, não há a caracterização de crimes de responsabilidade por
quaisquer dos dispositivos legais citados na denúncia.

St

Cf. LODI, Ricardo . Op. cit., pp. 9-11.
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III .3.D) ALTERAÇÃO DE POSICIONAMENTO DO TCU

O últim.o p onto a ser tra tado, necessário a afa star as imputações feitas na denúncia,
refere-se à alteração de entendimento do TCU quanto à caracterização dos contratos de pres tação
de serviços realizados entre a U nião e os bancos relacio nados às subvenções.

Vários program.as de incentivo à agricultura, à habitação e ao inves timento incluem.
equalização de taxa de juros para bancos públicos ou reembolso de adiantamentos feitos pelo
FGTS, nos m oldes em que ocorre com o Plano Safra. Essa forma de pagamento rem onta a, p elo
m enos, 1992.

E m 2015 , p orém , ao analisar as co ntas do governo de 2014, o TCU reco m.end ou
reduzir o prazo entre a apuração do valor a ser pago p ela U nião e o seu efetivo desemb olso para
os bancos públicos (parecer anexo) .

Consigne-se, preliminarmente, que tào logo o TCU m odificou seu entendimento,
antes mesm o da validação desse em julgamento das co ntas pelo Congresso Nacio nal, o governo
alterou a m etodologia dos pagamentos .

Assim, a Secretaria do Tesouro Nacional alterou os contrato de pres tação de serviço
a partir de 2015, para vedar acúmulo de saldos nega tivos p or parte da U nião p or m ais de cinco dias
úteis, vedando também o acúmulo de saldos negativos por parte da União ao fin al de cada exercício
financeiro.

Pois bem . E mbora não exista pronunciamento esp ecífico do TCU alusivo ao
exercício financeiro de 2015 (único p eríodo abrangido p ela denúncia), o T CU m anifestou-se sobre
as subvenções em exercícios anteriores em dois processos diversos.
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O primeiro deles foi dedicado somente a esse tema e a n1anifestaçào primeira do
TCU consubstanciou-se no Acórdão 825/2015, de abril desse ano (em anexo).

O governo interpôs recurso com efeito suspensivo contra esse acórdão. A decisão
final do recurso ocorreu apenas em. dezembro de 2015, quando o TCU deu parcial provimento ao
recurso, n1as manteve seu entendimento quanto aos passivos da U nião com os Bancos Públicos e
com o FGTS (em anexo).

Em paralelo a este processo, ao analisar as contas de 2014 (que não constitui objeto
da presente denúncia), o TCU, por meio do Acórdão 1.464/2015-TCU-P lenário - TCU, em julho
de 2015 (em anexo):

\
"9.1 comunicar ao Congresso Nacional que as Contas do Governo
referentes ao exercício de 2014 (... ) não estão, no momento, em
condições de serem apreciadas por este Tribunal, em razão dos
indícios de irregularidade mencionados no Relatório, que
demandam a necessidade de abertura de prazo para apresentação
de contrarrazões (... )" sz

Dentre os indícios de irregularidades apontados, encontram-se as metodologias de
pagamento de subvenções semelhantes às do Plano Safra.

Após a resposta do governo aos questionamentos apresentados, proferiu o TCU o
Acórdão 2.461/2015, em que considerou que esses contratos consistiriam operação de crédito
assemelhada, pois uma "análise singela do comportamento das contas de suprimento de fundos em
2014, vinculadas aos programas, revela que a prática não configurava meros adiantamentos
destinados a ajustes operacionais em razão de incertezas nos desembolsos".
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Percebe-se claramente que mesmo sem alteração na regulamentação da forma
como a União se relacionava com os bancos públicos

nessas subvenções, o TCU passou a

classificá-las como operação de crédito, fundamentando-se não na alteração da caracterização
doutrinária ou de características intrínsecas do próprio instituto da operação da crédito, 111.as sim,
levou em consideração o montante dos valores devidos e a duração do período em que houve saldo
negativo. Ora, é incontroverso que o volume de operações ou a sua frequência não altera a natureza
dos negócios jurídicos. E mesmo que se considere esses fatores como suficientes para

n

caracterização de operação de crédito, tais circunstâncias não se apuraram no exercício de
2015. Tanto assim, que não há qualquer recomendação ou decisão do TCU com relação a esse
período.

Essa alteração de jurisprudência, de fundamentos bastante questionáveis, com
efeitos aplicáveis a atos anteriormente praticados, gera insegurança jurídica a gestores públicos, que
não tem como pautar sua atuação em um exercício de futurologia, e viola a previsão contida no
inciso XIII do art. 2o da Lei n . 9.784, de 1999.
Necessário consignar, no entanto, que, ainda que se considerasse correto o
entendimento do TCU acerca da caracterização dos contratos de prestação de serviço como
operações de crédito, à época em que realizados os fatos que ora se busca crinúnalizar (prin1.eiro
semestre de 2015), a metodologia de pagamento dessas subvenções era considerada legal e regular
(a alteração defuútiva de entendimento do TCU somente ocorreu em dezembro de 2015 - data
inclusive posterior à apresentação da própria denúncia).
Desta forma, consoante analisado na questão relativa ao item III.3, aplicam-se aos
crimes de responsabilidade as garantias penais e processuais penais. Dentre elas, a da taxatividade
e sua consequente garantia da irretroatividade da lei penal incrinúnadora.
Forçosa a conclusão, assim, de que a metodologia de pagamentos do plano safra era
legal e regular, não tendo o condão de fazer incidir norma penal incri.J.Tunadora.

Em resumo, quanto às subvenções do Plano Safra:
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1. Não há qualquer conduta (comissiva ou omissiva) descrita cotTlO tendo sido praticada pela
Presidenta da República;

2. As subvenções referentes ao plano Safra são autorizadas por lei, que confere a regulamentação
e a execução das políticas públicas aos Ministérios e instituições financeiras responsáveis por sua
gestão, não sendo prevista conduta a ser praticada pela Presidenta da República;

3. A concessão de subvenção ocorre diariamente até o limite definido anualmente en1 portaria do
Ministério da Fazenda para o ano safra;

4. A metodologia de apuração dos saldos a serem pagos ao banco operador do Plano Safra
também é definido em portaria e, em geral, é semestral;

S. Para a contabilidade do banco, em regime de competência, os saldos a serem repassados pela
União são apurados no momento da concessão da subvenção. Isto não significa que esses valores
devam ser pagos imediatamente;

6. A necessidade de lapso de tempo entre o momento da contratação do crédito rural junto à

c

instituição financeira e o efetivo pagamento de subvenção à instituição financeira decorre do
tempo necessário para a verificação e fiscalização do emprego adequado do programa.

7. Sendo assim, é incorreto afirmar que a variação do saldo de subvenção do Banco do Brasil é
decorrente de novas operações em 2015, uma vez que essas deveriam ser pagas apenas nos
semestres subsequentes.

8. Os artigos de lei que supostamente teriam sido violados são artigos da Lei de Responsabilidade
Fiscal. No entanto, para que se configurasse crime de responsabilidade seria necessária alegação
de violação de lei orçamentária;

.
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9. Ainda que se pudesse considerar a LRF como bem jurídico protegido desse crim.e, também a
ela não houve infração, pois essas subvenções não constituem operações de crédito, nos termos
de seu art. 26, nem a elas podem ser equiparadas. Além de se tratar de contratos de prestação de
serviços entre a União e o Banco do Brasil, no ano de 2015 não houve sequer atraso de repasses
ao Banco do Brasil. Assin1, se conduta houvesse, ela seria atípica;

o

10. Não se pode admitir a aplicação retroativa de novo entendimento do TCU em matéria de
crime de responsabilida de;

11. Não se fazem presentes elementos fundamentais para a configuração de crime de
responsabilida de, sendo absolutamente incabível o processo de impeachment. Não existe fato
típico por:

-inconstitucio nalidade da aplicação retroativa de entendin1ento do TCU quanto à natureza
jurídica dos instrumentos de implementaçã o do Plano Safra;

- inexistência de conduta delitiva, comissiva ou omissiva, da Presidenta, pois a ela nada se imputa;

- não preenchiment o dos elementos específicos do tipo relacionados ao atentado contra a
Constituição e infração patente da lei orçamentária (suposta violação da LRF);

- os atos apontados não constituem operação de crédito.

IV. CRIMINALIZAÇÃO DA POLÍTICA FISCAL
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A política fiscal, em especial seu papel diante de uma crise econômica, é objeto de
intenso debate entre os econonustas e a população em geral. Grosso modo, pode-se dividir o
debate atual sobre o papel do Estado e da política fiscal em duas posições.
De um lado, situa-se a posição daqueles que defendem o papel restrito do Es tado
e o uso da política fiscal com o objetivo fundamental de garantir a sustentabilidade da dívida
pública, de modo a sinalizar ao rnercado que não haverá risco de calote e evitar a instabilidade das
principais variáveis macroeconônucas. Esses não cansam de dizer que a Constituição de 1988 não
cabe no PIB e que os direitos sociais são um atraso às economias modernas.
De outro lado, situam-se aqueles que acreditam que os gastos públicos têm papel
relevante na transformação da sociedade em direção a uma sociedade mais igualitária e na criação
de um ambiente favorável, capaz de sustentar as expectativas de empresários e consumidores e de
promover o crescimento econôn.Uco. Nos momentos de crise, defendem ampla atuação do Es tado,
por meio de políticas monetárias e fiscais, a fim de afastar o risco de aprofundar a deterioração do
quadro econômico.

A crença no papel do Es tado perdeu força nas décadas de 80 e 90 do século L"'(,
p eríodo de predomínio da visão neoliberal, em particular a partir das regras de convergência
adotadas pelos países que aderiram ao E uro e que levaram à criação, por diversos países, de regras
fiscais rígidas para controlar o déficit público e a dívida pública.
Esse quadro de regras fiscais rígidas sofreu alteração após a cnse econô1ruca
mundial de 2008, quando diversos países fizeram uso intenso da p olítica fiscal (elevação de gasto
público e desonerações tributárias) para estimular a demanda agregada e evitar o aprofundamento
da crise. Nos anos seguintes, a elevação dos déficits fiscais e da dívida pública decorrentes trouxe
de volta a política fiscal para o centro do debate macroeconômico. Estudos do próprio Fundo
Monetário Internacional (FMI) mostram a revisão da posição daquela instituição, que antes
defendia a p os tura de austeridade fiscal, e passou a defender a nova geração de regras fiscais que
estavam sendo adotadas em diversos países. Esta nova geração de regras basicamente buscava
maior flexibilidade das 1·n etas fiscais de curto prazo, corn adoção de cláusulas de escape que
permitissem ao governo fazer uso ativo da política fiscal nos m omentos de forte desaceleração
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econômica, ao mesmo tempo em que também se adotava rnedidas como limites para a trajetória
da divida pública ou para os gastos, visando garantir a sustentabilidade da divida no longo prazo.
No Brasil, a adoção de uma regra fiscal de curto prazo (meta de superávit primário),
bem como outros tipos de limite de gastos, foi introduzida pela Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF) de 2001, um dos adventos importantes da década de 1990. As leis de responsabilidade fiscal,
que disciplinaram regras importantes para a administração pública, em nenhum momento,
suplantaram a responsabilidade social dos governos, em especial, no Brasil, o dever de cumprir
com as determinações das Constituição Cidadã.
Com a desaceleração econômica nos últimos anos, na esteira da crise econômica
mundial de 2008, o governo brasileiro (Poder Executivo) teve que fazer sucessivas revisões da meta
fiscal previamente estabelecida, via envio de projeto de lei para aprovação do Poder Legislativo,
especialmente pela forte frustração das receitas, causada pela desaceleração da atividade econômica.
Ocorreu no Brasil fenômeno idêntico ao verificado em vários países após a crise
de 2008: o conflito entre metas fiscais rígidas no curto prazo, que só podem ser alteradas por via
legislativa (tempo político), e a necessidade de uma resposta rápida em termos de política
econômica para evitar a crise (tempo econômico) .

.A posição dos denunciantes implica, na prática, que eles estão impondo ao Poder
Executivo que não cumpra com os seus deveres constitucionais, em razão de visões ideológicas
que colocam o equilíbrio fiscal estrito, acima do bem estar da população. Os argumentos dos
denunciantes distorcem a realidade. Os denunciantes invertem a causalidade dos fatos,
desconsideram que os resultados fiscais menos robustos, após a introdução de políticas antidclicas,
são consequência da real desacelerac;ão econônuca e não a causa. A experiência internacional
rnostrou que a redução do gasto público num momento de crise levaria ao aprofundamento da
crise econômica e não o contrário.
A p artir de tal postura dos denunciantes, a política fiscal, que até então era um tema
meramente econômico, passou a ser criminalizada, ao ser usada para embasar um pedido de
impeachment com o argumento de que supostas infrações à LOA e à LRF, que concorreriam para
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o não cumprlinento da meta fiscal, poderiam ser caracterizadas con1.o crli1.1.e de responsabilidade da
Presidenta.
Ao li1.terpretar o art. 9° da LRF de maneira restrita e defender que, a cada blinestre,
o governo seja forçado a realizar cortes abruptos de gastos fiscal em caso de eventual frustração de
receita, mdependentement e do cenário econômico, é obstruir sua liberdade de exercer o direito,
p ara o qual foi democraticamente eleito de atuar na economia. preservando. no tempo. o
compromisso com a estabilidade fiscal.
A LRF deve ser entendida como guardiã do compromisso com a estabilidade fiscaL
sem retirar do Executivo as condicões de atuar na defesa da renda e do emprego. E, neste sentido,
a política fiscal brasileira dos últi11.1.os anos, quando avaliada sob todos os seus matizes, tem se
mostrado sustentável e em linha com as melhores práticas mternacionais.
Ora, como exposto anteriormente, a dificuldade de se manejar a política fiscal para
nutlgar os linpactos da crise econômica mundial num contexto de regras fiscais rígidas levou
diversos países ao descumprm1.ento de metas fiscais e à adoção de regras mais flexíveis. O debate
acadêmico na área econômica evoluiu, em todo o mundo, com reconheclinento do próprio FMI,
em função da nova realidade que se apresentou após a crise de 2008.
Apenas no Brasil, entretanto, as dificuldades em conciliar regras fiscais rígidas com
a necessidade de ação rápida por parte do governo levou à cri11.lli1.alização da política fiscal, e
consequentemente a crlininalização de uma posição que se consolidou em todo o mundo no
contexto p ós-crise de 2008.

É muito pengoso que prescnções de políticas com forte apoio na expenene1a
mternacional como resposta a mudanças na realidade econôtnica mundial, respaldadas por
reconhecida mstituição multilateral como o FMI, passem a ser crlinliulizadas. A crillllnalização da
política fiscal ora em curso no Brasil não encontra paralelo na experiência mternacional e se
constitui em um perigoso retrocesso, seja no campo do livre debate e da evolução das ideias
econôtnicas,

seJa

no

campo

da

aplicação

destas as

políticas

públicas,

por governos
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democraticamente eleitos, com o objetivo de buscar o bem-estar geral da população com a
manutenção da renda e do emprego em momentos de adversidade econômica.

V. CONCLUSÃO

Todas as razões desenvolvidas ao longo da presente defesa revelam, de forma inconteste,
a necessidade de ser extinto, seja por raz ões estritamente processuais, seja pela manifesta
in.1.procedência das denúncias recebidas pelo Sr. Presidente da Câmara, o processamento do
presente pedido de impead?!17enl.
Não existem razões de fato ou de direito para que o presente processo possa prosperar.
Desde a vitória eleitoral para o seu segundo mandato, setores oposicionistas se mostraram
insatisfeitos com a reeleição da Sra. Presidenta República, Dilma Rousseff. Pedidos de recontagem
de votos, acusações infundadas de que teriam ocorrido fraudes na apuração eletrônica dos votos,
impugnações das contas eleitorais regularmente prestadas pela candidata vitoriosa, e muitos outros
expedientes foram e vem sendo utilizados na busca da desqualificação de um resultado eleitoral
legitimamente obtido pelo voto direto de milhões de brasileiros e de brasileiras.
Na falta de fatos que possibilitassem a revisão direta do resultado das urnas, outras formas
de revanchismo eleitoral passaram a ser buscadas com avidez por setores oposicionistas. A busca
de um fundamento para o impeadmzent da Sra. Presidenta da República passou a ser uma estratégia
política. Parte-se de um desejo político de cassação do mandato presidencial para se conseguir, a
qualquer preço, um fato que possa justificar esta medida.
Nas democracias é natural que as idéias políticas sejam disputadas com ardor, com pal,-...:ão
e com veemência. Mas sempre dentro de padrões respeitosos de convivência institucional. Quando,
porém, os interesses pessoais são colocados acima dos interesses do próprio Estado e da sociedade,
o projeto de poder passa a estar acima de tudo e de todos. Acima inclusive da própria lei e da
Constituição. Esforços passam a ser aglutinados e articulados com o único propósito de se obter a
desestabilização eficiente das relações políticas, econômicas e sociais, tomando-se como regra o
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"quanto piot; melhor': A intolerância, o prejulgamento e o desrespeito a adversários políticos ou
ideológicos passam a ser cultivados e incentivados como se fossem virtudes.
Ern tais momentos históricos, chegar ao exercício do poder passa a ser utTl melo e um fim em
Ji mesmo. E se, nos dias atuais, as armas já não mais podem ser utilizadas para o alcance desse

soturno desiderato, buscam-se, com incontido despudor, falsos argumentos jurídicos, para se
conseguir alcançar esta pe1versa ambição. Hoje, de fato, os golpes não são mais urdidos en1 quartéis
na calada da noite. A realidade dos dias atuais e os valores dominantes em todo o mundo não mais
permitem que assün seja. Nos dias atuais, os golpes são igualmente violentos, mas acabam sendo
fundados em uma retórica democrática discursiva vazia e destituída de qualquer conteúdo real. São
engendrados sob a luz do sol, com transmissão ao vivo pelas redes de comunicação e com
informações on /ine transmitidas pelas mídias sociais. Tudo com a aparência da mais absolutamente
legitinudade. Hoje, não mais se usam armas letais para a derrubada, à força, de um governo
legitimamente eleito. Tais ações estão fora de época. Hoje, para os golpes de Es tado, usam-se
apenas as mãos para que sejam rasgadas, com elegância e discrição, páginas das constituições sobre
as quais foram afmnadas a existência de Estados Democráticos de Direito.
Em situação absolutmnente ofensiva à Constituição vigente em nosso país foi determinada
a abertura do presente processo de impeatbment. Foi aberto, a partir de uma decisão ilegal e viciada
tomada pelo Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, em claro e notório deJÚ.o de poder, decorrente
de ameaças e de chantagens não atendidas pela Sra. Presidenta da República e pelos membros do
seu governo. Está sendo processado com claras e indiscutíveis violações aos princíp10s
constitucionai s vigentes, em especial ao do de;;ido proceno legal, do contraditório e da ampla defe.ra.
Encontra-se

fundado

em

denúncias

inconsistentes ,

juridicamente

insustentáveis

e

de

improcedênci a rnatufesta.
Nesta manifestação que ora se apresenta a esta DD. Comissão Especial em nome da Sra.
Presidenta da República Dilma Rousseff, não se defende apenas o seu direito subjetivo ao exercício
regular do mandato presidencial para o qual foi legitimamente eleita pela maioria dos cidadãos
brasileiros. Por esta defesa também se defende a Constituição brasileira e o Estado Democrático
de Direito.
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Como demonstrado nestas razões, nenhum crime de responsabilida de foi praticado pela
Sra. Presidenta da República. Não houve ilicitude nos seus comportamen tos. Não houve dolo nos
atos que praticou. Não houve ação direta sua em atos que lhe são imputados. Cumpriu com o seu
dever de governar, fazendo o que deveria ser feito, a partir de pareceres e manifestações técnicas
do s órgãos competentes que integram a Administração Pública Federal. Cumpriu a lei e a
Constituição. Não desviou recursos públicos. Não se locupletou. Não enriqueceu indevidamente .
Ao contrário do que dizem os cidadãos denunciantes, jamais "atentou" contra o texto
constitucional , como seria exigido para que tivesse contra si julgado como procedente um pedido
de impeacbment.
A hipótese de aceitação destas denúncias, portanto, em face de nao teren1 nenhum
embasamento constitucional ou jurídico, qualificarão, indiscutivelme nte, uma verdadeira ruptura
com a nossa ordem jurídica democraticam ente estabelecida. Qualificarão um verdadeiro e
indisfarçado do "golpe de Estado", independentem ente da justificação retórica que se pretenda
constituir para a sua explicação. U ma tal ruptura constitucional será imperdoável aos olhos da
vocação democrática atual do nosso país, da opinião pública internacional, e da nossa própria
história. A final, ''a comtitui~'ào de um país não é um ato do seu gm;emo, mas do po!!O que comtitui 11111 got;enzo >xJJ.
Nenhum novo governo nascido de uma situação de ruptura institucional terá legitimidade
e condições de governabilidad e para propiciar a paz e a força necessária para a superação da crise
econômica e política que hoje o país necessita. Nenhum governo, no estágio atual de
desenvolvÍ111.ento democrático do nosso p ovo, suportará a pecha de ter nascido de um ato de
usurpação ilegítima do poder e de negação da nossa Constituição. Como também já disse Thomas
. "um got;erno sem con.rtztuzçao
· · - -e pouer
,/ .rem mretto
r·B4
P ame:
.
Por estas razões, se sustenta que as presentes razões de defesa sejam recebidas por esta
DD. Comissão Especial e aceitas in totum, seja nas suas preliminares regularmente arguidas, seja nas
suas razões de mérito. Por direito e por justiça, portanto, se postula seja julgado como
manifestamen te itnprocedente o presente processo de impemhment, para que, ao fmal, se reafirme a
verdade histórica expressa nas clássicas e sempre bem postas palavras de Cetvantes:

83 'The owzstitution ofa oWtn!ry is no! the ad r!fzú gol'emmetz!, but q( "the peop!e .-otz.rtit!ltitzg a go11emment" (Thomas
Paine, in Os
Direitos do Homem).

"" 'Go!;emment witbout a comtitution úpower wilhollt a rigbt" Ibidem.

199

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
"Lz 11erdad a/de/gaza )I
Jobre el água'iJ5.

110

quiebra )I Jiempre anda Jobre la mentira, mmo el aceite

VI. DOS REQUERIMEN TOS

Diante de todo o expos to, requer-se:
a) o reconhecimento da nulidade do ato de instauração do presente processo de
irnpeachment determinado p elo Sr. Presidente da Câm.ara E duardo Cunha e de todos os seus atos
sub sequentes, con1 a extinção do presente processo, em razão do manifesto desvio de p oder que
definitivamente o viciou, sem que, em bo m direito, seja possível a ocorrência de qualquer
p ossibilidade jurídica plausível de convalidação;
b) que seja afmnad o juridicam ente, para todos os fins de direito e para que não pairem
qua1squer dúvidas sobre o objeto deste processo de impeachment que este se limita,
exclusivamente, à apreciação dos crimes de responsabilidade obj eto da denúncia originalmente
recebida pelo Sr. Presidente da Câmara, e p or co nseguinte, que seja também determinada a
reabertura do prazo para a apresentação da m anifestação de defesa da Sra. Presidenta da República,
pelo inequívoco prejuízo processual que es tes vícios trouxeram à sua oferta;
c) que tanto a defesa como o Sr. Relator designado p or essa DD . Comissão, bem como os
parlamentares que deverão, nestes autos, firmar suas manifes tações sobre a matéria sub examine,
considerem, em sua análise sobre a ocorrência ou não de crimes de responsabilidade da Sra.
Presidenta da República, unicamente as acusações que determinaram efetivam en te a abertura do
presente procedimento pela decisão original do Sr. Presidente da Câmara, determinando-se
também o desentranhamento dos documentos relativos às delações;

RS

Dom Q ui.Yole, Pat1e S eg11nda. Cap. X
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d) que seja decretada, de plano, nulidade da realização da sessão de oitiva dos denunciantes,
com o desentranhamento dos presentes autos de tudo o que diga respeito à sua indevida realização
sem a intimação da Sra. Presidenta da República ou de seu representante legal;
e) que, caso seja mantida como válida a sessão em que foram ouvidos os denunciantes para
o esclarecimento dos fatos pertinentes à sua denúncia, seja reaberto o prazo de 10 (dez) sessões
para que se possa, regularmente, fazer a apresentação da defesa da Sra. Presidenta da República;
f) a determinação de que, doravante, de todos os atos a serem praticados ao longo deste

procedimento sejam regularmente expedidas intimações ou cientificações formais à Sra. Presidenta
da República ou a seu representante legal, para que possam proceder ao regular exercício do seu
direito de defesa durante toda a tramitação deste processo;

g) que caso sejam realizadas quaisquer outras sessoes ou diligências destinadas ao
esclarecimento dos fatos denunciados, seja reaberto o prazo de 10 (dez) sessões para o aditamento
desta defesa, ou a apresentação de novas razões, para pleno e regular exercício do direito de defesa
constitucionalmen te assegurado;
h) no mérito, que seja rejeitada a denúncia, não prosseguindo o processo de impeachment,
tendo em vista a ausência de qualquer conduta imputável à Presidenta da República, a atipicidade
da condutas descritas e a presença de excludentes de ilicitude e de culpabilidade.

201

ANEXO I

ANEXOS
Documentos gerais

e

Quadro explicativo do art. 4° da LOA 2015

e

Quadro explicativo dos decretos de crédito suplementar

e

Solicitação de representação judicial e extrajudicial da Exma. Sra. Presidenta da República
pela Advocacia-Geral da União- Ofício n° 104/ 2016-SAJ, de 28 de março de 2016.

e

Deferimento da solicitação de representação judicial e extrajudicial da Presidenta da
República pela Advocacia-Geral da União

e

Manual de Representação Judicial de Agentes Públicos da Procuradoria-Geral da União.

e

Manual

de

Representação

E xtrajudicial

de

Órgãos

c

Agentes

Públicos

da

Consultoria-Geral da União.

e

Parecer CMO do Senador Acir Gurgacz sobre as contas da Presidência no exercício de
2014.

