
Decisiio ORDINARIA N° 148412007 Processo TCDF N° 1437712005 

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DAS SESSOES 

SESSAO ORDINARIA N° 4074, DE 10 DE ABRIL DE 2007 

PROCESSO N° 14.377/05 (apensos 3 volumes) 

RELATOR: Conselheiro ANTONIO RENATO ALVES RAINHA 

EMENTA: Representacao n° OS/2005, da Procuradora-Geral em exercicio do Ministerio Publico 
junto a Corte CLAuDIA FERNANDA DE OLIEVElRA PEREIRA, sobre denuncias de 
irregularidades em relacao aos Convenios firmados pela Secretaria de Estado de Cultura do DF, 
visando ao repasse de recursos fi' custeio de eventos de cunho religioso no 
exercicio de 2004. 

DECISAO N° 1484/2007 

o Tribunal, por unanimidade, 00 do Relator, tendo em conta 0 parecer do 
Ministerio Publico, decidiu: I - tomar conhecimento da inspecao levada a efeito pela 2a ICE na 
Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal; II - determinar a Secretaria de Estado de 
Cultura do OF que instaure tomadas de contas especiais, em autos especificos por ajuste, para 
apurar a responsabilidade pelas irregularidades apontadas nos convenios firmados para atender 
despesas relativas a eventos religiosos, no exercicio de 2004, conforme apreciado na instrucao de 
fls. 108/110; III - determinar a 28 Inspetoria de Controle Externo que autue processos especificos 
para analise da regularidade dos recursos repassados por intermedio de convenios firmados por 
aquela Pasta: a) em relacao aos exercicios de 2005 e 2006, ao ajuste firmado com a entidade Obras 
de Assistencia e Servico Social da Arquidiocese de Brasilia - OASSAB; b) em relacao ao exercicio 
de 2007, a todos os ajustes firmados, inclusive aqueles que ja tenham 0 prazo de vigencia 
encerrado; IV - cautelarmente, determinar ao Chefe do Poder Executivo local, bern como a todos os 
dirigentes da administracao direta e indireta local, que se abstenham de celebrar convenios do tipo, 
envolvendo manifestacoes religiosas que nao atendam ao interesse publico ou nao se refiram a datas 
consagradas como feriados, inclusive nadonals, os quais, em princlpio, ofendem os artigos 18, I, e 
19 da I rei Orgfmica do DF, ate que 0 TCDF decida a respeito; V - alertar a Secretaria de Estado de 
Cultura do OF de que a Corte nao admitira prestacoes de contas despidas das formalidades legais, 
inclusive notas fiscais preenchidas incorretamente, como as denunciadas nestes autos, devendo ser 
analisada a fiel execucao do ajuste e a compatibilidade dos precos dos bens e servicos adquiridos 
com esteio em dispendios de dinheiro publico para tais fins transferidos; VI - em razao da ausencia 
de lei regulamentando a materia, dar ciencia aCamara Legislativa do Distrito Federal e igualmente 
ao Chefe do Poder Executivo, para a adocao das providencias cabiveis; VII - autorizar 0 retorno dos 
autos a28 ICE, para as providencias pertinentes. 

Presidiu a Sessao 0 Presidente, Conselheiro AVILA E SILVA. Votaram os Conselheiros 
RONALDO COSTA COUTO, MARLI VINHADELI, MANOEL DE ANDRADE, RENATO 
RAINHA e ANILCEIA MACHADO e 0 Conselheiro-Substituto PAIVA MARTINS. Participou a 
representante do MPjTCDF Procuradora-Geral em exercicio CLAUDIA FERNANDA DE 
OLIVEIRA PEREIRA. Ausente 0 Conselheiro JORGE CAETANO. 

SALA DAS SESSOES, lODE ABRIL DE 2007 
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cAMARA lEGISLATIVA DO DISTRrrO FEDERAL 

lEI N° 4.049, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2007 
(Autoria do Projeto: Poder Executivo) 

DispOe sobre a concessao de sUbven~o 

social e auxilio para investimentos a 
entidades com personalidade juridica de 
direito privado e da outras providencias. 

o GOVERNADOR DODISTRITO FEDERAL, 
Fac;o saber que a Camara Legislativa do Distrito Federal decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

CAPiTULO I 
DAS F1NAUDADES EOBJETIVOS 

Art. 1° 0 Distrito Federal podera conceder subvencao social e auxUio para 
investimentos as entidades civis sem fins lucrativos, respeitados os Iimites des 
recursos previstos na Lei Orc;amentaria Anual e 0 dispesto nos arts. 16 e 17 da Lei nO 
4.320,de 17 de marc;o de 1964. 

Art. 2° Poderao celebrar convenio ou instrumento conqenere com 0 Distrito 
Federal, para obtencao de subvenc;ao social e auxUio para investimentos, as 
entidades culturais ou religiosas, associac;6es, fundac;6es educacionais e assodacoes 
comunitarias e de assstenda social que desenvolvam atividades ou programas 
considerados de interesse publico. 

§ 1° Considera-se subvencso social a trensferencla de recursos as entidades 
mencionadas no caput, para atendera despesas de custeio. 

§ 20 Considera-se auxflio para investimentos a transterenda de recursos as 
entidades mencionadas no caput, para atendera despesas de capital. 

§ 3° sao considerados atividades e programas de interesse publico: 

I - as manltestacoes religiosas referentes a datas consagradas comoferiados 
ou lnduldas no calendario oficial de eventos do Distrito Federal, respeitado 0 

disposto no art. 3° desta Lei; 

II - os eventos artfsticos ou culturais produzidos no Distrito Federal ou 
previstos nos calenderios local, nacional e intemacional; 

III - os eventos destinados ao incremento de atividades ou programas 
desenvolvidos per entidades de asslstenda social. 

CApiTULO II 
DA COLABORAclO DE INTERESSE PUBUCO 

Art. 3° Compreende-se per colaboracao de interesse publico, prevista no 
art. 18, I, da Lei Organica do Distrito Federal, para os efeitos desta Lei: 

I - a implantac;ao e a menutencao de ensino pre-escolar, educacao infantil, 
ensinos fundamental e medioe educacao superior; 

II - a implantac;ao e a manutencao de ensino profissionalizante e de cursos 
de aperfeic;oamento; 
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III - a implantacao e a manutencao de creches e asilos; 

N - a implanta<;ao e a manutencso de atividades de atendimento aos 
direitos das cnancas e dos adolescentes; 

V - a implanta<;ao e a menutencao de hospitais e de casas de recuperacao 
de idosos, deficientes e viciados em drogas; 

VI - a fomento as atividades e programas destinados ao incremento da arte, 
da cultura, da cultura sacra e da assistencia comunitaria, social e de saude, 

CAPITULO III
 
DOCADASTRAMENTO DAS ENTIDADES
 

Art. 40 As subvencoes sociais e os auxHios para investimentos serao 
empenhados no decorrer dos exercfcios, respeitada a disponibilidade financeira da 
unidade orcamenteria, 

Art. 50 A discrimina<;ao dos valores relativos ao objeto de subs/dio e 
respectivas contrapartidas devera ser apresentada junto com a plano de aplica<;ao. 

§ 10 0 instrumento de ajuste contera obrigatoriamente a fixa~o da 
contrapartida financeira da entidade, em conformidade com a previsto na Lei de 
Diretrizes Orcamentarlas, e prazo de vigencia. 

§ 20 0 instrumento de ajuste contera dausula de reversao, a ser adotada 
nos casas de desvio definalidade na aplica<;ao dos recursos pUblicos par parte da 
entidade beneficiada. 

Art. 60 0 Poder Publico, par meio da Secretaria de Estado de Governo, 
devera realizar a cadastramento das subven<;Oes sociais e dos auxilios para 
investimentos concedidos no Sistema Integrado de Gestao Govemamental- SIGGO. 

Paragrafo unico. A Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, par 
meio de seus orgaos de controle, devera acompanhar, avaliar e fiscalizar toclas as 
fases da concessao de subvencao e de auxOio para investimentos. 

CAPITULO IV
 
DOS REQUISlTOS PARA OBTENcAO DE SUBVENcAO SOCIAL
 

OU AUxiuo PARA INVESTIMENTOS
 

Art. 70 Somente sera concedida subven<;ao social au auxillo para 
investimentos a entidade que cumulatiVamente preencha os seguintes requisitos: 

I - possua finalidades contratuais, regimentais au estatutarias relacionadas 
com a objetivo da subvencao social au do auxillo para investimentos; 

II - se encontre devidamente registrada nos orgaos au conselhos 
representativos da entidade; 

III - passua atestado de regular funcionamento fornecido par orgaos au 
conselhos representativos da entidade; 

IV - apresente plano de aplica<;ao dos recursos para cada grupo de 
despesas; 



3 

cAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

v - comprove a prestacao de contas de aplica~ao de subvencao social 
anteriormente recebida; 

VI - comprove a aprovacao das prestacoes de contas apreciadas ou 
julgadas; 

VII - comprove a regularidade do mandata de sua diretoria e 0 

funcionamento regular da entidade nos ultimos tres anos; 

VIII - forneca dedaracao se sujeitando a fiscaliza~ao dos orgaos de controle 
do Poder Publico durante 0 perfodo de aplica~ao dos recursos recebidos; 

IX - comprove que os dirigentes nao tenham side condenados, em decisao 
irrecorrlveI, em a~oes dveis, criminais ou de improbidade administrativa, junto a 
Justica Federal e a Justlca Comum; 

X - se encontre adimplente junto aos orgaos da administra~ao publica, no 
que se refere as obriga~oes fiscais, prevldenoarias e trabalhistas e contribui~oes 

legais. 

