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GRUPO I –  CLASSE VII – Plenário 
TC nº 032.242/2008-7 
NATUREZA: Representação 
ÓRGÃOS: Câmara dos Deputados e Senado Federal 
INTERESSADO: Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da 
União 
SUMÁRIO: REPRESENTAÇÃO FORMULADA PELO MINISTÉRIO 
PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. 
INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES NA OCUPAÇÃO DE ÁREAS 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO SENADO FEDERAL POR 
PARTIDOS POLÍTICOS E PELAS INSTITUIÇÕES A ELES 
LIGADAS. SUPOSTA LOTAÇÃO INDEVIDA DE SERVIDORES 
DOS QUADROS DESTAS CASAS LEGISLATIVAS. 
CONHECIMENTO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. DETERMINAÇÕES. 

 
 
 
 

 Trata-se de Representação formulada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de 
Contas da União (MP/TCU), por intermédio do d. Procurador Júlio Marcelo de Oliveira, com 
fundamento no artigo 62, inciso I, do RITCU c/c os artigos 81, inciso I, e 82 da Lei nº 8.443/92.  
2.  Reproduzo, a seguir, a instrução elaborada no âmbito da 3ª Secretaria de Controle 
Externo (3ª SECEX), verbis (fls. 177/182): 
 
  “Tratam os autos de Representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU 
com base em matéria publicada no jornal Correio Braziliense, edição de 9/11/2008, em que se 
noticiou a ocupação de espaço físico nas dependências da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal por partidos políticos e pelas instituições ligadas a eles, bem como a utilização de servidores 
dos quadros destas Casas Legislativas nas sedes das agremiações partidárias instaladas nos prédios 
do Congresso Nacional (fls. 1/10). 
  2. Conhecida pelo Relator a peça como Representação, nos termos do art. 237, inciso 
VII, do RITCU (fl. 51), foram os autos baixados em diligência às Casas Legislativas, encaminhadas 
pelos Avisos 538 e 539-GP/TCU (fls. 59/60), com o fito de obter as seguintes informações: 
 
  II.1 – à Câmara dos Deputados, para que: 
 
  a) apresente esclarecimentos sobre os fatos tratados na matéria publicada no jornal 
Correio Braziliense, de 9/11/2008, a respeito da ocorrência de desvio funcional dos servidores Júlio 
Bono (assessor jurídico – CNE 07), Marilda Carvalho (chefe de gabinete – CNE 12) Larissa Freitas 
(assessora), Maristela (secretária parlamentar) e ouros eventualmente, que, apesar de serem 
remunerados pelos cofres públicos, estariam servindo de maneira irregular a partidos políticos ou a 
entidades a eles ligadas em funcionamento nesta Casa;  
  b) esclareça sobre a existência de procedimento administrativo disciplinar cujo objeto 
tenha sido apurar o mencionado desvio; bem como as medidas adotadas para evitar que servidores do 
quadro de pessoal da Câmara venham prestar serviços informalmente aos partidos políticos 
albergados nesta Casa; 
  c) informe quais partidos políticos e seus institutos e fundações ocupam atualmente 
espaço físico nas dependências do Senado, evidenciando as áreas ocupadas, as datas de início das 
cessões e os valores pagos pela ocupação das áreas; 
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  d) justifique a compatibilidade dos valores cobrados dos partidos políticos e das 
entidades a eles ligadas a título de ocupação com os preços correntes do mercado de aluguéis de 
imóveis do Distrito Federal; 
  e) encaminhe ao Tribunal cópias: dos termos de ocupação relativos à cessão de áreas 
ocupadas pelas entidades referidas no item “c” supra; da última fatura cobrada dessas entidades, 
explicitando os valores a serem pagos a título de cessão, discriminando-os daqueles devidos a título 
de ressarcimento pela utilização de linhas telefônicas, água, etc. 
 