Questões de Ordem

e

Decisão sobre Questão de Ordem -Deputado Paulo Teixeira, Jandira Feghali e Outros22 de Março de 2016;

e
e

Deputado Weverton Rocha- 30 de Março de 2016;
Deputado Paulo Teixeira- 31 de Março de 2016;

Decisões judiciais

e

STF-MS n° 26.176-5 / DF- rel. Min. Sepúlveda Pertence, Diário da Justiça, Seção I, 6
out, 2006, p. 74 - Impossibilidade de responsabilização político-administrativa do
Presidente da República por atos praticados antes do itúcio do mandato

e

MS 20941, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO, Rel. p/ Acórdão: :Nlin. SE PÚLVEDA
PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 09 / 02 / 1990, publicado DJ 31 / 08 / 1992 Poder-dever do Presidente da Câmara de rejeitar denúncias ineptas no processo de
impeachment

e

ADPF no 378 MC, Rel. Min. EDSON FACHIN, Rel. p/ Acórdão: Min. ROBERTO
BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2015, publicado DJe 08 / 03/2016 Definição do rito do processo de impeachment

e

Decisão do STF de recebimento de Denúncia contra o Dep. Eduardo Cunha

Notícias

e
e
e
e

Folha. "Cunha é denunciado na Lava Jato por receber propina em contas na Suiça".
G1. "Supremo autoriza terceiro inquérito para investigar Cunha na Lava Jato".
G1. "Se derrubo Dilma, no dia seguinte vocês me derrubam, diz Cunha à oposição".
Câmara Notícias. "Assessoria da Presidência da Câmara divulga nota sobre denúncias
contra Cunha".

e

Câmara Notícias. "Cunha: liminar do STF não muda papel do presidente da Câmara no
pedido de impeachment".

e

Istoé. "O vale tudo de Cunha".

e

Estadão. "Cunha vincula impeachment a voto de petistas".

e
e
e

Estadão. "O Brasil à mercê de um chantagista" .

e

Estadão. "'Cunha não fez mais do que a obrigação', diz Bicudo sobre acolhimento do

Folha de São Paulo. "Cunha ameaça impeachment, e petistas discutem salvá-lo".
G1. "Eduardo Cunha autoriza abrir processo de impeachment de Dilma".

pedido de impeachment".

e
e

e
e
e

El País. "Eduardo Cunha é denunciado ao STF por corrupção e lavagem de dinheiro".
Câmara Notícias. "Nota à Imprensa divulgada no dia em que oferecida a denúncia".
Folha de São Paulo. "Cunha sequestrou o governo c a oposição".
O Globo. "Renan desafia Cunha e marca análise de vetos para terça-feira".
Comissão da OAB conclui parecer sobre impeachment - Parecer da OAB sobre o
impedimento da Presidenta da República (e, também, Voto em Separado)

Atos normativos

e

Lei 1.079 de 1950

e

I AGU- Advocacia Geral da União
Portaria no 1.016 de 30, de junho de 2010 I AGU- Advocacia Geral da União
Portaria n" 13 de 24, de junho de 2015 I AGU- Consultor-Geral da União

e

Portaria n° 408 de 23, de março de 2009

e
e

Portaria MF n° 366 de 13 de setembro de 2014

e

Portaria MF no 419 de 26 de junho de 2015

e

Portaria MF no 420 de 26 de junho de 2015

•

Resolução no 43, de 2001 do Senado Federal

e
e

Decretos não numerados de 27 de julho a 20 de agosto
Decreto no 60.993, de 2014 de São Paulo

Pareceres jurídicos

e

Carlos Valder Nascimento, Helena Tveira Tôrres, Misabel A. Machado Derzi

e

André Ramos Tavares

e

Celso Antônio Bandeira de Melo e Fábio Konder Comparato

e
e
e
e
e
e
e

Dalmo de Abreu Dalari
Francisco de Queiroz Bezerra Cavalcanti
Gustavo Gilberto Bercovici
Henrique Badaró
Gustavo Ferreira Santos, Marcelo Labancae João Paulo Allain Teixeira
I ves Gandra da Silva Martins
Juarez Tavares e Geraldo Prado

e
e

Marcelo Neves

e

Pedro Estevam Alves Pinto Serrano

e

Ricardo Lodi Ribeiro

e

Rosa Cardoso

Luciana Grassano de Gouvêa Mélo

Pareceres e decisões TCU (todos ok)

e

Pareceres do TCU sobre as contas 2001, 2009, 20 10 c 2014 (acórdão 1464, de julho de
2015 e acórdão 2461, de outubro de 2015) - Disponíveis em
portal. tcu.gov.br/ contas / contas-do-governo-da-republica.

e
e

Acórdão TCU n° 3279, de dezembro de 2015, sobre recurso contra o Acórdão 825

e

Relatório TCU- TC 021.643 / 2014-8

Acórdão TCU n° 825, de abril de 2015

Manifestos (todos ok)

e

Associação Brasileira de Antropologia - ABA

e
e
e

Articulação Justiça e Direitos Humanos- JUSDH

e

Associação Advogadas e Advogados Públicos para a Democracia- APD

Advogados e Advogadas pela Democracia, Justiça e Cidadania- ADJC
Advogados e Professores

e
e
e
e

Associação de Docentes da Universidade Estadual de Campinas - ADUNICAMP

e

Associação de Juizes para a Democracia

e

Associação dos Advogados, Bacharéis e Estudantes de Direito em Defesa do Interesse

Associação Brasileira de Ciência Política - ABCP
Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais- ABONG
Associação Brasileira de Saúde Coletiva - ABRASCO

Público- ADDIP

e

Boaventura de Sousa Santos

e

Centro Acadêmico 22 de Agosto

e
e
e

Comitê Brasileiro em Defesa da Democracia - CBD

e

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - CLACSO

Cinema e Audiovisual pela Democracia
Comissão Brasileira Justiça e Paz da CNBB

e
e

Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil - CONIC

e

Defensores e Defensoras Públicos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de

Conselho Federal de Psicologia - CPP

Direito

e
e
e

Defensores Públicos Gerais pela Legalidade
Defensoria Pública da União
Escritores e Profissionais do Livro pela Democracia

e

Estudantes Mackeozistas

e

Federação Nacional dos Jornalistas - FEN AJ

e
e
e
e

Juristas N[ineiros em Defesa da Democracia

e

La Asociacion Latiooamericana de Medicina Social Saude Colectiva - ALAMES

e

Manifesto de intelectuais estrangeiros sobre a crise no Brasil

e

Movimento Hip Hop do Brasil

e

Professores da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília

e

Professores, Professoras, Técnicos, Técnicas e Alunas, Alunos da Universidade Federal

e

Promotores de Justiça, Procuradores da República e Procuradores do Trabalho

e

Sindicato dos Advogados de São Paulo

e

Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo

Grande Dourados- UFGD
Instituto de Estudos Socioeconôrnicos - INESC
Instituto dos Advogados da Zona Leste da Cidade de São Paulo

Pedidos de abertura de crédito suplementar

Documentos Gerais
Quadro explicativo do art. 4° da LOA 2015
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Dispositivos do artigo 4º da Lei Orçamentária Anual
LOA 2015
Art. 4 Fica autorizada a abertura de créditos
suplementares, restritos aos valores constantes
desta Lei, excluídas as alterações decorrentes de
créditos adicionais, desde que as alterações
promovidas na programação orçamentária
sejam compatíveis com a obtenção da meta de
resultado primário estabelecida para o exercício
de 2015 e sejam observados o disposto
no parágrafo único do art. 8° da LRF e os limites e
as condições estabelecidos neste artigo, vedado o
cancelamento de valores incluídos ou acrescidos
em decorrência da aprovação de emendas
individuais, para o atendimento de despesas:
I - em cada subtítulo, até o limite de 20% (vinte
por cento) do respectivo valor, mediante a
utilização de recursos provenientes de:
a) anulação parcial de dotações, limitada a 20%
(vinte por cento) do valor do subtítulo objeto da
anulação;
b) reserva de contingência, inclusive à conta de
recursos próprios e vinculados, observado o
disposto no art. 5°, inciso 111, da LRF;
c) excesso de arrecadação de receitas próprias,
nos termos do art. 43, §§ 1°, inciso 11,~ e 4°, da
Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964;
d) excesso de arrecadação de receitas do
Tesouro Nacional; e
e) superávit financeiro apurado no balanço
patrimonial do exercício de 2014, nos termos
do art. 43, §§ 1°, inciso I, e 2°, da Lei no 4.320, de
1964;
11 - nos grupos de natureza de despesa "3 -Outras
Despesas Correntes", "4 - Investimentos" e "5 Inversões Financeiras", mediante a utilização de
recursos provenientes da anulação de dotações
consignadas a esses grupos, no âmbito do mesmo
subtítulo, objeto da suplementação;
2
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Este artigo sempre constou ~ô l k<:<-.eW
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Orçamentárias Anuais, com pequenas
variações. O seu principal objetivo é
dialogar
com
o
conceito
de
orçamento por resultado, com vistas
a conferir celeridade e flexibilidade
na gestão orçamentária.
Ele autoriza alterações orçamentárias
para viabilizar outras determinações
constitucionais e legais, além de
autorizar
movimentações
de
pequeno valor.

Os casos mais comuns são as
suplementações de até 20%. É o tipo
de alteração (crédito) orçamentária
mais praticada. Os órgãos utilizam
para adaptar o planejamento à
realidade da execução orçamentária
e fisca I.
Cabe destacar a autorização para a
utilização de excesso de arrecadação
e de superávit financeiro.

São remanejamentos dentro do
mesmo subtítulo entre os GNDs 3, 4 e
5. Elas não produzem impacto fiscal,
já que não mudam o total das
despesas primárias ou financeiras.

111 - relativas às transferências aos Estados, ao São

recursos apenas arrecadados
Distrito Federal e aos Municípios, decorrentes de pela União, de modo que a
vinculações constitucionais ou legais; aos fundos Constituição ou a lei define os
constitucionais de financiamento do Norte, percentuais
que
devem
ser
Nordeste e Centro-Oeste, nos termos da Lei repassados aos demais entes e

n° 7.827, de 27 de setembro de 1989; ao Fundo
de Amparo ao Trabalhador - FAT; e ao
complemento da atualização monetária do saldo
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS, mediante a utilização de recursos
decorrentes de excesso de arrecadação de
receitas vinculadas às respectivas finalidades
previstas neste inciso;
IV - decorrentes de sentenças judiciais, inclusive
aquelas consideradas de pequeno valor nos
termos da legislação vigente, mediante a
utilização de recursos provenientes de:
a) reserva de contingência, inclusive à conta de
recursos próprios e vinculados, observado o
disposto no art. 5°, inciso 111, da LRF;
b) anulação de dotações consignadas a grupos de
natureza de despesa no âmbito do mesmo
subtítulo;
c) anulação de dotações consignadas a essas
finalidades, na mesma ou em outra unidade
orçamentária;
d) excesso de arrecadação de receitas próprias e
do Tesouro Nacional; e
e) superávit financeiro apurado no balanço
patrimonial do exercício de 2014;
V - com serviço da dívida, mediante a utilização
de recursos provenientes de:
a) superávit financeiro apurado no balanço
patrimonial do exercício de 2014;
b) anulação de dotações consignadas:
1. a essa finalidade, na mesma ou em outra
unidade orçamentária; e
2. aos grupos de natureza de despesa "2 Juros e Encargos da Dívida" ou "6 Amortização da Dívida" no âmbito do
mesmo subtítulo;
c) reserva de contingência, inclusive à conta de
recursos próprios e vinculados;
d) excesso de arrecadação decorrente dos
pagamentos de participações e dividendos pelas
entidades integrantes da Administração Pública
Federal indireta, inclusive os relativos a lucros
acumulados em exercícios anteriores;
e) resultado do Banco Central do Brasil; e

fundos, sem limite, decorrente do
excesso de arrecadação. Há prazos
legais para essas transferências ..___
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Autorização para ajustar as dotações
orçamentárias
em
função
da
diferença do tempo orçamentário
para o tempo fiscal, particularmente
nos casos de:
a) aporte orçamentário decorrente
de
correção
monetária
para
precatórios (que possuem valores
defasados no PLOA);
b) ajustes entre o volume de
requisições de pequeno valor e as
sentenças
judiciais
de
estatais
dependentes projetado quanto da
elaboração do orçamento e o que
efetivamente será pago exercício. São
despesas obrigatórias com prazo de
quitação.
O pagamento da dívida é uma
despesa financeira, de modo que não
afeta o resultado primário. Essa
despesa possui característica própria
quanto ao cronograma de pagamento
e sua administração está relacionada
às condições de mercado. Por isso há
uma autorização para que o
Executivo realize os ajustes
necessários por meio de decreto,
uma condição essencial para a
melhor gestão da dívida pública
federal.

f) recursos decorrentes da emissão de títulos de
responsabilidade do Tesouro Nacional;

{!~-----------------------------+----------------------~
VI - de pessoal e encargos sociais, inclusive as
decorrentes
da
revisão geral
anual
de
remuneração dos servidores públicos federais e
dos militares das Forças Armadas prevista no art.
37, inciso X, da Constituição, mediante a
utilização de recursos oriundos de:
a) anulação de dotações consignadas a esse
grupo de natureza de despesa;
b) Reserva de Contingência - Recursos para o
atendimento do art. 169, § 1°, inciso li, da
Constituição Federal;
c) superávit financeiro apurado no balanço
patrimonial do exercício de 2014; e
d) excesso de arrecadação de receitas do Tesouro
Nacional;

Autorização para ajustar as dotações
de pagamento de pessoal em função
de ingresso de novos servidores,
aposentadorias, aumentos salariais,
movimentação de servidores entre os
diversos órgãos da Administração
Pública Federal, bem como eventuais
acréscimos legais que podem onerar
a folha de pagamento no decorrer da
execução orçamentária e financeira
(substituições,
promoções
e
progressões, abono de permanência,
etc.). São despesas obrigatórias.

VIl - nos subtítulos aos quais foram alocadas
receitas de operações de crédito previstas nesta
Lei,
mediante
a
utilização
de
recursos
decorrentes da variação monetária ou cambial
incidentes sobre os valores alocados;
VIII - nos subtítulos aos quais possam ser
alocados recursos oriundos de doações e
convênios, inclusive decorrentes de saldos de
exercícios anteriores ou de remanejamento de
dotações à conta dos referidos recursos,
observada a destinação prevista no instrumento
respectivo;

Autorização para realizar ajustes
decorrentes da variação cambial das
operações de crédito.

Esses recursos são vinculados aos
respectivos contratos. Pode haver
variação de metas e valores em
função de atraso na execução,
aumento de meta e de recursos,
ganhos financeiros decorrentes da
aplicação financeira de recursos
liberados pelo parceiro, mas não
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IX - das ações destinadas à execução da Política
de Garantia de Preços Mínimos, Formação e
Administração de Estoques Reguladores e
Estratégicos
de
Produtos
Agropecuários,
mediante a utilização de recursos provenientes
de anulação de dotações consignadas a essas
despesas;

X - constantes do Fundo do Regime Geral de
Previdência Social, mediante a utilização de
( recursos provenientes de:
a) anulação de dotações consignadas a essas
despesas no âmbito do Fundo do Regime Geral de
Previdência Social;
b) excesso de arrecadação das Contribuições
Previdenciárias para o Regime Geral de
Previdência Social; e
c) superávit financeiro apurado no balanço
patrimonial do exercício de 2014;
XI - da ação "0413 - Manutenção e Operação dos
Partidos Políticos" no âmbito da unidade
orçamentária "14901 - Fundo Partidário",
mediante a utilização de recursos provenientes
de:
a) superávit financeiro apurado no balanço
patrimonial do referido Fundo do exercício de
2014; e
b) excesso de arrecadação de receitas próprias ou
vinculadas desse Fundo;
XII - classificadas nos grupos de natureza de
despesa 11 3 - Outras Despesas Correntes", "4 Investimentos" e 11 5 - Inversões Financeiras",
sendo:
a) no âmbito da Fundação Joaquim Nabuco, do
Instituto Nacional de Educação de Surdos, do
Instituto Benjamin Constant, do Colégio Pedro 11,
das Instituições Federais de Ensino Superior, dos
Hospitais Universitários, da Empresa Brasileira de
Serviços Hospitalares, e das instituições que

Pagos .
No
orçamento
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destinadas à gestão da Po~E~e:.~~~~
Garantia de Preços Mínimos (PGt'TVI)
para: Formação de Estoques Públicos,
Garantia e Sustentação de Preços, e
Subvenções para Aquisições de
Produtos do Governo Federal. Essa
autorização
permite
o
remanejamento de recursos entre
essas
ações
para
ampliar
a
efetividade da PGPM, mirando o
orçamento por resultados.
São autorizações para gerir as
despesas obrigatórias destinadas ao
pagamento
de
benefícios
previdenciários
(aposentadorias,
pensões e auxílios) urbanos e rurais,
pagamento de sentenças judiciais no
âmbito do Fundo e a Compensação
Previdenciária entre os regimes
(Regime Geral de Previdência Social e
os Regimes Próprios de Previdência
Social dos entes)
O dispositivo confere flexibilidade
para a incorporação de receitas com
vistas a garantir o repasse integral
dos recursos aos partidos. É uma
despesa obrigatória que tem como
uma de suas fontes recursos de
multas
aplicadas
pelo
Tribunal
Superior Eleitoral, que são vinculadas
ao Fundo Partidário.
Conferem celeridade às políticas de
ciência e tecnologia, educação e às
ações
relacionadas
aos
Jogos
Olímpicos e Paralímpicos de 2016,
ampliando os limites do inciso I.
Importa ressaltar que a autorização
para os Hospitais de Ensino tem
origem
na
relação
ineficiente
daqueles hospitais com as fundações
de ensino. A ampliação dos limites

compõem a Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica, integrantes
do Ministério da Educação, mediante a utilização
de recursos provenientes de:
1. anulação de até 50% (cinquenta por
cento) do total das dotações orçamentárias
consignadas a esses grupos de natureza de
despesa no âmbito das referidas entidades
e de seus respectivos hospitais;
2. excesso de arrecadação de receitas
próprias geradas por essas entidades, de
convênios e de doações; e
3. superávit financeiro, relativo a receitas
próprias, convênios e doações, apurado no
balanço patrimonial do exercício de 2014,
de cada uma das referidas entidades;
\ b) no âmbito do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico- CNPq,
do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico- FNDCT, das Instituições Científicas
e Tecnológicas, assim definidas no art. 2°, inciso
V, da Lei n° 10.973, de 2 de dezembro de 2004, e
das instituições de pesquisa integrantes da
administração direta do Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação, mediante a utilização de
recursos provenientes de:
1. anulação de até 30% (trinta por cento)
do total das dotações orçamentárias
consignadas a esses grupos de natureza de
despesa no âmbito de cada uma das
unidades orçamentárias;
2. excesso de arrecadação de receitas
próprias geradas por essas entidades;
3. superávit financeiro, relativo a receitas
próprias e vinculadas, apurado no balanço
patrimonial do exercício de 2014, de cada
uma das referidas entidades; e
4. reserva de contingência à conta de
recursos vinculados à ciência, tecnologia e
inovação constantes desta Lei; e
c) no âmbito do Ministério do Esporte, restrito às
ações relacionadas aos Jogos Olímpicos e
Paraolímpicos de 2016, vinculadas à subfunção
"811 - Desporto de Rendimento", mediante a

permitiu que esses recursos oriundos
de excesso de arrecadação ou
superávit
financeiro,
além
do
remanejamento, transitassem dentro
do orçamento.
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utilização de recursos provenientes de:
1. reserva de contingência;
2. anulação de dotações consignadas a
esses grupos de natureza de despesa no
âmbito do mesmo subtítulo;
3. excesso de arrecadação de receitas do
Tesouro Nacional; e
4. superávit financeiro apurado no balanço
patrimonial do exercício de 2014;
XIII - relativas a subtítulos de projetos
orçamentários em andamento, até o limite de
seu saldo orçamentário apurado em 31 de
dezembro de 2014, para alocação no mesmo
subtítulo,
com
recursos
provenientes
do
superávit financeiro
apurado
no
balanço
('" patrimonial do exercício de 2014;
XIV - classificadas nos grupos de natureza de
despesa 11 3 - Outras Despesas Correntes", 11 4 Investimentos" e 11 5 - Inversões Financeiras", até
o limite do saldo orçamentário de cada subtítulo
apurado em 31 de dezembro de 2014, nos
referidos grupos de natureza de despesa, desde
que para aplicação nas mesmas finalidades em
2015, sendo:
a) no âmbito do Ministério da Educação,
mediante a utilização de recursos provenientes
de superávit financeiro apurado no balanço
patrimonial do exercício de 2014, relativo a
receitas vinculadas à educação;
1
b) no âmbito do Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação, os concernentes às ações
11
constantes
das
subfunções
571
11
Desenvolvimento
Científico",
572
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia",
11
573 - Difusão do Conhecimento Científico e
Tecnológico" e '753 - Combustíveis Minerais",
mediante a utilização de recursos provenientes
de superávit financeiro apurado no balanço
patrimonial do exercício de 2014, relativo a
receitas vinculadas à ciência, tecnologia e
inovação; e
c) no âmbito do Ministério do Esporte, os
constantes das ações relacionadas aos Jogos
Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, vinculadas à

O
dispositivo
privilegia
a
continuidade e a conclusividade dos
projetos.

Possibilita
a
incorporação
dos
superávits financeiros aos projetos e
atividades em execução nas áreas de
Ciência e Tecnologia, Educação e os
necessários a realização dos Jogos
Olímpicos e Paraolímpicos de 2016.

subfunção "811 - Desporto de Rendimento",
mediante a utilização de superávit financeiro
apurado no balanço patrimonial do exercício de
2014;
XV - da ação "OE36 - Complementação da União
ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB", mediante a
utilização de recursos provenientes de:
a) superávit financeiro apurado no balanço
patrimonial do exercício de 2014;
b) excesso de arrecadação de receitas vinculadas;
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Privilegia
a
celeridade --ria
transferência de recursos para os
entes para repasse de despesa
obrigatória da União.

e
c) anulação parcial ou total de dotações alocadas
aos subtítulos dessa ação;
XVI - com pagamento dos benefícios auxílio( alimentação ou refeição, assistência médica e
odontológica, assistência pré-escolar, auxíliotransporte, ou similares, a militares, servidores,
empregados,
e
seus
dependentes,
de
movimentação de militares, de fardamento de
militares das Forças Armadas e concessão dos
benefícios de auxílio-natalidade e auxíliofuneral, mediante a utilização de recursos
provenientes de:
a) superávit financeiro apurado no balanço
patrimonial do exercício de 2014;
b) excesso de arrecadação de receitas do Tesouro
Nacional; e
Jc) anulação de dotações relativas a essas
despesas;
XVII - das programações contempladas no
Programa de Aceleração do Crescimento - PAC,
classificadas com o identificador de resultado
primário "3", mediante o remanejamento de até
30% (trinta por cento) do montante das dotações
orçamentárias desse Programa constantes desta
Lei;

o

Permite
ajustes
dos
benefícios
decorrentes da folha de pagamento,
que variam essencialmente em
função
do
ingresso
de
novos
beneficiários
decorrentes
de
provimento de servidores.

Amplia o diálogo do PAC com o
orçamento por resultados na medida
em que garante fluxo orçamentário
para os projetos com o melhor ritmo
de execução. O dispositivo amplia a
eficiência orçamentária, privilegia a
conclusividade
dos
projetos
e
aumenta a eficácia do PAC.
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XVIII - com o pagamento do abono salarial e do
seguro desemprego, inclusive o benefício da
bolsa-qualificação, mediante a utilização de
recursos provenientes de:
a) anulação de dotações consignadas a essas
despesas no âmbito do Fundo de Amparo ao
Trabalhador; e
b) superávit financeiro apurado no balanço
patrimonial do exercício de 2014;
XIX - nos subtítulos das ações relativas às
contribuições, anuidades e integralizações de
cotas, constantes dos programas "0910 Operações Especiais: Gestão da Participação em
Organismos
e
Entidades
Nacionais
e
Internacionais" e "0913 - Operações Especiais Participação
do
Brasil
em
Organismos
Financeiros
Internacionais",
mediante
a
utilização de recursos provenientes de:
a) excesso de arrecadação de receitas do Tesouro
Nacional;
b) anulação de dotações orçamentárias:
1. contidas em subtítulos das referidas ações; e
2. constantes dos grupos de natureza de despesa
"3 - Outras Despesas Correntes", "4 Investimentos" e "5 - Inversões Financeiras" de
outros subtítulos, até o limite de 30% (trinta por
cento) da soma dessas dotações, no âmbito de
cada subtítulo; e
c) superávit financeiro apurado no balanço
patrimonial do exercício de 2014;
XX - com benefícios assistenciais da Lei Orgânica
de Assistência Social e Renda Mensal Vitalícia,
mediante a utilização de recursos provenientes
de:
a)
superávit financeiro apurado no
balanço
patrimonial do exercício de 2014; e
b) anulação de dotações orçamentárias alocadas
às finalidades previstas neste inciso;
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Outro
dispositivo
que (~abilizat
créditos orçamentários para esí) "'c-...,~
c- bf~
obrigatórias associadas ao c q,no ~F~
Sues
Salarial
Anual
e
ao
Segura-desemprego nas modalidades formal,
doméstico,
pescador
artesanal,
resgatado da condição análoga a de
escravo e bolsa-qualificação.
No orçamento existem várias ações
similares relacionadas à participação
do Brasil em organismos e entidades
nacionais
e
internacionais.
As
contribuições internacionais variam
de acordo com o câmbio. Além disso,
elas possuem cronograma específico
que deve ser cumprido para que o
País assegure o poder de voto. Essa
autorização
permite
o
remanejamento de recursos entre
estas ações e a utilização de excesso
de
arrecadação
e
superávit,
viabilizando créditos orçamentários
para que os gestores organizem o
calendário de pagamentos, evitando
constrangimentos.

A autorização permite ajustar os
créditos
orçamentários
para
o
pagamento
dos
Benefícios
de
Prestação Continuada (BPC) para
idosos (acima de 65 anos) e pessoas
com deficiência. A Renda Mensal
vitalícia também possui essas duas
modalidades, é uma despesa em
constante diminuição
pois esse
benefício foi extinto em 1996,
quando entrou em vigor o BPC. A
autorização
permite
ajustar
os
créditos
para
realizar
esses
pagamentos, que variam de acordo

com a demografia e a economia. _
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XXI - com o pagamento de indenizações,
benefícios e pensões indenizatórias decorrentes
de legislação especial e/ou de decisões judiciais,
mediante a utilização de recursos provenientes
de:
a) superávit financeiro apurado no balanço
patrimonial do exercício de 2014;
b) excesso de arrecadação de receitas do Tesouro
Nacional;
( c) anulação de dotações consignadas a essas
despesas; e
d) reserva de contingência;
XXII - no âmbito das agências reguladoras, do
Fundo Nacional de Cultura - FNC na categoria de
programação específica do Fundo Setorial do
Audiovisual - FSA, do Fundo de Universalização
dos Serviços de Telecomunicações - FUST e do
Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das
Telecomunicações - FUNTTEL, mediante a
utilização dos respectivos:
a) superávit financeiro apurado no balanço
patrimonial do exercício de 2014;
b) excesso de arrecadação de receitas próprias e
)vinculadas; e
c) reserva de contingência à conta de recursos
próprios e vinculados constantes desta Lei;
XXIII - com o projeto de Desenvolvimento e
Implantação do Sistema de Processo Judicial
Eletrônico - PJe, no âmbito dos órgãos do Poder
Judiciário, mediante a utilização de recursos
provenientes
da
anulação
de
dotações
consignadas a essa finalidade, na mesma ou em
outra unidade orçamentária;
XXIV - relativas à assistência médica e
odontológica a militares e seus dependentes,
mediante utilização do excesso de arrecadação de
receitas decorrentes da contribuição do militar
para a assistência médico-hospitalar e social e da

J

Permite
ajustes
nas
dotações
relativas às indenizações, benefícios e
pensões
especiais,
que
variam
essencialmente
em
função
da
inclusão de novos beneficiários no
âmbito dos órgãos que compõem a
Administração Pública Federal. São
despesas obrigatórias.

Amplia o diálogo do orçamento com
o conceito de resultado, na medida
em que confere maior agilidade e
autonomia às agências reguladoras e
aos
Fundos
na
execução
de
atividades prevista em lei. Para tanto,
permite a utilização de recursos
próprios e vinculados, ou seja,
recursos
que
não
podem
ser
utilizados por outras entidades e/ou
em outras atividades.

Otimiza os recursos destinados ao
PJe, no âmbito do Poder Judiciário.

Permite a incorporação de eventual
excesso de arrecadação oriundo do
recolhimento da contribuição dos
militares ao custeio dos seus planos
de saúde. O excesso é apurado em

/c;;õe.o
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indenização pela prestação de assistência função
da
receita
ini {§lment_? , ~ l
médico-hospitalar, por intermédio de organização aprovada
na
LOA
e
o FI. a11'P Vz l l
militar, previstas no art. 15, incisos 11 e 111, da efetivamente se arrecada no
orref
, ·
"!sõe.s"l s
Medida Provisória n° 2.215-10, de 31 de agosto do exerc1c1o. Interessante que -:::n::n::
de 2001;
recursos
arrecadados
compulsoriamente,
para
atender
despesas dos militares com seu
sistema de saúde. A autorização evita
a judicialização que pode haver em
decorrência
de
eventual
não
utilização dos recursos por conta da
morosidade ou imprevisibilidade do
orçamento.
XXV - relativas à remuneração de agentes Diante da complexidade que é prever
financeiros, no âmbito da Unidade Orçamentária o valor dos inúmeros contratos que
( "71.104 - Remuneração de Agentes Financeiros - remuneram agentes financeiros por
Recursos sob Supervisão do Ministério da serviços prestados aos Ministérios, há
Fazenda", limitada a 30% (trinta por cento) do uma autorização para que o Poder
subtítulo, mediante a utilização de recursos Executivo utilize recursos de excesso
provenientes de:
de arrecadação e superávit do
a) excesso de arrecadação de receitas do Tesouro exercício anterior para ampliar em
Nacional; e
até 30% a dotação da ação que
b) superávit financeiro apurado no balanço remunera os agentes financeiros.
patrimonial do exercício de 2014;
XXVI - da ação "OOOB - Auxílio à Conta de Permite o registro orçamentário de
Desenvolvimento Energético, Lei no 12.865, de 9 emissão de título do Tesouro.
de outubro de 2013", no âmbito da Unidade
Orçamentária "71.118 - Recursos sob Supervisão
do Ministério de Minas e Energia", mediante a
1
Utilização de recursos provenientes da emissão
de títulos de responsabilidade do Tesouro
Nacional;
XXVII
no
âmbito
dos
Fundos
de
Desenvolvimento da Amazônia - FDA, do
Nordeste - FONE e do Centro-Oeste - FOCO,
mediante a utilização de recursos provenientes
de:
a) excesso de arrecadação de receitas do Tesouro
Nacional; e
b) superávit financeiro apurado no balanço
patrimonial do exercício de 2014;

Confere maior flexibilidade aos
Fundos ajustando o ritmo do
orçamento ao calendário de
aprovação dos projetos já que as
análises são lentas em razão da
complexidade dos projetos.

fi)~

XXVIII - dos subtítulos das ações voltadas à
realização de grandes eventos a cargo da
Presidência da República e dos Ministérios da
Justiça e da Defesa, mediante a utilização de
recursos oriundos de:
a) superávit financeiro apurado no balanço
patrimonial do exercício de 2014;
b) excesso de arrecadação de receitas do Tesouro
Nacional;
c) reserva de contingência; e
d) anulação de dotações dos grupos de natureza
de despesa "3 - Outras Despesas Correntes", "4Investimentos" e "5 - Inversões Financeiras" de
outros subtítulos, até o limite de 30% (trinta por
cento) da soma dessas dotações, no âmbito de
cada subtítulo; e
XXIX - com a distribuição, aos respectivos
beneficiários, dos recursos dos royalties do
petróleo, alocados na Reserva de Contingência Royalties do Petróleo ou constantes do superávit
financeiro apurado no balanço patrimonial do
exercício de 2014.
§ 1Q Os limites de que trata o inciso I e respectiva
alínea "a" deste artigo poderão ser ampliados em
até
10%
(dez
por
cento)
quando
o
remanejamento ocorrer entre ações do mesmo
programa no âmbito de cada órgão orçamentário.
§ 2Q A autorização de que trata este artigo fica
condicionada à publicação, até o dia 15 de
dezembro de 2015, do ato de abertura do crédito
suplementar, exceto para as despesas previstas
nos incisos 111, IV, V, VI, X, XV, XVI, XVIII, XX, XXI,
XXIV e XXIX do caput deste artigo, em que a
publicação poderá ocorrer até 31 de dezembro de
2015.
§ 3Q Entende-se por saldo orçamentário, para fins
do disposto nos incisos XIII e XIV deste artigo, a
diferença entre a dotação autorizada e o valor
empenhado no exercício findo.
§ 4Q Na abertura dos créditos de que trata este
artigo, poderão ser incluídos grupos de natureza
de despesa, além dos aprovados no respectivo
subtítulo, desde que compatíveis com a finalidade
da ação orçamentária correspondente.

O dispositivo autoriza ampliar as
dotações para a segurança das
Olimpíadas Rio 2016.

São recursos que União apenas
arrecadada, e que devem ser
repassados aos demais entes.

Dialoga com o conceito de orçamento
por resultados na medida em que
permite o remanejamento maior de
dotações no âmbito de um programa.
Define a data final para abertura dos
créditos
suplementares,
estabelecendo
que
aqueles
destinados
ao
atendimento
de
despesas obrigatórias possam ocorrer
até o último dia do exercício.