§ 1° Quando se tratar de obra de conservacao de bern lmovel, sera exigida 
da entidade a realiza~ao de processo licitatorio, na forma da Lei nO 8.666/1993, e a 
cornprovacao da posse mansa e padfica ou propriedade do bern. 

§ 2° Quando se tratar de obra de lrnplantacao, amplia~ao ou melhoria de 
bases ffsicas, sera exigida da entidade a realiza9io de processo lldtatorio, na forma 
da Lei nO 8.666/1993, e a comprovaceo da propriedade do bern ou posse, a qualquer 
titulo. 

§ 30 Nos casos previstos no § 10, sera exigido laude tecntco expedido por 
engenheiro civil ou arquiteto devidamente registrado no Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Distrito Federal - CREA/DF, atestando a 
adequabilidade e a exeqUibilidade da obra prevista. 

§ 40 Nos casos previstos no § 20, elern da exigencia prevista no § 30, devera 
ser apresentado projeto de arquitetura devidamente aprovado pelos orgaos 
competentes do Poder Executivo. 

Art. 8° Evedada a lndusao, a tolerancla ou a admlssao, nos instrumentos 
que tratam da subven9io social e do auxflio para investimentos, sob pena de 
nulidade do ato e responsebllizacao do agente, de clausulas ou condi~Oes que 
prevejam ou permitam: 

I - realiza~ao de despesas a titulo de taxa de admlnlstracso, de qerencla ou 
similar; 

II - pagamento, a qualquer titulo, a servidor ou empregado publico 
integrante do quadro de pessoal de orgao ou entidade da administra9io direta ou 
indireta, por services de consultoria ou de esslstencla social; 

III - aditamento com altera~ao do objeto; 

IV - utiliza9io, mesmo em carater emergencial, dos recursos em finalidades 
diversasda estabelecida no instrumento; 
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iOS v - realizac;ao de despesas com taxas bancerias, com multas, juros ou e ql
correc;ao monetaria, inclusive, referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos ere, 
prazos; 

VI- transterenda de recursos para assodacao de servidores ou de quaisquer RU 
entidades conqeneres; 

VII - realizac;ao de despesas com propaganda e publicidade, exceto para do 
despesas com a divulgac;ao do evento. os 

CAPITULO V obt 
DAAPUCAcAO DOS RECURSOS cor 

I in:Art. go Os recursos destinados a subvencao social ou a auxflio para 
investimentos sereo concedidos para utilizac;ao a contar do seu ingresso na conta 
corrente a favor da entidade beneficiada, aberta especificamente para esse fim no so 
Banco de Brasflia SIA - BRB. nen 

izac§ 1° No caso de aplicac;ao financeira dos recursos, os rendimentos auferidos terdeverao ser utilizados de acordo com 0 planode aplicac;ao. co ( 
§ 20 A conta corrente nao podera ser encerrada e os recursos nela 

depositados nao poderao ser transferidos para outra conta corrente antes da 
derprestacao de contas. 
L1xlli 

§ 30 Os saques na conta aberta especificamente para 0 fim de utilizac;ao dos tral 
recursos da sUbvenc;ao social ou do auxflio para investimentos serao destinados 
exclusivamente para 0 pagamento de despesas constantes do programa de trabalho. 

§ 40 A movimentacao da conta corrente realizer-se-a exclusivamente 
mediante cheque nominativo, ordem bancerla, transterenoa eletronlca ou outra 
modalidade de saque autorizada pelo Banco Central do Brasil, em que sejam na. 

catidentificados 0 credorou 0 sacador dos recursos. 

§ 50 A aplicac;ao financeira dos recursos de que trata 0 § 10 deste artigo 
somente sera admitida em oPC;Oes que nao oferec;am qualquer risco ao capital 
aplicado. 

Art. 10. Os documentos fiscais relativos a utilizac;ao de recursos da 
sUbvenc;ao social ou auxflio para investimentos deverao ser extraldos em nome da do 
entidade beneficiada e totalmente preenchidos, em conformidade com a legislac;ao a SI 

tributaria vigente. 
)U 

Paragrafo omco. No caso de recibos para pagamentos de services de 
terceiros e, ainda, quando 0 recibo for passado a rogo, devera ser utilizado 0 Recibo 
de Pagamento de Autonomo - RPA, contendo 0 nurnero da carteira de identidade 
RG e do cadastre de Pessoas Fisicas - CPF do signatario acompanhado da Jnd 
comprovacao dos recolhimentos dostributos previstos na legislac;ao em Vigor. fer 

Art. 11. A utilizac;ao dos recursos devera obedecer criteriosamente ao plano 
de aplicac;ao previamente aprovado, quando da analise do processo de concessao da 
subvencao social ou do auxflio para investimentos. 
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Art. 12. 0 recolhimento de posslvel saldo de recursos de subvencao social 
ou auxflio para investimentos devera ser efetuado no prazo de quarenta e oito horas, 
a partir do termino da vigencia do convenlo ou ajuste conqenere. 

CAPITULO VI 
DA DENUNCIA, RESCISAO E EXTlNcAO DO INSTRUMENTO E DA 

PRESTAcAO DE CONTAS 

Art. 13. Quando da denuncla, resdsao ou extin~o do instrumento utilizado 
para sllbven~ao social ou auxflio para investimentos, os saldos financeiros 
remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas em aplica~oes 

financeiras, serao devolvidos ao orgao ou entidade concedente, no prazo 
irnprorroqavel de dez dias do evento, sob pena de imediata instauracao de tomada 
de contas especial do responsavel, 

Art. 14. A prestacao de contas de subvencao social ou auxflio para 
investimentos evldendara 0 montante aplicado, a rnovimentacao financeira dos 
recursos e a comprovaceo do recolhimento do saldo nao utilizado e sera apresentada 
pela entidade beneficiada ate quarenta e cinco dias ap6s 0 termlno da utiliza~ao do 
recurso, acompanhada do relatorlo relativo ao cumprimento do objeto previsto no 
instrumento. 

Art. 15. cebera ao orgao ou entidade concedente responsavel pelo 
acompanhamento da execucao da subvencao social ou auxflio para investimentos 
emitir relatono que ateste 0 cumprimento do plano de trabalho e do plano de 
aplicacao. 

CAPITULO VII
 
DAS PENAUDADES
 

Art. 16. Constatada a exlstenda de irregularidade na aplica~ao dos recursos 
ou no plano de trabalho e considerada insatisfatoria a justificativa apresentada, serao 
adotadas as seguintes provldendas: 

I - instauracac de tomada de contas especial; 

II - notlfica~ao ao orgao ou conselho competente para suspensao ou 
cancelamento do registro da entidade; 

III - inabilita~ao para recebimento de recursos dos orgaos e entidades 
publlcos do Distrito Federal, enquanto nao for regularizada a situa~ao; 

IV - ressarcimento dos recursos ao orgao ou entidade concedente, 
devidamente corrigidos; 

V - inscri~ao da entidade na dlvida ativa; 

VI - notifica~ao a Promotoria de Justica de Funda~Oes e Entidades de 
Interesse Social do Ministerio Publico do Distrito Federal e Territories - MPDFT. 

CAPITULO VIII
 
DAS DISPOSI<;OES FINAlS
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Art. 17. As despesas c1assificadas como subvenc;Oes sociais e auxilios para 
investimentos deverao ser apresentadas no Quadro de Detalhamento de Despesa da 
Lei Orcamentaria Anual em elementos especificos, a partir do exerdcio de 2008. 

§ 1° Os projetos e atividades que possuirem elementos de despesa 
c1assificados como subvencdes sociais e auxilios para investimentos deverao ser 
apresentados na Lei Orcementaria Anual em subtitulos espedficos, de modo a se 
visualizar a entidade recebedora do recurso, vedada a utilizac;ao de ac;Oes qenericas, 

§ 2° Fica vedada a alteracao por decreto dos elementos de despesas 
especificados no caput 

Art. 18. 0 Poder Executivo encaminhara a camara Legislativa do Distrito 
Federal, ate 0 dia 30 de marco, relac;ao das entidades beneficiadas no exerdcio 
anterior pelo disposto nesta Lei, contendo 0 grupo de natureza das despesas e os 
valores aplicados. 

Art. 19. Esta Lei entra em vigor na data de sua publlcacao. 

Art. 20. Revogam-se as disposic;oes em contrarlo. 