  II.2 – ao Senado Federal, para que: 
 
  a) esclareça se foi detectada em 2008 e no corrente exercício a ocorrência de desvio 
funcional de servidores que, apesar de serem remunerados pelos cofres públicos, estariam servindo de 
maneira irregular a partidos políticos ou a entidades a eles ligadas em funcionamento nesta Casa.   
  b) caso tenha se verificado o disposto no item “a” supra, esclareça sobre a existência 
de procedimento administrativo disciplinar cujo objeto tenha sido apurar o mencionado desvio; bem 
como as medidas adotadas para evitar que servidores do quadro de pessoal do Senado venham 
prestar serviços informalmente aos partidos políticos albergados nesta Casa; 
  c) explique as medidas adotadas para dar cumprimento às determinações do Acórdão 
187/2008-TCU-Plenário, Ata 04/2008, Sessão de 22/02/2008; 
  d) informe quais partidos políticos e seus institutos e fundações ocupam atualmente 
espaço físico nas dependências do Senado, evidenciando as áreas ocupadas, as datas de início das 
cessões e os valores pagos pela ocupação das áreas; 
  e) justifique a compatibilidade dos valores cobrados dos partidos políticos e das 
entidades a eles ligadas a título de ocupação com os preços correntes do mercado de aluguéis de 
imóveis do Distrito Federal; 
  f) encaminhe ao Tribunal cópias: dos termos de ocupação relativos à cessão de áreas 
ocupadas pelas entidades referidas no item “d” supra; da última fatura cobrada dessas entidades, 
explicitando os valores a serem pagos a título de cessão, discriminando-os daqueles devidos a título 
de ressarcimento pela utilização de linhas telefônicas, água, etc. 
 
  3. Em resposta, o Senado Federal encaminhou o OF. N.º 218/2009-Presid. (fl. 61) e a 
Câmara o Ofício n.º 1362/2009/GP (fl. 137) que se fizerem acompanhar de documentação com os 
esclarecimentos requeridos. 
  4. Pelo Acórdão 187/2008-Plenário, foi determinado ao Senado que: 
 
  ‘9.2.1. substitua os ‘Termos de Ocupação de Área por Terceiros’ nºs 2/003, 8/2003, 9/2003 e 
15/2003 e o Termo de Autorização de Uso nº 2/1997, por termos de cessão de uso, modalidade legal adequada 
à ocupação das áreas no Senado Federal por parte das respectivas entidades, nos termos do art. 18 da Lei nº 
9.636/98; 
  9.2.2. elabore estudo, se ainda não o fez, para estabelecer valores compatíveis a serem 
cobrados das entidades que ocupam áreas no Senado Federal; 
  9.2.3. quando da elaboração dos ‘termos de cessão de uso’, explicite os valores a serem pagos 
a título de cessão, discriminando-os daqueles devidos a título de ressarcimento pela utilização de linhas 
telefônicas, água, etc.’ 
 
  5. A ocupação de áreas por terceiros é regulamentada no Senado Federal pelo Ato da 
Comissão Diretora n.º 30/2002 e pela Portaria do Primeiro-Secretário n.º 22/2007 (fls. 68/70).  
Mencionado Ato n.º 30/2002, prevê no art. 3º, § 2º, e art. 4º, alínea ‘e’, e §§2º ao 4º, a cobrança de 
taxas pela ocupação do espaço e pelo uso de água, energia elétrica, telefonia, informática, segurança, 
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conservação, manutenção e limpeza, na forma de rateio proporcional à área ocupada e número de 
pontos de telefonia e rede de dados disponibilizados.  
  6. Constata-se que foram celebrados pelo Senado os Termos de Cessão de Uso n.ºs 004, 
006, 016, 000 e 007, todos de 2008 (fls. 64/67, 78/81, 92/95, 106/109 e 121/124), em consonância com 
os ditames do Acórdão supra, ressalvando-se apenas que os quadros demonstrativos dos 
ressarcimentos anexos aos termos celebrados não discriminam de forma isolada os custos das 
despesas com água, energia elétrica, segurança, conservação, manutenção e limpeza. Desse modo, 
cabe determinar ao setor responsável que os respectivos quadros explicitem de forma individualizada 
a previsão de custos a serem ressarcidos pelos utentes, conforme determina o item 9.2.3 do Acórdão 
187/2008-Plenário. 
  7. Na Câmara, esse tema é tratado pelo Ato da Mesa n.º 61/2005, alterado pelo Ato da 
Mesa n.º 07/2007, e pela Portaria do Primeiro-Secretário n.º 69/2007 (fls. 146/152). Também consta 
no mencionado Ato n.º 07/2007 a previsão de pagamento pela área utilizada e despesas com água e 
esgoto, energia, serviços de limpeza, conservação, manutenção, cobrados com base em rateio 
proporcional à área ocupada (art. 2º e art. 4º, § 1º, incisos I e II). Os anexos da Portaria 69/2007 
discriminam os valores a serem cobrados pela utilização de espaço físico da Câmara. Os Termos de 
Cessão de Uso n.ºs 2009/107.0 e 2009/106.0 (fls. 158/163) firmados com as entidades ligadas a 
partidos políticos atendem aos normativos em tela e ao Acórdão 187/2008-Plenário.   
  7.1 No Senado, estão instaladas atualmente as seguintes entidades: 
 