Define o que é saldo orçamentário
para fins do cumprimento dos incisos
XIII e XIV na abertura dos respectivos
créditos.
Possibilita a abertura do crédito
independente do grupo de despesa
desde seja compatível com a
finalidade da ação

§ 52 Não se aplica a vedação de cancelamento,
por ato próprio no âmbito de cada Poder, do
Ministério Público da União e da Defensoria
Pública da União, de valores incluídos ou
acrescidos em decorrência da aprovação das
emendas mencionadas no caput, nem os limites
percentuais fixados
neste artigo, quando
cumulativamente:
I - houver solicitação do parlamentar autor da
emenda ou indicação do Poder Legislativo;
11 - suplementar programação que, constante
desta Lei, tenha sido incluída ou tenha sofrido
acréscimo em decorrência de emenda individual
apresentada pelo autor referido no inciso I deste
parágrafo;
111 - houver impedimento técnico ou legal à
execução da programação orçamentária que se
pretenda cancelar; e
IV - for preservado o montante de recursos
orçamentários destinados a ações e serviços
públicos de saúde.
§ 62 Se não houver deliberação no prazo legal de
projeto de lei de crédito adicional sobre
programação incluída ou acrescida por emenda
individual, as programações constantes do
projeto de crédito que integrem esta Lei poderão
ser remanejadas nos termos do § 52 , devendo a
solicitação a que se refere o inciso I ocorrer até
30 de novembro de 2015.
§ 72 Os remanejamentos a que se referem os §§
52 e 62 deverão possibilitar, na execução, a
identificação original do autor e da emenda
objeto de cancelamento.

Regra específica para remanejamento
de emendas individuais.
(..'õóOS 0~~
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Regra
específica
individuais.

Complementa
anteriores,
individuais.

para

emendas

as
duas
regras
sobre
emendas

. .....

Documentos Gerais
Quadro explicativo dos decretos de crédito
suplementar

ão

ções de

da

os de

lica

dade

ações e

m

Excesso de
arrecadação

7.000.000,0

365.726,0

o

Superávit financeiro

2.766.626,0

698.431,0

Explicação da Fonte (O que é a
fonte? Porque o excesso ou

Dispositivo Legal (Lei,
Art, Inciso, Alínea)

Custear projetos corporativos e reajuste da
mensalidade devida à União Naciona l das

Justificativa do crédito

Doações de Pessoas Fís icas e
Instituições Púb licas e Privadas
Instituições de Autogestão em SaúdeUNIDAS do Banco Centra l do Brasil

alínea .. a .. .

caput, inciso VIII,

lei nQ 13.115, art. 4Q,

Nacionai s

superávit)

Superávit de Títulos de

Pagamento de despesas com Amortização de lei nQ 13.115, art. 4Q,
financiamento da Dívida Contratua l Externa
cap ut , inciso V, alínea
"a".

responsabilidade do Tesouro
Nacional - Refinanciamento da

Pagamento de encargos de financiamento da Lei nQ 13.115, art. 4Q,
Dívida Contratual Externa
caput, inciso V, alínea

Dívida Pública Federal.
Superávit de Títulos de
responsabilidade do Tesouro
Nacional- outras apl icações

caput, inciso V, alínea
"a".

lei nQ13.115, art. 4Q,

"a~~.

Superávit de Títu los de

Novação de Dívidas do Fundo de
Compensação de Variações Salariais- FCVS

Pagamento dos juros da Dívida Públ ica
Mobiliária Federa l Interna decorrente da

responsab ili dade do Tesouro
700.000.000,0 Naciona l -outras ap licações

estudos de inventário e viabi lidade de bacias
hidrográficas considerados em leilões de
energia elétrica.

Permitiu à CODEVASF increme ntar a atuação
dos Centros Integrados de Três Marias e
Gorutuba, no Estado de Minas Gera is, em
ações de pesquisa e produção em
piscicultura, limnologia e biologia pesqueira
para atender demanda da Companhia
Energética de Minas Gerais Geraçã o e
Tran smi ssão S/A- CEM IG GT, conforme
aditivo aos termos do convênio vigente.

4.320/1964, art. 43, §
1Q, inciso 11.

VIII; e l ei nQ

art. 4Q, caput, inciso

lei nQ 13.115/2015,

Permitiu à EPE, empresa púb lica federa l,
efetuar o pagamento de dividendos ao seu
Superávit de fonte própria nãoacionista decorrentes do lucro auferido no
financeira. Esse superávit se deve ao exercício de 2014, em razão do recebime nto lei nQ 13.115, Art . 4Q,
4.000.000,0 fato de o órgão ter tido uma
de receita s provenientes do ressa rcimento de caput, in ciso I, alínea
arrecadação superior ao que fo i
custos incorridos no dese nvolvimento de
"e" .
gasto em exercíc io anterior.

Excesso de recursos de convênios . O
excesso de arrecadação se deu pe la
ampliação do aporte de recursos do
convênio, em função de assinatura
de aditivo, para ate nder novas
demandas da Companhia Energética
de Mina s Gerais Geração e
Transm issão S/A - CEMIG GT.

os de

da

na Justiça

e Gestão

iça

na Justiça

Sede da

ed ro

ação

na Justiça

1.462.586,0

2.315.677,0

11.852.609,0

50.000,0

71.000,0

54.264.011,0

c

contra sini stro
Excesso de arrecadação de Recursos
Próprios Não Financeiros,

públicos

decorrentes do reco lhim ento de
tarifas de in sc rição em concursos

Excesso de arrecadação de Recursos
Próprios Não Financeiros,
decorrentes do reco lhi mento de
tarifas de inscrição em concursos
públicos e de taxa de ocupação de
imóveis

Superávit de Recursos Próprio s Não

Pagamento de segunda parce la de operação
de crédito contraída em moeda estrangeira,
em que a dotação ini cia lm ente prevista para
fazer ju s a este pagamento se mostrou
insuficiente, devido à variação cambial.

Realização de conc urso público, pagamento
de despesas administrativas de caráter
continuado e aquisição de equipamentos

de despesas adm ini strativas de ca ráte r
continuado e aqu isição de equipamentos

Realização de concurso público, pagamento

judici ários

Realização de concurso público para
provimento de cargos de ana li sta e técnico s

decorrentes do recolh im ento de
Realização de concurso público para
tarifas de inscrição em concursos
servidores e Juiz Federal Substituto
públicos e de indenização de seguro

Excesso de arrecadação de Recursos
Próprios Não Financeiros,

Nacional.

Superávit de Titules de
1.370.419,0 responsabilidade do Tesouro

6.204.000,0
Financeiros

Leopoldo

11a11.

Lei n2 13.115, Art. 42,
caput, inciso V, alínea

Art. 42, Inciso I, alínea
"c" da Lei n2 13.115,
de 20 de abri l de
2015, LOA-2015

Art. 42, Inciso I, alínea
"c" da Lei n2 13.115,
de 20 de abri l de
2015, LOA-2015

Art. 42, Inciso I, alín ea
"c" da Lei n2 13.115,
de 20 de abril de
2015, LOA-2015

Art. 42, Inciso I, alínea
"e" da Lei n2 13.115,
de 20 de abri l de
2015, LOA-2015

2015

Lei nº 13.115, de 20
de abril de 2015, LOA-

Art. 4º, Inciso VI II , da

2015

Lei nº 13.115, de 20
de abri l de 2015, LOA-

Art. 42, Inciso VIII, da

2015

Art. 42, Inciso VIII, da
Excesso de arrecadação de Recursos Despesas adic ionais da obra de Amp li ação do
Lei nº 13.115, de 20
de Co nvênios com instituições
Fórum da Justiça do Traba lh o de Pedro
de ab ril de 2015, LOAfinanceiras

Pagamento de despesas admin istrativas de
caráter cont in uado e reforma s

Excesso de arrecadação de Recursos
de Convên ios com institu ições
Contrato de manutenção da TV Corpo rativa
finance ira s
Excesso de arrecadação de Recursos
de Convênios com institui ções
financeiras

'

nto de
eral

mentos
trias

nologia

ento de

o e Fi xação

&I

&I

oe
Humanos

o e Fixação

&I

ade

ade

ma de
, Controle
al e de
ros

8.918. 731,0

Superávit de Recursos de Convênios Pagamento de despesas administrativas de
98.495.212,0
com instituições financeiras
caráter continuado e reformas

Art. 4º, Inciso VIII, da
Lei nº 13.115, de 20
de abril de 2015, LOA2015

Lei nº 13.115, Art. 4º,
caput, inciso I, alínea
.. c .. .

Pagamento de bolsas de desenvolvimento
tecnológico, de extensão e de inovação no
âmbito do CNPq .

sem Fronteiras.

Pagamento de bolsas do Programa Ciência

Pagamento de bolsas do Programa Ciência
sem Fronteiras.

Lei nº 13.115, Art. 4º,
caput, inciso VIII.

caput, inciso VIII.

Lei nº 13.115, Art. 4º,

Lei nº 13.115, Art. 4º,
caput, inciso VIII .

Lei nº 13.115, Art . 4º,
caput, inciso I, alínea
"e".

..e".

Lei nº 13.115, Art. 4º,
caput, inciso I, alínea

Lei nº 13.115, Art. 4º,
caput, inciso I, alínea
"e".

Manutenção do sistema automatizado de
identificação de impressões digitais AFISSistema de Emissão de Passaportes.

Realização de curso de formação para 600
policiais federais.

Aquisição de equipamentos de informátiva
para área administrativa da Polícia Federal.

"c~~.

Lei nº 13.115, Art. 4º,
Aquisição de matéria-prima para produção de
caput, inciso I, alínea
radioisótopos e radiofármacos.

NUCLEP.

Aquisição de equipamentos para
modernização das instalações fabris da

Art. 4º, Inciso VIII, da
Lei nº 13.115, de 20
de abril de 2015, LOA2015

Recursos Próprios Não Financeiros

Excesso de arrecadação de Recursos Ampliação e atualização da so lu ção storage
de Convênios com instituições
do PROJUS, necesária para imp lantação do
privadas
Processo Judicial Eletrônico

15.900.000,0

Recursos Próprios Não Financeiros

Recursos de Convênio

7.544.061,0

12.201.014,0

Doações de Pessoas Físicas e
Instituições Públicas e Privadas
Nacionais

Superávit de Taxas e Multas pelo
Exercício do Poder de Polícia e
Multas Provenientes de Processos
Judiciais

Superávit de Taxas e Multas pelo
Exercício do Poder de Polícia e
4.500.000,0
Multas Provenientes de Processos
Judiciais

7.100.000,0

Exercício do Poder de Polícia e
12.687.001,0
Multas Provenientes de Processos
Judiciais

Superávit de Ta xas e Multas pelo

Recursos de Convênio

18.040.000,0

9.000.000,0

G

dade

cadação

ela Polícia

dade

o ao

as e a

tra Bens,

da União

rofissional

nha

e

o

rcito

s Direitos

roteção
a e do

20.000.000,0

331.694,0

55.221.734,0

45.000.000,0

24.308.000,0

3.000.000,0

21.000.000,0

39.000.000,0

3.337.300,0

Superávit de Taxas e Multas pe lo
Exercício do Poder de Polícia e
Multas Provenientes de Processos
Judiciais
Superávit de Taxas e Multas pelo
Exercício do Poder de Polícia e
Multas Provenientes de Processos
Superávit de Taxas e Multas pelo

Judiciais
Exercício do Poder de Polícia e
Multas Provenientes de Processos
Judiciais
Superávit de Taxas e Multa s pelo
Exercício do Poder de Polícia e
Mui tas Provenientes de Processos
Judiciais
Excesso decorrente da ap li cação
financeira do saldo da conta
vinculada do FDEPM.
Excesso de arrecadação decorrente

Melh orar as ações do ensino profissional
marítimo sob a responsabilidade da

Contratos de manutenção de aeronaves,
curso de pilotos e aquisição de materiais de
uso operaciona l.

Atendimento de despesas adm inistrativas.

Contratação de profissionais para va lidação
das imagens geradas de radares fotográficos
instalados em rodovias concess ionadas.

Realização de escoltas de cargas
dimensionadas e curso de formação.

2015

Art. 4º, Inciso I, al\nea
c, da Lei nº 13.115, de

Lei nº 13.115, Art. 4º, '
I
caput, inciso I, alínea
ue ...

Lei nº 13.115, Art. 4º,
caput, inciso I, alínea

Lei nº 13.115, Art. 4º,
caput, inciso I, alínea
ue .. .

Lei nº 13.115, Art. 4º,
caput, inciso I, alínea
ueu.

2015

Lei nº 13.115, de

Art. 4º, Inciso VIII, da

2015

Art. 4º, Inciso I, al\nea
c, da Lei nº 13.115, de

11e11.

União/FDEPM
Permitir o ressarcimento à Marinha do Brasil
dos serviços de reboque da embarcação
abandonada na costa brasileira com risco de
acidente ecológico.
Reconstrução de instalações do Exército face

de socorro prestado a navio
abandonado na costa brasileira

Assinatura de convên io com o

à construção da rodovia transolímpica.

c, da Lei nº 13.115, de

Art. 4º, Inciso I, allnea
2015

Art . 4º, Inciso I, al\nea

de 2015

Art. 4º, Inciso I, al\nea
e, da Lei nº 13.115,

e, da Lei nº 13.115,

Financiamento de projetos se lecionados por

de 2015

adol esce nte

Financiamento de projetos selecionados por
chamamento público para a promoção e
defesa dos direitos da criança e do

chamamento público para a promoção e
defesa dos direitos da pessoa idosa.

transoceânica.

Atender despesas com a realocação das
instalações do Exército devido a
reapropriação face a construção da rodovia

Estado do Rio de Janeiro
Excesso de arrecadação decorrente
de pagamento referente a terreno
do Exe rcito para construção da
rodovia tran so límpica no Estado do
Rio de Janeiro.
Doações de Pessoas Físicas e
Instituições Públicas e Privadas
Nacionais ao Fundo Nacional do
Idoso.
Doaçõe s de Pessoas Físicas e
Instituições Públicas e Privadas
11.781.172,0
Nacionais ao Fundo Nacional da
Criança e do Adolescente

da

mento da

r

Financeiro

da

m Saúde

rsidade

Pará-

rsidade
Latino-

rsidade

ste do Pará

35 .851,0

9.950,0

25.145,0

55.458,0

3.200,0

30.000.000,0

294.880.000,0

20.000.000,0

Contribuição ao Salário-Educação.
Sa ld o não-e mpenhado em 2014.
Contribuição ao Sa lário-Educação.
Sa ld o não-empenhado em 2014.
Contribuição ao Sa lário-Educação .
Sa ldo não-empenhado em 2014.

Recursos Próprios Não Financeiros

7.466.000,0 Recursos Próprios Não Financeiros

Recursos Próprios Não Financeiros

33.571,0 Recursos Próprios Não Financeiros

2.112 .000,0 Recursos Próprios Não Financeiros

Recursos Próprios Fi nanceiros

Recursos Próprios Não Fi nanceiros

Recursos Próprios Fin ance iros

Continuidade das ativid ades iniciadas em
Lei nQ 13.115, art. 4Q,
2015 e não executadas por motivos adversos caput, inciso XIV,
alínea "a".
Lei nQ 13.115, art. 4Q,

à unidade .
Continuidade das atividades iniciadas em

à unidade.

.. c".

caput, inciso I, alín ea

alínea "a".

2015 e não executadas por motivos adversos caput, inciso XIV,
11
11
à unidade .
alínea a •
Continuidade das atividades iniciadas em
Lei nQ13.115, art. 4Q,
2015 e não exec utadas por motivos adversos caput, inciso XIV,
Aplicação do Enem a cerca de 9,2 milhões de
participantes e ao Enade a cerca de 500 mil

"e" .

caput, in ciso I, alínea

11
,

11

item 2" .

cap ut, in ciso XII,

Lei nQ 13.115, art. 4Q,

alínea "a

caput, inciso XII,

Lei nQ 13.115, art. 4Q,

Lei nQ 13.115, art. 4Q,

Aplicação do Enem a cerca de 9,2 milhões de
participantes e ao Enade a cerca de 500 mil

Lei nQ13.115, art. 4Q,

participantes.

participantes.
Atendimento de bolsas de residência em
saúde.

Atend im ento de bolsas de residência em

alínea "a", item "3 11 •

Continuidade da impl antação da

Americana- UNI LA.

Contin uidade da implantação da
Universid ade Federal da Integração Latin o-

UFOPA.

Continuidade da impla ntação da
Universidade Federal do Oeste do Pará -

alínea ,.a", item "2" .

caput, inciso XII,

Lei nQ 13.115, art. 4Q,

alínea a

caput, inciso XII,

alínea 11 a", item "3 .. .

caput, inci so XII,

saúde.

Universidade Federal do Sul e Sudeste do

Lei nQ 13.115, art. 4Q,

Pará- UNIFESSPA.

alín ea "a

11

11

,

,

11

item 2".

item "2

caput, inciso XI I,
11
•

Lei nQ 13.115, art. 4Q,

11

Lei nQ 13.115, art. 4Q,

Continuidade da implantação da
Universidade Federal do Su l e Sudeste do
Pará- UNIFESSPA.

!

I

rsidade

CA

ensão

uação,

ação de

e

e

tituições

perior

32.186,0

Fomento às ações de graduação, pósgraduação, ens ino, pesquisa e extensão.

Continuidade da implantação da
Universidade Federal do Cariri- UFCA.

Recursos Próprios Não Financeiros

Fomento às ações de graduação, pósgraduação, ensino, pesquisa e extensão.

149.000,0 Recursos Próprios Não Finan ce iros

Recursos de Convênios

Fomento às ações de graduação, pósgraduação, ensino, pesq uisa e extensão.

Manutenção das Instituições Federais de
Ensino Superior.

476.400,0

1.904.300,0 Recursos Próprios Não Financeiros

Expansão e reestruturação das Instituições

Recursos Próprios Não Financeiros

Manutenção das Instituições Federais de
Ensino Superior.

Fed erais de Educação Profissional e
Tecnológica.

2.307.150,0

Recursos Próprios Financeiro s

Manutenção das Instituições Federais de
Ensino Superior.

2.150.000,0 Recursos Próprios Não Financeiros

6.821.229,0

Recursos de Convênios

Doações de Pessoas Físicas e

Manutenção das Instituições Federais de
Ensino Superior.

Manutenção das Instituições Federais de
Ensi no Superior.

7.109.001,0

358.110,0

Instituições Públicas e Privadas
Nacionais

205.943.933,0 Recursos Próprios Não Financeiros

Lei nº 13.115, art. 4º,
caput, inciso XII,
11
11
~~a~~, item 3 •

alínea

Lei nº 13.115, art. 4º,
caput, inciso XII,
alínea uau , item 11 2".
Lei nº 13.115, art. 4º, ,
caput, inciso XI I,
alínea "a", item 11 2".

Lei nº 13.115, art. 4º,
caput, inciso XII,
alín ea "a 11 , item "3".
Lei nº 13.115, art. 4º,
caput, inciso XII,
alínea "a", item "3 " .
Lei nº 13.115, art. 4º,
caput, inciso XII,
alínea Ha", item "2 11 .
Lei nº 13.115, art. 4º,
caput, inciso XII,
alínea "a", item n2 11 •

Lei nº 13.115, art. 4º,
caput, inciso XI I,
alínea "a" , item 11 2 11 •

Lei nº 13.115, art. 4º,
caput, inciso XI I,
alínea "a", item "2 " .
Lei nº 13.115, art. 4º,
caput, inciso XII,
alínea "a", item "3".

stituições

gica

e

nte da

1.608.666,0

187.737,0

1.641.770,0

31.429.200,0 I Recurso s Próprios Financeiros

17.296.599,0 I Recursos de Convênios

Manutenção das Instituições Federais de
Ensino Superior.

Manutenção das Instituições Federais de
Ensino Superior.

Manutenção das Instituições Federais de

Funcionamento das Instituições Federais de
Educação Profissional e Tecnológica.

Ensino Superior.

Recursos Próprios Não Fin ancei ros

Funcionamento das Instituições Federais de
Educa ção Profissional e Tecnológica.

Doações de Pessoas Físicas e
90.000,0IInstituições Públicas e Privada s
Nacionais

Recursos Próprios Financeiros

Funcionamento das Instituições Federais de
Educação Profissional e Tecnológica.

Funcionamento das Instituições Federais de
Educação Profissional e Tecnológica .

Recursos de Convênios

18.804.508,0 I Recursos Próprios Não Financeiros

Funcionamento das Instituições Federai s de
Educação Profiss ional e Tecnológica.

Funcionamento das Instituições Federais de
Educação Profissional e Tecnológica .

465.990,0 IRecursos de Convênios

!Assistência ao educando.

3.268.000,0 I Recursos Próprios Financeiros

519.745,0IRecursos Próprios Não Financeiros

Lei nº 13.115, art. 4º,
caput, inciso XII,
alínea "a", item "3" .
Le i nº 13.115, art. 4º,
caput, inciso XII,
alínea "a" , item "3".

Lei nº 13.115, art. 4º,
caput, inciso XII,
alínea 11 3 11 , item "3" .

Lei nº 13.115, art. 4º,
caput, inciso XII,
alínea "a", item "2".

11
•

Lei nº 13.115, art. 4º,
caput, inciso XII,
alínea "a", item "2

Lei nº 13.115, art. 4º,
caput, inciso XII,
alínea "a", item 11 2".

11
•

Lei nº 13.115, art. 4º,
caput, inciso XII,
alínea "a", item 11 3

Lei nº 13.115, art. 4º,
caput, inciso XII,
alínea "a", item "3".

Lei nº 13.115, art. 4º,
caput, inciso XII,
alínea "a", item 11 3".

11
•

Lei nº 13.115, art. 4º,
caput, inciso XII,
alínea "a", item "3

nte de

tão de

res

ores

ualifica ção

Processo

vimento

nal e

n são de

e En si no

8.860.216,0

1.000.000,0

2. 166.999,0

854.000,0 Recursos Próprios Não Financeiros

Recursos Próprios Não Fi nanceiros

Recursos de Convênios

13.032.429,0 Recursos Próprios Não Financeiros

265 .000,0 Recursos Próprios Fin ance iros

2.809 .000,0 Recursos de Convênios

Assistência ao educando.

Funcion amento e gestão dos Hos pitais
Universitá rios Federais.

Funcion amento e gestão dos Hospitais
Universitá rios Federais.

Funci oname nto e gestão dos Hospitais
Universitários Federais.

Funcion amento e gestão dos Ho spitai s
Universitários Federais.

Funcionamento e gestão dos Hospitais
Univers itários Federais.

Funcion amento e gestão dos Hospitais
Universitário s Federai s.

Capacitação de servidores públicos federa is

Nacionais

Doações de Pessoas Físicas e
3.000,0 Instituições Púb licas e Privada s

5.707.747,0 Recursos Próprios Não Fin anceiros

Fomento ao de se nvolvim ento da Educa ção
Profi ssion al e Tecnológica .

Reestrutura ção e expansão das Instituiçõ es
Federais de Ensino Superior.

91.000,0 Recursos Próprios Não Financeiro s

Recursos de Convênios

Lei n2 13.115, art. 42,
caput, inciso XI I,
alínea "a 11 , item 11 3".
Lei n2 13.115, art. 42,
caput, inciso XII,
alínea "a", item "2" .

Lei n2 13.115, art. 42,
caput, in ciso XII,
alínea ua", item 11 2 11 •
Lei n2 13.115, art. 42,
caput, inciso XII,
alín ea "a", item "3".
Lei n2 13.115, art. 42,
caput, inciso XII,
alínea "a", item "3 ".
Lei n2 13.115, art. 42,
11

caput, inciso XI I,
alín ea a 11 , item 11 3".

Lei n2 13.115, art. 42,
cap ut, inciso XII,
alín ea "a" , item "3" .
Lei n2 13.115, art. 42,
caput, in ciso XII,
alínea "a 11 , item "3".
Lei n2 13.115, art. 42,
caput, in ciso XII,
alínea "a 11 , item 11 3" .
Lei n2 13.115, art. 42,
caput, inci so XII,
alín ea "a", item " 2" .

I

de Estudos

gramas de

nômico a

entes de

ou

561.414.598,0

Superávit de Contribu ições para os
Programas PIS/PASEP.

Nacionais

Doações de Pessoas Físicas e
Instituições Públicas e Privadas

3.552.000,0 Recursos Próprios Não Financei ros

3.359.418,0

Reestruturação e expansão das Instituições
Federais de Ensino Superior.
Manutenção e concessão de bolsas e

Lei nº 13.115, art. 4º,
caput, inciso XII,
alínea 11 a11 , item 11 3 11 •

realização de estágios no âmbito do Programa Lei nº 13.115, art. 4º,
Ciência sem Fro ntei ras, bem como concessão caput, inciso VI II .
do prêmio Vale/CAPES.
Repasse do FAT ao Banco Naciona l de

- -

2015, art. 4º, caput,
inciso XXI, alínea "a"

Le i nº 13.115, de

Desenvo lvimento Econômico e Social Lei nº 13.115, Art . 42,
BNDES, re lativo
à
complementação
do
total
caput, inciso I, alínea
de 40% (quare nta por cento) da recei t a da
11e11.
arrecadação do PIS e PASEP devida ao Banco,
referente ao exercício de 2013 .

Atendimento de def ícit com pensões
especiais no âmbito do INSS, em face da
Superávit da Contrib uição para
implantação de sistemas específicos de
56.550.100,0 Financiamento da Seg uridade Socia l - contro le do pagamento dessas pensões, a
COFINS
partir do qual fo i possível a apuração de
diversas pensões que vinh am sendo pagas
como pensões previdenciárias.

Documentos Gerais
Solicitação de representação judicial e
extrajudicial da Exma. Sra. Presidenta da
República pela Advocacia-Geral da União
Ofício no 104/2016-SAJ

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

• DESPACHO DO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO SUBSTITUTO
E SECRETÁRIO-GERAL DE CONSULTORIA

INTERESSADA:
ASSUNTO:

SUBCHEFIA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS DA CASA CIVIL DA
PRESIDÊNCIA DA REPÚB1JCA
Solicitação de representaÇão judicial e extraj udicí~l.

1.
Trata-se do Oficio no 104/2016-SAJ, datado de 28 de março de 20!6, do
Excelentíssim'o Subchefe para Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República,
que encaminha, em anexo, soli'citação de representação judicial e extrajudicial da
Excelentíssima.Senhora Presidenta da República.
2.
Encaminh~-se, com urgência, cópia dos referidos oficios e solicitação para a
. Secretaria-Geral de Contencioso e para a Consultoria-Geral da União, para providências
imediatas e cabíveis, conforme as competências cio respectivo órgão de direção desta
Advocacia-Geral da União.

RQUE FARIA

.

\

A Sua Excelência o Senhor
JOSÉ EDUARDO MARTINS CARDOSO · ·
Advogado-Geral da União
Advocacia-Geral da União
Brasília (DF)

Assunto: Representação judicial e extrajudicial- Denúncia por Crime de Responsab.!!dade
n~ 1/2015

Senhor Advogado-Geral,
Com fundamento no art. 22 da Lei n~ 9.028, de 12 de ab~il de 1995, com a redação
que lhe foi conferida pela Medida Provisória n~ 2.216-37, de 31 de. agosto de. 2001, solícito a
.
Vossa Excelência representação ju~icial e extrajudicial por i.ptermédio dessa Advocacia-Geral da
União em razão da instauração, pela Presidência da Câmara dos Deputados, da Denúncia por
Crime de Responsabifidqde n2 1/2015, conforme Aviso n~ 4·, de 17 de março de 2016, do Primeiro
Secretário da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados.

.

2.
Esclareço, por oportuno, que a referida den(mcia, conforme despacho Cl.e aamissão
parcial da Presidênci'a da Câmara, cuida de ·apenas dois pontos: (i) a edição de seis ,decretos não
numerados nos meses de julho e agosto do ano passado, todos fundamentados no art. 38 da Lei n2
13.080, de 2 de janeiro de 2015 (Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2015) e no art. ~da Lei n2
13.115, de 20 de abril de 2015 (Lei Orçamentária Ar!.~al de 2015) e Úi) o inadimplemento
financeiro da União com o Banco do Brasil S.A. em virtude de atra.so no pagamento de
subvenções econômicas no âmbito do crédito rural, inadimplemento esse que não se caracteriza
como mútuo, financiamento ou operação de crédito para efeitos da Lei Complementar n2 101, de 4
de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
.

.

3.
Como é do conhecimento. de Vossa Excelência, os temas em referência já .foram
objeto de avaliação por essa Advocacia-Geral da União, que atestaram a legitimidade ·dos atos
praticados,~ em particular nas informayões prestadas pérante o Tribunal de Contas da União e ao
Congresso Nacional. Eis as razões por que os atos foram praticados em atea1dimento ao· interesse
público. Preenchidos, pois, no presente caso, todos os requisitos para a representação judicial e
extrajudicial por essa Advocacia-Geral.

--...

4.
defesa nos

Ao fim, afianço que não contratei advogado particular para-o patrocínio de minha
das ações em referência.

a~tos

Atenciosamente,

-. '
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Oficio n~ 104/20 16-SAJ
Em 28 de março de 2016

A Sua Excelência o Senhor
FERNANDO LUIZ ALBUQUERQUE fARIA
Advogado-Geral da União Substituto
Advocacia-Geral da União
Brasília

Assunto:

Solicit~-ção

de Representação Judicial e Extrajudicial.

Senhor Advogado-Geral,

I

Encaminho a Vossa Excelência solicitação de. representação j1~dicial e extr~judícial
da E~celentíssima Senhora Presidenta da Repúbfica, confonne anexo.
·
·

Atenciosamente,

I
J

~JORG

f~

00 ARAÚJO MESSIAS
Sub he e para Assuntos Jurídicos da
Casa i il da Presidência da República

NUP: 00025.000135/2016-62

r

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CON SU LTORIA-GERAL DA UNIÃO

PARECER n° 02/2016/NUAEX/CGU/AG U

NUP:

EMENTA ; REPRESENTAÇÃO .JUDICIAL EEXTRAJUDICIAL
DE
AGENTES
PÚBLICOS. POSSIBILIDADE !>EFESA DO
PRÓPRIO
ESTADO
BRASILEIRO.
CONDICIONANTES.
MÉRITO
J.Á
0
SUSTENTADO PELA
RÓPR!A
ADVOCAC~A-GERAL DA UNtt\.0
.
.POR
DIVERSAS VEZES, COM A1\i"Ár_,1SE DF:
LEGALIDADE E DE J'JRIDJCIDAOC DOS
FATOS ORA EXPOSTOS.