Brasilia, 4 de dezembro de 2007 
1200 da Republica e 480 de Brasilia 

JOSE ROBERTO ARRUDA 
Este texto nao substitui 0 publicado no Dicirio Oficialdo Distrito Federal, de 5/12/2007. 
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" 
Ministerio,POblico de Contal do DistritoFederal
 

Gablnete da Procuradoria Geral
 

ortcto He) 163/2008-PG 
Brasllia-Df', em 24 de margo de 2008. 

:;enhor Relator, 

o TCDF. acolhendo Voto de V.Exa. nos autos no. 14377/05, 
houve par bem proterir as s6guinte5 decisoes: 

Decisao nO .. '1484/0G 

o TrIbunal! par unanimidade, de acordo com 0 vote do Relator, tendo 
em conta 0 parecer do Ministerlo Publico, decldiu. I - tomar 
conhecimento da inspec;ao levada a eteito pela 2<\ ICE na Secretaria 
de Estado Ide Cultura do Distrito Federal; II ~ determinar a Secretaria 
de Estadd de Cultura do DF que mstaure tomadas de contas 
especleis, em autos sspecrncce par ajuste, para apurar iii 

responsabllidade pelas irregularidades apcntanas nos convenios 
firmados para atender despesas relativas a eventos religiosos. no 
exerclclo de 2004, contorme apreciadc na instru~l1:io de f15. 108n 10; 
til ., detenminar Ii 28 tnspetoria de Controle Externo que .autue 
prcceesoe especltlcos para analise da regularidade dos reCUfSOS 

repassados par intermedio de conv~nios firmados per aquela Pasta: 
a) em rela~o aos exerclcios de 2005 e 2006, ao ajustp firmado com 
a entidade' Obras de AssistenGia e Servi~o Social da Arquldiocese de 
Brasllia - OASSAB; b) em reiacac ee exerclcio de 2007, a todos 0$ 

ajustes firmados, inclusive aqueJes que ja tenham 0 prazo de 
vigencia encerrado; IV cautelarments, determirtar ao Chete doft 

Poder Executlvo local, bem como a todos os dirigentes da 
admin;st'8t;io direta e indireta local, que se abstenham de 
celebrar convenio8 do tipo, envolvendo manifestacoes 
religiosas que nao atendam ao interesse nueuce ou nao se 
refiram a datas consagradas como feriados, inclusive naclonais, 
os quais, em principia, ofendem 0$ artigQs '18, I, e 19 da Lei 
Orgitnica do OF, ate que 0 TCDf decida a respeito; V * alertar a 
Secretaria de Estado de Cultura do DF de que a Corte nao adrnitlra 
orestacees de contas desploas das formalidades legalS, inclusive 
notas fisc.ais preenchidas incorretamente, como as denunctadas 
nestes autos, devenoo ser anausada a fiel execucao do ajuste e a 

Excelentissimo Senhar 
RENATO RAINHA 
Consetheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal 
1:!est:2J 

Mill;~'lt'l';n I'llhlil'Od.:(·OIlIlJ.' do/)i~IJiltl "'l'(II)I1lI-I~~lf.'III'«'I'ri(1 (icml- I'()IW; (61 ) J13'l~)('\I'! ruv: (, J ) X;/·!-.!YXl 
1'111:1.:10 ('(~'Iii i: ."iilvil ... I" Wk./ar -I'nlliil (/uIllllili· II'll,iiio-' W ('j.y 7(W75-1)(/ I 
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Ministerio Publico de Contls doOistrito Federal
 
Gabinete da Proeuradoria Geral
 

Nessas condicoes, 0 MPC/DF oficia para alertar a necessidade de 
ser reiterado ao GDF para efeitos de dar' cumprlrnento a Decisao da Corte. 
aostendo-se de subsidiar testas religiosas em ofensa aConstituicao Federal e Lei 
Organica do DF. Tal alerta somente podera ser dado nos autos ja constituldos. 
oroportdo, todavia e desde jil, 0 MPC/Df que sejam constituldos novas autos para 
apurar a regular repasse ocomdo em 2008. tal como feito com relaQBo aos 
exerciclos de 2008 e 2007. A respeito, importante consignar que os dois 
processes autuados em cumprimento a Decisao nO 1484/07, Processos nO 
'13930/07, cumprimento do Item III, alinea "a", e 13949/07, cumprimento do Item 
III. allnea "b'', nao possuem instrucao associada no sistema e sequer relator 
desiqnado. 

Atenciosamente, 

CLAuDIA FERNANDA DE OLIVEIRA PEREIRA 
Procuradora-Geral 

IVHlli~I~I';'\ I'lll,IiIXlllc C(llllll~ lIn l)i~lrilU Fc;<lcral 1'l11o;Ul'lldllrill (;"'~'ll- F(lll..:: (fl I) .'l224..()(Il.l4 . -. Fll~: ((II) ,':;) ·1·23')(1
 
I'nhicin (\~Ill ~ Sih'll-' l"llndtll" 1~'U1,ll1 ~(l Burili -·I~n~lIill-IJF ,rEP 7lI,{)75-'XII
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Ministerlo Publico deComas do Distrito Federal
 
Gabinete dB Procuradoria Geral
 

compatibili~ade dos prec;os dos bens e servtcos aoqumdos com 
estslo em Idisp6ndios de dinheiro publico para tais fins transferidos; 
VI em razao da ausencla de lei regularnentando a materia, dary 

ci~ncia a Camara Legislative do Distrito Federal e igualmente ao 
Chefe do JPoder Executivo. para a adoc;:io das provid~nciaa cabfveis; 
VII ~ autol1izar 0 retorno dos autos a 208 ICE, para as providencies 
pertlnentes. 

DecisaQ.nd 6669/07: 

o Tribunali per malaria, de acordo com 0 vote do Relator. decidiu: 1
tomar conHlecimento dos documentos de tis. 144/152; /I - considerar 
cumprida • dllfg~ncia a que se referem os item II e III da Decisao nO 
1.484/2001; III - autorlzar, desde logo. a autuat;aO de processo 
especifico para analise da regularldade da lei resultante do processo 
legislativD referente ao Projeto de Lei nO 401, de 2007. [untado aos 
autos pelolMinisterio Publico junto a Corte as fls. 172/182, tao logo 
sels apro~ado pela Camara Legislativa do Distrito Federal; IV • 
autorizar b 8r'quivamento dos autos. ParClalmente venctda a 
conselnelra ANILCEIA MACHADO, que votou pelo nao-acolhirnento 
do item III djo rsferido voto. 

Em atendlm~nto a declsao supra, fol autuado 0 processo no. 
41900/07, que ira fazer a a~illise da recem editada Lei N° 4049/2007, de 04 de 
dezembro de 2007, encontrando-se na 28 ICE para analise deede final de 
dezembro de 2007. 

Acontece que, compulsando 0 DODF, em 2008, e posslvel 
deparar com gastos semelhantes, em que pese a medida cauteiar ja cetermlnada 
peia Corte, 0 que pode demdnstrar 0 seu descumprimento. 

No DODF, de 24/01/08. pag. 28, foram publicados varies extratos 
da BRASILlATUR referentes a contratacao de musicos e grupos musicais para 0 

10 Festival de Fe Crista - SPIRITIVAL que somados resultam em R$ 
1.079.736.00. Para esse mesmo evento, em 14/02/08, pag. 26, foi pubucado ° 
sxtrato do contrato de prestacao de servico para a divulgayao, iluminaGao, 
sonorizacao e montagem de palco e administracao de infra-estrutura no valor de 
R$ 1017.000,00. Afora lsso, em 25/01/08, peg. 21, a mesma BRASILIATUR 
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Ministerio:Poblico de Contal do Dilltrito Federal
 

G$binete daProeuradoria Geral
 

orlcto N° 163/200B-PG 
BrasUia~DF, em 24 de marco de 2008. 

Sent·lor Relator, 

a TCDF. aoomendo Voto de V.Exa. nos autos no. 143Tlf05, 
houve par bern proferir as seguintes decisoes: 

Decisao n01484/0L 

o Tribunal! par unanimidade, de acoroo com 0 vote do Relator, t~ndo 

em conta 0 parecer do Ministerio Publico, decidiu: J - tamar 
conhecimento da inspe~ao levada a efeito pela 2"' ICE. na Secretaria 
de Estado Ide Cultura do Distrito Federal: " • determinar ;is Sec?etaria 
de Estadd de CUltura do DF que lostaure tomadas de contas 
especlats. em autos especmccs por· ajuste, para apurar a 
responsabllidade pales irregularldades apontadas nos conven.os 
firm ados para atender despesas relativas a eventos retigioeos. no 
exerclclo de 2004, conforme apreciado na im,trw;ao de fls. 108/'110; 
til ~ determlnar a 21 Inspetoria de Controle Externo que autue 
processos, especlflcos para analise da regularidade dos recursos 
repassados par intermedio de convemos firmados por aquaIs Pasta: 
a) em rela~ao aos exerclcios de 2005 e 2006, ao ajuste firrnado com 
a antidade! Obras de Assistencia e Servh~o Social ca Arquidiocese de 
BrasWa - OASSAB; b) em reiacao so exerclcio de 2007, a tooos 0$ 

aluates finnados, inclusive aqueles que ia tenriam 0 prazo de 
vlgencia encerrado; IV ~ cautelarments, determir,ar ao Chefe do 
Poder Executlvo local, bem como a todos os dirigentes da 
administraqio direta e indireta local, que se abstenharn de 
celebrar convenios do tipo, envolvendo manifestac;oes 
religiosas que nso atendam ao interesse pUblico OU nao se 
refiram a dams consagradas como feriado., inclusive nacionais, 
os quais, em principia, ofendem Q$ artigos 18, I, e 19 da Lei 
OrgAnic:! do OF, ate que 0 TCDF decjda a respeito; V ~ alertar a 
Secretaria de Estado de Cultura do DF de que a Corte nao adrnitira 
prestacoes de contas despidas das formalidades legals, inctueive 
notas flscais preenchidas incorretamente, como as cenunctadas 
nestes autos, devendo ser analisada a fiel exscucao do ajuste e a 