Entidade Área ocupada 
(m2) 

Data 
ocupação 

Valor Fixo 
mensal-R$ (1) 

Valor Telefone 
mensal-R$ 

Valor mensal 
total-R$ (2) 

Democratas 
(Diretório 
Nacional) 

210,94 14/11/2003 7.684,54 4.131,89 11.816,43 

Partido 
Progressista 
(Diretório 
Nacional) 

123,70 23/06/2005 4.506,38 829,98 5.336,36 

Partido do 
Movimento 

Democrático 
Brasileiro 

(Tesouraria) 

82,62 14/11/2003 3.009,85 939,03 3.948,88 

Instituto 
Tancredo 

Neves 

82,62 10/6/2003 3.009,85 502,91 3.512,76 

Instituto 
Teotônio 

Vilela 

87,24 30/01/2003 3.178,15 467,26 3.645,41 

 (1) inclui custos com ocupação da área, energia elétrica, água e esgoto, limpeza, segurança e conservação. 
 (2) valores informados em 20/5/2009. 
 
 7.2 Na Câmara, as seguintes entidades ocupam espaço físico (fl. 141):  
  

Entidade Área ocupada 
(m2) 

Data 
ocupação 

Valor Fixo 
mensal-R$ (área) 

Despesas 
diversas-R$ 

(1) 

Valor 
mensal 

total-R$ (2) 
Fundação 46,02 3/10/2007 1.178,11 621,22 1.799,33 
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Milton 
Campos 

Fundação 
Ulysses 

Guimarães  

129,67 3/10/2007 3.319,55 805,91 5.104,96 

(1) inclui despesas com energia elétrica, água e esgoto, limpeza e linha telefônica particular instalada. 
(2) valores informados em 20/5/2009. 
 
  7.3 Concernente aos valores cobrados, tem-se a informação de que o valor é revisto 
anualmente pelo Senado, como previsto no § 4º do art. 4º do Ato da Comissão Diretora n.º 30/2002 e, 
para o exercício de 2009, foi estabelecido o valor de R$ 36,43/m2 (fls. 136), incluso os custos de 
ocupação da área, energia elétrica, água e esgoto, limpeza, segurança e conservação. Os 
comprovantes de recolhimento estão às fls. 75/77, 89/91, 103/105, 118/120 e 132/134.   
  7.4 Por sua vez, a Câmara, tendo por base o valor de mercado à época e equiparado 
àquele estipulado no Senado, estabeleceu inicialmente o valor de R$ 22,00/m2, por meio da Portaria 
n.º 85/2005, que vem sendo atualizado anualmente pela aplicação da média simples entre os índices 
IGP-DI e INPC, perfazendo atualmente o valor de R$ 25,60/m2, consoante as informações às folhas 
142/143. As faturas do mês de abril/2009 estão às fls. 154 e 155. 
  7.5 Para os demais custos incorridos, como já dito, as Casas Parlamentares adotam o 
critério de rateio das despesas totais do órgão por área cedida, exceto quanto aos custos de telefonia 
e rede de dados que se baseiam no ponto instalado de telefonia ou de rede conforme o caso. 
  7.6 Assim, considerando apenas o valor da taxa de ocupação, que representa a maior 
parte dos valores mensais cobrados das entidades (cerca de 65%), constata-se que são compatíveis 
aos valores cobrados de salas localizadas em edificações de configurações semelhantes, conforme 
anúncios publicados no sítio www.wimóveis.com.br (fls. 171/175), os quais apresentam como valor 
médio de aluguel R$ 24,56/m2 (fl. 176).  Cabe observar que os parâmetros de preço de aluguel 
juntados à peça inaugural desta representação (fls. 31/37), extraídos do mesmo sítio na Internet, 
contemplam imóveis com vagas de garagens e alguns se referem a edifícios de padrão de construção e 
tecnologia superior aos edifícios do Congresso Nacional. Dessa forma, levam a uma distorção quando 
comparados aos valores cobrados por metro quadrado cedido pelo Senado e Câmara.       
  7.7 Apesar disso, é forçoso reconhecer que a valorização dos imóveis ao longo do 
tempo geralmente supera os índices de preços, assim, a sistemática de corrigir a taxa de ocupação 
pela simples incidência anual da correção de preços pode se mostrar ineficaz. Desse modo, seria 
oportuno determinar aos órgãos responsáveis das Casas Legislativas que, por ocasião da correção 
dos valores cobrados das entidades, realize pesquisa no mercado imobiliário local, a fim de assegurar 
que os preços corrigidos guardem correspondência com os valores de mercado.      
  8. Quanto aos eventuais desvios funcionais de servidores tratados na matéria 
jornalística acostada pelo representante, os quais estariam servindo de maneira irregular a partidos 
políticos ou a entidades a eles ligadas, o diretor de recursos humanos do Senado informou que (fl. 
62): ‘não constam registros no sistema Ergon de lotação de servidor efetivo ou comissionado desta 
Casa Legislativa em qualquer das referidas instituições políticas, nem mesmo apenas para exercício 
provisório. Também não tivemos conhecimento, até o momento, de lotações informais nesses locais.’ 
  8.1 Sobre o assunto, o diretor da Coordenação de Registro Funcional do Departamento 
de Pessoal da Câmara aduziu que (fls. 138/139): 
 