Exmo. Consultor-Geral da União:

Chegou-me à data de 4 de abril de 2016, através -da Chefia de Gabinete da
CGU/AGU requerimento formulado pela Exma. Presid~nta da República requerendo a
representação judicial c extrajudicial desta· AGU em face da Denúncia por Crime de
Responsabilidade n° l/20 15, em face de sua pessoa/cargo constando, do referido requerimento
declaração de que a requerente não faz uso de. Advogado particular, c que esla .ÀGU já, por
diversas vezes. fez a defesa dos referidos atos, a saber, edição de decretos referidos bem como
suposto inadimplemento finance iro da União com o Banco do Brasll S/A.
2. Em regime de prioridade solici tada para análise, passamos a analisar a -presente
questão no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro, em face do . Ofício !1° 104/20~ 6-SAJ,
encaminhado ao Exmo. Consuitor.-Geral da União através de Despacho do Exmo. Advog~do)
Geral da União substituto.
.
·
\\
.
.

\

\\

\ \·
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3. São os fatos, recomendando-se a prbnta autuação da presente documentação
pela Chefia de Gabinete da CGU/AGU.
,
·

ANÁLISE JURÍDICA:

4. Inicial.mente é bem dizer que a análise jurídica· a que se procederá r.ão tem
como destinatário exclusi vo . a Ex ma. Sra. Presidenta da República, senão quai squer agentes
públicos, pois, assim, a legislação, em geral, trata a matéria; todavia. com competência própria
para as infom1ações a serem prestadas pelos Presidentes da República.
5. Inicialmente, tenha-se a legislação própria dos deveres do Advogado:Geral da
União, enquanto Chefe da Advocacia-Geral da União.
6. Na Constituição Federal, bem assim dispõe o seu art. 131:
"A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou através
de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente,
cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre . sua
organização e funcionamento, as atividades de consulto.:ia e
assessoramento j urídico do Poder Executivo."

7. Ou seja, além da consultoria e do assessoramento jurídicos, prestados ao Poder
Executivo da União, as atividades de representação judicial e extrajudicial devem ser prestadas.
pela AGU, em nome da própria União, para todos os Poderes da República.
8. E, veja-se: essa atividade de representação judicial e ex rajudicial da União,
feita pela Advocacia-Geral da União, é toda regrada, com base na Consti uição Federal ,. em leis,
além de nonnas regulamentares, como as internas da própria AGU.

9. Nessa linha, a Lei Complementar n° 73, de 1993. ass1m dispõe sobre as
competências da Advocacia-Geral da União:

" A_rt.. '' ~ A ·Advocacia~Geral da União é a instituição
llnrao Judrcral e extraJudrcralmente.

querepresen~'
·\

.2

Parágrafo único. À Advocacia-Ge ral da União cabem as atividades de
consultoria e assessoramento jurídicos ao Poder Executivo, nos te1mos
desta Lei Complementar.
(_ ..)
Art. 4° - São atribuiÇões do Advogado-Geral da União:
I - dirigir a Advocacia-Geral da União, superintender· e coordenar
suas atividades e orientar-lhe a atuação: ·
( .. .)

V - apresentar as informações a serem prestadas pelo Presidente da
República, relativas a medidàs · impugnadoras de a"o ou omissão
presidencial
( ... )
§ 2° - O Advogado-Geral da União pode avocar qumsquer matérias
jurídicas de interesse desta, inclusive no que conceme a sua
rcpres.entação extrajudicial. "(grifo aposto) '

1O. Prosseguindo na normatização da atividade de representação judicial e
extrajudicial" da União feita pe.la Advocacia-Geral da União, tenham-se as di·s posições
regulamentares ditadas pelo Decreto n° 7.392, de 20 I 0:

º

"Art. 1 A Advocacia-Geral da União, cujo titular é o Advogado-Geral
da União, é . a instituição que representa a União, judicial e
ext~~udicialmente, be~ como suas autarquias e fundações , por meio da
Procuradoria-Geral·~·ederal.

§ lº À Advocacia-Geral da União cabem as atividades de consultoria e
assessoramento jurídicos ao Poder Executivo.

( ... )
Do Advogado-Geral da União .
Art. 36. São atríbuiçõe~ do Advogado-Geral da União, órgão ma1s
elevado de assessoramento jurídico do Poder Execu tivo:

(... )
XXV- avocar qua1squer matérias jurídicas de interesse da Un:ão,
Inclusive no que concerne a sua representaÇão ,extrajudicial."
ll. Nesse sentido, é bem dizer que o Advogado-Geral da União, ao representar a
União, representa o próprio Estado brasileiro. Nesse sentido, despicienda a diferenciação entre
Govemo e Estado, haja vista que, aquele, é um instrumento deste. Bem assim de fERRI;:IRA
FlLH0 1 ao atribuir, no Presidencialismo, a Chefia. tanto do Estado, quanto do Govemo,\ao
1

.

. .

\r/

FERREI~A FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 23ª Ed." ver. São Paulo: Saraiva, 1999,
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Presidente da República: ':Caracteriza-se, em segundo lugar, por conferir a chefia do Estado e a
do governo (do "Executivo") a um órgão unipessoal, a Presidência da República
12. _Também, com a clarividência de CARVALHO F1LH0 2, temos cristalina a
projeção dos atos praticados pelos agentes públicos ao próprio -Estado: "Não se pode abstrair do
agentes para a projeção da vo ntade do Estado." E, logo após, conclui: ··Agentes públicos são
todos aqueles qtJe, a qualquer título, executam uma função pública comô. prepostos do Estado ."
13. Ou s~ja , é pecar o. entendimento doutrinário gravem.ente ao não se encampar o
lúcido entendimento de que as figuras de Governo e Administração PúbiÍca, na verdade, são
emánações da figura do próprio Estado. Ou seja, a defesa do Estado brasileiro nãÇJ é algo eté:--eo,
senão a defesa, quer de atos diretamente, quer .de agentes públicos dos quais esses atos emanam,
no se.ntido de fazer, ao final, a defesa do próprio Estado br_asileiro.
14. Não entender tal cenário é pecar pelas próprias noções introdutórias da
do Estado brasileiro .

fig~1ra

a

'15. Isso porque o mister d~ representar judicial e extrajudkialm entc
União é
deferido- ao Advogado-Ge ral da União, como Chefe da Advocacia-Ge ral da União, com base em
vários dispositiv_o s constituci onais, l~gais e Fegimentais a permitirem, com a defesa dos atos dos
agentes públicos, a própria defesa do Estado brasileiro. ·

16: É bem dizer que, através do entendimento da teoria da imputação, temos que
os atos praticados pelos agentes públicos, dentro da juridicidadc (até por gozarem de presunção
de legitimidade) devém ser defendidos no âmbito da representação judicial ou extrajudicial a
• cargo da AGU.
17. Assim, a defesa dos atos praticados pelos agentes públicos, ·como já
assinalado, é a defesa do próprio Estado, com as características . próprias de presunção de
legitimidade dos atos administrativo s praticados pelos agentes públicos. De CARVALHO
FILH0 3, trazemos a caracterização dessa legitimidade dos atos administrativo s, editados que são
pelos agentes públicos, imputando, ao próprio Estado, a sua autoria.
"Os atos administrativo s, quando editados, trazem em si a presunção de.
legitimidade, ou seja, a presunção de que nasceram em cohfonnida.de
com as devidas normas legais, como · bem anota DiEZ.
Essa
carac~crística

não depende de lei expressa, mas dcflui da própria natureza
do ato ~dministrativo, como' ·ato emanado de agente integrante da
estrutura do Estado.
Vários são os fundamento~ dados a essa
característica.
O fundamento . precípuo, no entanto. reside r.a
1 CARVALH'o
FILHO, José dos Santos . Manual de direito
2013, p 18.
3
Op. Cit .. p 122.

a~ministrativo.
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circunstância de que se cuida de atos emanados de agef).t~s detentores de
parcelá do P~der Público, imbuídos, como é natural, do objetivo de
alcançar o interesse público que lhes compete proteger. Desse modo,
inconcebível seria admitir que não tivessem a aura de legitimidade,
permitindo-se que a todo momento sofressem algum entrave oposto por .
pessoas de interess~s contrários. Por esse motivo é que se há de supor
.
'
'
que presumivelmente estão .em conformidade com a lei ."

18. Também, decorrente da teoria da imputação. através da qual os atos praticados
pelos agentes públicos são atribuídos aos próprios entes públicos, a defesa de agentes púbiícos.
uma vez tendo-se analisado a juridicidade· do ato, é dever (e não ·escolha) da Advocacia-Geral da
União, submetendo-se, inclusive, a variadas responsabilizações er.n não a executando .. 19. Veja-se que a previsão de defesa dos próprios agentes públicos ençontra
guarida na própria ordem normativa, a ~aber, na Lei n° 9.028, de 1995, na medida em que. a·
censura a agentes públicos não se dá, enquanto aqueles exercem atividades próprias de set:
. '
cargo, ' às suas pessoas físicas, mas ao· própri9 ente a quem os atos por eles praticados ·são ·
imputados a saber:

"Art. 22. A Advocacia-Gera] da União e os seus órgãos vir.culados, nas
respectivas áreas de atuação, ficam autorizados a representar
judícialmênte os titulares e os mémbros dos Poderes da Repúbiica, das
Instituições Federais referidas no Título IV, Capítulo IV, da Constituição,
bem como os titulares dos Ministérios e demais órgãos da Pres}dência da
República, de autarquias e fundações públicas federais, e de cargos de
natureza especial, de direção ·e assessoramento superiores e daqueles
efetivos, inclusive promovendo ação penal privada ou representando
perante o Ministério .Público, .quando vítimas de crime, quanto a atos
praticados no exercício de suas atribuições constitucionais, legais ou
regulamentares, no interesse público, especialmente da. União) sua:
respectivas autarquias e fundações, ou das Instituições mencionadas,
.'
podendo, ainda, quanto aos mesmos atos, impetrar habeas corpus e
mandado de seguran.ça em defesa dos agentes públicos de que trata este
artigo." (Redação dada pela Medida .Provisória no. 2.2 !6-37,de· 3 ! de
agosto de 200 l).

.

·20. Corroborando esse ~ntendimenio sobre a relação do Estado com os <;gel\t~ . públicos, veja-se ensinamento de DI PIETRO: "Considerando que o Estad~ é pessoa jnrídica ~e ~
.

'

.\

que, como tal , não dispõe. de vo ntade própria, ele atua sempre por meio de pessoas físicas, a
.saber, os àgentes púb!icos. " 4

21. E, após expor as diversas ·teorias já surgidas para explicar a relação erée o
Estado e seus agentes, DI PIETRO apresenta aquela que, co ntemporaneamente, melhor define
aquele relacionamento, a saber, a teoria do órgão . E, sobre a· mesma, assim discorre :
"Pelá teoria do órgão, a pessoa jurídica manifesta a sua vontade por meio
dos órgãos, de tal modo que quando os agentes que. os compõem
manifestam a sua vontadv, é como se o próprio Estado o fizesse;
substitui -se a idéia de representação pela de imputação.
.
.
Enquanto a teoria da 'representação considera a existência da pessoa
jurídica e do representante como dois entes autônomos, a t oria do órgão
fundc .os dois elementos, para concluir que o órgão é parte integrante do
Estado.
( ... )
Vale dizer que existem limites. à teoria da imputabilidade ao Estado de
todas as atividades exercidas pelos órgãos públicos; para que se .
recon.,~eça essa imputabilidade, é necessário q\le o agente esteja investido
de poder jurídico, ou seja, de poder reconhecido pela 1ci ou CjUe. :!)elo
menos, tenha apar€ncia de poder jurídico , como ocorre ;10 caso da função
de fato. Fora dessas hipóteses, a atuação do órgão não é imputável ao
Estado .
,,
A teoria do órgão foi elaborada na Alemanha, por Otto Gierke,
merecendo grande aceitação pelos publicistas, como Michouyd. Jell inek,
Carr6de Malberg, D' Alessio, Cino Vitta, Renato Alessi , Santi Romano,
Marccllo Caetano, entre tantos outros ."

22. É bem ,dizer, que, da Doutrina, de há .muito se reconhece que a defesa do
agente público, após seu ato passar por um crivo de juridicidade, é a própria de,fesa do Ente
público.
23. Nesse sentido, também, de Luís Roberto BARROSO, em Parecer de sua lavra 5
enquanto Procurador do Estado do Rio de Janeiro, publicado na Revista da Procuradoria-Geral
do Estado qo Rio de Janeiro, no ano de 2007 :
"A submissão dos atos do Poder Público aos controles democráticos, · ·
inclusive e de instituições estatais autônomas, como o Ministér'o Público,
traduz importante conéretização do princípio republic~no. Como ,em
___________tu_d_o_
. . o mais na vida, porém, também aqui os excessos são
4

5

~!'l\-

,DI PIETRO, Maria Sylvia Zane ll a. 'Direito Administrativo. 27ª Ed. São Pa~lo: Atlas. 2014. pp 589-591.
\ \
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possibilidade real. Mais que isso, os fatos mencionados na Nota Técnica
já foram identificados pela doutrina, que tem sugerido, inclusive, ~anções
para o abuso no ajui:z;amento de· determinadas ações, como a
responsabilidade civil do Estado.
As consequências do emprego abusivo d.esses mecanismos de controle
são graves, pois a questão não repercute apenas sobre o agente, mas
também sobre a própria Administração.( ... )
~ssas constatações fáticas não são iPdiferentes nara o Direito; ouito ao
revés, elas interferem com bens jurídicos cons•itucio::alrnente .c.Jte · :;~àos
como, em particular, a eficiência administrativ3 .e a real'zgção ao
interesse público.( ... )
Não por acaso, a atuação da Procuradoria na defesa de servioores jé foi
adotada' em outros Estados da Federação, como Minas Gerais, Bat.,ia e
Mato Grosso. Há notícia, também, de que tramíta projeto de lei nesse
sentido na. Assembteia Legislativa do Estado de São Paulo. Igualmente,
no plano federal, a Lei n° 9.028/95 (alterada por diversas Medidas
Provisórias) atr!bui expressamente a função ora em debate à AdvocaciaGeral da União-AGU.(. .. )
De tudo o que se expôs, é pa.ssivel enunciar as seguintes conclusões
objetivas. A- A atribuição, ao Estado. da defesa de agentes públicos
acionados por força do exercício da função pública é ur11a opção po!:.ica.
legítima, que pode ser implementada pelo Leg:slativc e E,'ecutivo
estaduais."

o

24. E até no âmbito das Cortes de Contas. a ·exemplo do Parecer ahaixo, co Chefe
do Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas do Est~do de \.1in.as Gerais 6 • a defesa
do agente público; enquanto isso representa a própria defesa co Ente oúblico. é dever do~
Advogados Públicos, apontando, todavia, a necessária e prévia análise de juridicidade a ser >ei,o
pela Advocacia Pública, aindà que não em .um sentido de jufgamento definitivo, mas da própria
aparência do ato, com a presunção de legitimidade que tçKios os atos administrativos ·possueil':

/

"Para tanto, é imprescindível juízo de valo~ prévio pol parte da a~vocacia
pública, justamente para aferir se é de interesse público ? defesa dos
agentes públicos à luz do caso concreto e, assim, cumpri•· fielnv'nte a
missão constitucional de representar o Estado. Diz-se que tal jt:ízo de
valor prévio deve ser levado a efeito pela a~vocacia púbtica por no
mínimo dois motivos. O prime1ro é que o órgão ' possui ·capacidade
técnica para avaliar a legalidade dos atos. E o segundo é que. como
muitas vezes o agente acusado é jus~amente o dirigente .máximo do
órgão, seria um contrassenso que eíe mesmo fizesse a a,1ák:e ~
juridicidade em comento.

, \(\

;; Disponível ern: http://revista.tce.rng.qov.br/Conte nt/Uoload/Materia/2241.odf
\

_

E~identemente,

uma vez que o juízo de valor orévio não tem caráte:"
exauriente, a advocaci2 pública somente pode negat'-se a repres::n·1~
agentes públicos diante de ilicitudes constatáveis p'·ima {acie. Nos casos
dúbios, que se acham fora da zona de certeza positiva ou negativa,
obrigatória se faz a representação judicial ou ex·trajudicial da autoridade."

25. Assim, pois, a Advocacia-Geral da U:1ião. através da ~e-oria do órgão, em
considerando juridicamente defensável a prática do ato administrativo,. taz, t1a defesa rios atos
administrativos, a defesa dos próprios atos praticados. pelos agentes p'úbliccs.
r:, assi~ o
fazendo, faz a defesa do próprio Estado e da própria sociedade como· um todo, cumprindo. assim,
seu mister de Função Essencial à Justiça.
'

I

'

26. Pois· bem, no âmbito interno, a AGU tem normatização própria para a

representação judicial e extrajudicial de agentes públicos, no sentido de que essa defesa dos
agentes é a defesa do próprio Estado brasileiro, a saber. no âmbito judicial, a Portaria n° 4-08, de
2009: do Advogado-Geral da União; no âmbito extrajudicial, as Portarias n°s 1018,,dt: 2C 1O, do
Advogado-Gera] da União e a 13, de 2015, do ~onsultor-Geral da União.
27. Acerca da representação judicial, recortamos da Portaria n° 408. de 2009, ·do
Advogado-Geral da União, acerca dos condicionantes, reco•"tamos·
''Art. 3° A AÇJU e a PGF .poderão representar em jcízo, observadas suas
competências e o disposto nc art. 4°1 os agentps ')'.Jbl icos ~ segu.r
relacionados:
I - o Presidente dà Repúblíca:
II - o Vice-Presidente da República;

lli -os Membros dos Poderes Judiciário e Legislativo da TJnião;
IV - os Ministros de Estado;
V - os Membros do Ministério Público da Un~ão·
VI - os rytembros da Advocacia-Geral da Un1ão;
VII -os Membros da Procuradoria-Geral Federal,
VIII - os Membros da-Dei'ensoria Pública da União;

r·

\I

,

I~

8

IX - os titulares dos Órgãos da Presidência da Repúb!ica·
X - os titulares de autarquias e fundações federais;

XI - os titulares de cargos de natureza especial da Administração Federal;

Xll - os titulares de cargos em comissão de direção e asse soramento
superiores da Administração Federal;
XIII - os titulares de -cargos efetivos da Administração Federal;
XIV - os designados para a execução dos regimes especiais previstos na
Lei n° 6.024, de 13 de março de I 974, nos Decretos-Lei n°s 73, de 21 de
novembro de 1966, e 2.3-21, de 25 de fevereiro de 1"987;

XV - os militares das Forças Am1adas ·e os i11te2:rantes qo ó:--gão de
segurança do Gabinete de Segurança Institucional da Pr ~sic1€-'1c 1 a da
Repú.blica, quando em decorrência do cumprimen o ele dever
çonstituc\onal, legal ou regulamentar, respondere•n a :Pq~1é· ·ao ooiicia~
ou a pr()cesso judicial;
XVI - os policiais. militares mobilizados para operações da Força
Nacional de Segurança; e
XVII - os ex-titulares dos cargo:; e t't:nções referidos nos in.cisos
anteriores.
( ... )
Art. 4° Os pedidos de representação se~ão dirigidos:
( ... )

§

~o

A decisão quanto à representação judicial d.o agente púhlico deve
conter, no mínimo, o exame expresso dos seguintes ponto-s:

I- enquadramento funcional do agente público nas situações prev:stas no
ati . 22 da ~ei n° 9.028, de 1995;
Il - natureza estritamente funcional do ato

III - existência de
.
I
do;
Impugna

í~teresse

:mpugn~do·

público na defesa da legitimiaade do a~c (--:

\.
I.

IV - existência ou não de prévia manifestação de órgão, da AGU ou da.

9

.

'

,.

.

PC.l-F" responsável pela consultoria e assessoramento da <>uta··qu!a ou
fundação pública federal sobre 0 ato impugnado;
V - consonância ou não do ato impugnado com a orientação jt;rídica
definida pelo Advogado-Geral da União, pelo Procurador-Geral cedetal
ou pelo órgão de execução da AGU ot: da PGF· e

VI - narrativa sobre o mérito e pronunciamento sobre o a endirt'ento sos
princípios que norteiam a" Administração Pública.
( ... )
Art. 5° O agente que solicitar a re.presentação de que trata esta Portaria
deverá fornecer ao órg~o jurídico competente todos os documentos e
informações necessários à defesa, bem como a indicação ée testemunhas,

quando necessário, tais como:
I - nome completo e qualificação do requerente
· cargo ou função ocupada;

indica~Cao,

sobretúdo, s

II - descrição pormenorizada dos fatos:

Jii - citação da legislação constitucional e infraconstirucionaL íncl)..lsíve
atos regulamentares e administrativos, explicitar:do as at::-ibuiçÇ>es ·d~ sue.
função e o i_nteresse público envolvido:

. IV - justificativa do ato ou fato relevante à defesa do interesse público;
V - indicação de outros processos, judiciais cu aami:.istr.at vos. ou
inquéritos que mantenham relação com a. questão debatida;
V i - cópias reprográficas de todos os· documentos que fuJdamenta!Y' o•'
,
provam as alegações;
VH - cópias reprográficas integrais do processo
corr.espondente;

O'l

ào inc"érito

vur - indicação de eventuais testemunhas, com respectivas resídêr.cias; e
IX - indicação de meio eletrônico, endereço e telefone para contato.
( ... )

/

,/

Art. 6° Não cabe a representação judicial do agente público quan&~ se
observar:
.\

.

\"lO

I - não terem sido os atos praticados no estrito exercício daS-atribuições
constitucionais, legais ou regulamentares;
'
II - não ter havido a prévia análise do órgão de consulto:·ia
e
assessorame!1tO jurídico competente .. nas hipótes~s em que a leg;slacão
I
assim o exige;

III - ter sido o ato impugnado praticado em dissonância con- a orie-ntação,
se existente, do órgão de consultoria e assessoramento jUi-ídico
competente," que ~enha apontado expressamen-~e ·;:: :nconstitucio:·:aliàad-::
ou ilegalidade do ato, salvo se possui outro fundame:',o rríc.ico
razoável e legítimo;·
IV- incompatibilidade com o :nteresse pl.:tlico

PO

caso concreto;

V - conduta com abuso ou desvio de podeí, ilegalidat~e~ i ·nvo~:aac~e ou
imoralidade administrativa, especialmente se ccmpro"\ados e
reconhecidos administrativamente por órgão de auditoria ou correic&o:
VI -que a autoria, materialidade ou responsabíl·idade do requerente tenl--:a
feito coisa julgada na esfera cível ou penal;
. VII - ter sido levado a juízo po.- requerimento da União, ~utarqu!a ou
fundação pública federal, inclusive por fõrça de mtervenção d'e terceiros
ou }itisconsórcio necessário;
VIII - que se trata de pedido <.le rçpresentação, corr~o pàrte aJtora, em
ações de indenizações por danos materiais ou -:noraiS. em T)roveito
próprio do requerente;
IX -não ter o requerimento atendído·os
art. 4°; ou

req~isitos

mír.in'os

~xig;dos 'J"":J

X - o patrocínio concomitante por advogado privado. _,
28. Já, no âmbito extrajudicial, perante o Tribunal de Comas ela União, assim
recortamos da defesa de agentes públicos perante aquela Corte de Contas, novamente, na defesa
do próprio ato praticado em consonância com a ordem jurídica, e, assim, represer.tando o própriif

Estado bras iIe iro, isw posto na Portaria n' I O16, de 2 OI O, do Advogado-Geral da UP ião:

\"

~

"Art. l 0 A representação e a defesa extrajudicial da União e dos órgãos e
entidades da Administração Federal junto ao Tribunal de Con~as da
União serão efetuadas nos termos desta Portaria.
( ... )
A.rt. 5° A Consultoria-Geral da União da Advocacia-Geral da União, por
intermédio
do·
Departamento
de
Assur tos
Extrajudiciais
(DEAEX/CGU/AGU), é o órgão responsável por exercer a representação
e a · defesa extrajudicial da União e dos órgãos e entida~es da
Administração Federal perante o Tnbunal de Contas da União; C?rn base
·nas deliberações do CI-TCU.
( .. . )
Art .. 7° Ao DEAEXiCGU/ AGU caberá:
I - Requisitar junto aos órgãos c entidades da Ad:nir-·stnção 'C'edera.' os
elementos de fato e de d1reito necessários ao Gesem!)enho de s:Jas
atividades;
II -- Atuar nos processos declarados de icteresse da lJrt.ião ·mediante a
realização de audiências, elaboração de petições, recurso~, sustentações
orais, memoriais e demais peças processuais pertinentes;
Ill - Convocar representantes da área técnica e jurídica dos órgãos e ·
entidades diretamente relacionadas com o objeto do processo, para
subsidiar sua atuação; e
IV - Nos casos de urgência, devidamente justificada, adotar as •nedidas.
julgadas cabíveis para defender os interesses. da Unif.o. devendo
submetê-las ao CJ-TCU, n_a primeira reunião s bsequente.
( ...)
Art. 8° A atuação da Advocacia-Geral da União, .1os p:ocess~s
declarados de interesse da União, não dispensa os agentes p ~1r l iros de
prestarem as informações solicitadas p lo .Tribuna l c.e Centas oa Uniàc.
diretamente àquele Órgão e no prazo assinalado.
( ... )
Art. 9° A defesa dos gestores pela Advocacia-Geral da União, junto ao
Trib~nal·. de Contas da União, dar-se-á rnedian e solic;taçãv ·do
interessado dirigida ao DEAEX/CGU/AGU.

~fi'

.
§ I 0 A solicitação deverá vir acompanhada obrigatoriamente
de pare ·r
jurídico da respectiva unidade da Advocacia-Geral da União, ates 11do,
conclusivamente, que:
.
t
.

'2

I ~ os atos foram praticados pelo gestor no exercício de suas atribuições
constitucionais, legais,· ou regulamentares, nc interesse público,
especialmente da União e de suas entidades da.administração indireta: e ·
Il - os atos foram praticados em observância dos princípios elencados no
~aput do art. 37 da Constituiçãó.

§ 2° O DEAEX/CGU/AGU pronuncia;-se-á a respeito co pecl;do r:o
prazo
de dez dias, contado do recebimento do reoueri'Tierto .
.

.

§ 3° Caso o DEAEX/CGU/AGU manifeste-se ~elo :nderer:ment() do
pedido caberá recurso, no prazo de cinco dias, ao C:::msul~or-Geral da
União, ·que terá dez dias para decidir. <•

29. Por fim, relativamente às· demais atuações extraj~1~icíai -, que não perante o
Tribunal de Contas da União, assim destacamos da Portaria n:_) 13, de 20 1.5, do Consultor-Geral
da União, novamente, 'no mesmo sentido, quer em nome da União, quer em nome rio oróprío
agente público, visando à defesa dos atos administrativos oraticados po:- aqueies, e, assim.
representando o próprio Estado Brasileiro:
"Art. 2° A representação extrajudicial da União, na ualidaáe de pessoa
jurídica de direito público interno, ou de algum de seus órgãos será
objeto de decisão do Cónsultor-Gera! da U.1ião. · :JUe ooservará as
seguintes diretrizes:
I

I .:_os princípios da legalidade, impessoalidade, .·~·lO:ralidac!e, publicidade
" e di ciência, sem prejuízo de outros princ,pios e garantias aplicá .'eis·
H - funcionamento ha'Jmônico dos Poderes;
IH - defesa do erário federal;
IV- circunstâncias do caso concreto;
V - relevância da controvérsia; e
VI- càpacidade de multiplicação.

( ... )
Art. 3° A representação. extrajudiciai de agentes pí.blicos ~omente /
ocorrerá a pedido do interessado e ·desde que o ato comissivo r:)if
omiSStvo a ele imputado tenha sido · praticado no e.:erc1c o de s~as
atribui_ções constitucionais, legais ou regulamenta. es, na defesa \do
interesse público, especialmente da Umão, suas respectivas autarqu{i~ ~

~
!3

I

fundações, ou das Instituições mencionadas no art. 22 d? Lei :: 0 9.028, de
1995.
Parágrafo único. O pedido de representação ex~rajudicial pode ser
fom1Ulado antes ou durante o transcurso de processo judicial.
Art. 4° A CGU poderá representar extrqj_udicia1mente, observadas suas
competências e o_disposto no arr 5°, os agent~s públicos relacionados a
segmr:

I- o Presidente da República;
Il --o Vice-Presidente da República;
III-:- os Membros dos Poderes Judiciário e Legislativo da União;
IV- os Ministros de Estado;
V -os Membros do Ministério Público da União;
VI~ os Membros da Advocacia-Geral da União;
VII- os Membros da Procuradoria-Gera l Federal;
VIII- os Membros da Defensoria Pública-da União;
IX- os titulares do~ Órgãos da Presidência da Repúb:;ca;
X- os titulares de cargos Eie natureza especial da Admi •·.:s~raç~0
Direta·,

•.

Feri~

e'
'
XI - os titulares de cargos em comissão de direção e asses"oramento
superiores da Administração Federal Direta;
XII- os titulares de cargos efetivos da Administração Federal Direta;
XIU - os militares das Forças Armadas e os integrantes do órgão de
· 'segurança do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da
República, quando, em decorrência ao cumpnmemo 'e dever
..constitucional, legal ou regulamentar, responderem . a procedimento
extrajudicial;
XIV - os polícia'is militare~ mobilizados para operações 'da Força
Nacional de Segurança; e
XV - os ex-titulares dos cargos ou funções referidos nos inc,sos
anteriores, quando o ato comissivo OJ..i omiss:vo ~mputado tenha .sido
praticado no exercício do cargo ou ft:mção .

( ... )
Art.
( ...)

so· O

/

.