Excelentlssirno Senhor 
RENATO RAINHA 
Conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal 
Nest:d 

MJJJi~:I('lin l'IIJ,jirc,\ld '()lIlil~ dC1l)i~lJil(J Fedeml ~ 1~'1l.'1I11Llhlrit\ (i<:ml - hlll':: (<II) n:Z4.-lllW-l lil\: (611 ,;:q·\·2:1<XI 
1':II:kio ('(~'til ,,'Si/I'a .. I" ;f/ld~lr -1'nK;ji(iv /loril!·· Il/1l,il;u-/)I' CI'Y 7rW75·()(I1 
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Ministirio PublicD de Contas doDistrito Federal
 
Gabinete da Procuradoria Geral
 

Nessas condicoes, 0 MPC/DF oficia para alertar a necessidade de 
ser reiterado 80 GDF para efeitol5 de dar cumerlmento a Decrsac da Corte. 
abstendo-se de subsidiar festas religiosas em ofensa aConstituiyao Federal e Lei 
Organica do DF. Tal alerta somente podera ser dado nos autos js constituldos. 
propondo, todavia e desde ja, 0 MPC/Df que sejam constituldos novos autos para 
apurar 0 regular repasse ocorrido em 2008, tal como feito com rela920 aos 
exerclclos de 2006 e 2007. A respeito, importante consignar que os dais 
processos autuados em cumprimento a Decisio nO 1484/07. Processos nO 
"13930/07, cumprimento do Item fil, alinea "a", e 13949/07, cumprimento do Item 
Ill. alinea "b", nao possuem lnstrueao associada no sistema e sequer relator 
desiqnado. 

Atenciosamente, 

CLAuDIA FERNANDA DE OLlVElflA PEREIRA 
Procuradora-Geral 

MinlSI0I'i,) I'ill,licnLie Cml\IIS d/ll)i~ltif(l "'xlcml I'n-..:urlldoritl ("-'lll- F(ll~: (f,J) 3224.()(tlJol· ··1'11~: (61) .~~ 1·1·2:;')0
 
I'llhkiil l\1Ii111 c Silvll- )",mdur 1~1li,:tt doHurili _. Bnt/!Iiu-IlF ,eEl' 70.075-'XII
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Ministerlo P(JbUco deCOntlS do DistritoFederal 
adoGabinete da Procuradoria Gerat 

compatibili~ade dos prelios dos bens e servlcos aooumdos corn 
esteio em Idisp6ndios de dinheiro publico para tais fins tranatenooe: 

yVI em raZ80 da ausencia de lei regLllamentando a materia I dar 
ci6ncia a Camara Leglslativa do Distrito Federal e igualmente ao 
Chefe do ~oder Executivo. para a adoc;:Ao des provid~ncias cablveis; 
VII • autonizar 0 retorno dos autos a 2.11 ICE, para as providencias 
pertinentes. 

Oecisao nO 6669/07~ 

o Tribr.mal\ per maiorls, de acordo com 0 voto do Relator. decidiu: I .. 
tomar conljJecimento dos documentos de fls. 144/152; II - consioerar 
cumprida _ dllfg!ncla a que se referem os item II e III da Decisao n° 
1.484/2001; III - autorlzar, desde logo, a autuacao de processo 
especifico para an'lIse da regularklade de lei resultante do processo 
legislativo referente ao Projeto de Lei nO 401, de 2007, juntado aos 
autos pelo: Ministerio Publico junto a Corte as fls. 172/182, tao logo 
seja apro~ado pela Camara Legislativa do Distrito Federal; IV • 
autorizar o arquivamento dos autos. Parelalmente venclda a 
conselheira ANILCEIA MACHADO, que votou pelo nao-acolhirnento 
do item III dlo reterido voto. 

Em atsndirnento a decisao supra, fol autuado 0 processo no. 
41900/07, que ira fazer a arilillise da recem editada Lei N° 4049/2007, de 04 de 
dezembro de 2007, encontrando-se na r ICE para analise deade final de 
dezembro de 2007. 

Acontece que, compulsando 0 DODF, em 2008, e passivel 
deparar com gastos semelhantes, em que pese a medida cautelar ja determinada 
pels Corte. a que pode demdnstrar 0 seu descumprimento. 

No DODF, de 24/01/08, pag. 28, foram publicados varies extratos 
da BRASILIATUR referentes acontratac;~o de muslcos e grupos musicais para a 
10 Festival de Fe Crista - SPIRITIVAL que ecmacoe resultam em R$ 
1.079.736.00. Para esse mesmo evento, em 14102/08, pag. 26, foi pubncado 0 

sxtrato do contrato de prestacao de service para a divulga98o, iluminagao, 
sonorlzacao e montagem de· palco e adminlstragao de infra-estrutura no valor de 
R$ 1017.000,00. Afora isso, em 25/01/08, pag. 21, a mesma BRASILIATUR 



EMENDAS - FESTIVIDADES 

Tipo Numero Remetente Destlnatarlo EmendalAssunto 

Extrato de 
Convenio 

070000167/2007 
Secretaria de 

Agricultura 
Arquidiocese 
de Brasilia 

Transferencla de recursos financeiros do 
Governo para apoiar a reallzacaodos Festejos 
em Louvor da Divino Espfrito Santo, Folia da 

Ciade 2007-Pfanaltina 

lnquerito policial 2005002007789-7 Vanos Deputados TJDF 

Procedimentoinstaurado para apurar 
irregularidades na destlnacao de 5% da verba 

orcarnentarla , destinada a emendas 
parlamentares, a igrejas de varies credos do DF 

Representa<;ao 14377/2005 MPC/DF Conselheiro 
Renato Rainha 

Utiliza<;ao de Convenios pelo DF para a 
Iibera<;ao de recursos destinados ao custeio de 

festas religiosas 
Notfcias 



Repasse de
 
V

r 

erbas para 
Institui~oes
 

Religiosas
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ADMINISTRA~O REGIONAL DO GUAM 

EDITALDE CONVOCA<;:AO 
o ADMINISTRADORREGIONAL DO GUARA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE 
GOVERNODO DISTRITOFEDERAL,no uso dasatribui90esque Ibeconfere 0 artigo 53, 
incisoXLVI,do RegimentoIntemodaAdministracaoRegionaldo Guara,aprovadopelo De
creto n" 16.247,de 29 de dezembrode 1994,resolve:CONVOCAR os ex-servidores,10AO 
ANTONIODASILVA e HELENONOGUEIRA DE CARVALHO, a compareeeraSe9aode 
Pessoal desta Administracao Regional, no prazo de 05(cinco) dias, a contar da data desta 
publicacao,para queprocedam0 ressarcimento ao erariopublico,referenteaos autos de infra
900de tcinsito nOs P000583582e 1001236154,respectivamente. Cabe ressaltar, conforme 
preceitua 0 Artigo 47 da Lei n" 8.112190, que a nao quitacao do debito, no prazo previsto, 
implicana inscricaoemdividaativa. 

DEVERSON LETTIERI 

ADMINISTRA~O REGIONAL DO LAGO SUL 

EXTRATO DO TERCEIROTERMOADITIVOAO CONTRATO N° 05/2005-RA XVI, 
NOS TERMOSDO PADRAO N° 12/2002- CREDITOANUAL 

Processo 146.000.09712003. Partes: DFIRAXVI x BRASILTELECOMS/A. Objeto: Apre
sentacao de credito anual pelo qual ocorrera a despesa para 0 exerefcio de 2007. Dotacao 
Orcamentaria: U.0: 11.118.ProgramadeTrabalbo:04.122.0100.8517-6730. Naturezada Des
pesa:339039.Fontede Recursos:100.Vigencia: 0 presentetermoaditivoentra em vigenciaa 
partir da data de sua assinatura.Ratificacao: Pennaneceminalteradasas demaisclausulas do 
Contratoa que se refere0 presenteTennoAditivo.DatadeAssinatura:31 de janeiro de 2007. 
Signatarios:Pelo DF,PauloAfonsoCostaZuba,e pelaContratada,FlavioCintraGuimaraese 
Lizimarde Fatima ItalianoMendes. 