  ‘Os servidores da Câmara dos Deputados são lotados nos órgãos que compõem a estrutura 
administrativa da Casa, não havendo registro, nesta Coordenação, de servidores que estivessem ou estejam 
desempenhando suas funções nas sedes de partidos políticos ou nas entidades a eles ligadas em funcionamento 
na Câmara. 
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  Cabe ressaltar também que os servidores registram sua freqüência nos órgãos de sua lotação, 
cabendo ao Chefe de Gabinete ou ao titular do órgão a supervisão do registro de freqüência e, 
consequentemente, a supervisão da respectiva prestação de serviço, conforme estabelece o Ato da Mesa n.º 28, 
de 1995 (...). 
  A Resolução n.º 1, de 2007, estabelece também que os servidores ocupantes de cargos de 
natureza especial não podem ter lotação diferente daquela para a qual foram nomeados.’ 
 
  8.2 O órgão de pessoal da Câmara complementou a informação relatando o histórico 
dos cargos ocupados pelos servidores mencionados na matéria jornalística – Júlio Bono Neto, 
Marilda Pinto Castello Branco de Carvalho, Larissa Oliveira Andrade Freitas e Maristela Gheno. 
Por fim, disse que não existia registro de procedimento disciplinar instaurado para apurar possíveis 
desvios funcionais da natureza tratada nestes autos. 
  8.3 O servidor público, seja ele efetivo ou comissionado, ao assumir a função pública 
para a qual foi designado, deverá desempenhar as atividades relativas às atribuições do cargo. 
Contudo, não é rara as situações que este Tribunal se depara com abusos cometidos, quando constata 
que o servidor passa a desempenhar função diversa daquela para a qual foi inicialmente investido. 
  8.4 É grave a situação retratada pela reportagem jornalística, na medida em que a 
entidade beneficiária dos serviços prestados pelo servidor em situação irregular estaria se 
locupletando à custa do erário que o remunera sem usufruir da correspondente contraprestação de 
serviços. 
  8.5 Porém, para se ter demonstrado o desvio de função é necessária a presença de 
provas e, no caso vertente, a informalidade alegada na representação prejudica a efetiva 
caracterização do ilícito administrativo, que passa a depender exclusivamente de testemunhas. Isso 
dificulta ainda mais a comprovação do fato, vez que é de se esperar que suposta testemunha seja um 
servidor público ou empregado lotado na mesma repartição ou entidade e se veja constrangido em 
testemunhar contra um colega, inclusive para evitar represálias da parte denunciada, que na maioria 
das vezes encontra-se em situação irregular com respaldado de superiores hierárquicos.    
  8.6 Apesar da ausência de elementos probatórios do desvio funcional, não podemos 
concluir necessariamente na ausência de conduta indevida pelos servidores da Câmara mencionados 
pelo jornal e até mesmo que tal fato, eventualmente, possa ocorrer também no Senado Federal. Então, 
entendemos que, para coibir a ocorrência de desvio funcional, deve ser determinado ao controle 
interno de ambas as Casas a adoção de medidas fiscalizatórias capazes de identificar situações de 
desvio funcional de servidores efetivos e comissionados e, de forma específica, determinado à Câmara 
dos Deputados que alerte os servidores nominados nesses autos de que a prestação de serviços a 
entidades privadas durante a jornada diária de trabalho nos respectivos cargos públicos ocupados 
constitui ilícito administrativo, que enseja a aplicação de medidas punitivas e o ressarcimento da 
remuneração percebida sem a devida contraprestação de serviços ao órgão público.  
  Diante do exposto, propomos à consideração superior que: 
 