§ 1° Na hipótese dos incisos I, II, IV e IX do capu! deste artigo, o
de

j

pedido de representação extrajuc icial será enca!:'inhado :

( .
p~ido
~
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representação extrajudicial será encar::1ínhado ao Consul,Jr-Gerê 1 0a
União . [rectil!S, art. 4°]
( ...)
Art. 6° O pedido de ·r~presentação extrajudicial deverá conter wdos os
documentos e informações necessários à defesa, tais como:
I

I - nome completo e qualificação do agoote público, indicando,
sobretudo, o cargo ou a função ocupada;
II -descrição pormenorizada dos fatos;
III - citação da legislação constitucional e infraconstitucionaL inclusive
atos
regulamentares e administrativos, exp!icit<;lndo as atribuições de sua
função e o intere~se público envolvido;
IV _:.justificativa do ato ou fato relevante à defesa do intere se púb~iccV -- indicação de outros processos, judiciais ou aJmi:"list,..a•·vo<;, 0u
inquéritos que mantenham relayão COiYl a questão debati-ja:
VI - cópiâs reprográficas de todos os documentos .qt e fundar.,en:aT '.)U
provam as alegações;
VII - cópias reprográficas integrais do processo ou co inquerito
correspondente;·
VIII - indicação de eventuais testemunhas, com endereços completos e
meios para contato; e
IX - indicação de meio eletrônico, endereço completo e telefones para
contato.
( ...)

o

'

Art. 7° A decisão sobre a assunção da representação ext!"aiudicial
compete às
autoridades indicadas nos inc.isos do caput do artigo '5°.
§ Jo Na hipótese dos ipcisos I, íi, IV c IX do cap ' · do. "l.l~ 4°. 'de .
Ministros do
Supremo Tribunal FederaL dos Presidentes da Câmara dos Deputados e
do Senado Federal,
do Procurador-Geral da Repúblic~ c do D~fcnsor-Gera' da ~Jnião, o
. Consultor-Geral da União proporá ao Advogado-Geral da União o
/ encaminhamento a ser dado ao pedido de :·epresentação extrajudicial.
§ 2° A manifestação jurídica que St.bsídiará a decisão de que trata o/
caput deste artigo deve conter, no mí,nimo, o cxa·mc expresso dç,$
seguintes pontos:
·
·
1
I- enquadramento funcional do agente publico nas situações preví~as\!"lo
art. 22 da Lei n~ 9.028, de ! 995;

f

-1,
I
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II -· natureza estritam~nte funcional do atO i mp~gnado;
Ili - existência· de interess€ público na defesa da legitimidade do ato
impugnado;
IV - existência ou não de prévia manifestação da unidade de consultoria
e
assessoramento jurídico competente do órgão sobre o ato impugnado;
v. - consonância ou não do ato impugnado com orientação jurídica
'definida pelo Advogado-Geral da Un1ão ou pela umçiade àe consultoria e
assessoramento jurídico competente; e
VI ·- narrativa sobre o mérito e pronunciamento sobre o atendimento aos
princípios que norteiam a A.dministração Pú~iica .
(. .. )
.Art. 8° Não cabe a representação extrajudicial do agente público quando
se observar:
I - não terem sido os atos praticados no estrito exercício ~as atribt.:içôes
constitucionais, legais ou regu1amentares;
II .:._ não t~r havido a prévia análise do órgão de consultori?- e
assessoramento jurídico com petente, nas hipóteses em que a legislação
assim o exige;
ter sido o ~to impugnado pratic<ldo em dissonânc:.<l com . a
orientação, se existente, do órgão· de consultor:a e · assessorarrento
jurídico competente, que tenha apontado exp:-essarr e.-tte 1:1.
inconstituc'ionali,dade oü ilegalidade do ato, salvo S"' possuir outro
fundamento jurídico razoável e legítimo;
IV - incompatibilidade com o interesse público no caso concretc-:
V- conduta com ábuso ou desvio. de poder, ilegalidade, improbidade ou
imoralidade administrativa, especialmente se comprovados e
reconhecidos administrativamente por órgão de auditoria ou correição;
VI- que a àutoria, materiaJidade ou responsabi!idade do requeren•ê ten~a
feito coisajulgada na esfera cível ou. penal;
VII -ter sido o ato impugnado levado a juízo por requerimen.o da Cniào .
autarquia ou fundação pública federal, inclusive por força de intervenção.
de terceiros ou litisconsórcio nec~ssário;
IX - que os átos praticados são .objeto de sindicância ou processo
administrativo disciplinar;
X -não ter o requerimento atendido os requisito' mínimos exigidos pelo
art. 6°, mesmo após diligência do órgão de cor,suhoria e assessoramento
jurídico competente; ou
XI -o patrocírüo concomitante por advogado privado. ·•
I

m--

/

'·
,.

30. Assim, pois, pre)iminarrnente, podemos tecer as seguintes co:1c~usões:

.

\(

\

\

• l6

.

I

a)
Quaisquer agentes púb)icos podem
ser representados judir:ia!
ou
e:-çtrajudicia:lmente pela Advocacia..:Geral da União, cabendo a análi<>e da normatização interna da
AGU a respei~o do caso concreto, posto, essa representação, visar à defesa dos próprios < os
administrativos/jud iciais/legislativos por eles praticados (isso po!"que os agentes de c:•aJso·Jer
Poderes podem solicitar tal representação), e, assim, do próprio Estado brasilei··o;
b)
Jndependentemente disso, a representação que a AGU faz pode ser em 11orre d~
· própria União, diretamente~ no âmbito extrajudicial, de acordo com os requisitos trazidos no art.
2° .da Portaria no 13, de 2015, do Consultor-Geral da União;
c)
Sem prejuízo disso, ao Exmo. Advogado-Geral da Uni~o, compete "apresentar .as
informações a serem prestadas pelo Presidente 'da Reyública, relativas a medidas impugnadoras
de ato ou omissão presidencial", de acordo com o contido no inciso V do. art. 4° ~a L:::i
Complementar n° 73, de 1993 .

31 . No mérito, é bem dizer que esta Advocacia-Gera' da Ünião, por diversas
vezes, já analisou a matéria relativamen te aos atos da Exma. Presidenta da República
relativamente ao fluxo de recursos entre o Tesouro Nacional e instituições financeiras
públicas e outros fatos conexos, bem como, inclusive, jã presto 1 informações ~!ira órgãos
externos à AGU, como o Mini~tério Público FederaF, em proced!mentG preoaratório. ainda
em trâ~ite, a saber, do que se trará a argumentação já, então, exarada peí2 AG ~~ at.ravé~·
de seu Titular máximo, o Exmo. Advogado-Geral da União.
32. Acerca do sistema de prestação de contas e t'esponsabilização do ?residen:e da
República, até por consectário do regime próprio de responsabilização do Presiçente da
República, também quanto à fiscalização contábi l, fin~nceira e orçamemária, di<;pos a
Constituição Federal, desta feita no seu art. 71, sobre um regime p1óprio para as contas do
Presidente da República, a saber:

"O controle externo, a cargo do Congresso Na.ciomll, será exercido Cort' o
auxil·io do Tribunal de Contas da União, ao' qual compçte:
I

I~

apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presiâente da República,
mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias. açontar de seu recebimento;
li - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por
dinheiros, bens e vai'Ores públicos da adrnin,istração direta c indireta,
incluídas as fundações c socied~des lnstitoidas e mantidas oclo ?odcr
Público ~ederal, ~ as contas daqueles qu~ ~c rem ca_usa a. ~c.rda, cxtra:vin/
ou outra megulanda~e de que resulte prejt.ilzo ao era~ 10 puol!co" . . (
.

.

.

.

.

\
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Noticia de Fato n. 1.00..000.007144/2015 -26. em peça subscrita pe!o Exmo. Advogado-Gera d?. l.Yríão e P.\:ro
Exmo . Consultor-Geral da União substituto, da qual tiraremos muitos excertos daqu' para frene, no oresetlte
Parecer.

,..,

33. Dessa maneira, é o Congresso Nacional, e não D Tribunal de Contas d~ União,
que julga as contas presidenciais, diferentemente dos dem~is agentes públicos, por mais
. relevantes que sejam suas funções. Assim já dBixou assentado.o Supremo Tr~b~.;na! Federal
quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalida de n° 3715:
"4. No âmbito das competências institucionais ·do Jribunal de Contas, o
Supremo Tribunal Federal tem reconhecido ·a clara distinção entre : 1) a
competência para apreciar e emitir parecer prévio sobre as. "0~1tas
~prestadas anualmente pelo Chefe do Poder Executivo, especificada no
art. 71, inciso l, CF 188; 2) e a· competência para julgar as contas dos
demais administradores e responsáveis, definida no art. 71, inciso 11,
CF/88 Precedentes. 5. Na segunda hipótese, o exercício da competên~ia
de julgamento pelo Tribunal de Contas não fica subo:-dínado ao crivo)
posterior do Poder Legislativo. "

34. Nessa mesma linha, em diversas oportunidades, o Supremo Tribu'1a: Federal
deixou assentado que, mesmo eventuais contas de gestão do Cl,lefe do Poder Executivo devem
ser levadas ao julgamento do Poder Legislativo, e não do Tribunal de Contas. Dentie f'ssas, no
julgamento do Agravo Regimental no Recurso Ex traordinário n° 47: .506, a saber:
''Cabe ào Tribunal de Contas, simples órgão opina~ivo, a aDreciação,
mediante parecer prévio, das contas -prestadas pelo Che:e do Poder
Executivo. A competência para julgá-las fica a cargo do Poder
Legislativo. 4. Precedentes."

o

3~. Ademais, presumir solidariedade em julgamento de atos que não têm na lei ou

no acordo d.e vontades a sua origem é atacar os mais comezinhos ensinamentos do Direito. Civil
sobíe solidariedade passiva. A propósito, assim o disposto no an. 265 do Código Civit brasileiro:
"A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontáde das partes."

36. Os · tópicos anteriores demonstraram que não é >Jossívei vislumbrar a
.
.
materialidade criminal dos fatos e atos praticados em razão da organização das finapças pubLcas
nos exercícios financeiros de 20 14 e· anteriores, de modo que não ná qualouer ;nôício je
caracterização dos tipos pe~ais dos artigos 359-A e 359-C (crimes contra as fnanças pú...,!:ca~ e
do artigo 299 (crime contra a fé -púb lica), tod os do Código Penai Brasileiro.
\ \

\\
I

J
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37. Os núcleos dos tipos penais dos artigos 359-A e 359-C (cri·nes contra as
finanças públicas), do Código Penal, são, respectivamente: "ordenar", "autorizar" ou "realizar"
operação de crédito, interno ou externo, sem prévia autorização legislativa· e "ordenar''· o-:.:
"autorizar" a inscrição em restos a pagar, de despesa que não tenha sido previamente ernpen..'-lac.a
ou que exceda limite estabelecido em lei.
38 . Essas condutas descritas pelos núcleos dos tipos penais dependem ·do dolo do
agente, corno elemento de culpabilidade imprescindível para a caracterização dos crirné<S.
39. Ocon-e qu~, bem vistas as coisas, não há como se negar que, ao longo dos
exercícios financeiros dos anos de 2011 a 2014, período do anterior mandato presidencial de
quatro anos, o Tribunal de Contas da União, dé fon-na constante e reiterada, aprovou as contas
anua.is prestadas pela Presidê!)cia da República, atestando a regularidad~.legal e constitucional'da
gestão financeira, contábil e orçamentária do Poder Executivo Federal (veja-se, por exernpto, os
referentes aos exercícios de 2012 e 2013: Acórdão n° 1338/2014 -TCU -Plenário, Processo TC
005.956/201 4-5; Acórdão No 1274/2013 -TCU -Plenário, Processo no TC 006.617/2013 -1).

40. Portanto, ainda que o Tribunal de Conta venh.a 8 decidir, j?.. no D~ese"l~e a::1o
de 2015, que certos atos de gestão financeira, praticados em •odos os exercícios anteriores,
devem ser con-igidos em razão de não se adequarem à nova percepção daquele .tribt:nal a respeito
dó que deva ser uma boa e. regular gestão, já não se poderá apagar o fato inconteste de que, em
todos os anos anteriores, todos os atos de gestão foram cons1derados legais e constitucionais, o
que pressupõe.que os agentes públicos envolvidos, especialmente a Presidenta da Repú0:ica,
agiram plenamente· conscientes de que seus atos estavam respaldados pcia Constituição, pela le!,
e pela jurisprudência do Tribunal de Contas da União.

41. É impossível, portanto, considerar, agora de forma retroativa, que poderia
haver, por parte dos gestores das finanças públicas, qualquer noção a respeito da suposta .
ilTegularidade de suas cor~dutas. Todos os atos, como explicado, sempre estive:-am respaldados
pelo então vigente _e.ntendirnento do TCU. Nesse sentido, não se pode olvidar qt.:e os l:l.os
emanados do Tribuna[ de Contas da União, no exercício de sua competência constitucional rle
controle externo das contas do Presidente da República, têm o poder de direcionar toda~ atuação
da Administração Pública Federal no sentido do· atendimento das diretrizes contidas em seus
· relatórios. São atos que, inegavelmente, · geram expectativas nos gestores púb!ícos cuanto à
legalidade e legitimidade de sua atuação.
.
. . /d
42 . .N esse contexto, não se po d e trnputar
aos gestores pu"bl"1cos .a prat1ca;
.as
condutas dolosas descritas artigos 359-A e 359-C (crimes contra as finanças púhl:ca1), do
Código Penal.

\\.

I
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43. Eventuais mudanç;:l.s de posicionamento do TCU, no ano de 2015. r.ão poc.em
retroagir para imputar condutas criminosas aos gestores das finança~ .públicas nos exercícios de
2011 a 2014 . É patente a ausência do dolo como elemento de cu!pab'lidade necessário à
configuração dos crimes contra as finanças púqlicas.
44. Ainda, é bem dizer que os tàtos de um mandato presidencial não podem afetar
ao o~Jtro, relativamente à autonomia de éada mandato, incl~sive em caso de reeleição. Isso é
corroborado pelo fàto de .que, ao atl;lal mandato, o próprio Tribunal de Contas da Uniãó não
exarou parecer sobre as contas da Exma. Pre~identa da Repúbhc·a.
45. Essa é a interpretação constitucional que vem sendo defendida por irEportant;'ts
teóri cos do Direito Constitucional brasileiro. É o caso. por exemplo, do ,Professor Carlos Ayres
Britto, ex-Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eie:wral, que' trate-:
do tema em recente estudo, amplamente divulgado:
I •

'

.

c

"O necessário pressuposto do mandato fluente cuidando-se e c:-=rr.es ·de
respoúsabilidade do p~esidente da Repúb ica
.
Já me aproximando do fecho deste breve estudo, ajuízo que 0 mandato
para cujo desempenho· se presta o citado compromisso é o conquistado
em detennináda e leiÇão. Eleição específica seguíaa de diplomaçãQ.
posse e exercício também especificas. ''\inaa qt.e ma.ldato. obtido por
uma segunda vez. mas a significar apenas o seguinte: ·o cargo de
presidente é o mesmo; não o mandam. Vale dizer: para o primeiro
mandato do presidente da República. já houve uma anterior ·ei'eicão, uma.
anterior diplomação, uma anterior posse, um anterior exeicício. l 'm
precedente exercício que não se intercala com o riovo (pelo com ·ár!o. se
intervala), porque mandato novo é exercício que se abre na;·a uma
autônoma prova de fidelidade govemamenta~ à Constituição. -A.Jtônoma
prova. a partir de um compromisso virginalmente novo que se presta
perante uma detenninada composição do Congresso '1'\acior.al. Não
perante outra composição numérica ou subjetiva. Não -:.J:n compromisso
fmmal , reitere-se, a se somar ao anterior para iàzer cos dois 11andat s
uma coisa só. Pelo que mandato presidencial vencido se·11 aberturii r
julgamento de crime de responsabilidade é, sozinh'o ou por si mesmo,
página virada. Não assim, por ev1dente, quantp a eventua} cometim"nto /
de infrações de outra natureza jurídica ainda não prescritas, em espe,cz(
as infrações penais comuns, as de caráte• eieitoral, as s;\uadas no. âmrc~o
dever constitucional da prestação-de contas e da lei de improbidr,-le
administrativa. Cada qual dessas diferenciadas infrações a de·\atil.ar
processo e julgamento sob forrrlato jurídico inco.nfundível com a\}Leie
\

o

?o
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concebido pela Constituição para os cnmes de responsabilidade do
presidente da República" 8

46. Igual entendimento é-nos dado por Lênio Streck9 :

"O que é um .mandato'? A Constituição dá várias pistas. Por a!os de seu
mandato, o mandatário presidencial não node ser respcnsabi lizado
enquanto este --o mandato- persistir (artigo 86. 0arágrafo 4"\. An qie 'i
na Constituição_ o mandato será de quatro anos. Se ele D<,.1de ser
renovado, . contínua sendo de ... Quatro anos. Não é de oi•o anos.
Consequentemente _ de onde se pode tirar que os a!os é'- prir1ci:o
mandato transcendem e alcançam o segundo')
As regras de interpretação - sobre as quais não existe uma taxonomia apontam para algumas questões básicas: quando se trata de Direito PenaL
não pode haver analogia in moiam par/em. E quando está em _jogo a coisa
mais sagrada da democracia --que é a vontade do povo
tamb~m nao e
podem fazer pan-herrrieneutismos. a . partir de analogia: e/ou
interpretações e~tensivas .. Parece-me que qualquer i nerpreta<;no scn~~Jr~ ·
deverá ser in duhio pro populo. In duhio pro vo!'ltade popt~lar. foi o povG
que conferiu um novo mandara. Um mandato termina. Outro começa. Ha .
pósse. Não há um dia de vacância. Autoridades present~s. O mánd<itário
eleito promete cumprir a Constituição. Fo::se un1a me:a continuidade.
· porq uc fazer toda a ci;JUrtllnela cerimonial, com gélstos desnecess~río -?
Parece-me elementar.: urna coisa é o primeiro ma;1dato: 6urra. é o
segundo. A Cor.Jstituíção n·ão poce ser I ida ccintr .ela mcs·11a. Se a OP\'ào
.foi pelo Pi·esidencialis!no - gostemos ou não - essu OiJÇào acarreta
compromissos e sérios ônus políticós. 1 ·ào dp pura pensar er.1 ti·-a; o
mandatário porque .. está indo mal ".
A preservação da vontade popular- para o bem e :Jara o mal -~a p~dra
de toque que deve servir para dar sentido a e' emuais 'aguezas ou
qmbiguidades decorrentes de "gaps de sentido·'. como _ por exempio. a
discussão acerca da palavra ··mandato'' ou "estar no e"\ercício" OLi. aiu.la
·-se o segundo mandato é ou não uma continuidaçle do or~meiro ... Cr·mo
ficaria. por exemplo_ se houvesse um direito de reeleição se:n lunile de
número de mandatos') No quarto mandato poderia haver irnpeochnu:nl de 1
problemas oco1Tidos no primeiro 0 E 2 vontade da malta nesse perír.d/.
todo de nada vaJe? 0 skeplrOill dn interpretação está 110 :'1 iigo da Cf !~~
diz "todo poder emana do ·po~'o ·'. Por i so, temos de ir ·o máxim~ phra

o

1
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respeitar essa manifestação . Nem que isso seja contra o próprio povo.
que. por vezes. vota rnal. E terá de aprender a votâr me hor. Assim se faz
a democracia e não com recurso. aos tribunais.
Penso qúe. quando se discute a possibilidade de impeuc/Íment da figur<J
de um(a) Presidente de um país com mais de ::wo milhões de pess?a.'>. nàc,
se pode nem pensar· em lançar mão de conceitos de :)·rei <o
Administrativo como ~=con tinuidade admirüstratív?.. ou co~1ceitos
d.icionarizados acerca dos sentidos da.s palavras. De\·eri<:> ser o cor,trário.
como tenho repetido : devemos parti r da Constituiçc?.n. e :~â0 c· clir i•o
·que está abaixo desta. Po!· issó que o locu\· de s ntido está 10 Es· ,•do
Democrático. cujo cerne é a vontade de povo nas \.lrnas . C. hro l1Ue o
respeito a alguns limites semânricos também são irnpottantes. com
o sentido daI palavra ·'mandato". o artigo 77 da cr n8.o dis,ingtlt' se ()
.
mandato é novó ou decorrente de re leição. O artigo 78 ~não distingue
·'posse nova·' de --posse deconente de reeleição". E o ·arrigo 82 fala
apenas que o mandaro será de 4 anos . Simples assim. O sentido das
palavras sempre ajuda. pois não 0 ·
Em resumo: t8çamos uma interpretação conforme a Constituição c niio·a
interpretação da Constituição confon:n~ lei ordínári2, ·

47 . Além desses argumentos, como já anotado, já consoiidados pelos
entendimentos já exaraqos da AGU, também a AGU, no mérito, já exarou onras diversas
/
manifestações jurídicas no sentido de entender pela legalidade e constitudona!idade dos
p rocedimentos acima, em relação à Exm~. Sra. residenta da República, do L~ue, n? presente
Parecer, vem justamente naJin.ha do já esposado por esta AGU.
·
48 . Nesse sentido, é bem dizer que esta Advocacia-Geral da Un:ão. "0 Parecer
ASMG/CGU/AGU/01/2015 , de lavra do Consultor-Gera! da União e devidamente aprovado pelo
Advogado-Gera! da União,. já entendeu que o adiantamento de recursos pela CAIXA não
constitui operação de crédito.
49 . Ainda, através do Parecer PGFN/C;\FIN° 359/2015, a
Fazenda Nacional concluiu:

Procur~doria-Gera!

da

"Ante o e;xposto, o parecer é no sentido de que os pagamer.tos àe
subvenções econômicas realizadas pela União ao Bt TDES e mesmo ao
Banco do Brasil -S/A, ainda que feitos com atraso não caracterizao/
operação de crédito tal como definida no inciso IH do art. 29 da iei
I
Complementar n ° I OI , de 2. 000"
\
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50. Pór fim,' também a Procuradorja-Geral da Fazenda Nacional já se mar..ífestou
sobre o atendimento dos requisitos a ensejar a representação extrajudicial dos agentes públicos
objeto de Acórdão do TCU sobre a matéria, que trata dos fatos trazidos no referido .Acórdão n°
825, de 2015 . A saber de seu Parecer PGFNICAF!N° 68712015. onde, após a análise dos fa~os
levantados relativos àquele Acórdão da Corte de Contas, assim concluiu ·
"Ant'e o exposto, conclui-se, para ·o fiP' de que tra~a ·o ~rt. ~ 0 • $ 3°, do
Decreto n° 7. 153, de 201 O, e o art. 9~ , § 1° da' Portaria AGU '1° 1016, de
201 O, que as condutas t_:notivadoras de convocação dos requerer.~es a Sê
justificarem perante o Tróunal de Contas da,Un.ão foram pr<lticêdas no
exercício de suas atribuições constitucionai s, legais ou regula nentares e
que, nos termos explicitados neste parecer. as referidas condutas não
afrontaram de fom1a flagrante os ·princípios el encados no art 37 da
Constituiç?o Federal."

5 I. Logo, também peJo posicionamento da Advocacia-Gemi da União, os gestores
formam· seu convencimento sobre as matérias postas à consulta daquele Órgão jurfdtco, r>o caso.
a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, parte integrante· da AGu na forma da Lei
Complementar n° 73, de 1993 .
52. Nesse sentido, a segurança jurídica deve ser preservada, co11!o beP" posto
lições de Di Pietro como princípio de um Estado Demo'cr.ático de Direito 10 :

na~

"O princípio se justifica pelo fato de se'" comum, na esfera adrt"imstr2-tiva,

haver mudança de interpretação de detelmi'1adas normas lega1s, c0m a
consequente mudança de orientação, em caráter norrna~ivo, afetando
situações já reconhecidas e consolidadas na vigência de ojentac;.i k
anterior. Essa possibilidade de mudança d~ orien.:ação ·é irev>áveL
porém gera insegurança jur{díca, pois os interessados nunca s2bem
quando a sua situação será passível de contes·açã" pe:a mópr!a
Administração Pública. Daí a regra que veda a aplicação rerroati va."

53. Não outro o entendimento de Moreira Neto, que chega a inscu~p:r o prindpio
da segurança jurídica como princípio .flmdamenta] do Direito Administrativo. l)e sua pena 11 :

"Parte-se da dupla vocação do Direito: a de proporcionar seguranca aos/
membros de uma sociedade em suas relações externas e internas e a df
nelas fazer imperar a. justiça. Por um lado. a segurarça se Prrz.íza nó
. .
(
\
'•

\

"\

DI PIETRO, Maria Syl via .Zanella. Direito Administrativo. 27ª Ed., São Paulo: At1as. 20!4. ·C 8ó .
'.
. 11 MO~EIRA NETO. Diogo de Fiqueiredo. Curso de Direito Administrativo. lSª Ed. R•o oe ja ,ei··o: <'o•er·<;e. 2009, Pt\
83-84 .
10

instintÓ, a partir da necessidád~ básica de. todo sér viv'o de preservar as
condições de
existência, dela se derivando. a paz, como si tuação ideal de convivêr.cia
civilizada entre indivíduos e grupos· de qualquer natureza e dimensão. e,
nela, a segurança jurídica, como resuitado proporcionado pela existência
e pela prática de instituições que garantam previsibilidad e no emprego do
poder."

54. Interessante o conceito trazido por Inocêncio Mártires CoeH10, A.O sentido de .
que novas interpretações jurídicas equivalem a um novo ordenamento jurídico, o q,u'e é.
inclusive, um limite ao que denomina de mutações normativas decorrentes das mudanças de
interpretação jurídica, e não somynte no âmbito do Dire.ito Constituciona l. A propósito 12 :

'

I

"Assentadas essas premissas, é de ter presente também como probkma
de ordem geral e não apenas da experiência constitucional. çm particular,
a questão da legitimidade das 'TIUtações normativas, ·na medida em que,
por exemplo, assim como no terreno da linguística a. atribe:ção de ncvos
significados a uma palavra equivale à criação de palavras ·.-1ovas, tam1Jé1
no âmbito do Direito novas leituras de um. texto veiho ir1piicarn a C"iação
de outras ordenações de conduta, dada a substancial disti11ção entre text'o
e norma, hoje tranquilament e aceita.
Por isso é que todos os juristas, e não apenas os intérpretes/apl icadores d~
Constituição, quando anaiisam os processos infom1aís de criação do
direito por via interpretativa, a<:!ve~em , à partida. que uma co•sa são a::.
leituras que, mesmo novas, ainda se mantenham no espectro dos
significados aceitáveis de um texto jurídico, e, outra, bem distinta, sáo aS
criações subreptícias de novos preceitos, mediante interpretações aue .
ultrapassam o sentido literal possível dos enunciados jurídicos e acabam
por transformar os seus intérpretes em iegisladores sem mandato.{ ... )·

Levadas a tais extremos, ou aceitas . sem ma ·o r cuidado peJa lei do
menor esforç~ -afinid, todos sabem que novas interpretações~ assim
como as chamadas recepções são iormas abreviadas de críaç9o dó
direito( ... )" (grifo aposto)"
/

/

/

I
12
MENDES. Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Martires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet.
Constitucional. 4ª Ed., São Pauid: Saraiva. 2009. PP 154,135.
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55 . Ressalte-se, somente, ao finaL que, o próprio Congres o 11aciona' rmc.:P :1ão
julgou as referidas contas presidenciais, tend~ h~vido, tão-somente, um parecer do -.!'ribunai de
Contas da União.
56. Ademais, como já exposto, a solidariedade não pode ser presumida, tanto no
âmbito civiL como no penal.
57. Da doutrina civilística, Tepedino e outros assim tecem considerações sobre o
caráter excepcional da solidariedade passiva no âmbito civil 13 :

"A solidariedade tem caráter excepcíonal e origem puramente técnica,.
por isto não se admite fora da lei ou do contrato. Não se presume poraue
constitui exceção ao princ{pio concursus partes fuint, dever:ao, por isto.
vir expressamente pactuado.( ... ), A regra, na teoria ge al das obriga);ões,
é a de que o 'liame obrigacional se reparte em tamas relações autônomas
quantos forem os credores ou · devedores. O af;::stamerto desta regra.
portanto, somente ocorrerá por imposição legai ou por conv~nçãc das
partes, di.stinguindo-se assim as duas esp~cies de so:l ;àariec:ad": ega 1 e
convenciona.l. ''

5~.

Assim também a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a
matéria, dentre outros, no julgamento do Recurso Especial n° 239.539:
·'Ausente ressalva de que os réus foram condenados solícariamente,• e
considerando q1,1e a solidariedade não se presume, mas decorre da lei e da
l
vontade . das partes. a sentença condenatória reclama interpre~ação
consoante o pedido formulado na ação. "

59. Nã,o diferente é o entendimento no âmbito do Direito Penal a medida em que.
para que se caracterize eventual autoria mediata em concurso de pessoas, é necP-ssário 'e::ific&r
se a suposta ação do autor mediato resultou de determinadas condições. Nes e sentido, Cape2:
eletica as situações das quais seria possível caracterizar a a-utori~ mediata. Bem ass;rr 1 ~:
I
· ·' A autoria mediata pode resultar de :
a)
Ausência de capacidade penal da pessoa da qua! o autor mediato
serve. Exemplo: induzir um inimputável $:1 praticar crime:
13
TEPED!NO, Gustavo e outros. Cód.igo Civil interpFetado conformE! a Constituição da Republica.
Renovar: 2004, pp 544-545.

1"

~

Rio de jal'lelm.

CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal : parte geral. 12ª ed. São Paulo. Saraiva: 20Ó8, p 345 .
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b) Provocação de erro de tipo escu~áveL Exemplo: o autor mcdiato induz
o agente a matar um inocente, fazendo-Q crer que estava em legítima
defesa;
c) Obediência hierárquica. O autor da ordem sabe que e. ta é ilegal, mas
se aproveita do desconhecimento de seu subordinado •
d) Coação moral irresistível. Se a coação for física, haverá autoria
imediata, desaparecendo a conduta do ·coato."
_}

I

I .