EXTRATO DO SEXTO TERMOADITIVOAO CONTRATO N° 03/2004-RA XVI,
 
NOS TERMOSDO PADRAO N° 12/2002 - CREDITOANUAL
 

Processo 146.000.525/2003. Partes: DFIRAXVI x TECNOLTA - EQUIPAMENTOS ELE

TRONICOSLTDA.Objeto:Apresentacaode creditoanualpelo qual ocorreraa despesapara
 
o exerclcio de 2007. Dotacao Orcamentaria: U.O: 11.118. Programa de Trabalho: 
04.122.0100.8517-6730. Naturezada Despesa:339039.Fontede Recursos:100.Vigencia;0 
presentetermoaditivoentraemvigenciaa partirda datadesuaassinatura.Ratificacao: Perma
neceminalteradasas demaisclausulasdo Contratoa que se refere 0 presenteTermoAditivo. 
Data de Assinatura:31 de janeiro de 2007.Signataries:Pelo DF,PauloAfonsoCosta Zuba,e 
pela Contratada,HenriqueMachadoBorges. 

ADMINISTRA~O REGIONAL DE SANTA MARIA 

EXTRATO DO TERCEIROTERMOADITIVOAO CONTRATO N° 04/2004-RA XIII, 
NOS TERMOS DO PADRAO N" 14/2002 - PRORROGA<;:AO ANUAL 

Processo 143.000.089/2004. Partes: DF/RA XIII e BRASIL TELECOM S/A. Objeto: 
Prorrogacao do prazo de vigencia do contrato por mais 12 (doze) meses, com base no 
inciso 11,art. 57 da Lei n" 8.666/93, periodo compreendido entre 14/10/2006 a 14/101 

. 2007. Vigencia: 0 presente Tenno Aditivo entra em vigor a partir da data de sua assina
tura. Ratificacao: Pennanecem inalteradas as demais clausulas do contrato a que se refere 

. 0 presente termo aditivo. Data da Assinatura: 13 de outubro de 2006. Signataries: Pelo 
DF, Indalecio Martins Dal Secchi e pela Contratada, Elavio Cintra Guimaraes e Lizimar 
de Fatima Italiano Mendes. 

EXTRATO DO SEGUNDOTERMO ADITIVOAO CONTRATO N° 04/2004-RA XIII,
 
NOS TERMOSDO PADRAO N" 14/2002 - PRORROGA<;:AO ANUAL
 

Processo 143.000.089/2004. Partes: DF/RA XlIl e BRASIL TELECOM S/A. Objeto:
 
Prorrogacao do prazo de vigencia do contrato por mais 12 (doze) meses, com base no
 
inciso 11,art. 57 da Lei n° 8.666/93, periodo compreendido entre 14/10/2005 a 14/10/
 
2006. Vigencia: 0 presente Tenno Aditivo entra em vigor a partir da data de sua assina

tura. Ratificacao: Pennanecem inalteradas as demais clausulas do contrato a que se refere
 
o presente tenno aditivo. Data da Assinatura: 13 de outubro de 2005. Signataries: Pelo 
DF, Paulo Roberto Roriz e pela Contratada, Flavio Cintra Guimaraes e Lizimar de Fati
rna Italiano Mendes. 

ADMINISTRA~O REGIONAL DO LAGO NORTE 

EXTRATO DO SEXTO TERMOADITIVOAO CONTRATO N" 071 2004-RA XVIII,
 
NOS TERMOS DO PADRAO N" 1412002 - PRORROGA<;:AO ANUAL
 

Processo 149.000.835/2003. Partes: DFIRAXVIII x TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELE

TRONICOS LTDA.Objeto:prorrogacaodo prazode vigenciado contratopor mais 12 (doze)
 
meses, com base no inciso II, art. 57 da Lei n° 8.666/93, periodo compreendido entre 27/041
 
2007Ii26/04/2008. Vigencia:0 presenteTermoAditivoentraem vigora partir da datade sua
 
assinatura, Ratificacao:Permanecem inalteradasas demaisclausulasdo contratoaque serefere
 
o presente termo aditivo. Data da Assinatura: 27 de abril de 2007. Signataries: Pelo DF, 
HumbertoSelio BritoLeda e pela Contratada,GilbertoAntonioBorges. 

ADMINISTRA~O REGIONAL DA CANDANGOIANDIA 

EXTRATO DO NONO TERMO ADlTlVO AO CONTRATO N" 02/2002-RAXIX 
NOSTERMODO PADRAON" 12/2002- CREDITOANUAL 

Processo 147.000.006/2002. Partes: DFI RA XIX x VIVO S/A. Objeto: Apresentacao de 
Credito Anual pelo qual correra a despesa referente ao exercicio de 2007. Dotacao Orca
mentaria: U.O: 11.121.Programade Trabalho: 04.122.0100.8517.6768. Natureza da Des
pesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 100. Vigencia: 0 presente Termo Aditivo entra em 
vigencia a partir da data de sua assinatura, devendo viger ate 07 de junho de 2007. Da 
Ratificacao: Permanecem inalteradas as demais clausulas do Contrato a que se refere 0 
presente Tenno. Data da Assinatura: 06 de fevereiro de 2007. Signataries: Pelo Distrito 
Federal Joao Hermetode Oliveira Neto e pela Contratada Marcelo TannerPerez de Medei
ros e Rogerio Andrade Torres. 

ADMINISTRA~O REGIONAL DO PARK WAY 

EXTRATO DO SEGUNDOTERMOADITIVOAO CONTRATO N° 021 2005-RAXXIV,
 
NOS TERMOS DO PADRAO N" 14/2002 - PRORROGA<;:AO ANUAL
 

Processo 136.000.283/2005. Partes:DFIRAXXIVx SOTENGENGENHARIA LTDA. Obje

to: Prorrogacao do prazodevigenciado contratopormais 12(doze)meses,combaseno inciso
 
II, art.57 da Lein°8.666/93, periodocompreendidoentre06/0512007 Ii06/05/2008. Vigencia:
 
o presente Termo Aditivo entra em vigor a partir da data de sua assinatura. Ratificacao: 
Permanecem inalteradasas demais clausulas do contrato a que se refere 0 presente termo 
aditivo.Data daAssinatura:06 de maiode 2007. Signataries:PeloDF,GeovaniRosaRibeiro 
e pela Contratada,ShirleyCristinade FreitasOliveira. 

ADMINISTRA~O REGIONAL DE SOBRADINHO II 

EXTRATO DO PRIMEIROTERMOADITIVOAO CONTRATO N" 05/2005-RA XXVI, 
NOSTERMOSDO PADRAO N" 14/2002 - PRORROGA<;:AO ANUAL 

Processo:304.000.06912004. Partes:DFIRAXXVIx BRASILTELECOMS/A. Objeto:Pror
rogacaodo prazodevigenciado contratopor mais 12 (doze)meses,combase no incisoII, art. 
57 da Lei n"8.666/93. Vigencia: 0 presentetermoaditivoentraem vigenciaa partirda datade 
suaassinatura.Ratificacao: Permaneceminalteradasas demaisclausulasdoContratoa quese 
refere0 presenteTermoAditivo.Datade Assinatura: 13de outubrode 2006Signataries:Pelo 
DF,RomuloDiasTeixeiraErvilha,e pela Contratada,FlavioCintra Guimariies e Lizimarde 
Fatima ItalianoMendes. 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVOAO CONTRATO N" 04/2005-RA XXVI, 
NOS TERMOS DO PADRAO N" 14/2002 - PRORROGA<;:AO ANUAL 
Processo 304.000.007/2004. Partes:DFIRAXXVI x BRASILTELECOMCELULARS/A. 
Objeto:Prorrogacaodo prazode vigenciado contraloate 14/03/2007, com base no incisoII, 
art. 57 daLei n°8.666/93. Vigencia: 0 presentetermoaditivoentraem vigenciaapartirda data 
de suaassinatura.Ratifica9Oo: Pennaneceminalteradasas demaisclausulasdo Contratoa que 
se refere0 presenteTermoAditivo.DatadeAssinatura: 14dejunho de2006.Signataries:Pelo 
DF,RomuloDiasTeixeiraErvilha,e pela Contratada,Flavio CintraGuimariies e Lizimarde 
Fatima ItalianoMendes. 

EXTRATO DE CONVENIO 
Processo:070.000.16712007. Especie:Convenion"0212007. Valorde R$ 360.000,00(trezen
tos e sessenta mil reais). Concedente: DF/Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuaria e 
Abastecimento do DistritoFederal,CNPI n"03.318.233.0001-25, domiciliadaaSAINParque 
Rural,Ed Sede,AsaNorte- Brasilia-DF. Convenente:ObrasdeAssistenciae deServiceSocial 
daArquidiocesede Brasilia,CNPI nO 00.507.277/0001-05, domiciliadaa SGAS,Quadra601, 
M6dulo3 e 4,Asa Sul- Brasilia-DF. Objeto:Transferenciade recursosfinanceiros doGovemo 
do DistritoFederal,paraapoiara realizacaodos Festejosem Louvorao DivinoEspiritoSanto, 
FoliadaCidade2007-PlanaltinalDF. Notade Empenho.2007NE00I95,de 18.05.2007. Unida
deOrcamentaria:14101.Programade TrabaIho:13.392.1300.2483.3482. Fontede Recursos: 
100.Naturezada Despesa:33.50.39.Vigencia: 16.05.2007a 10.06.2007.DatadeAssinatura: 
16 de maio de 2007. Pelo Concedente:Wilmar Luis da Silva, CPF n° 093.400.251-72. Pelo 
Convenenle: 10aoBraz de Aviz,CPF N° 173.001.009-10. 