  I – considere parcialmente procedente a presente representação; 
  II – seja determinado: 
  a) à Secretaria de Patrimônio do Senado Federal que altere os quadros demonstrativos 
de ressarcimentos anexos aos Termos de Cessão de Uso n.ºs 000/2008, 004/2008, 006/2008, 007/2008 
e 016/2008, de modo que venham a contemplar de forma individualizada os custos devidos pela 
ocupação de área e as despesas incorridas com água, energia elétrica, segurança, conservação, 
manutenção e limpeza pelos utentes, com vistas a dar pleno cumprimento ao item 9.2.3 do Acórdão 
187/2008-Plenário/TCU; 
  b) à Subsecretaria de Administração de Material e Patrimônio do Senado Federal e ao 
Departamento Técnico da Câmara dos Deputados que, por ocasião da correção dos valores cobrados 
dos partidos políticos e entidades a eles ligadas a título de ocupação de espaços físicos, realize 



 
                   TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  TC 032.242/2008-7 
 

FS   6 
 

pesquisa de preços no mercado imobiliário local, a fim de assegurar que os valores atualizados 
guardem correspondência com os de mercado; 
  c) ao controle interno do Senado Federal e da Câmara dos Deputados a adoção de 
medidas fiscalizatórias capazes de identificar situações de desvio funcional de servidores efetivos e 
comissionados, mormente aqueles relacionados à prestação de serviços junto a partidos políticos e às 
entidades a eles relacionadas durante o período de expediente das Casas Legislativas; 
  d) ao controle interno da Câmara dos Deputados que alerte os servidores nominados 
nestes autos – Júlio Bono Neto, Marilda Pinto Castello Branco de Carvalho, Larissa Oliveira Andrade 
Freitas e Maristela Gheno, que a prestação de serviços a entidades privadas durante a jornada diária 
de trabalho dos respectivos cargos públicos ocupados constitui ilícito administrativo que enseja a 
aplicação de medidas punitivas e o ressarcimento da remuneração percebida sem a devida 
contraprestação de serviços ao órgão público; 
  III – envie cópia da deliberação que for adotada ao representante; 
  IV – arquive os presentes autos.” 
 
3.  O Sr. Diretor de Controle Externo ratificou a instrução acima transcrita (fl. 183).    
4.  É o relatório. 

 
VOTO 

 
 Preliminarmente, insta destacar que a representação ora em exame atende aos requisitos 