60. Ora, não resta mmunamente dernonstrado, do alegado na rcpres~ntação,
quaisquer dàs situ·a ções acima comà eventual carâ.cterizadora de autoria mcdiata por parte da
Presidenta da República, não se podendo, pois, presumir tal .condição, .essaltando-se que o
contido nos ítens 105 a J08 supra, também já foram obj.eto de Informações desta AGU, em peça
laborada pelo Exmo. Advogado-Geral da União c pelo Exmo. Consultor-Geral da União
substituto, em procedimento preparatório, já referido neste Parecer, ao Ministério Público
Federal.
61. Ademais, no âmbito penal, não é aceita no direito-brasileiro ,'l rcsponsabil:dadc
penal objetiva.· A 's~ber, também de Capez 1\ ainda, no sentido de que compete ao acusador o
ônus de demonstrar a ocorrência do fato, seu nexo causal com o resultado c o do!o ou culpa, do
agente, dentre outros requisitos, bem' como não se pode responder por terceiro i10 âmbito pcnél':
"Responsabilidade penal objetiva: c inadmissíve; sn'-,·o a hipótese da
aclio libera in causa. Haverá responsabilidade obietiv2 sen-qre que o
agente for éonsiderado culpado, sem a compiOvação ae ter agido corn
dolo ou culpa ou sem o preenchimento dos requisitos da culpabilidade.
apenas por ter causado o resultado.
À luz do princípio do estado de inocência (CF, art. 5°, L VU . cabe ao
acusador o ônus de demonstnr a ocorrência do fato, seu nexo causal com
o resultado natura!ístico (quando houver), ter c agente concorrido con
dolo ou culpa e, finalmente, sua capacidade de entender o . caréter
.criminoso do fato e .orientar-se de acordo com esse entendimento, a
possibilidade de conhecimento · do irúusw e a exigibilidade de uma
I
.
conduta. diversa diante das circunstâncias concretas. A qt.em acusa
impõe-se o ônus de provar (CPP, art. 156) A presunção que existe em
Direito Penal é a da inocência (CF, art. 5°, LVII: "ninguém sfirá
considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença p~nal
condenatória"). "

'"

- - - - - - - - - - - -·--·-ts Op cit.. pp 332-333.
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62 . Claro, tais condições previstas no §2° do art. 13 do Código Penal também
· devem .ser cabalmente provadas, haja vista que; também, a omissão não se presume~ _,
63. Por isso, conclui-se, ta~bém, que esta AGU, em diversa_s manifestações
anteriores, já exarou entendimento pela legalidad€ e jurídicidade dos fatos acima postos, não
'
tendo havido trânsito judicial em julgado tampouco o julgamento
defin itivo das contas
presidenciais em 'sentido contrário do que acima a AGU já sustentou, repita-se, por diversas
vezes.

·.

64. Ao final, a propósito, tra~emos notícia publi'cada no sítio eletrônico desta
Instituição para esclarecer toda a socíedade brasileira, pa;a que, isto sim, com esse t:po ée
escíarecímentos, esta Instituição demonstre o respeito e a confiança do público em geral 16 :
"A Advocacia-Geral da União (AGU) defende até hoje os ex~presidentes
Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva por atos
realizados enquanto ocupavam 9 cargo. Ao todo, os dois foram
representados judiciàl e extrajudicialmente pela instituição_ em quase 200
ações: 108 de FHC e 90 de Lula.
Os processos envolvem ações populares e civis por supofta improbid2de
administrativa, além de' representações e liminares por cor.ta de, -atos
praticados durante os oito anos de ma...'ldatos dos dois ex-presidentes. 'A
presidenta Dilma Roussefftambém é defendida em 99 ações, a maiOria
delas ajuizada recentemente para questionar a npmeação do ex-presidente .
Lula para a chefia da Casa Civil.
f

O advogado-geral da União substituto, Fernando Albuquerque. ex~jca
que a defesa da Advocacià-Geral busca fornecer segura1ça j 1rídica à
atuação das aUtoridades. "A'representação judicial pela AGU não é urna
prerrogativa da pessoa ou do agente público federal, mas do cargo ou
função pública que ele ocupa, e se destina a mostrar a legitimidade éos
atos que foram pratícados no exercício de suas atribu~ções co.1stitucionais
e legai's, em façe de sua presunção de legalidade e de observância do
interesse público", esclarece .

..

Diversds casos em que os ex-presidentes foram . representad;;>S
judicialmente pela AGU têm origem em atos de grande repercussã_s(. A
· privatização das empresas de telecomunicação, por exemplo, motivfu 28
ações populares contra FHC. Todas estão encerradas e
h~~U'-'e
nenhuma decisão contrária aos atos do ex-presidente.

nfO

- -- - - -- -- -- -- -- - - - - - - 16

I

Disponível em: htto://www.aqu.qov.br/oagetcont ent/detailíid conteúdo/395183
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A publ_icidade governamental e suposta campanha eleitoral antecipada
foram os principais motivos que levaram à abertura de processo.s contra
Lula. Um desses casos foi a ação popular analisada pela sa Vara Feóeral
do Distrito Fede~al, julgada improcedente.
Legislação.·

I\ representação judi~ial c extrajudicial ,da União pela AGU está ptevista
1
!}O artigo 131 da Constituição Federal. já a re!Jreseihação juéicial de
agentes públicos pela Advocacia-Geral está fundamentada no artigo- 22 ·
da Lei n° 9.028/95, norma que define as atribuições institucionais da
AGU.
Segundo o dispositivo, não so os presidentes c ex-presidentes da·
República, mas também titulares e ex-titulares do três poderes ·e
servidores 1 públicos po·dein ser defendidos judicialmente pela AGU
quando algum ato. deles, no exer~ítio dos cargos, for questionado na
Justiça. Os critérios que autorizam a atuação da advocacia pública nos
processo? estão disciplinados pela Portaria 408/2009 da AGU.
I

'

Para ser r~pres~ntado pela AGU, o agente público precisa atender a dois
' requisitos: a natureza estritamente funcional dos atos praticados e a
configuração de interesse público na defesa da kgitimidade de tais atos.''

...

65 . E a atuação devida da AGU na defesa tanto de atos adrf!iPistre:ivos quanto dos
próprios agentes púbiicos não é nenhuma novidade no dever da AGb. Vejam-se. ,ambérn,
números publicados pela p:-qpria AGU, dos idos de 2013, relativamente ~ defesa de diversos
agentes públicos, qualquer que seja o níyel hierárquico dos mesmos 17 :.
I

'·Ministros, secretários executivos, delegados federais,. defensores
públicos, magistrados e militares. Estes são exeJTlplos de autúridades,
servidores públicos efetivos e ocupantes de cargos ·comissionados
amparados pela defesa da Advocacia-Geral da União (AGU) err. 568
processos j~1diciais ajuizados desde J 9~9. A confirmação da legalidade
dos seus atos assegura a execução de políticas públicas centradas na
tomada de decisão. técnica dos gestores.

I

.Presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Nattjrais
Renováveis (Ibama) ~ntre ·aneíro de 2003· e maio de 2007, ~a~cus·
17

Disponível ern: http://www .agu .qov .br/paqe/contept/deta il!id conteudo/238691
I
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Barroso Barros afirma que o respaldo jurídico da AGU o deixou seguro
· para di rigir a autarquia. Ele foi alvo de ação do Ministério Público
Federal, em razão do licenciamento ambiental de obras de integração da
bacia do rio São Francisco. A AGU conseguiu, no Tribuna! Regional
Federa! da 18 Região, demonstrar a improcedência da proposta. "Eu :-ne
. senti protegido para adotar um embasamento legal e técnico no ·
cumprimento de minhas funções como agente público", avaliou o ex presidente do Ibama.
r

Outro caso envolveu um servidor do Ibama que aprovou os estudos
ambientais relacionados ao licenciamento da obra da usina hidrelétrica de
Belo Monte, no Pará. Os advogado§ públicos comprovaram a
irhprocedência da ação, que foi rejeitada sem apreciação do méríto_.
Noutro campo de atuação, a AGU defendeu duas servidoras do Instituto
Nacional de Estudos c Pesquisas Edticacionais Anísio Teixeira. Elas
foram denunciadas pelo Ministério Público Federal por ocultar fatos que
comprovariam uma provável fragilidade do Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) de 201 I:.. A Advocacia-Gerai conseguiu afastar a acusação
na Justiça Federal do Ceará, inocentando as especiatisfas de qLalquer
irregularidade.'
Os advogado~ da União estão autorizados a impetrar Hàbeas Corpus e
M :1dados de Scg"Nrança em favor dos age.,tes púb 1icos, c ta:t1bé"Yl f)A.
casos em que a AGU vai à Justiça c nome dos servidores em acões ae
calúnia e difamação, por exemplo. "A defesa rca1izada pela Advocú~Í?
Geral da União dá segurança ao agente público na tomada de decisões
em nome do Estado e também no cumprimento' de suas .obrigações".
esclarece Izabel Vinchon, Subpro.curadora-GeraJ da União.
A mesma atuação ocorre nas autarquias e fundações públicas fedcra:s. "A
defesa dos _agentes, por a,tos ~raticado$ no interesse pú"biico âu(ante o
exercício do cargo, proporciona segurança jurídica para os gestores e .
para sociedade", afirma Antonio Roberto Basso, Subprocurador-Ge~al
Federal.
'
Amparo

/

/
A representação judicial dos agentes públicos e,?tá : revist2 no artigo(22
da rei no 9.028/1995. Segundo a norrná. a atuação C:a AGU pr~ssupõe
que a autoridade tenh(:) praticado c aw qucstíonadr na JtJdta i no
exercício regular de suas atribuições cons ituc!onais. egm~ (cu
1

.\

I
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regulamentares, no interesse público, especialmente da União.
/

A Medida Provisória (MP) n° 2.216-37, de agosto 9e 2001, ainl'ia deu
nova redação ao artigo, ampliando a atuação da advocacia pública pC~ra,
inclusive, promover ações penais privadas ou rep.esent.ação perante o
Ministério Público quando o age.nte público for vitima de crir..e.
Os critérios que autorizam a representação judícia~ dos agentes púbi :cos
estão elencad.O? na Portaria n° 408/2009 da. AGU. A unidade da
Advocacia-Gera:! que atua no estado ou região jurfcica onde a ação foi
ajuizada ou no órgão, fundação OJ autarquia na qu.ai o ato do r.gent" ...
público está vinculado deve ser acionada, por solicitação ou em
cumprimento à Lei n° 9.028/95.
· Além de seguir as diretrizes da Portaria, as unidades buscam aperfeiçoar
o monitoramento das ações. A Procuradoria-Regional da União da P
Região (PRU 1) editou, neste ano, uma Ordem de Serviço centralizando o
acompanhamento dos processos na Coordenação .de Ações Estratégr·ças
da unidade que atua em 47 ações somente em Brasíl ia, com abrangência
· desde Q.ueixa-Críme a Mandado de Segurança, Haceas· Co:-pus. Açao
·Civil de Improbidade Administrativa e Ações \opulares.
"O acompanhamento dos processos de . epresen ~acZ.c .; ud ici8l ·e
autoridades por meio da Coordenação d~ Ações Es.ra•ég:cas. e n..:::> <e
forma pulverizada, como até então era realizada, víabi!iz2 uma atuação
diferenciada e especializada, que repercute tanto, na elaboração de
defesas mais di~ientes, como também, para fins de consolidação de
dados e relatórios", justifica José Roberto Machado Farias, Pr.ocuradorChefe da PRUl.

.

A Subprocuradora-Geral
da União e o Procurador-Regio11a! da União da
.
! 8 Região atuam no âmbito da Procurado·ia-Geral da União ( GU). O
Subprocurador-Geral Federal atua na Procuradoria-G~ral Federal (PGF)
PGÜ e PGF são órgãos da AGU."

. 66. Assim, pois, tem-se a defesa dç próprio Estado brasileiro, observada, C Í'·F
a i r /.
préviajuridicidade, a cargo de análise desta AGU.
.

.

1

.
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CONCLUSÕES:

67. Assim, conclui-se, ao final, de todo o expos.to, nc!adawente de
entendimentos já firmados por esta AGU efil manifestações ju. ídicas pretéritas, no âmbit'3
do consultivo e de assessoramento jurídicos e da representação extrajudic~.al:

;

t.

A)
A deliberação de representar extrajudicialmente a Exma . Sra. Presidenta da
República compete ão Exmo. Sr. Advogado-Geral da União, em questão a ser
· encaminhada pelo Exmo. Sr. Consultor-Geré:ti da União;
B)
Quaisquer agentes · públicos podel1)
ser representados judicial .ou
e:Xtrajudicialmenfe pela Advocae::ia-Geral da União, cabendo a ar.á!ise da noimatização
interna da AGU a respeito do caso concreto, posto, essa representação, visar à defesa dos
próprios àtos administrativos/júdiciais/Jegislativos por eles praticados (isso porque os
agentes de quai squer Poderes podem solicitar tal representação, observados os ,requisitos
postos nãs nonnas internas desta'AGU), e, .assim; do próprio Estado brasileiro:C)
Independentemente disso, a representação que a AGU faz pode ser em norne da
própria União, diretamente, no âmbito extrajudicial, de acordo com os fequis1tos lraíc'os
no art. 2° da Portaria n° 13, de 2015, do Consultor-Geral da União. ó· s·er ad"'S os
' requisitos postos nas normas intemas desta,AGU:
. D)
Sem prejuízo' disso, ao Exmo. Advogado-Geral da Ur.ião, compete "ao,.esenta'· as
informações a serem prestadas pelo Presidente da República, relatiuas ·a r,1edidas
impugnadoras de ato ou omissão presíde.ncial", de acm·do com o comido. no inciso '' do
art. 4° da Lei Complementar n° 73, de 1993.
E)
Esta AGU; em diversas manifestações anterio!'es, j.<1.. exarou entendimento. pela
legalidade e juridicidade dos fatos acima postos, não tendo havido rrâns-ito.jud;c·a; err:
julgado tampouco o julgamento definitivo das cont?S presídenciai<: em sentido ·contrário
do que
acima a AGU jã sustentou,. repita-se, por dí'l"ersas v~zes, :azão pela quál a
.
representação extràjudicíal já foi exercida pelos fatos supra. tanto perante o Jribunat de
Contas da União, quanto perante o Ministério Público Federal, haj'a vista dem'onstração
de fatos praticados na conformidade das atribuições do cargo. e, assírn. da própria
Instituição do Estado brasileiro.
f

À consideração superior. ·
/J
t~

Brasília, 04 de abril de 2016.
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ADVOCACIA-GE RAL DA UNIÃO
CONSULTORIA -GERAL DA UNIÃO
DESPACHO DO CONSULTOR~GERAL DA UNIÃO N° 0-'012016

PROCESSO:
ORIGEM: Oficio n° 104/2016-SA.J, Casa Civil da Presidência da República
ASSUNTO: Denúncia por Crime de Responsabilidad_e n°. Ol/20 15
.

'
I.
Aprovo o Par.ecer no 002/20 16íNUAEX/CGU/AGU , na forma do art. 12, inciso 1!! do Decreto no .
7.392, de 13 de dezembro de 20 IO, combinado com o art . 22 da Lei n° 9.028, de 12 de abril de !995.
(
. 2.
Nà. forma do at1 . 7°, . § 1°. da Portaria CGU n° 13, de 24 de junho de 20' 5, ~ubme,o este
entendimento ao Ex mo. Sr. Advogado-Geral da União.
Brasília, 4 de abril de 20.16.
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Documentos Gerais
Deferimento da solicitação de representação
judicial e extrajudicial da Presidenta da
República pela Advocacia-Geral da União

Nota Técnica n. 00067/20 16/GAB/SGCT/ AGU
PROCESSO n°: 00692.002919/2016-62
INTERESSADO: Presidente da República
PROCEDÊNCIA: Advogado-Geral da União Substituto

Senhor Secretário-Adjunto de Contencioso,

Cuida-se de Ofício n° I 04/20 16-SAJ, de 28.03.16, pelo qual a
Subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil encaminha ao AdvogadoGeral da União Substituto "solicitação de representação judicial e

extrajudicial da Excelentissima Senhora Presidenta da República", em
razão da instauração, pelo Presidente da Câmara dos Deputados, da
denúncia por crime de responsabilidade no 1/2015 (Aviso n° 4, de 17.03.16,
do Primeiro Secretário da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados).
2.

Por despacho, o Advogado-Geral da União Substituto envia tal

solicitação à Secretaria-Geral de Contencioso e à Consultoria-Geral da
União "para providências imediatas e cabíveis, conforme as competências

do respectivo órgão de direção desta Advocacia-Geral da União".

3.

Consta do documento enviado pela Presidente da República ao

Advogado-Geral:
··
[o} despacho de admissão parcial da Presidência da
Câmara. cuida de apenas dois pontos: (i) a ediçc7o de seis
decretos não numerados nos meses de julho e agosto do ano
passado. todos fundamentados no art. JR da Lei n. IJ.(JRO. de 2
dejaneiro de 2015 (Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2015) e
no art. 4° da Lei n " 13.115. de 20 de abril de 2015 (Lei
Orçamentária Anual de 201 5) e (i i) o inadimplemento

financeiro da Uniüo com o Banco do Brasil S.A. em virtude de
atraso no pagamento de subvenções econômicas no âmbito do
crédito rural. inadimplememo esse que nâo se caracteriza como
mútuo. financiamento ou operação de crédito para efeitos da
Lei Complementar nu JOJ. de -1 de maio de 2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal).··

4.

Diz, ainda, a Presidente da República, que não contratou

advogado particular para o patrocínio de sua defesa nos autos da
mencionada ação .
'•

'

'·

I•

...~·

,

5.

Na espécie, a defesa da Presidente da República é de

competência do Advogado-Geral da União- que tem o papel de assessorar
juridicamente a Presidente da República, quando de atos praticados no
exercício de sua função -, conforme autoriza a Constituição Federal (art.
131 ). Confira-se:
"Art. 131. A Advocacia-Geral da Uniâo é a instituição que.
diretamente ou através de órgão vinculado. representa a Uniâo.
judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe. nos lermos da lei
complementar que dispuser sobre sua organizaçâo e
funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento
jurídico do Poder Executivo". § I o - ''A Advocacia-Geral da
Uniâo tem por chefe o Advogado-Geral da Uniâo . de livre
nomeação pelo Presidente da República dentre cidadâos
maiores de trinta e cinco anos. de notável saber jurídico e
reputaçào ilibada" (grifas apostos, como os subsequentes).

6.

Na mesma linha, dispõe a Lei Complementar n° 73 /93, em seu

artigo 4°, acerca das atribuições do Advogado-Geral em relação ao
Presidente da República:

·~

.~ I

"Art. 4° - São atribuições do Advogado-Geral da Uniâo: IJ despachar com o Presidente da República: V - apresentar as
informações a serem prestadas pelo Presidente da República.
relativas a medidas impugnadoras de ato ou omissào
presidencial: VII - assessorar o Presidente da República em
assuntos de natureza jurídica. elaborando pareceres e estudos
ou propondo normas. medidas e diretrizes: VIl 1 - assistir o
Presidente da República no controle interno da legalidade dos

Sccrctaria-Cn.:ral de Conh:ncio:-:.u

atos da Administração: IX- sugerir ao Presidente da R epú~lica
medidas de caráterjurídico reclamadas pelo interesse público ..

7.

.

•'

. . . ..
'

Por outro lado, a Lei n° 9.028/95 , no artigo 22, autoriza a

defesa das autoridades públicas, inclusive do Presidente da República, no
tocante aos atos praticados em decon·ência do exercício das suas
atribuições constitucionais e legais, conforme se observa do dispositivo
abaixo:

"!

"A rt. 22. A Advocacia-Geral da Uniâo e os seus ô1gãos
vinculados. nas re::,pectivas áreas de atuaçâo. ficam autorizados
a representar judicialmente os titulares e os membros dos
Poderes da República. das Instituições Federais rej"eridas
no Título I V. Capítulo IV. da Constituição. bem como os
titulares dos Ministérios e demais órgãos da Presidência da
República. de autarquias e .fúndações públicas federais. e de
cargos de natureza especial. de direção e assessoramento
superiores e daqueles efetivos. inclusive promovendo açào
penal privada ou representando perante o 1\:finistério Público.
quando vítimas de crime. quanto a atos praticados no exercício
de suas atribuições constitucionais. legais ou regulamentares.
no interesse público. especialmente da Uniào. suas respectivas
autarquias e .fúndações. ou das lnstiluiçôes mencionadas.
podendo. ainda. quanto aos mesmos atos. impetrar habeas
corpus e mandado de segurança em defesa dos agentes públicos
de. que trata este artigo.,.

'

8.

Nesse sentido, a Portaria no 408/2009 do Advogado-Geral da

União regulamenta a defesa dessas autoridades, quando em juízo,
" Art. 3° A AGU e a PGF poderão representar em JUI ZO .
observadas suas competências e o disposto no art. 4°, os agentes
públicos a seguir relacionados : I - o Presidente da República ...

. .. ..
~

9.

Também a MP n° 2.143 -31 /2001, autoriza que os autos

praticados estejam condicionados a dois requisitos:
~·

a) a natureza

estritamente funcional dos atos praticados, e b) que os atos tenham sido

praticados no exercicio de suas atribuições constitucionais, legais ou

.,

regulamentares, no interesse público, especialmente da Un ião, suas
respectivas autarquias e fundações, ou das Instituições mencionadas.
1O.

No caso concreto, a questão relativa ao exame do interesse

público e à legalidade dos mencionados atos praticados pela Presidente da
República já foi objeto de análise pela Consultoria-Geral da União, em
sede do PARECER n.

02/2016/NUAEX/CGU /AGU, no qual entendeu

pela defesa dos mesmos atos no âmbito do Tribunal de Contas da União e
•·'

do Ministério Público Federal (manifestação esta aprovada pelo Consultor-

'·

Geral da União), assim consignando:
"31. No mérito. é bem dizer que esta Advocacia-Geral da
União. por diversas vezes. já analisou a matéria relativamente
aos atos da Exma. Presidenta da República relativamente uo
fluxo de recursos entre o Tesouro Nacional e Instituições
financeiras públicas e outros fótos conexos. bem como.
inclusive. já prestou infórmações para órgàos externos à AGU.
como o Ministério Público FederalW. em procedimento
preparatório. ainda em trâmite. a saber. do que se trará a
argumentação já. então. exarada pela AGU. através de seu
Titular máximo. o Exmo. Advogado-Geral da Uniào ..
;.

11.

::

'

Na oportunidade, aquele órgão de direção supenor da

Advocacia-Geral assim concluiu :

·~

"E) Esta AGU. em diversas mantfestações anterioresjá exarou
entendimento pela legalidade e juridicidade dos fá!os acima
postos. nào tendo havido trânsito judicial em julgado tampouco
o julgamento definitivo das confas presidenciais em sentido
contrário do que acima a AGU já sus!entou. repita-se. por
diversas vezes. razào pela qual a representação extrajudicialjâ
fói exercida pelos fátos supra. tanto perante o Tribuno/ de
Contas da União quanto perante o Ministério Público Federal.
haja vista demonstraçc7o de fatos praticados na confórmidade
das atribuições do cargo. e. assim. da própria fn.Ytituiçào do
Estado brasileiro· ·

12.
,~

No tocante à representação judicial no âmbito do Supremo

Tribunal Federal, observa-se que os referidos decretos foram sim expedidos
em decorrência da ocupação do cargo de Presidente da República. Assim,

.,·.

i,.

ultrapassadas a análise quanto à legalidade e ao interesse público, não
restam óbices quanto à atuação do Advogado-Gera l da União perante a
'

•

Corte Excelsa, em eventuais questionamento s judiciais que possam surgir
l

durante o curso do processo de impeachment.
13.

·.·

De tal so1ie, são as razões que submeto à consideração

superior, encaminhando o presente dossiê ao Advogado-Gera l Substituto.
Respeitosament e,

-==.....,.
..=~ ·
Luís Hernani Osório Rangel
Advogado da União
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Despacho n°

/2016

Aprovo a Nota Técnica n° 00067/2016/GAB/SGCT/AGU. exarada pela
Secretaria-Geral de Contencioso.
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Brasília, 04 de abril de 2016.

DESPACHO DO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

REFERÊNCIA: Processo no 00688.000273/2016-48

1.
Aprovo, nos termos do Despacho do Consultor-Geral da União n° 040/2016, o Parecer n°
002/2016/NUAEX/CGU/AGU.
2.

Encaminhe-se a presente manifestação da Advocacia-Geral da União à Casa

Civil.

Em 4 de abril de 2016

JOSÉ EDUARDO CARDOZO

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante
o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 00688000273201648 e da chave de acesso Odb861ff

Documento assinado eletronicamente por JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO, de acordo com os
normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código
6956190 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): JOSE
EDUARDO MARTINS CARDOZO. Data e Hora: 04-04-2016 14:41. Número de Série: 10186. Emissor:
Autoridade Certificadora da Presidencia da Republica v4.
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APRESENTAÇÃO

A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou por meio de
órgão vinculado, representa a União, suas autarquias e fundações públicas, judicial
e extrajudicialmente, cabendo-lhe, ainda, as atividades de consultoria e assessorarnento jurídico do Poder Executivo.
A Advocacia-Geral da União (AGU) e a Procuradoria-Geral Federal (PGF)
também são legalmente autorizadas a representar judicial e extrajudicialmente
os integrantes dos Poderes da República quando demandados em juízo em
razão de atos praticados no interesse público, no exercício de suas atribuiçôes.
Nesta cartilha, os agentes públicos federais encontrarão informações sobre como
requerer a representação judicial e extrajudicial pela AGU e quais são os requisitos
necessários a essa representação, quando acionados por atos funcionais regulares,
em atendimento ao interesse público, evitando-se os ônus da contratação de
advogado particular.
Dessa forma, o agente público terá maior segurança para a prática regular de
seus atos funcionais, pois na eventual hipótese de ser demandado pessoalmente,
poderá contar com o auxilio da AGU.

Representação de Agentes Públicos pda Advocacia-Geral da lJniiio - AG LI

I.
1•

DA REPRESENTAÇÃO JUDICIAL
·-·

i

FUNDAMENTO

no exercício de suas atribuições constitucionais, legais ou regulamentares, no interesse público,
especialmente (mas não só) da União, suas respectivas autarquias e fundações, está prevista no
art. 22 da Lei n" 9.028, de 12 de abril de 1995, e se pautará pelos princípios enumerados no
art. 37 da Constituição Federal de 1988, quais sejam, legalidade, moralidade, impessoalidade,
eficiência e finalidade.
Vê-se, portanto, que é cabível a defesa de servidor público em juízo quando este for acionado
por ato ou fato praticado no exercício de suas funções regulares. Nesse sentido são as disposições permissivas do art. 22 da Lei n" 9.028/95, com as alterações trazidas pelo art. 50 da Lei
n° 9.649, de 27 de maio de 1998, na redação dada pelo art. 1° da ]\!fedida Provisória n" 2.143-31,
de 2 de abril de 2001:

Art. 22. A Advocacia-Geral da União e os seus órgãos vinculado s,
nas respectivas áreas de atuação, ficam autorizados a representar
judicialmente os titulares e os membros dos Poderes da República,
das Instituições Federais referidas no Título

I\~

Capitulo

I\~

da

Constituição, bem como os titulares dos Ivlinistérios e demais
órgãos da Presidência da República, de autarquias e fundações
públicas federais, e de cargos de natureza especial, de direção e
assessoramento superiores e daqueles efetivos, inclusive promovendo ação penal privada ou representando perante o Ministério Público, quando vitimas de crime, quanto a atos praticados
no exercício de suas atribuições constitucionais, legais ou regulamentares, no interesse público, especialmente da União, suas
respectivas autarquias e tlmdações, ou das Instituições mencionadas, podendo, ainda, quanto aos mesmos atos, impetrar habeas
corpus e mandado de segurança em defesa dos agentes públicos
de que trata este artigo .

.... '6 ."' ... ··._;·.~
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de 1987; e
II - aos militares das Forças Armadas e aos integrantes do órgão
de segurança do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, quando, em decorrência do cumprimento
de dever constitucional, legal ou regulamentar, responderem a
inquérito policial ou a processo judicial.
§ 2o O Advogado-Geral da União, em ato próprio, poderá disciplinar a representação autorizada por este artigo.

Nos termos da MP no 2.143-31/2001, essa "autorização" encontra-se condicionada a dois
requisitos:
a) a natureza estritamente funcional dos atos praticados, e
b) que os atos tenham sido praticados no exercício de suas atribuições constiütcionais) legais

ON

regulamentares) no intere.r.re público) especialmente da União) sttas re.rpectivas autarquias efundaçõe.rJ ott das
Instituições mencionadas.

Registre-se que o §2° do art. 22 da Lei 11° 9.028 / 95 atribuiu ao Advogado-Geral da União a
possibilidade de, em ato próprio, disciplinar a representação judicial autorizada pelo referido artigo.
Com base nesse dispositivo, foi editada a Portaria AGU n° 408, de 23 de março de 2009, que
disciplina os procedimentos relativos à representação judicial dos agentes públicos de que trata
o art. 22 da Lei no 9.028/95, pela Advocacia-Geral da União e pela Procuradoria-Geral Federal.
De relevo informar que, embora o inquérito policial e o inquérito civil público não comportem
defesas, dada a natureza inquisitorial dos procedimentos, é possível, além do seu acompanhamento, a adoção de medidas judiciais preparatórias em favor do agente público representado
pela AGU e pela PGF (art. 2°, parágrafo único, da Portaria AGU no 408/2009).
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BENEFICIÁRIOS DA REPRESEN!AÇÃO
JUDICIAL

Nos termos do caput do art. 22 da Lei 9.028/95, a AGU e os seus órgãos vinculados ficam a
autorizados a representar judicialmente:

I)

Titulares e membros dos Poderes da Repúb lica e das Instituições Federais referidas no

Título IV do Capítulo IV da Constituição Federal;

li)

Titulares dos Ministérios e demais órgãos da Presidência da República;

III)

Titulares de autarquias e fundações públicas federais;

Iv)

Titulares de cargos de natureza especial, de direção e assessoramento superiores e de

cargos efetivos.