EXTRATOS DE CONTRATOS
 
Especie:PrimeiroAditivoaoTermode Autorizacaode Uso n"93/2007-SEC. Contratadas: 0
 
DistritoFederalatravesdaSecretariade Estadode Culturae a empresaGuinadaProducoesde
 
EventosSociaise CulturaisLlda.; Processo 150.000.38112007. I) 0 presenteTermotem por
 
objetoalteraraClausulaSegunda,item2.2,que passaa ter a segointereda9ao: Clausuiasegunda
 



GDF· POLlCIA QVIL DO DISTRITO FEDERAL 
CORREGEDORIAGERAL DE POLICIA 

Oficio
 
n.(1 853 lOS-Cart. Brasilia/Df', 08 de junho de 2005 .
 

." 

Ref.: IP n.o 041/05-CGP 

\ 

Senhor Deputado, 

Solicito os prestimos de Vossa Excelencia no 
sentido de marcar dia e hora para que seja ouvido em tenno de 
declaracoes nesta Corregedoria-Geral de Policia, nos autos do inquerito 
em referencia, instaurado em cumprimento a requisicao ministerial. 
conforme c6pia anexa. 

Respeitosamente, 

ASua Excelencia 0 Senhor 
JUNIOR BRUNELLI 
Deputado Distrital 
Camara Legislativa do Distrito Federal 
SAIN - Parque Rural 
NESTA 
Cep: 70.086-900 

SiaTrecho 02, lotes1625/1631- Brasilia DF - CEP 71200-020
 
Fones: 234.0910, 234.0913, 234.0890 e 233.6439 (fax)
 

Brssllia - Pstrimonio Cultural da Humanidade
 



GDF - pOLicIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL 
CORREGEDORIA GERAL DE pOLicIA 

SIA Treehe 02,lotes 1625/1635-Br:um. DF 
Fonts: 234.0910 .234.0890 

PORTARIA
 

o CORREGEDOR-GERAL DA POLICIA 
CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, no uso de 
suas atribuicoes legais, previstas no art. 4° e 
seguintes do C6digo de Processo Penal e artigo 
14, incisos III e IV, das Normas Gerais de Acao 
da PCDF e, considerando a requisicao 
ministerial, conforme expediente protocolizado 
sob 0 n° 830105-CGP, 

Instaura INQUERITO POLICIAL, para apurar 
possivel irregularidade na destinacao de 5% (cinco por cento) da verba 
reservada para emendas parlamentares a eventos religiosos, no Orcamento de 
2004 do Governo do Distrito Federal, bern como proposicao de igual teor no 
que tange a adequacao a LDO - Lei de Diretrizes Orcamentarias e ao Plano 
Plurianual, por Deputados Distritais. Em consequencia, determina a adocao das 
seguintes providencias: 

a) Juntar as pecas que a instruem, que desde ja as 
•homologo; 

b) Reduzir a tenno as declaracoes dos Deputados 
Distritais Junior Brunelli, Leonardo Prudente, Giro Argello, Chico Vigilante, 
Anilceia Machado, Roney Nemer, Paulo Tadeu, Arlete Sampaio e Wigberto 
Tartuce, observadas ascautelas de estilo; " 

c) Comunicar ao Orgao requisitante a instauracao 
do inquerito; 

Adotar as demais providencias que 0 caso requer. 

F, 16 de junho de 2005 

...-----, 



~-<.~.
 

GDF - pOLfcIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL 
CORREGEDORIAGERAL DE POLICIA 

03148/ 2 005 

Oficio 
.n." g:,.~ 105-Cart. BrasilialDF, 23 de agosto..de 200~. 

\\ 
\\ 
:l \ 
~ : 

Ref.: IP n." 041/05-CGP 

Senhor Deputado, 

Visando cumprir cota do Procurador-Geral de 
Justica, solicito marcar dia e hora para que Vossa Excelencia seja ouvido 
em termo de declaracoes, nesta Corregedoria-Geral de Policia. 

Respcitosamente, 

ASua Excelencia 0 Senhor 
JUNIOR BRUNELLI 
Deputado Distrital 
Camara Legislativa do Distrito Federal 
SArN - Parque Rural 
NESTA 
Cep: 70.086-900 

SiaTrecho 02, lotes 1625/1631 - Brasilia DF - CEP 71100-020
 
Fones: 234.0910, 234.0913, 234.0890 e 233.6439 (fax)
 

BrasfJia - Patrimonio Cultural da Humanidade
 



GDF - pOLfcIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL 
CORREGEDORIAGERAL DE pOLfcIA 

Oficio
 
n." 966' 105-Cart. Brasilia/DF, 09 de setembro de 2005.
 

,I'" 

Ref.: IP n.o 041/05-CGP 

Senhor Deputado, 

Comunico a Vossa Excelencia que em cumprimento 
a decisao concessiva de liminar do Desembargador Jose Divino de Oliveira, 
da 23 Tunna Criminal do Tribunal de Justica do Distrito Federal e Territ6rios, 
no Habeas Corpus n° 2005.00.2.007789-7, impetrado em favor de ARLETE 
AVELAR SAMPAIO, LEONARDO MOREIRA PRUDENTE, RUBENS 
CESAR BRUNELLI JUNIOR e WIGBERTO FERREIRA TARTUCE, foi 
suspenso 0 curso das investigacoes do inquerito em referencia. 

Respeitosamente; 

ped~O· 
Delegado de Policia 

ASua Excelencia 0 Senhor 
JUNIOR BRUNELLI 
Deputado Distrital 
Camara Legislativa do Distrito Federal 
SAIN - Parque Rural 
NESTA 
Cep: 70.086-900 

SiaTrecho 02, lotes 1625/1631- Brasilia DF - CEP 71.200-020
 
Fones:234.0910, 234.0913, 234.0890 e 233.6439 (fax)
 

Brasilia - Patximdaio Cultural da Humanidade
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TRIBUNAL DE JUSTICA DO OISTRITO FEDERAL E: DOS TERRITORIOS 

2aTURMA CRIMINAL 

HABEAS CORPUS N° 2005 00 2 007789-7 

J:mpe~ante: ARLE'rE ALENCAR SAMPAIO E OU'rROS 

Pac.iente . OS MES:MOS 

Re~ator JUIZ CONVOCADO JOSE DIVINO DE OLIVEIRA 

EXPOS IyAO 

ARLETE AVELAR SAMPAIO, LEONARDO 

MOREIRA PRUDENTE r RUBENS CESAR BRUNELLI JUNIOR e 

WIGBERTO FERREIRA TARTUCE, titulares de mandato de 

Deputado Distrital r irnpetraram habeas' corpus, corn 

pedido de limi-nar, objetivando ,trancar 0 LnquezLto 

policial n" 41/200?, Lns t aunado pela Corregedoria 

de Policia Civil do Distrito Federal, por 

requisiCao da la Promotoria de JustiQa de Defesa do 

Patrirnonio Publico e Social. 

Em alentada peti~ao, deduzida em causa 
pr6pria, os ilustres impetrantes sustentam, em 

sintese, que nos estri tos limi tea da fun<;ao 

legislativa e com obaarvancda dos di tames legais, 

apresentaram emendas ozcamerrtari aa "dest Lnadas a 
eventos, sendo vazLoa deles compxeendi.dcs . no 

calendario cultural ou de eventos religiosos do 
Distrito Federal H 

• 
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Com fundamento em noticia veiCUlad~~' ~ 

"Correio Braziliense." r a mencionada Promoto /" ~ 
instaurou Procedimento de Investiga9ao Preliminar, 

no qual sustenta-se que a formulaQao de tais 

emendas configuraria, em tese, ate de improbidade 

administrativa. 

Salientam que os parlamentares nao sao 

ordenadores de despesas, n~o podendo, par isso, ser 

responsabilizados. ~or eventual malversagao das 

dota90es orQamentArias disponibilizadas, pais a 

execu9ao da Lei or9amentaria compete ao Poder 

Executive. 

Concluem nao haver tipicidade penal na 

conduta parlamentar. 

Asseveram que por conta da persecu9aO 

penal estao sofrendo constrangimento ilegal de tocta 

ordem. Pedem a conces.sao de liminar a fim de 

suspender 0 curso do referido inquerito, ate 
julgamento da impetracao, quando se espera a 
concess:lo de ordem jUdicial para tranca-lo. 

Esses os fates relevantes da 
impetraC;AO. 