de admissibilidade previstos pelo artigo 237 do RITCU c/c artigo 132, inciso I, da Resolução TCU nº 
191/2006, razão pela qual deve ser conhecida. 
2.  Inicialmente, destaco que o tema em questão já foi objeto de análise no âmbito desta 
Corte de Contas em dois outros processos. 
3.  O TC 004.151/2005-4 versou sobre representação de membro do MP/TCU sobre 
possível irregularidade na ocupação de espaços físicos no Senado Federal por partidos políticos e seus 
institutos e fundações, bem como na cessão de servidores do órgão para essas entidades. 
4.  No que tange à cessão de servidores para realização de atividades de interesse particular 
dos partidos políticos, o Ministro Relator Walton Alencar Rodrigues entendeu que as informações 
prestadas pelo então Diretor-Geral do Senado Federal lograram afastar essa irregularidade. 
5.  Sobre a utilização de espaços físicos para o atendimento de interesses privados de 
partidos políticos e das respectivas fundações, o Ministro Relator ressaltou a disponibilidade de espaço 
físico, de forma a não prejudicar a atividade-fim da repartição; a inexistência de qualquer ônus para a 
União, sobretudo no que diz respeito aos empregados da cessionária; a compatibilidade de horário de 
funcionamento da cessionária com o horário de funcionamento do órgão cedente; a obediência às 
normas relacionadas com o funcionamento da atividade e às normas de utilização do imóvel; a 
precariedade da cessão, que poderia ser revogada a qualquer tempo, havendo interesse do serviço 
público, independentemente de indenização; e a participação proporcional da cessionária no rateio das 
despesas com manutenção, conservação e vigilância do prédio. 
6.  Desse modo, por meio do Acórdão nº 2.289/2005, o Plenário desta Corte considerou 
improcedente a representação. 
7.  Posteriormente, no bojo do mesmo processo, foi interposto Pedido de Reexame pelo 
MP/TCU, ao qual foi dado provimento parcial por meio do Acórdão nº 187/2008-Plenário. 
8.  Na ocasião, verificou-se a inadequação dos instrumentos então utilizados para 
formalizar a ocupação de áreas do Senado Federal (“termo de ocupação de área por terceiros” e “termo 
de autorização de uso de área”). Restou assentado que a cessão de uso era o instituto mais apropriado à 
ocupação desses espaços, uma vez que estão inseridos na categoria de bem público de uso especial 
destinados primordialmente ao atendimento do interesse imediato da Administração Pública. 
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9.   Em acréscimo, o Ministro Ubiratan Aguiar, relator do recurso, observou que a Lei nº 
9.636/98 possibilitou a cessão de uso de áreas públicas também a entidades privadas, até mesmo com 
fins lucrativos, em certas situações. Passou a haver a previsão, também, de que a cessão fosse onerosa 
em determinados casos, e não mais sempre gratuita como disciplinava o Decreto-Lei nº 9.760/46. 
10.  Por outro lado, a decisão que conduziu o mencionado Acórdão nº 187/2008 firmou a 
necessidade de estabelecimento de valores razoáveis para a cessão, bem como a necessidade de 
realização de licitação, caso existisse demanda de outros partidos e instituições não passível de ser 
atendida pelo Senado em face da escassez de áreas não-utilizadas. 
11.  Desse modo, foram exaradas as seguintes determinações ao Senado Federal: 

 
“9.2.1. substitua os ‘Termos de Ocupação de Área por Terceiros’ nºs 2/003, 8/2003, 

9/2003 e 15/2003 e o Termo de Autorização de Uso nº 2/1997, por termos de cessão de uso, 
modalidade legal adequada à ocupação das áreas no Senado Federal por parte das respectivas 
entidades, nos termos do art. 18 da Lei nº 9.636/98; 

9.2.2. elabore estudo, se ainda não o fez, para estabelecer valores compatíveis a serem 
cobrados das entidades que ocupam áreas no Senado Federal; 

9.2.3. quando da elaboração dos ‘termos de cessão de uso’, explicite os valores a 
serem pagos a título de cessão, discriminando-os daqueles devidos a título de ressarcimento pela 
utilização de linhas telefônicas, água, etc; 

9.2.4. no caso de eventuais requisições de partidos políticos e de instituições a eles 
ligadas, solicitando a cessão de uso de área para o desenvolvimento de suas atividades, na 
impossibilidade de o órgão atender todas essas solicitações, diante da escassez de espaços não-
utilizados, deflagre o pertinente certame licitatório, nos termos do art. 18, §5º, da Lei nº 9.636/98;” 
 
12.  O TC 002.686/2005-8, sob relatoria do Ministro Raimundo Carreiro, também versou 
sobre representação subscrita pelo Procurador Júlio Marcelo de Oliveira, do MP/TCU. Desta vez, 
foram apontados indícios de irregularidades na cessão de espaços físicos da Câmara dos Deputados 
para partidos políticos e institutos e fundações a eles ligados, assim como na utilização de servidores 
da Câmara dos Deputados por essas entidades.  
13.  Consoante destacou o Ministro Relator, os documentos e as informações trazidas aos 
autos afastaram o indício de irregularidade consistente na utilização de servidores da Câmara dos 
Deputados por partidos políticos e institutos a eles relacionados. 
14.  No tocante à utilização dos espaços físicos da Câmara dos Deputados, foram feitas as 
mesmas considerações contidas no TC 004.151/2005-4, sendo que, ao final, o Plenário julgou a 
representação parcialmente procedente e fez as determinações abaixo, verbis (ex vi do Acórdão nº 
1.108/2008-Plenário): 
 