Além destes, o§ 1o do artigo 22 prevê gue poderão ser representados pela AGU os seguintes
agentes públicos:
I)

Ex-titulares dos cargos ou funções referidos no capttt,

II)

Designados para a execução dos regimes especiais previstos nos seguintes normativos:
a)

Lei no 6.024, de 13 de março de 1974 (Intervenção e Liquidação Extrajudicial),

b)

Decreto-Lei no 73, de 21 de novembro de 1966(Sistema Nacional de
Seguros Privados),

c)

Decreto-Lei n° 2.321, de 25 de fevereiro de 1987 (Regime de Administração
Especial Temporária nas instituições financeiras públicas e privadas não
federais), e

III)

designados para a intervenção na concessão de serviço público de energia elétrica;

TV)

Militares das Forças Armadas e aos integrantes do órgão de segurança do Gabinete de

Segurança Institucional da Presidência da República.
Os ex-titulares dos cargos ou funções mencionados no caput do artigo 22 poderão ser representados
pela AGU desde que (i) demandados por atos praticados no exercício de suas atribuições constitucionais, legais ou regulamentares, na defesa do interesse público, (ii) enquanto ocupavam os
cargos ou funções ali previstos.
O artigo 3° da Portaria AGU no 408/2009, relaciona de forma mais detalhada os agentes públicos
que poderão ser representados pela AGU:

Representação de Agentes Públicos pela Advocacia-G eral da União- AG U

suas competências e o disposto no art. 4°, os
seguir relacionados:

V- os Membros do Ministério Público da União;

'li- os Membros da Advocacia-Geral da União;
·vii - os .Niembros da Procuradoria-Geral Federal;
VIII- os Membros da Defensoria Pública da União;
IX - os titulares dos Órgãos da Presidência da República;
X - os titulares de autarquias e fundações federais;
XI - os titulares de cargos de natureza especial da Administração
Federal;
XII- os titulares de cargos em comissão de direção e assessoramento
superiores da Administração Federal;
XIII- os titulares de cargos efetivos da Administração Federal;
XIV- os designados para a execução dos regimes especiais previstos
na Lei no 6.024, de 13 de março de 197 4, nos Decretos-Lei n°S 73,
de 21 de novembro de 1966, e 2.321, de 25 de fevereiro de 1987;
XV - os militares das Forças Armadas e os integrantes do órgão de
segurança do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da
República, quando, em decorrência do cumprimento de dever constitucional, legal ou regulamentar, responderem a inquérito policial ou
a processo judicial;
XVI - os policiais militares mobilizados para operações da Força
Nacional de Segurança; e
XVII - os ex-titulares dos cargos e funções referidos nos incisos
anteriores.

Caberá aos órgãos da AGU a representação dos agentes públicos da Administração Federal
direta e aos órgãos da Procuradoria-Geral Federal a representação dos agentes públicos das
autarquias e fundações públicas federais, exceto do Banco Central do Brasil.

Vale destacar que as prerrogativas processuais conferidas à Fazenda Pública, como a isenção
e o diferimento do pagamento de custas e despesas processuais, não se estendem ao agente
públko, que deverá arcar com o respectivo estipênc:lio.

Representação de Agentes Públicos pda Advocacin-Gcrnl da Cniiio- i\GU

3•

REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO
DOPEDIDO

A Representação Judicial pela AGU ou PGF deve atender alguns requisitos previstos expressamente na Lei n° 9.028/95, e referir-se aos atos praticados no exercício de sNas atribuirões constit1tcionais,
le,gais ott re,gulamentares) no interesse público) especialmente da União) suas respectitJas autarquias ejundaçõeJ)
ou das Imtituições mencionadas.

Cumpre registrar que não se trata de um privilégio pessoal do agente, mas sim de um atributo
do cargo ou função pública, que se destina a legitirnar os atos legal e regularmente praticados
pelos agentes públicos. A representação, portanto, é concedida exclusivamente no interesse
público.

()

O deferimento do pedido de representação obriga a um juízo prévio de valor quanto à sua
admissibilidade, para prevenir situações em que o servidor acionado, que tenha contra si acusações de prática de atos ilegítimos, venha a ter a prática de tais atos indevidamente legitimada
pela assunção de sua defesa pela AGU.

Assim, para que o pedido de representação seja deferido, será avaliado, inicialmente, se o ato
contestado em juízo foi praticado no exercício das atribuições institucionais do agente público.

U ma vez constatado que o ato objeto de questionamento foi devidamente praticado no exercício legal, regulamentar ou constitucional, deverá ser avaliada a presença do interesse público.
Preenchidos os requisitos, a representação jud.icial do agente público poderá ser procedida pela
AGU.

Em determinadas situações, um agente público, cujos atos representam a mais inequívoca manifestação da legalidade e do interesse público, é demandado por motivações eminentemente
políticas, razão pela qual poderá ser representado pela AGU.

10 - '
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Assim, desde que os atos tenham sido praticados no exercício das atribuições constitucionais, -

judicial anteriormente deferida.

O artigo 2° da Portaria AGU n° 408/2009 condiciona a representação judicial à soUcitação
do interessado:
Art. 2° A representação de agentes públicos somente ocorrerá por soUcitação
do interessado e desde que o ato pelo qual esteja sendo demandado em
juízo tenha sido praticado no exercício de suas atribuições constitucionais,
legais ou regulamentares, na defesa do interesse público, especialmente da
União, stms respectivas aut'lrquias e fundações, ou das Instituições mencionadas
no art. 22 da Lei 11° 9.028, de 1995.

Como não se trata de defesa da União ou de suas autarquias e fundações públicas, mas sim
do agente público demandado, não está a AGU autorizada a agir de ofício, sem a provocação
do interessado. Isso porque o agente pode, perfeitamente, dispensar a representação que lhe é
facultada pelo art. 22, da Lei n° 9.028/95 (pela AGU), e optar pela contratação de advogado
privado.

Ressalte-se que o pedido de representação judicial pode ser formulado antes ou durante o
transcurso do inquérito ou do processo judicial, nos termos do parágrafo único do artigo 2°
da Portaria no 408/2009.
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O artigo 4°, §§ 6° e 7° da Portaria AGU no 408/2009 estabelece o prazo para encaminhamento
elo pedido ele representação à AGU:

§ 6° O requerimento de representação deverá ser encaminhado à
AGUou PGF no prazo máximo de três dias a contar do recebimento do mandado, intimação ou notificação, salvo motivo de força
maior ou caso forttúto, devidamente justificado.

§ 7° No caso de haver a necessidade de prática de ato judicial em
prazo menor ou igual ao previsto no§ 6°, o requerimento de representação deverá ser feito em até vinte e quatro horas do recebimento
do mandado, intimação ou notificação.

Ao so]j citar a representação judicial pela AGU, o agente público deverá fornecer todos os documentos e as informações necessárias à sua defesa.
O artigo 5° da Portaria AGU n° 408/2009 estabelece as seguintes medidas que deverào ser
observadas:
Art. 5o O agente que solicitar a representação de que trata esta Portaria
deverá fornecer ao órgão jurídico competente todos os documentos e
informações necessários à defesa, bem como a indicação de testemw1has,
quando necessário, tais como:
I- nome completo e qualificação do requerente, indicando, sobretudo,
o cargo ou função ocupada;
II - descrição pormenorizada dos fatos;
III - citação da legislação constitucional e infraconstítucional, inclusive
atos regulamentares e administrativos, explicitando as atribuições de sua
função e o interesse público envolvido;
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inquéritos que mantenham relação com a questão debatida;
VI - cópias reprográficas de todos os documentos que fundamentam
ou provam as alegações;
VII - cópias reprográficas integrais do processo ou do inquérito
correspondente;
VIII - indicação de eventuais testemunhas, com respectivas residências; e
IX - indicação de meio eletrônico, endereço e telefone para contato.

O agente público poderá também requerer à AGU o ajuizamento de ação penal privada
(que depende da iniciativa do ofendido). Nesse caso, o requerimento deve contemplar,
ainda, expressa autorização para a propositura da ação, inclusive com a menção do fato
criminoso c a indicação de seu autor nos termos do artigo 5°, § 1o da Portaria AGU
11°

408/2009 .

A QUEM DEVE SER DIRIGIDO O
PEDIDO DE REPRESENTAÇÃO

Art. 4° Os pedidos de representação serão dirigidos:
I -quando se tratar de agentes da Administração Federal direta:
a) ao Secretário-Geral do Contencioso, quando a demanda seja ou deva
ser processada originariamente perante o Supremo Tribunal Federal;
b) ao Procurador-Geral da União, quando a demanda seja ou deva
ser processada originariamente perante os Tribunais Superiores ou
nas hipóteses que envolver as autoridades previstas no § 1o deste artigo,
respeitados, neste último caso, o disposto na alínea "a" deste inciso;
c) ao Procurador Regional da União, quando a demanda seja ou
deva ser processada por Tribunal Regional da respectiva Região ou
no Jtúzo de primeira instância de sua localidade;
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primeira instância de sua área de atuação;
li - quando se tratar de agentes de autarquias e fundaço c

,~esl

soe

exceto o Banco Central do Brasil:
a) ao Procurador-Geral Federal, quando a demanda seja ou deva ser
processada perante o Supremo Tribunal Federal ou Tribunal Superior;
b) ao Procurador Regional Federal, quando a demanda seja ou deva
ser processada por Tribunal Regional da respectiva Região ou no
Juízo de primeira instância de sua localidade;
c) ao Procurador-Chefe da Procuradoria Federal no Estado ou ao
Procurador Seccional Federal, quando a demanda seja ou deva ser

()

processada no Juízo de primeira instância de sua área de atuação;
d) ao Chefe de Procuradoria Federal, especializada ou não, junto a
autarquia ou fundação que, excepcionalmente, ainda detenh a representação judicial no Tribunal ou Juízo em que a demanda seja ou
deva ser processada.

§ 1o As solicitações do Presidente da República, do Vice-Presidente
da República, dos Ivlinistros do Supremo Tribunal Federal e dos
Tribunais Superiores da União, dos membros do Conselho Nacional
de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, do Procurador-Geral da República, do Procurador-Geral do Trabalho, do
Procurador-Geral da Justiça !víilitar, do Procurador-Geral de Justiça
do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, dos membros
do Congresso Nacional, dos Ministros de Estado, dos Ministros
do Tribunal de Contas da União e dos Comandantes das Forças
Armadas, bem como dos ocupantes de cargos em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores- DAS níveis 5, 6 e de
Natureza Especial- NES da Administração Federal direta, ou equivalentes, para representá-los em qualquer juízo ou tribunal devem
ser dirigidas ao Secretário-Geral do Contencioso ou ao Procurador·- o b servaGo
J
. . I , aI'meas " a" e "lJ " ,
G1eraI da U mao,
o c1·1sposto no mc1so

deste artigo.
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QUANDO NÃO É CABÍVEL A
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL

agente público nas seguintes hipóteses:

Art. 6° Não cabe a representação judicial do agente público quando
se observar:
I- não terem sido os atos praticados no estrito exercício das atribuições
constitucionais, legais ou regulamentares;
II - não ter havido a prévia análise do órgão de consultoria e
assessoramento jurídico competente, nas hipóteses em que a
legislação assim o exige;
III - ter sido o ato impugnado praticado em dissonância com a
orientação, se existente, do órgão de consultoria e assessoramento
jurídico competente, que tenha apontado expressamente a inconstitucionalidade ou ilegalidade do ato, salvo se possuir outro fundamento jurídico razoável e legítimo;
IV - incompatibilidade com o interesse público no caso concreto;
V- conduta com abuso ou desvio de poder, ilegalidade, improbidade ou imoralidade administrativa, especialmente se comprovados e
reconhecidos administrativamente por órgão de auditoria ou correição;
VI - que a autoria, materialidade ou responsabilidade do requerente
tenha feito coisa julgada na esfera cível ou penal;
VII- ter sido levado a jtúzo por requerimento da União, autarquia
ou fundação pública federal, inclusive por força de intervenção de
terceiros ou litisconsórcio necessário;
VIII - que se trata de pedido de representação, como parte autora,
em ações de indenizações por danos materiais ou morais, em proveito próprio do requerente;
IX - não ter o requerimento atendido os requisitos mínimos exigidos pelo art. 4°; ou
X - o patrocínio concomitante por advogado privado.
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Neste ponto, cabe destacar que condutas praticadas com abuso ou desvio de poder não se

Isto porque, neste caso, o beneficio reverterá exclusivamente em favor do agente público. Desta
forma, caso queira ajuizar ação objetivando indenização por danos morais ou materiais, o agente
público deverá constituir advogado privado.

Registre-se ainda que, caso o interessado já tenha constituído advogado privado, deverá proceder
a sua dispensa a fim de que seu pedido de representação judicial seja deferido, observados os
demais requisitos legais (inciso X).

(
O requerente deverá ser cientificado imediatamente acerca da decisão sobre o seu pedido de
representação, nos termos do artigo 7° da Portaria AGU n° 408/2009:

Art. T Da decisão sobre o pedido de representação judicial, será
dada ciência imediata ao requerente.

§ 1o Acolhido o pedido de representação judicial, cabe ao chefe da
respectiva unidade designar um advogado ou procurador para
representar judicialmente o requerente.

§ 2° Do indeferimento do pedido de representação judicial cabe
recurso à autoridade imediatamente superior.

§ 3° O recurso será dirigido à autoridade que indeferiu o pedido, a
qual, se não a reconsiderar em vinte e quatro horas, o encaminhará
à autoridade superior.

lkpr~s~n tação

de
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6• ANÁLISE DO PEDIDOEPELAPGF

Em regra, recebido o pedido de representação judicial, devidamente instruído, a AGUou a PGF
deverá se manifestar sobre o deferimento ou não do pedido em 03 (três) dias úteis.

Entretanto, em se tratando ele caso urgente, de que possa resultar lesão grave e irreparável ao
requerente, o prazo será de 24 horas (artigo 5°, §3° da Portaria AGU n° 408 / 2009).

A análise do pedido de representação feito à AGUou à PGF deverá conter, expressamente, os
seguintes pontos:

§ 4° A decisão quanto à representação judicial do agente público
deve conter, no mínimo, o exame expresso dos seguintes pontos:
I - enquadramento funcional do agente público nas situações
previstas no art. 22 ela Lei n° 9.028, de 1995;
II- natureza estritamente funcional do ato impugnado;
UI - existência de interesse público na defesa da legitimidade do ato
impugnado;
IV- existência ou não de prévia manifestação de órgão da AGUou
da PGF responsável pela consultoria e assessoramento da autarquia
ou fundação pública federal sobre o ato impugnado;
V - consonância ou não do ato impugnado com a orientação jurídica definida pelo Advogado-Geral da União, pelo Procurador-Geral
Federal ou pelo órgão de execução da AGUou da PGF; e
\ li- narrativa sobre o mérito e pronunciamento sobre o atendimento

aos princípios que norteiam a Administração Pública.
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RECURSO ADMINISTRATIVO EM CASO
INDEFERIMENTO DO PEDIDO

E m caso de indeferimento, o requerente poderá apresentar recurso à autoridade imediatamente
superior àquela que indeferiu o pedido de representação, conforme art. 7°, § 2°, da Portaria AGU
11°

408/2009.

O recurso deve ser dirigido à autoridade que indeferiu o pedido, que poderá reconsiderar sua decisão
no prazo de 24 horas. Se mantida adecisão, encaminhará o recurso à autoridade superior(§ 3°).
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FUNDAMENTO

A defesa de membros e servidores dos Poderes Públicos, quanto a atos praticados no exercício
de suas atribuições constitucionais, legais ou regulamentares, no interesse público, especialmente (mas não só) da União, suas respectivas autarquias e fundações, junto ao Tribunal de
Contas da União - TCU está prevista no art. 1o do Decreto n° 7.153, de 9 de abril de 201 O, e se
pautará pelos princípios enumerados no art. 37 da Constituição Federal de 1988, quais sejam,
legalidade, moralidade, impessoalidade, eficiência e finalidade.

Portanto, é cabível a defesa de servidor público junto ao TCU quando este for acionado por
(

ato ou fato praticado no exercício de suas funções regulares. Nesse sentido são as disposições
do art. 1° do Decreto n° 7.153, de 2010:

Art. 1o A Advocacia-Geral da União exercerá a representação e a
defesa extrajudicial dos órgãos e entidades da administração federal
perante o Tribunal de Contas da União, nos processos em que houver interesse da União, declarado expressamente pelo AdvogadoGeral da União, sem prejLúzo do exercício do c.lireito de defesa por
parte dos agentes públicos sujeitos à sua jurisdição.

§ 1o A Consultoria-Geral da União da Advocacia-Geral da União
será a responsável por exercer a orientação da representação e da
defesa extrajudicial da União e dos órgãos e entidades da administração federal direta e indireta perante o Tribunal de Contas da
União.

§ 2o A assunção da representação e da defesa extrajudicial, nos
termos do caput, dar-se-á de forma gradativa, conforme ato a ser
editado pelo Advogado-Geral da União, e não exime os gestores de
suas responsabilidades.

§ 3o A defesa dos gestores pela Advocacia-Geral da União, perante
o Tribunal de Contas da União, dar-se-á na ocorrência de:
I - atos praticados no exerdcio de suas atribuições constitucionais,
legais ou regulamentares, no interesse público, especialmente da
União e de suas entidades da administração indireta; e
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II - atos praticados em observância dos princípios

Registre-se que o art. 5° do Decreto n° 7.153, de 2010 atribuiu ao
Advogado-Geral da União a competência pata a edição de normas
complementares para execução do disposto no referido normativo.
Esta competência foi exercida por meio da Portaria no 1.016, de 30
de junho de 2010, posteriormente alterada pela Portaria no 81, de 20
de março de 2013, que dispõe:
Art. 9° A defesa dos gestores pela Advocacia-Geral da União, junto
ao Tribunal de Contas da União, dar-se-á mediante solicitação do
interessado dirigida ao Consultor-Geral da União.
§ 1o A solicitação deverá vir obrigatoriamente acompanhada de parecer jurídico da respectiva unidade da Advocacia-Geral da União,
atestando, conclusivamente, que:
I - os atos foram praticados pelo gestor no exercício de suas atribuições constitucionais, legais ou regulamentares, no interesse público, especialmente da União e de suas entidades da administração
indireta;
II - os atos foram praticados em observância dos princípios elencados no caput do art. 37 da Constituição;
III - os atos praticados não estejam sendo objeto de sindicância no
âmbito do Órgão;
IV- os atos praticados não estejam sendo objeto de ação de controle no âmbito da Controladoria-Geral da União; e
V - o interessado não responde a processo administrativo disciplinar em relação aos respectivos atos.
§ 2° O DEAEX/CGU/AGU pronunciar-se-á a respeito do pedido
no prazo de dez dias, contado do recebimento do requerimento,
submetendo a manifestação ao Consultor-Geral da União.
§ 3° O Consultor-Geral da União poderá delegar à unidade jurídica
do órgão, no âmbito do qual foi praticado o ato, a responsabilidade
pela defesa do gestor. (NR)
Art. 9°-A Não cabe a representação extrajudicial do gestor quando
se observar:
I - a não ocorrência de qualquer uma das situações previstas nos
incisos do § 1o do art. 9° desta Portaria;
ll - a constituição de advogado privado; e
III - o não fornecimento, no prazo estabelecido, de documentos ou
informações julgados necessários para subsidiar a defesa.
Parágrafo único. Quando for o caso, a renúncia da defesa será comunicada ao Tribunal de Contas da União e ao interessado, permanecendo o DEAEX/CGU/AGU responsável durante o prazo de
dez dias contado após a referida comunicação." (NR)
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BENEFICIÁRIOS DA REPRESENTAÇÃO
EXTRAJUDICIAL

Nos termos do§ 3° do art. 1° do Decreto n° 7.153, de 2010, a AGU pode assumir a defesa
do gestor, uma vez preenchidos os requisitos estabelecidos no referido Decreto.
Nesse sentido, "gestor" deve ser entendido como todo e qualquer agente público federal,
no âmbito elos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, cujo ato que está sendo questionado pelo TCU tenha sido praticado no exercício de suas atribuições constitucionais,
legais ou regulamentares, no interesse público, especialmente ela União e ele suas entidades
ela administração indireta e em observância dos princípios elencaclos no caput elo art. 37 da
Constituição.
Deve-se destacar, também, que o ex-gestor, mesmo que não exerça mais nenhuma função
pública na esfera federal, pode requerer a sua defesa, desde que o ato tenha sido praticado no
exercício de suas atribuições constitucionais, legais ou regulamentares, na defesa do interesse
público, enquanto ainda ocupava o cargo ou função.

3.

BENEFICIÁRIOS DA REPRESENTAÇÃO
EXTRAJUDICIAL

A representação extrajudicial pela AGU deve atender os requisitos previstos expressamente no
Decreto n" 7.153, de 2010, e referir-se a atos que foram praticados pelo gestor no exercício
de suas atribuições constitucionais, legais ou regulamentares, no interesse público, especialmente da União e de suas entidades da administração indireta, com observância dos princípios
elencados no caput do art. 37 da Constituição.

Cumpre registrar que não se trata de um privilégio pessoal do agente, mas sim, de um atributo
do cargo ou função pública e que se destina a legitimar os atos legal e regularmente praticados
pelos agentes públicos. A representação, portanto, é concedida exclusivamente no interesse
público.
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admissibilidade, para prevenir situações em que o servidor acionado, que tenha contra si
acusações de prática de atos ilegítimos, venha a ter a prática de tais atos indevidamente legitimada pela assunção de sua defesa pela AGU.
Assim, para que o pedido de representação seja deferido, será avaliado, inicialmente, se o ato
questionado pelo TCU foi praticado no exercício das atribuições institucionais do agente
público.
Uma vez constatado que o ato objeto de questionamento foi devidamente praticado no
exercício legal, regulamentar ou constitucional, deverá ser avaliada a presença do interesse
público. Preenchidos esses requisitos, a representação judicial do agente público poderá ser
procedida pela AGU.
Se demonstrado o contrário, ou seja, a ilegitimidade do ato, alerta-se que, por obrigação
constitucional e legal, caberá à AGU resguardar o interesse público, inclusive revogando a
autorização de representação judicial anteriormente deferida.

O art. 9° da Portaria AGU no 1.016, de 201 O, condiciona a representação judicial à solicitação
do interessado, dirigida ao Consultor-Geral da União.
Tal requisito se justifica em razão de o agente poder dispensar a representação pela AGU e
promover sua própria defesa ou contratar advogados privados.

O requerimento para a defesa extrajudicial junto ao TCU deve ser feito preferencialmente
quando o interessado tiver sido demandado pela Corte de Contas para apresentar suas razões
de justificativa e poderá ser efetuado até antes da inclusão do processo na pauta de julgamento.

Nos termos do § 1° do art. 9° da Portaria AGU n" 1.016, de 2010, a solicitação deverá vir
obrigatoriamente acompanhada de parecer jurídico da respectiva unidade da AGU, atestando,
conclusivamente, que:

I - os atos foram praticados pelo gestor no exercício de suas atribuições constitucionais, legais ou regulamentares, no interesse público,
especialmente da União e de suas entidades da administração indireta;
II - os atos foram praticados em observância dos princípios elencados
no caput do art. 37 da Constituição;
Til - os atos praticados não estejam sendo objeto de sindicância no
âmbito do Órgão;
IV- os atos praticados não estejam sendo objeto de ação de controle
no âmbito da Controladoria-Geral da União; e
V - o interessado não responde a processo administrativo disciplinar
em relação aos respectivos atos.

4.

QUANDO NÃO É CABÍVEL A
REPRESENTAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Nos termos do art. 9°-A da Portaria no 1.016, de 2010, não cabe a representação extrajudicial
do gestor quando se observar:

I - a não ocorrência de qualquer uma das situações previstas nos
incisos do § 1o do art. 9° da referida Portaria;
II - a constituição de advogado privado; e
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III- o não fornecimento, no prazo estabelecido, de doeu

manecendo o DEAEX/CGU / AGU responsável durante o prazo
de dez dias contado após a referida comunkação.

5 • ANÁLISE DO PEDIDO PELA AGU
)

O Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Consultoria-Geral da União- D EAX/CGU/
AGU prommciar-se-á a respeito do pedido no prazo de dez dias, contado do recebimento do
requerimento, submetendo a manifestação ao Consultor-Geral da União.

6.

RECURSO ADMINISTRATIVO EM CASO DE
INDEFERIMENTO DO PEDIDO

Embora não esteja expressamente disciplinado pela Portaria AGU no 1.016, de 2010, no caso
de indeferimento do pedido o recurso deve ser dirigido ao Vice-Advogado-Geral da União,
aplicando-se subsidiariamente o disposto na Lei n° 9. 784, de 29 de janeiro de 1999 (arts. 56
à 64) .
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na Lei n° 9.028, de 1995, e no Decreto n° 7.153, de 2010, com o princípio constituc1oes< s a
impessoalidade, uma vez que à Administração só é permitido agir visando à satisfação do
interesse público, e nunca para favorecer, unicamente, interesses privados.

É do interesse da União e de suas autarquias e fundações públicas agir pautada pela legalidade, moralidade, transparência e publicidade, obedecendo ao procedimento administrativo
regular, sempre buscando atender ao interesse público.

Sendo assim, afigura-se útil ao interesse público e constitui-se fator de legitimação das
atividades da Administração Pública que os atos legalmente praticados pelos agentes públicos
federais sejam defendidos pela AGU, na forma da lei.
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R: Todo agente público da Administração Pública Federal direta ou de suas autarquias ou fundações públicas pode solicitar a representação judicial, desde que atendidos todos os requisitos previstos na Portaria
AGU n° 408/2009 (art. 2° e 3°, XIII), listados abaixo:
a) ser agente público da Administração Pública Federal direta ou de suas autarquias ou fundações públicas;
b) que o ato questionado tenha sido praticado no exercício das funções;
c) que o ato questionado esteja baseado na lei e atos normativos vigentes;
d) ter reconhecido que o ato defendido deu-se no interesse público.

()
2. QUANDO POSSO SOLICITAR A REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA AGU?
R: A solicitação poderá ser formulada em qualquer momento do trâmite processual, inclusive antes do seu
ajuizamento, ainda em sede de inquérito policial (art. 2°, Parágrafo único) .

3. ISTO SIGNIFICA QUE SEREI REPRESENTADO PELA AGU JÁ EM SEDE DE
INQUÉRITO POLICIAL?
R: Não. A defesa ocorrerá em processo judicial, mas a AGU poderá participar de atos anteriores ao processo, com o objetivo de preparar melhor a futura defesa. Assim, o acompanhamento do servidor durante
o inquérito policial acontecerá para subsidiar a defesa no futuro processo judicial.

4. COMO FAÇO PARA SOLICITAR A REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA AGU?
R: O agente público interessado deve preencher o modelo de requerimento integrante desta cartilha e
encaminhá-lo à autoridade competente indicada no art. 4° da Portaria AGU n° 408/2009, acompanhado
de toda a documentação indicada no art. 5°.

5. QUAL O PRAZO PARA APRESENTAR O REQUERIMENTO?
R: O requerimento deve ser apresentado em até 3 dias do recebimento do mandado judicial ou notificação, salvo motivo de força maior ou caso for tuito, devidamente justificado. (art. 4°, § 6°)
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6. O QUE DEVO FAZER SE NÃO CONSEGUIR CÓPIA DO PROCESSO OU
INQUÉRITO POLICIAL?

AGU?
R: Não. A representação judicial do agente público pela AGU é gratuita, contudo o interessado terá que
arcar com os valores devidos a título de custas e demais despesas processuais.

8. SE EU FOR OFENDIDO OU DIFAMADO EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DE
MINHAS FUNÇÕES, POSSO SOLICITAR A REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA
AGU PARA PROCESSAR CRIMINALMENTE O OFENSOR?
R: Sim, a representação judicial prevista na Portaria AGU o 0 408 / 2009 também serve para ajuizar ações
penais privadas, desde que presentes os reqLüsitos mencionados no artigo 2°. Nesse caso, o requerimento
deve conter, além do que indicado no artigo 5°, urna autorização expressa de ajuizamento, com a descrição do fato e nome completo do ofensor (art. 5° §1°) .

9. EM QUE CASOS MEU REQUERIMENTO NÃO SERÁ ACEITO?
R: Nas hipóteses indicadas no art. 6° da Portaria AGU 11° 408/2009.

10. POSSUO ADVOGADO PRIVADO CONSTITÚIDO PARA MINHA DEFESA. POSSO
PEDIR A REPRESENTAÇÃO PELA AGU CONCOMITANTEM ENTE?
R: Não. Caso pretenda ser representado pela AGU deverá desconstituir mandato conferido ao advogado
privado (art. 6°, X) .

11. MEU REQUERIMENTO FOI INDEFERIDO. POSSO RECORRER?
R: Sim, pode recorrer à autoridade imediatamente superior (art. 7° §2°).

12. O REQUERIMENTO DE DEFESA SERÁ CONHECIDO PELOS MEUS COLEGAS
DE TRABALHO?
R: Não, o requerimento é sigiloso (art. 5, §4°) .
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PROCESSOS JUNTO AO TCU

13. QUANDO POSSO SOLICITAR A REPRESENTAÇÃO EXTRAJUDICIAL JUNTO
AO TCU PELA AGU?
R: A solicitação poderá ser formulada em qualquer momento do trâmite processual, mas antes da inclusão
do processo em pauta para julgamento, sendo que, no caso de recurso, deve ser observada a compatibilidade do prazo pata o deferimento do pedido e o prazo para interposição do recurso.

14. QUAIS SÃO OS RECURSOS CABÍVEIS NO ÂMBITO DO TCU?
R: Os recursos cabíveis no âmbito do TCU são os seguintes:
(

a)

AGRAVO, cabível em Despacho decisório e decisão que adota medida cautelar, independente-

mente do tipo de processo. O prazo para opor é de cinco dias;
b)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, cabíveis em Decisão que contenha obscuridade, omissão ou

contradição, independentemente do tipo de processo. O prazo para interposição é de dez dias;
c)

RECURSO DE RECONSIDE RAÇAO, cabível em Decisão definitiva em processo de prestação

ou tomada contas, inclusive especial. O prazo para interposição é de quinze dias;
d)

PEDIDO D E REEXAME, cabível em Decisão de mérito em processo de ato sujeito a registro e

de fiscalização de atos e contratos. O prazo para interposição é de quinze dias; e
e)

RECURSO D E REVISÃO, cabível em D ecisão definitiva em processo de prestação ou tomada de

contas, inclusive especial. O prazo para interposição é de cinco anos.

15. OS RECURSOS PERANTE O TCU POSSUEM EFEITO SUSPENSIVO?
R: Não em todas as hipóteses, os critérios para concessão do efeito suspensivo são:
a)

Dispõem de efeito suspensivo: os embargos de declaração, os pedidos de reexame e os recursos

de reconsideração quando interpostos tempestivamente (há previsão legal para interposição desses dois
últimos recursos fora do prazo ordinário de quinze dias, hipótese em que não terão efeito suspensivo);
b)

Não dispõem de efeito suspensivo: o recurso de revisão e, quando interpostos fora do prazo ordi-

nário de quinze dias, o pedido de reexame e o recurso de reconsideração; e
c)

Pode ou não dispor de efeito suspensivo: o agravo, em que a concessão ou não desse efeito ficará

a critério do relator, ponderando-se as circunstâncias do caso.