DECIDQ 

Como vista, o ate impugnado e 
atribuide a membra inisterio PUblico, cujas 
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doprimeira instAncia da Justic;a 

Nessa hip6tese, a compe tencd a para j'ulgar 0 

presente habeas corpus e fixada em razao das 
autoridades sujeitas a sua jurisdi9ao e nao em 
razao das prerrogativas dos pacientes, sendo certo 

que a ccmpetencia e da Justi9a do Distrito Federal, 

par uma das Turmas C~iminais. Nesse sentido, 

destaco os seguintes precedentes: 

..) "HABEAS CORPUs. COMPETENCU PACIENTE 
..... INTEGRANTE DO PODER LEGISLATIVO LOCAL, NA 

CONDlr;:AO' DE PARLAMENTAR AUTORIDADE 
COATORA.. CORREGEDOR-GERAL DA POLtClA CIVIL DO 
DISTRITO FEDERAL INCOMPETENClA DO EGREGIO 
CONSELHO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIpt DO 
DISTRlTO FEDERAL E TERRITORIOS PARA 0 EXAME 
DO WRIT. 

AcolA.u pnlimintIT de incompetincitl do Egregio COMsiho 
Especial t1sstIJ Corle ptlJ'{l pI'OC(J$$Q1' e. julgar habeas corpus 
Impetrtulo em favor de ptlCiente, integranN do pDder ~ivo 
loctd, nil co"diri'io de J1iI1'Ianuntlll; contnl. fIIO de Corregedor
Geral da Po/(cia eM/, porlpllUlto, lWS ttlfllWS • Orgtmiztlfllo 
Judicl4rill do DistTito Fetkral, ltd colllpethi.cia. 66 jixa en.. ,.arAo 
da peD04 tia tultoridlule coaJora, que In. casu, estd 6ujeita a 
j~iJo tis primeb'o gr_ e, n40, em I'tJfIlO tlU. pesloa do 
paderue, lIa.o SB podendo estender tW caso, PO' tmalog;", 
disposi¢es Ct'Jnstitucio"tUs.. 1't!lflttvtls as competincUls dos Eg. 
Supremo 'TJoIbunal Federal 6 SUJH!7iol' Tribun4l Justifa, tendo 
t!1I& 1I1st4 0 CfD'6tt!l' tIIxI1ttvo de mIlS disposi¢es, bem COIIW II 

muincia.tk ltlClUUlll ser in'Ugrtlda.1
" . 

f1RECURSO EM SENnDO ESTRITO. CRIME CONTRA. A 
ORDEM TRIBUT. HABEAS CORPUS. 
TRANCAMENTO DA 

51:. d<;> AcordliO N\llI\e.:o:

Espec: 1; R...1<Itor: VASQUEZ CRUX£N; 

~O 'ENAL. 1NSTAURA.t;AO DE 

1 lUlBI!:AS COIl.PUS USlS002000424illHBC DF Reg 113605; .0;11;" de JU1gsmetl.t.a, 

01/12/:'1'98: 6.rg!lo Jul!!ado.r: COll!Jelho Publ.icaQ3.o no DJU: 
4/08/1999 tag.: 19 

.,. 
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- . I ~"'.1INQuERITO POLlCIAL POR REQUlSlt;A0' ..j) iii' ':.> 
samsrstao PUBuCO. AUTORlDADE COATOJiA.- ." 
COMPETi:NcIA DO TJDFT. 

- Sf! II flldoridDtk policilll nOO podB neg4T-Ss" a instllUTDT 0 
inqllirito poUe"" requl&itlUlo pelo milliatirio pUblico, 
i"duhlt4vel que II IUltoridtJde cotdOI'Q. 1100 sera o delegatio de 
po/(ci4, Intl$ $int 0 TepI'eSentQJIte ministerial, competU'do 4() 

tribun41 de jllSti~ e nlkJ 40 nUlgistTadtJ tk 1· grau, ()8 

juJgammtos d4 atos praticlJdospor membros do MPDF/'. 

- Hd de se reconhecer, portanto, a Dacompahacia abSolutll do 
juiz,o mollocrdtico que. concede ordem de habeas ClnpU8 para 
tTancar inqubilo lnsi4u:/'ado poT Teqllisifllo tk membro do 
MinisteTio Rib/leo, tlnll.lOJldq-.fe a decisiio. z,. 

"HABEAS CORPus. COApi"O PRATICADA POR 
PROMOTOR DE JUSTIt;A DO DISTRrrO FEDERAL. 
CO:MPETtNClA. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUT.A.RL4. 
APROVEITAMENTO DE CRi:DITO EXrEMPORANEO 
ORIUNDO DE DIFEREN{:4 DE ALiQUOTAS DE ICMS. 
PARCELAMENTO DO DEBlTO. TRANCA,MENTO DO 
lNQuERlTO PqLlCIALl. COMPETEAO rRmUNAL DE 

1. JlI.st/ftJ'do Distrito Fedsra.l 8 dos Tm'tt6M pl'ocesStU' e 
julgar, orlgintlTillmente, hllbetu COTpIl8 em que a coagiio e 
imputadtl amembro do M"m;6tmo Pflblico do Distrilo Federal e 
dO& Turlt4rios. 

2. TrmtCll-S~ 0 inqubito polidal inStllU7ado PQl'4 t1[1"raI' a 
ocomncla de crime de soneg~ilo ji.,co.l se 0 Indlciado. 
lIIedUmte compell$lJflltJ (1Q debito trlbut4rio com Cl'editoa 
oriundos de,precatOrioa, .Cl!leb1'OfI m;ordo 'com 0 flsco pam 
parce/mnento da dividll e ,,80 lui seqUel' iIIdic;()$ th dolo no 
apTOVeittzmell.to tUcridito extemporlilleo de ICMS.J" 

Por tais conhe<;o da 
impetraQao. 

2 RECU~Q EM SENrIDO ~$TR!TO 19990~107S67? RSE DF~ Reg1st~o do A~Qtd~o Nu.aro; li246Z; DatA q@ 

JUlg3m{lnto: 21/09/2000: 6rgllo JI.l1.gado,J;~ 2" Tuzma CdIll111;a;L; tl.elator : ....PARECIDA FERNPLNOf:5: 

PU~licaQ~o no DJU: ~J/12/20oo P~g., 40 

3 HABEAS ~ORPUS ZOOlOO~000688aH8C Dfl Re stro do Ao6~~~o Numa~c: 1404$01 Data de Julg~..ento' 

~1/06/20a1; 6~g~ Julgado~: 2" Turma e~~~inal: R~lato%: GZ~ULIO PINH~l1'!.OI pU~11oa~ao no O~V: 
22/0&/2001 P6g.: 91 

I 
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Em juizo'de cogniQao sumaria, observa

sa a presenQa dos requisitos legais para concessao 

da . tutela de urg~ncia. Com efeito, sabe-se' que em 

prol do independente e autonomo exercicio da fun9~o 

legislativa a Constitui9ao Federal outorgou 

prerrogativas aos parlamentares. Por outro lado, a 

Carta Magna instituiu instrumentos juridicos de 

contrale das leis em sentido amplo, como a sancao 

do Chafe do Poder Executivo, ADIN etc. 

NO caso em apre90, instaurou-se 

inqueri to policial para apurar suposto cometimento 

de ate de improbidade administrativa praticado por 

deputados distritais, no exercicio da fun9ao 

legislativa apresentaQao de emendas 

orcarnentarias. 

Segundo cota ministerial lan9ada no 
Procedimento de Investiga9!C Preliminar, cuja c6pia 

instrui a peticao, "Oessa forma, oabe nos 

j.nvestiqar em cada caso se a liberaQao das dota90es 

orQamento se deu na fOJ:ll\a Cia J.ei, Observando I 

sobretudo, se 0 interesse pUblico estava pre$Qnte 

no evento religioso ousteado pe10 Estado, bem como 

se Q dinheiro f01 usado para 0 f~ a que 5e dest1na 

e houve a efetiva prestagao de contas. 

Logo, percebe-se que a investiga9ao de 

se ""oltar para a 'ponta da oadeia' 1a onde 0 

dinhei.ro e realmentQ ,Qesvi.ado para 
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fins.N Dal' infer~~ que a conduta dQ"~ ~~~i~outros pode-se....... .':~'!!!!.........."'" 

impetrantes e atipica. Nao obstante tal 

ccnstatacao, e fate not6rio que os "impetrantes 

estao na imin~ncia de se~em indiciados no inquerito 

'policial. Intui-se, pois, 0 peric~um in mora. 

Por t~is razoes, concedo a liminar 

vindicada e suspendo 0 curso das investigaC6es, ate 
o julgamento definitivo da impetraQab. 

Dispenso infoI:ma<;oes da autor i.dade 

indigitada coatora. 

Expegam-se as dilig~ncias para efetivo 

cumprimento desta decisao. Intimem-se. Apos, colha

se 0 parecer da ilustrada Procuradoria de Justiga. 

