TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Gabinete do Ministro Bruno Dantas

TC 024.057/2020-7
Natureza: Representação
Unidade Jurisdicionada: Secretaria do Tesouro Nacional.

DESPACHO
Trata-se de representação, formulada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público
junto ao TCU Lucas Rocha Furtado, por meio da qual pleiteia a adoção de “medidas necessárias a
conhecer e avaliar os pagamentos de proventos ao ex-Ministro da Justiça e Segurança Pública,
Sérgio Moro, durante o período de quarentena após exoneração do cargo”, bem como,
cautelarmente, a suspensão dos referidos pagamentos, em razão de supostas irregularidades no seu
recebimento concomitantemente com a sua atuação como colunista em veículos de comunicação
(peça 1).
2.
Evidentemente, a questão posta pelo Ministério Público exige rigor em sua apuração e
aprofundamento técnico. A discussão a ser empreendida nestes autos perpassa por caminhos
complexos e delicados, especialmente considerando a possibilidade de, eventualmente, o exercício
da atividade relacionada à divulgação de ideias, estar, de alguma forma em colisão com a Lei de
Conflito de Interesses (Lei 12.813/2013).
3.
Não obstante o zelo do membro do Parquet especializado e a gravidade, em tese, dos
fatos por ele suscitados, verifico que Sua Excelência não acostou aos autos qualquer elemento de
convicção que sugira ou demonstre que a atividade desenvolvida pelo ex-ministro é, de fato,
remunerada.
4.
Importante, por isso, ouvir o Ministério da Justiça quanto às supostas irregularidades
ventiladas na exordial desta representação, bem como o interessado, o ex-Ministro Sérgio Fernando
Moro, para que, se assim desejar, apresente manifestação acompanhada de informações acerca de
contratos de trabalho, remunerados ou não, que tenha firmado desde que deixou o cargo.
5.
Além disso, reputo ser necessário, para melhor compreensão da extensão dos
impedimentos impostos pela quarentena, solicitar à Comissão de Ética Pública da Presidência cópia
do processo de consulta realizada a pedido do Ministério da Justiça quanto ao caso.
6.
A meu ver, a questão merece ser examinada em duas perspectivas. A primeira acerca da
regularidade do recebimento de recursos públicos concomitantemente à existência de outras fontes
de subsistência, vez que só se justifica a remuneração na quarentena para que o ex-agente possa se
manter afastado de qualquer fonte de conflito de interesses. A segunda ótica diz respeito à natureza
do trabalho a ser desempenhado, porquanto há que se verificar se a atividade exercida pelo exMinistro é compatível com as disposições da Lei de Conflito de Interesses.
7.
É certo que a Lei veda a divulgação ou o uso de informação privilegiada obtida em
razão das atividades exercidas (Lei 12.813, art. 6º, inciso I), em dispositivo que apresenta duplo
conteúdo: não só impede a prestação de serviços em empresas que possam se valer de dados
eminentemente internos ao governo, mas também apresenta um dever de conduta para o ex-agente
público no que tange ao manuseio das informações, que se projeta no tempo mesmo quando ele
deixa o cargo.
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8.
Com base nas informações obtidas junto ao Ministério da Justiça, à Comissão de Ética e
ao interessado, caso queira apresentar, o Tribunal poderá melhor aquilatar o filtro a ser dado sobre
essas questões dentro das suas próprias competências, tendo uma gama maior de informações para
avaliar com maior profundidade a medida cautelar postulada pelo Ministério Público de Contas.
9.
Assim sendo, postergo a análise quanto ao pedido de adoção de medida cautelar para
quando do retorno das informações que requisito por meio deste despacho, e determino à unidade
instrutora responsável para que:
10.1.
realize as oitivas aqui determinadas, ficando autorizada a requerer outras informações
que considere pertinentes para o exame da matéria;
10.2.
analise as informações e os documentos que vierem a ser recebidos à luz das questões
colocadas pelo Ministério Público de Contas e das considerações apresentadas neste despacho; e
10.3.
submeta proposta de encaminhamento a este relator quanto à medida cautelar postulada
pelo Parquet especializado.

Brasília, 23 de junho de 2020.

(Assinado Eletronicamente)
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