  “9.2. determinar à Câmara dos Deputados que: 
  9.2.1. substitua os Termos de Autorização de Uso nºs 2007/161.0 (Processo nº 
114.532/2005) e 2007/181.0 (Processo nº 104.755/2006), por termos de cessão de uso, modalidade 
legal adequada à ocupação das áreas na Câmara dos Deputados por parte das respectivas entidades, 
nos termos do art. 18 da Lei nº 9.636/98; 

9.2.2. realize o devido procedimento licitatório quando a cessão for destinada à 
execução de empreendimento de fim lucrativo, sempre que houver condições de competitividade, nos 
termos do art. 18, §5º da Lei nº 9.636/98;” 
 
15.  Nestes autos, o MP/TCU, mais uma vez, noticia a existência de supostas 
impropriedades relativas à ocupação de espaço físico nas dependências da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal por partidos políticos e pelas instituições ligadas a eles, bem como a utilização de 
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servidores dos quadros destas Casas Legislativas nas sedes das agremiações partidárias instaladas nos 
prédios do Congresso Nacional.  
16.  A fim de obter informações sobre os fatos noticiados pelo representante, foram 
realizadas diligências junto à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, conforme transcrito no 
Relatório precedente. 
17.  Consoante destacado pela 3ª SECEX, os atos administrativos que regulamentam a 
ocupação de áreas por terceiros no âmbito do Senado Federal e da Câmara dos Deputados prevêem a 
cobrança de taxas pelo espaço utilizado e pelo uso de água, energia elétrica, telefonia, informática, 
esgoto, manutenção e limpeza, conservação e segurança, na forma de rateio proporcional à área 
ocupada. 
18.  A Unidade Técnica observou, ainda, que, em cumprimento aos itens 9.2.1 do Acórdão 
nº 187/2008-Plenário e 9.2.1 do Acórdão nº 1.108/2008-Plenário, ambas as Casas Legislativas 
celebraram termos de cessão de uso. 
19.  Contudo, verificou-se que, em relação ao Senado Federal, os quadros demonstrativos 
dos ressarcimentos que acompanham esses termos não discriminam, isoladamente, os custos devidos 
pela ocupação da área e as despesas incorridas pelos utentes. Logo, a determinação contida no item 
9.2.3 do Acórdão nº 187/2008-Plenário deverá ser reiterada. 
20.  Diferentemente, a Câmara dos Deputados demonstrou, por meio dos anexos da Portaria 
nº 69/2007, que os valores cobrados pela utilização de seus espaços físicos encontram-se devidamente 
discriminados. 
21.  No que concerne aos valores cobrados, o Senado esclareceu que são revistos 
anualmente, nos termos previstos pelo Ato da Comissão Diretora nº 30/2002, sendo que, para o 
exercício de 2009, foi estabelecido o valor de R$ 36,43/m², incluídos os custos de ocupação da área, 
energia elétrica, água e esgoto, limpeza, segurança e conservação. Foram remetidos cópias dos 
comprovantes de recolhimento. 
22.  A Câmara, por sua vez, baseou seu cálculo no valor de mercado à época e no valor 
estipulado pelo Senado, estabelecendo, inicialmente, o valor de R$ 22,00/m², por meio da Portaria nº 
85/2005. Esse valor sofre atualização anual pela aplicação da média simples entre os índices IGP-DI e 
INPC, e, atualmente, perfaz a importância de R$ 25,60/m². Igualmente, foram remetidas a esta Corte 
as faturas do mês de abril/2009. 
23.  Segundo pesquisa feita pela Unidade Técnica junto ao site www.wimoveis.com.br, o 
valor da taxa de ocupação cobrado (que equivale a cerca de 65% do total dos valores mensais) são 
compatíveis com os valores de mercado para salas localizadas em prédios de configurações 
semelhantes, que apresentam valor médio de aluguel de R$ 24,56/m². Já os parâmetros de preço 
adotados pelo representante, retirados do mesmo site, levaram em consideração imóveis com vagas na 
garagem e edifícios de padrão superior aos do Congresso Nacional, razão que explica a distorção 
encontrada. 
24.  Entretanto, partilho da preocupação da Unidade Técnica no sentido de que a valorização 
dos imóveis ao longo do tempo, geralmente, supera os índices de preços, o que tornaria a sistemática 
de correção da taxa de ocupação pela simples incidência anual da correção de preços insuficiente. 
Assim, cabe determinar aos órgãos responsáveis das Casas Legislativas que, por ocasião da correção 
dos valores cobrados das entidades, realizem pesquisa no mercado imobiliário local, a fim de assegurar 
que os preços corrigidos guardem correspondência com os valores de mercado. 
25.  Por fim, quanto aos eventuais desvios de servidores que estariam prestando serviços a 
partidos políticos ou a entidades a eles ligadas, as direções do Senado Federal e da Câmara dos 
Deputados informaram não haver registros de lotação, ainda que provisória ou informal, de servidores 
efetivos ou comissionados nas referidas entidades. 
26.  Em especial quanto aos servidores mencionados na matéria jornalística, o órgão de 
pessoal da Câmara dos Deputados remeteu a este Tribunal o histórico dos cargos por eles ocupados, 
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relatando não haver registro de procedimento disciplinar instaurado com a finalidade de apurar 
possíveis desvios funcionais da natureza ora tratada. Desse modo, entendo que as informações 
prestadas mostram-se aptas a elidir a irregularidade suscitada, razão pela qual entendo desnecessária a 
determinação sugerida pela Unidade Técnica. 
27.  Ante todo o exposto, VOTO no sentido de que o Tribunal adote o Acórdão que ora 
submeto à deliberação deste Plenário. 