16. COMO É FEITA A CONTAGEM DO PRAZO PARA RECURSO PELO TCU?
R: O prazo recursal é contado a partir ela data do recebimento da notificação no correspondente endereço
ou, se for o caso, da data de publicação do acórdão no Diário Oficia] da União. Na contagem, exclui-se
o dia de início c inclui-se o do vencimento. A contagem é realizada de forma contínua, mas só s ~~e~,- ,,
partir do primeiro dia em que houver expediente no Tribunal.
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17. POSSUO ADVOGADO PRIVADO CONSTITUIDO PARA MINHA DEFESAm&a:W
AO TCU. POSSO PEDIR A REPRESENTAÇÃO EXTRAJUDICIAL PELA AGU CONCOMITANTEMENT E?
R: Não. Caso pretenda ser representado pela AGU deverá desconstituir mandato conferido ao advogado
privado.

j
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ANEXOS:

1- Lei ll0 9.028, de 12 de abril de 1995:

Art. 22. A Advocacia-Geral da União e os seus órgãos vinculados, nas respectivas áreas de atuação, ficam autorizados a representar judicialmente os tinuares e os membros dos Poderes da
República, das Instituições Federais referidas no Tínuo IV, Capítulo

I\~

da Constituição, bem

como os tinliares dos J'v1Jnistérios e demais órgãos da Presidência da República, de autarquias e
fundações públicas federais, e de cargos de nan1reza especial, de direção e assessoramento superiores e daqueles efetivos, inclusive promovendo ação penal privada ou representando perante o
J'vjjnistério Público, quando vítimas de crime, quanto a atos praticados no exercício de suas atribuições constitucionais, legais ou regulamentares, no interesse público, especialmente da União,
suas respectivas autarquias e fundações, ou das Instituições mencionadas, podendo, ainda, quanto
aos mesmos atos, impetrar habeas corpus e mandado de segurança em defesa dos agentes públicos de que trata este artigo. (Redação dada pela Lei n° 9.649, de 1998) (Vide Medida Provisória
n° 22.216-37, ele 2001)

§ lo O disposto neste artigo aplica-se aos ex-titulares elos cargos ou funções referidos no caput,
e ainda: (Incluído pela Lei no 9.649, ele 1998) (Vide Iviedicla Provisória no 22.216-37, ele 2001)
I - aos designados para a execução elos regimes especiais previstos na Lei no 6.024, de 13 de março ele 1974, e nos Decretos-Leis nos 73, ele 21 ele novembro de 1966, e 2.321, ele 25 de fevereiro
de 1987, e para a intervenção na concessão de serviço público de energia elétrica; (R.eclação dada
pela Lei 11° 12.767, de 2012)

li - aos militares das Forças Armadas e aos integrantes do órgão de segurança do Gabinete de

Segurança Institucional da Presidência da República, quando, em decorrência do cumprimento
de dever constitucional, legal ou regulamentar, responderem a ilx1uérito policial ou a processo
judicial. (Incluído pela Lei no 9.649, de 1998) (Vide Medida Provisória no 22.216-37, de 2001)

§ 2o O Advogado-Geral da União, em ato próprio, poderá disciplinar a representação autorizada
por este artigo. (Incluído pela Lei

11°

9.649, de 1998) (Vide Medida Provisória n° 22.216-37, de

2001)
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2- DECRETO No 7.153, de 9 de abril de 2010
Dispõe sobre a representação e a defesa extrajudicial dos órgãos
e entidades da administração federal junto ao Tribw1al de Contas

da União, por intermédio da Advocacia-Geral da União.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribtúção que lhe confere o art. 84, inciso VI,
alínea "a", e tendo em vista o disposto no art. 131, ambos da Constituição,

DECRETA:
Art. lo A Advocacia-Geral da União exercerá a representação e a defesa extrajudicial dos órgãos
e entidades da administração federal perante o Tribunal de Contas da União, nos processos em

(

que houver interesse da União, declarado expressamente pelo Advogado-Geral da União, sem
prejuízo do exercício do direito de defesa por parte dos agentes públicos sujeitos à sua jurisdição.

§ lo A Consultoria-Geral da União da Advocacia-Geral da União será a responsável por exercer
a orientação da representação e da defesa extrajudicial da União e dos órgãos e entidades da administração federal direta e indireta perante o 'I"'ribunal de Contas da União.

§ 2o A assunção da representação e da defesa extrajudicial, nos termos do caput, dar-se-á de
forma gradativa, conforme ato a ser editado pelo Advogado-Geral da União, e não exime os
gestores de suas responsabilidades.

§ 3o A defesa dos gestores pela Advocacia-Geral da União, perante o Tribunal de Contas da
União, dar-se-á na ocorrência de:
I - atos praticados no exercício de suas atribtúções constitucionais, legais ou regulamentares, no
interesse público, especialmente da União e de suas entidades da administração indireta; e
II- atos praticados em observância dos princípios elencados no caput do art. 37 da Constituição.

§ 4o A representação e a defesa extrajudicial de que trata o caput não se confundem com o exercício das competências do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal.
Art. 2o Fica instituído o Comitê Interministerial - TCU (CI-TCU), que será responsável pela
coordenação da representação e da defesa extrajudicial da U nião e dos órgãos e entidades da
administração federal direta e indireta perante o Tribunal de Contas da União, composto por um
representante, titular e suplente, de cada órgão a seguir indicado:
I- Advocacia-Geral da União, que o coordenará;
II - Casa Civil da Presidência de República;
III- Ministério da Fazenda;
IV - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; e
V- Controladoria-Geral da União.
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§ 1o Os representantes do CI-TCU serão indicados pelos respectivos Ministros de E stado, no
prazo d.e quinze dias contado da publicação deste Decreto, e designados pelo Advo9~
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§ 2o O CI-TCU reunir-se-á mediante convocação do seu coordenador.
i...> n_l_Sif_.. _"'}
§ 3o O CI-TCU poderá convidar para participar das reuniões representantes de out ,)órg~~ ouj'
'//;"}._ :--v: eG
entidades da administração federal, para prestarem informações e emitirem pareceres. -·,oes t_s"Q
§ 4o Poderão ser instituídos, nos termos definidos pelo CI-TCU, comitês de articulação estaduais,
integrados por representantes de órgãos e entidades da administração federal.
§5o O CI-TCU, com a colaboração de representantes da área técnica e jurídica dos órgãos e entidades diretamente relacionadas com o objeto do processo em curso no Tribunal de Contas da
União, será responsável pela coordenação da respectiva atuação processual junto ao Tribunal de
Contas da União.

Art. 3o A Advocacia-Geral da União, diretamente ou por intermédio de seus órgãos vinculados,

(

poderá requisitar junto aos órgãos e entidades da administração federa l os elementos de fato e de
direito necessários para desempenhar as representações previstas neste Decreto.
Parágrafo único. As requisições objeto deste artigo terão tratamento preferencial e serão atendidas no prazo nelas assinalado.
Art. 4o Para os fins de execução da representação e da defesa extrajudicial previstas neste Decreto, os órgãos e entidades da administração federal direta e indireta envolvidos poderão delegar
competências entre si, bem como firmar convênios, acordos de cooperação, ajustes ou outros
instrumentos congêneres.
Art. 5o O Advogado-Geral da União editará normas complementares para execução do disposto
neste Decreto.
Art. 6o Este Decreto entra em vigor em trinta dias a contar da sua publicação, exceto o art. So,
que terá vi.gência a partir da data de sua publicação.
Brasília, 9 de abril de 201 O; 189o da Independência e 122o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

Ltti.r Inácio L ucena A dams
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3- PORTARIAAGU no 408, de 23 de tnarço de 2009
Disciplina os procedimentos relativos a representação judicial dos
agentes públicos de que trata o art. 22 da Lei no 9.028, de 12 de abril
de 1995, pela Advocacia-Geral da União e Procuradoria-Geral Federal.

O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhes conferem os incisos I,
Xlii e XVIII do art. 4° da Lei Complementar n° 73, de 10 de fevereiro de 1993, resolve:
Art. 1o Esta Portaria disciplina os procedimentos relativos à representação judicial dos agentes
públicos de que trata o art. 22 da Lei no 9.028, ele 12 de abril de 1995, pela Advocacia-Geral da
União - AGU e Procuradoria-Gerall=<' ederal- PGE
Art. 2° A representação de agentes públicos somente ocorrerá por solicitação do interessado e
desde que o ato pelo qual esteja sendo demandado em juízo tenha sido praticado no exercício de

(

suas atribuições constitucionais, legais ou regulamentares, na defesa do interesse público, especialmente da União, suas respectivas autarquias e fundações, ou das Instituições mencionadas no
art. 22 da Lei n° 9.028, de 1995.
Parágrafo único. O pedido de representação judicial pode ser formulado antes ou durante o
transcurso do inquérito ou do processo judicial.
Art. 3° A AGU e a PGF poderão representar em juízo, observadas suas competências e o disposto no art. 4°, os agentes públicos a seguir relacionados:
I - o Presidente da República;

TI - o Vice-Presidente da República;

III - os Membros dos Poderes Judiciário e Legislativo da União;
IV- os 11inistros de Estado;
V- os Membros do 11inistétio Público da União;
VI- os Membros da Advocacia-Geral da União;
VII - os Membros da Procuradoria-Geral Federal;
VIII - os Membros da Defensoria Pública da União;
IX - os titulares dos Órgãos da Presidência da República;
X - os titulares de autarquias e fundações federais;
XI- os titulares de cargos de natureza especial da Administração Federal;
Xli - os titulares de cargos em comissão de direção e assessoramento superiores da Administração Federal;
Xlii-os titulares de cargos efetivos da Administração Federal;
XIV - os designados para a execução dos regimes especiais previstos na Lei no 6.024, de 13 de
março de 1974, nos Decretos-Lei nos73, de 21 de novembro de 1966, e 2.321, de 25 de fevereiro
de 1987;
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XV- os militares das Forças Armadas e os integrantes do órgão de segurança do Gabinete de

judicial;
XVI - os policiais militares mobilizados para operações da Força Nacional de Segur

XVII - os ex-titulares dos cargos e funções referidos nos incisos anteriores.
Art. 4° Os pedidos de representação serão dirigidos:
I - quando se tratar de agentes da Administração Federal direta:
a) ao Secretário-Geral do Contencioso, quando a demanda seja ou deva ser processada originariamente perante o Supremo Tribunal Federal;
b) ao Procurador-Geral da União, quando a demanda seja ou deva ser processada originariamente perante os Tribunais Superiores ou nas hipóteses que envolver as autoridades previstas
no § 1o deste artigo, respeitados, neste último caso, o disposto na alínea "a" deste

(

111ClSO;

c) ao Procurador Regional da União, quando a demanda seja ou deva ser processada por Tribunal Regional da respectiva Região ou no Juízo de primeira instância de sua localidade;

cl) ao Procurador-Chefe da União ou ao Procurador Seccional da União, quando a demanda
seja ou eleva ser processada no Juízo ele primeira instância de sua área de atuação;
II- quando se tratar de agentes de autarquias e fundações federais, exceto o Banco Central do
Brasil:
a) ao Procurador-Geral Federal, quando a demanda seja ou deva ser processada perante o Supremo Tribunal Federal ou Tribunal Superior;
b) ao Procurador Ret:,rional Federal, quando a demanda seja ou eleva ser processada por Tribunal Regional ela respectiva Região ou no Juízo de primeira instância de sua localidade;
c) ao Procurador-Chefe da Procuradoria Federal no Estado ou ao Procurador Seccional Federal, quando a demanda seja ou deva ser processada no Juízo de primeira instância de sua área
de atuação;
d) ao Chefe de Procuradoria Federal, especializada ou não, junto a autarquia ou fundação que,
excepcionalmente, ainda detenha representação judicial no Tribunal ou Juízo em que a demanda seja ou deva ser processada.

§ 1o As solicitações do Presidente da República, do Vice-Presidente da República, dos Nlinistros do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores da União, dos membros do
Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, do ProcuradorGeral da Repúb]jca, do Procurador-Geral do Trabalho, do Procurador-Geral da Justiça Militar, do Procurador-Geral de Justiça do Mjnistério Público do Distrito Federal e Territórios,
dos membros do Congresso Nacional, dos Ministros de Estado, dos Ministros do Tribunal
de Contas da União e dos Comandantes das Forças Armadas, bem como dos ocupantes de
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§ 2° Caso não seja acolhido pedido de representação judicial do Presidente da República, do
Vice-Presidente da República, dos Senadores e Deputados Federais, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República, dos Ministros de Estado e do Defensor-Geral da União, os autos do
processo administrativo devem ser remetidos para o Gabinete do Advogado-Geral da União
para conhecimento.
§ 3° A decisão sobre a assunção da representação judicial de que trata esta Portaria compete às
autoridades indicadas no caput, observado o disposto no§ lo.
§ 4° A decisão quanto à representação judicial do agente público deve conter, no mínimo, o
exame expresso dos seguintes pontos:
I - enquadramento funcional do agente público nas situações previstas no art. 22 da Lei n°

9.028, de 1995;
li - natureza estritamente funcional do ato impugnado;

UI- existência de interesse público na defesa da legitimidade do ato impugnado;
IV - existência ou não de prévia manifestação de órgão da AGUou da PGF responsável pela
consultoria e assessoramento da autarquia ou fundação pública federal sobre o ato impugnado;
V - consonância ou não do ato impugnado com a orientação jurídica definida pelo Advogado-Geral da União, pelo Procurador-Geral Federal ou pelo órgão de execução da AGU ou da
PGF;e
VI - narrativa sobre o mérito e pronunciamento sobre o atendimento aos princípios (1ue norteiam a Administração Pública.
§ 5° Quando houver sindicância ou processo administrativo disciplinar acerca do mesmo fato,
a manifestação a que se refere o §3° deste artigo conterá descrição a respeito do seu objeto,
andamento e eventuais conclusões.
§ 6° O requerimento de representação deverá ser encaminhado à AGUou PGF no prazo máximo de três dias a contar do recebimento do mandado, intimação ou notificação, salvo motivo
de força maior ou caso fortuito, devidamente justificado.
§ 7° No caso de haver a necessidade de prática de ato judicial em prazo menor ou igual ao previsto no § 6o, o requerimento de representação deverá ser feito em até vinte e quatro horas do
recebimento elo mandado, intimação ou notificação.
Art. 5° O agente que solicitar a representação de que trata esta Portaria deverá fornecer ao órgão juridico competente todos os documentos e informações necessários à defesa, bem como
a indicação de testemunhas, quando necessário, tais como:
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administrativos, explicitando as atribuições de sua função e o interesse público envolvido;
IV- justif1cativa do ato ou fato relevante à defesa do interesse público;
V - indicação de outros processos, judiciais ou administrativos, ou inquéritos que mantenham
relação com a questão debatida;
VI - cópias reprográficas de todos os docurnentos que fundamentam ou provam as alegações;
VII - cópias reprográficas integrais do processo ou do inquérito correspondente;
VIII- indicação de eventuais testemunhas, com respectivas residências; e
IX - indicação de meio eletrônico, endereço e telefone para contato.

§ 1o Para fins de ajuizamento de ação penal privada, o requerimento deve contemplar expressa
autorização, inclusive com a menção do fato criminoso e a indicação de seu autor.

§ 2° Os documentos em poder da Administração Pública Federal que não forem franqueados
ao requerente, comprovada a recusa administrativa, e reputados imprescindíveis à causa, podem
ser requisitados pelo órgão competente da AGU ou da PGF, nos termos do art. 4o da Lei n°
9.028, de 1995, ou do art. 37, § 3°, da Medida Provisória no 2.229-43, de 6 de setembro de 2001.

§ 3° A AGU e a PGF manifestar-se-ão sobre a aceitação de pedido de representação judicial no
prazo de três dias úteis, salvo em caso urgente de que possa resultar lesão grave e irreparável ao
requerente, no qual o prazo será de vinte e quatro horas.

§ 4° Na tramitação do requerimento de representação judicial, os servidores e todos quantos
tiverem acesso a ele devem guardar sigilo sobre a sua existência e conteúdo.
Art. 6° Não cabe a representação judicial do agente público quando se observar:
I - não terem sido os atos praticados no estrito exercício das atribuições constitucionais, legais
ou regulamentares;
II - não ter havido a prévia análise do órgão de consultoria e assessoramento jurídico competente, nas hipóteses em que a legislação assim o exige;
III - ter sido o ato impugnado praticado em dissonância com a orientação, se existente, do órgão de consultoria e assessoramento jurídico competente, que tenha apontado expressamente a
inconstitucionalidade ou ilegalidade do ato, salvo se possuir outro fundamento jurídico razoável
e legítimo;
IV - incompatibilidade com o interesse público no caso concreto;
\l - conduta com abuso ou desvio de poder, ilegalidade, improbidade ou imoralidade admi-

nistrativa, especialmente se comprovados e reconhecidos administrativamente por órgão de
aucütoria ou correição;
VI - que a autoria, materialidade ou responsabilidade elo requerente tenha feito coisa julgada na

VIII - que se trata de pedido de representação, como parte autora, em ações de indenizações
por danos materiais ou morais, em proveito próprio do requerente;
IX- não ter o requerimento atendido os requisitos mínimos exigidos pelo art. 4°; ou
X - o patrocínio concomitante por advogado privado.
Art. 7° Da decisão sobre o pedido de representação judicial, será dada ciência imediata ao requerente.

§ 1o Acolhido o pedido de representação judicial, cabe ao chefe da respectiva unidade designar
um advogado ou procurador para representar judicialmente o requerente.

§ 2° Do indeferimento do pedido de representação judicial cabe recurso à autoridade irnediatamente superior.
§ 3° O recurso será dirigido à autoridade que indeferiu o pedido, a qual, se não a reconsiderar
em vinte e quatro horas, o encaminhará à autoridade superior.
Art. 8° Verificadas, no transcurso do processo ou inquérito, quaisquer das hipóteses previstas
no art. 6°, o advogado ou o procurador responsável suscitará incidente de impugnação sobre a
legitimidade da representação jucücial à autoridade competente, sem prejuízo do patrocínio até
a decisão administrativa final.
§ 1o Aplica-se ao incidente de que trata o caput, o disposto no art. 7°, caput e§ 2°.
§ 2° Acolhido o incidente de impugnação, a notificação do requerente equivale à cientificação
de renúncia do mandato, bem como ordem para constituir outro patrono para a causa, mantida a representação pelo prazo que a lei processual fixar, desde que necessário para lhe evitar
prejuízo.
Art. 9° Caso a ação judicial seja proposta apenas em face do requerente e o pedido de sua
representação judicial seja acolhido, o órgão competente da AGU ou da PGF requererá o ingresso da União ou da autarquia ou fundação pública federal, conforme o caso, na qualidade de
assistente simples, salvo vedação legal ou avaliação técnica sobre a inconveniência da referida
intervenção.
Art. 10. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
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3 -PORTARIA AGU no 1.016, de 30 de junho de 2010

,...
0
Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados para a re 1...• ·~~nJ~~:..-e a defesa extrajudicial dos órgãos e entidades da Administração Federal
junto ao Tribunal de Contas da União, e dá outras providências.

O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I,
XIII e XVIII do art. 4° da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo em vista
o (:l isposto no art. 5° do Decreto n" 7.153, de 9 de abril de 2010, e
Considerando as deliberações do Comitê Interrninisterial-TCU na 2a Reunião Ordinária, realizada em 25 de maio de 2010, devidamente consignadas na Ata de Reunião, resolve:
Art. 1o A representação e a defesa extrajudicial da União e dos órgãos e entidades da Administração Federal junto ao Tribunal de Contas da União serão efetuadas nos termos desta Portaria.
Art. 2" O Secretário Executivo ou o ocupante de cargo equivalente no âmbito dos órgãos e enti-

o

dades da Administração Federal deverá encaminhar ao Comitê Interministerial-TCU (Cl-TCU)
relação dos processos em curso perante o Tribunal de Contas da União classificados como prioritários.

§ 1o A relação deverá ser acompanhada de breve relatório sobre cada processo, o qual conterá as
seguintes informações:
I - as providências porventura já adotadas, com cópia dos documentos, se produzidos;
II - as providências a serem adotadas, com previsão da cronologia da sua adoção;
III - os pontos de discordância com as afirmações, orientações ou determinações do Tribunal de
Contas da União e suas justificativas;
IV - a existência de eventual procedimento judicial sobre o objeto do processo;

u

V- a existência de eventual procedimento administrativo sobre o objeto do processo, instaurado
pelo Ministério Publico Federal ou Estadual; e
VI - o motivo para a necessidade de acompanhamento prioritário do processo.

§ 2° Para os fins deste artigo, consideram-se prioritários os processos relacionados com a execução de políticas públicas, objetivos, diretrizes e metas estabelecidas pela Administração Federal.

§ 3° A relação de que trata o caput deverá ser atualizada, somente em relação aos processos
declarados de interesse da União, nos termos do art. 3°, sempre que houver modificações nas
informações prestadas.

§ 4° Em caso de urgência, poderá ser requerida a atuação em processo em curso no Tribunal de
Contas da União, devendo a respectiva solicitação estar instruída com as informações previstas
no § 1o deste artigo.

§ 5° A relação, o breve relatório e as suas atualizações deverão ser encaminhadas, por meio digital,
para o endereço eletrônico ci-tcu@agu.gov.br.

§ 6" O CI-TCU poderá requisitar informações relativas a processos não integrantes da relação
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fins de declaração expressa do interesse da União, conforme previsto no art.

2010.

§ 1° O CI-TCU poderá propor, de ofício, processos para fins de declaração expressa do interesse da União.
§ 2° A relação dos processos declarados de interesse da União, pelo Advogado-Geral da União, será divulgada no endereço eletrônico "\w;rw:agu.gov.br.

§ 3° O processo que não for declarado de interesse da União continuará integralmente sob responsabilidade
do órgão ou entidade da Administração Federal interessado no mesmo.
Art. 4° O CI-TCU definirá as providências a serem adotadas nos processos declarados de interesse da União.

§ 1o O CI-TCU poderá convidar para participar das reuniões representantes de outros órgãos ou entidades
da Administração Federal, para prestarem informações e emitirem pareceres.

§ 2° Nos casos em que dois ou mais órgãos ou entidades da Administração Federal tenham que apresentar
( ) teses perante o Tribunal de Contas da União, em um mesmo processo de interesse da União, ou sobre um
mesmo tópico, as teses formuladas pelos órgãos deverão ser avaliadas, previamente, pelo CI-TCU, quanto
à compatibilidade delas com os fundamentos jurídicos adotados pela Advocacia-Geral da União e com as
políticas públicas estabelecidas para o tema.

§ 3° Os órgãos da Advocacia-Geral da União prestarão, em caráter prioritário, o apoio necessário ao desenvolvimento das atividades do CI-TCU.
Art. 5° A Consultoria-Geral da União da Advocacia-Geral da União, por intermédio do Departamento de
Assuntos Extrajudiciais (DEAEX/CGU/ AGU), é o órgão responsável por exercer a representação e a defesa extrajudicial da União e dos órgãos e entidades da Administração Federal perante o Tribunal de Contas
da União, com base nas deliberações do CI-TCU.
Art. 6° O Consultor-Geral da União poderá delegar competências à Consultoria Jurídica ou órgão equiva( ) lente, em relação a cada processo declarado de interesse da União, para a interlocução e a respectiva representação junto ao Tribunal de Contas da União
Parágrafo único. Em caso de delegação, deverão ser encaminhadas ao DEAEX/ CGU/ AGU, no prazo de
cinco dias, para fins de registro e mo1útoramento, cópia de todas as peças processuais protocoladas junto
ao Tribunal de Contas da União, bem como um breve relatório sobre eventuais audiências realizadas com
servidores ou integrantes daquela Corte.
Art. 7° Ao DEAEX/CGU/AGU caberá:
I -Requisitar junto aos órgãos e entidades da Adnúnistração Federal os elementos de fato e de direito necessários ao desempenho de suas atividades;
H- Atuar nos processos declarados de interesse da União mediante a realização ele audiências, elaboração de
petições, recursos, sustentações orais, memoriais e demais peças processuais pertinentes;
III - Convocar representantes da área técnica e juridica dos órgãos e entidades diretamente relacionadas com
o objeto do processo, para subsidiar sua atuação; e
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tamente àquele Órgão e no prazo assinalado.
Parágrafo único. Cópia das informações prestadas ou peças protocoladas devem imediatamente ser encaminhadas ao DEAEX/CGU/AGU.
Art. 9° A defesa dos gestores pela Advocacia-Geral da União, junto ao Tribtmal de Contas da União, dar-se-á
mediante solicitação do interessado dirigida ao Consultor-Geral da União.

§ 1o A solicitação deverá vir obrigatoriamente acompanhada de parecer jurídico da respectiva unidade da
Advocacia-Geral da União, atestando, conclusivamente, que:
I - os atos foram praticados pelo gestor no exercício de suas atribuições constitucionais, legais ou regulamentares, no interesse público, especialmente da União e de suas entidades da administração indireta;
(

II- os atos foram praticados em observância dos princípios elencados no caput do art. 37 da Constituição;
III - os atos praticados não estejam sendo objeto de sindicância no âmbito do Órgão;
IV - os atos praticados não estejam sendo objeto de ação de controle no ârnbito da Controladoria-Geral da
União; e
V - o interessado não responde a processo administrativo disciplinar em relação aos respectivos atos.

§ zo O DEAEX/CGU/AGU pronunciar-se-á a respeito do pedido no prazo de dez dias, contado do recebimento do requerirnento, submetendo a manifestação ao Consultor-Geral da União.

§ 3° O Consultor-Geral da União poderá delegar à unidade jurídica do órgão, no âmbito do qual foi praticado o ato, a responsabilidade pela defesa do gestor. (NR)
Art. 9°-A Não cabe a representação extrajudicial do gestor quando se observar:
I- a não ocorrência de qualquer uma das situações previstas nos incisos do§ 1o do art. 9° desta Portaria;
II - a constituição de advogado privado; e
III - o não fornecimento, no prazo estabelecido, de documentos ou informações julgados necessários para
subsidiar a defesa.
Parágrafo único. Quando for o caso, a renúncia da defesa será comunicada ao Tribunal de Contas da União
e ao interessado, permanecendo o DEAEX/CGU/ AGU responsável durante o prazo de dez dias contado
após a referida comunicação." (NR)
Art. 1O. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LUÍS INÁCIO LUCENA ADANIS

v.
1.

PEDIDO DE
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL

EXCELENTÍSSI1íJO SR. (observar a autoridade indicada no art. 4° da Portaria no 408 / 2009)

Ref. Representação Judicial.

(NOME COMPLETO DO INTERESSADO), (qualificação completa, cargo ou função ocupada na
época dos fatos, endereço, e-mail e telefone de contato), solicita à V Ex\ com fundamento no art. 22 da
Lei no 9.028 / 95, conforme a redação dada pela Medida Provisória no 2.216-37, de 31 de agosto de 2007,
(

bem como seja procedida à sua representação judicial nos autos da Ação de .. ..... n" ................ , em trâmite

, na -.;\. rara ............ ..
no Ju1zo
E sclareço que .... (fazer descrição pormenorizada sobre os fatos que deram origem à ação).

Justifica-se o pedido de representação pelo fato de que os atos administrativos foram praticados no exerdcio de suas atribuições constitucionais, legais e regulamentares (relatar o interesse público envolv ido,
quando possível).

Informa que não constituiu advogado particular nos autos da referida ação.

l

)A
.
documentos (anexar documentos compro b ato' nos,
. cop1a
' . reprogra' f:t-. ca do
... nexo a' presente os segumtes
processo ou inquérito, se possível).

Indico como testemunhas as seguintes pessoas / servidores (nome completo, telefone ou endereço físico
ou eletrônico para contato).

Brasilia-DF,

de .. ...................... de 2013.

_ _ _ _ _ (Assinatura) ______
(NOME DO INTERESSADO)
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PEDIDO DE REPRESENTAÇÃO
EXTRAJUDICIAL (TCU)

Exmo. Senhor Consultor-Geral da União,
Ref. Defesa de gestor perante o Tribunal de Contas da União.

(NOME COMPLETO DO INTERESSADO), (CARGO OU FUNÇÃO QUE OCUPAVA NA
ÉPOCA DOS FATOS, ENDEREÇO PROFISSIONAL E RESIDENCIAL, E-MAIL E TELEFONES DE CONTATO), vem requerer à V Exa, com fundamento no § 3° do art. 1o do Decreto no
7.153, de 9 de abril de 2010, regulamentado pelos arts. 9° e 9°-A da Portaria n° 1.016, de 30 de junho de
2010, que seja autorizada a sua representação extrajudicial, por meio da Advocacia-Geral da União, no
âmbito do Processo n° TC ([vfENCIONAR O N° DO PROCESSO) em curso no Tribunal de Contas
(

da União.
Encaminho anexo, parecer jurídico da unidade jurídica da (ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, PRO-

CURADORIA-GERAL FEDERAL ou PROCURADORIA-GE RAL DO BANCO CENTRAL)
que assessorava o cargo à época do fatos, atestando, conclusivamente, que:

I- os atos foram praticados no exercício de minhas atribuições constitucionais, legais ou regulamentares,
no interesse público, especialmente da União (especificar o órgão);
II -os atos foram praticados em observância dos prindpios elencados no caput do art. 37 da Constituição;

III - os atos praticados não estão sendo objeto de sindicância no âmbito do Órgão;
IV- os atos praticados não são objeto de ação de controle no âmbito da Contro1adoria-Gera1 da União; e

V - não respondo a processo administrativo disciplinar em relação aos respectivos atos.

Encaminho, também, em anexo, os expedientes recebidos do TCU e as respostas e/ ou documentos
encaminhados àquela Corte de Contas.

Por fim, informo que não constituí advogado particular nos autos do referido processo.

Brasilia-DF,

de .................. ..... . de 2014.

_ _ _ _ _ (Assinatura) _ _ _ _ __

(NOME DO INTERESSADO)
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