 
TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 4 de novembro de 

2009. 
 
 
 

BENJAMIN ZYMLER  
Relator 

 
 

 
ACÓRDÃO Nº 2586/2009 – TCU – Plenário 

 
 

1. Processo nº TC 032.242/2008-7 
2. Grupo I – Classe de Assunto: VII – Representação 
3. Órgãos: Câmara dos Deputados e Senado Federal 
4. Interessado: Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União 
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler 
6. Representante do Ministério Público: não atuou 
7. Unidade Técnica: 3ª SECEX 
8. Advogado constituído nos autos: não há 
 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que versam sobre representação formulada pelo 
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, por meio do d. Procurador Júlio Marcelo de 
Oliveira, acerca da ocupação de espaço físico nas dependências da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal por partidos políticos e pelas instituições ligadas a eles, bem como da utilização de servidores 
dos quadros destas Casas Legislativas nas sedes das agremiações partidárias instaladas nos prédios do 
Congresso Nacional. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, 
ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. conhecer da presente Representação, uma vez satisfeitos os requisitos de 
admissibilidade previstos no artigo 237 do RITCU c/c artigo 132, inciso I, da Resolução TCU nº 
191/2006, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 

9.2 determinar: 
9.2.1 à Diretoria-Geral do Senado Federal que, por intermédio de sua Secretaria de 

Patrimônio, altere os quadros demonstrativos de ressarcimentos anexos aos Termos de Cessão de Uso 
nº 000/2008, 004/2008, 006/2008, 007/2008 e 016/2008, de modo que passem a contemplar de forma 
individualizada os custos devidos pela ocupação de área e as despesas incorridas com água, energia 
elétrica, segurança, conservação, manutenção e limpeza pelos utentes, com vistas a dar pleno 
cumprimento ao item 9.2.3 do Acórdão nº 187/2008-TCU-Plenário; 
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9.2.2 à Subsecretaria de Administração de Material e Patrimônio do Senado Federal e ao 
Departamento Técnico da Câmara dos Deputados que, por ocasião da correção dos valores cobrados 
dos partidos políticos e entidades a eles ligadas a título de ocupação de espaços físicos, realizem 
pesquisa de preços no mercado imobiliário local, a fim de assegurar que os valores atualizados 
guardem correspondência com os de mercado; 

9.3 dar ciência ao representante desta deliberação, encaminhando-lhe cópia do presente 
Acórdão, bem como do Relatório e Voto que o fundamentarem; 

9.4 arquivar os presentes autos. 
 
10. Ata n° 47/2009 – Plenário. 
11. Data da Sessão: 4/11/2009 – Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2586-47/09-P. 
 
 
 
 
 
13. Especificação do quorum: 
13.1. Ministros presentes: Ubiratan Aguiar (Presidente), Valmir Campelo, Walton Alencar Rodrigues, 
Benjamin Zymler (Relator), Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro e José Jorge. 
13.2. Auditores presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa, André Luís de 
Carvalho e Weder de Oliveira. 
 
 
 

UBIRATAN AGUIAR BENJAMIN ZYMLER 
Presidente Relator 

 
 

Fui presente: 
 
 

PAULO SOARES BUGARIN 
Procurador-Geral, em exercício 

 
 