Brasilia, 

JOSE DI I 

ternbro de 2005+ 

RELATOR. 
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PO~ JUCICtAAlO 

TR,aUNAL Of;:. JUST'c;A00 DISTRlTO FEDERAL E TERRITOK'OS 
2* TURMA CRIMINAL 

.Brasilia, 8 de setembro de 2005. 
Oficio nO 20.619·2' TCrJ2005 

SenhorCorregedor, 

Encaminho a Vossa Senhorta c6pia da iniciaJ e da decisao 

concessiva de Umioar no Habeas Corpus n°2005.00.2.007789-7r impetrado em 

favor de ARLETE AVELAR SAMPAIO, LEONARDO MOREIRA PRUDENTE, 

RUBENS CESAR BRUNELLI JUNIOR e WIGBERTO FERREIRA TARTUCE, 

garacumprimentg. 

ri'l ~. 

AlRGa-ADOR JOSE DIVINO DE OLtVIERA 

RELATOR 

Vl~CAJk-

lIustrissimo Senhor 
D~. CLEBER MONTEIRO FERNANDES 
Corregedor GeraJ da PoliCia CivD do Distrito Federal 
Sia Trecho 02, Lotes 1625/1635 - BrasfiialDF 
cep. 71.200-020 . 
NESIA 
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Ministerio P&1bfico da Uniao
 
Minist6no PUblico do Distrito Federaf e Territ6rio
 

58 Procuradoria de Justic;a Criminal ~a
 

Autos n.o : 2005.00.2.00na9-7 
Impetrante : ARlErE Ava.M St.MPAlO E 0U1'R0S 
Paciente : OsMUMOS 
Relater : Des. JoH DMNO DEOUWIRA 

Manlfe$tailo 833/2005 

IMPROBIDADE ADM)NISTRATIVA, PROCESSO LEGISLATIVO. 
TRANCAUENTO OA AcAO PENAL CABIMENTO. 

I - Conforme bam pontuado par VOssa ExceI6ncia Des. Relator nio h8-que se falar em 

ato de improbidade na hip6tese, sencso pertinente, entretlBntO. 0 controle cia 

constitucionalidade da apli~de lei. 

II - ~ oU1ra parte. eventual maeuta a~ Federal dev8 set apreciacIa na sede 
prOpria..
 

Parecer pels concessio eta otdem. canfirrn8ndo..se a nminar concedida.
 

P8gina 1 de3 

CoNc:IJcAo lie MMIA pA\WaJ e-o . . 
Prornatora deJUIitil;a emex.dciD..~ PRIandada de Jueti9a CriminDI ~ 
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Cuida-se de habeas mJPtI$ impetrado per Artele Avelar Sampaio e outro, no 

exercicio do jus postuIandi• .contra ato do Promotor de J"~ que ordenara a 

instaur8ft8o de p1'OCedimento investigativO em face dos paeientes pets pnitica, em tese, 

de ato(S) de improbidada administrativa. &is que dales partira emenda pariamentar 

objetivando a doag.§o de rea.nos pUbIicos para subsidiar diversas manifesta¢es 

religiosas e variadas linhes. 

Para tanto aduzem. am apertada sinless. qUe nio extrapoIaram os Iimites cia 

regalidade; que nio sao ordenadore$ de despesas 

Ao final requerem 0 trancamento do investiga¢es. 

As fls. 3201325 foi deferida provimento em liminar para sustar as investiga¢es 

ate final julgamento <:Ieste ac;ao. 

Relatado. 

II. 

A par de pass/vel anB/ise de msJIiHfmento do principia da moralidade 
...,.. ... administrativa no que conceme a instituigiJo del doag6es. 0 que liIo , objeto das 

investiga¢es (tis. 158/164).·~· mnvir qua tazio assite a SUa Excel6ncia. Des. 

Relator. poi$ propOSta partamentar e submetida eo COI'IIn*t intemo da casa que integre, 

~~ndo q~ as padente. em verdade, Rio tern. formalmente. a ultima palawa os executjiia 

de despesas. Dai resultado que a ~ possivel diz respeito a execu9io das 
doa~es. 

Par outm tado. Ilia se pods dizer que 58 esteja a subvencionar tulloS 

religiOSOS! 0 que vulnerana 0 art 19, I cia' COnstitui(:io FederaJ. mas, islO. sim, 
increr:nentando 0 calend8rio cuIhuaI. dB Capital cia RepUbliea., Ali~. dos docurnentos 

acostados 80s autos <Xtfhe.se que di~ COITentes religiOsaS foram contempladas. 
No maisJ ralificant-~ as raziJes fangadas no prOvfm.mo In Hmine de fls. 

..320/325. " 

~ IE MAnIa PIGIIXiO e.ro .
 
Prcmotora de Justloa ern exercicio na5"~ de JuBIi;a CMIlnaI Esill: iIIfiz8da
 



·111.
 

Ofjcia 0 MPDFT pe\a concessiO da ordeln.c:onfirmandOwse a liminarconcedida. 

arasilia{DF). 21 de sclembro de 2005. 

~ De MANA pACHSX) 8Rno 

promotora deJustic;a emexercicio 
na sw. Procuradoria de Justi9S riminaJ Especializada 

PrtmC_~J6stic· :II em exercicio 
na 3a Procuradona de JustitVa Criminal Especializada 

\ 

...,... . 



EXCELENTisSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE 
DO TRIBUNAL DE JUSTI<;A DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS 

ARLETE AVELAR SAMPAIO, 
LEONARDO MOREIRA PRUDENTE, 

PAULO TADEU VALE DA SILVA, 
RUBENS CESAR BRUNELLI JUNIOR, 

WIGBERTO FERREIRA TARTUCE, 

todos titulares do mandato de Deputado Distrital, devidamente qualificados nos autos do 
Inquerito Policial n" 041/05-CGP em anexo, domiciliados nesta Capital, podendo ser 
encontrados no SAIN - Parque Rural - Edificio Sede da Camara Legislativa do DF, 
Brasilia - DF, Cep 70086-900 DF, vern, respeitosamente, a presenca de Vossa 
Excelencia, com fundamento no artigo 5°, incisos XXI e LXVIII da Constituicao 
Federal, impetrar em favor de si mesmos 0 presente 

HABEAS CORPUS 

contra ato abusivo e manifestamente ilegal, praticado pela llustre Doutora LINA 
MARIA DA MATTA E SILVA, Promotora de Justica Adjunta da Primeira Promotoria 
de Justica de Defesa do Patrimonio Publico e Social do Ministerio Publico do Distrito 
Federal e Territ6rios, pelos fundamentos de fato e de direito abaixo articulados para, ao 
final, requerer 0 que se segue. 



1. DO OBJETO
 

Trata-se de habeas corpus visando 0 trancamento de Inquerito Policial 
instaurado por forca de Requisicao da D~. Lina Maria da Matta e Silva, Promotora de 
Justica Adjunta da Primeira Promotoria de Justica de Defesa do Patrimonio Publico e 
Social do Ministerio Publico do Distrito Federal e Territ6rios contra os pacientes, ora 
impetrantes. 

Depreende-se do referido inquerito (fls.130/136), cuja c6pia segue em anexo na 
integra, que se trata de procedimento instaurado para apurar supostas irregularidades na 
destinacao de 5% (cinco por cento) da verba orcamentaria, destinada a emendas 
parlamentares, a igrejas de varies credos do DF, tendo em vista "a notitia criminis da 
pratica, em tese, do ato de improbidade administrativa" que chegou ao conhecimento do 
Ministerio Publico por materia jomalistica do Correio Brasiliense de 10 de dezembro de 
2003. 

Eevidente 0 desprop6sito do referido Inquerito Policial com 0 fim de apurar atos 
de improbidade administrativa por parte dos Deputados Distritais em razao de terem 
proposto emendas orcamentarias regularmente previstas na Lei de Diretrizes 
Orcamentarias e dentro de suas competencias legislativas, conforme sera demonstrado. 

2. DO CABIMENTO DA PRESENTE IMPETRACAO 

Primeiramente, a requlsleao para a abertura do Inquerlto Policial para 
apurar os atos praticados pelos Deputados Distritais, ora pacientes, partiu da 
Promotora de Justlea Adjunta da Primeira Promotoria de Justi~a de Defesa do 
Patrimfmio Publico e Social e nio do Procurador-Geral de Justi~a do Distrito 
Federal, como deveria ser, 0 que por si so, esuficiente para inviabilizar 0 ato. 

Isto porque, a competencia para requisitar a abertura de Inquerito Policial para 
apurar atos supostamente criminosos praticados por Deputados Distritais e do 
Procurador-Geral de Justica do Distrito Federal. Vejamos: 

Assim dispoe 0 art. 158, da Lei Complementar n° 75/93: 

"Art. 158. Compete ao Procurador-Geral de Justica exercer as funcoes 
atribuidas ao Ministerio Publico no Plendrio do Tribunal de Justica do Distrito 
Federal e Territorios, propondo as aedes cabiveis e manifestando-se nos 
processos de sua competencia. " 

o Regimento Intemo do TJDF, por sua vez, fixa a competencia do Conselho 
Especial para processar e julgar os Deputados Distritais, vejamos: 

"Art. 8° - Compete ao Conselho Especial: 

1- processar ejulgar originariamente: 

(...) 

b) nos crimes comuns, os Deputados Distritais, e nestes e nos de 
responsabilidade, os Juizes de Direito e os Juizes de Direito Substitutos do 
Distrito Federal e dos Territorios e os Membros do Ministerio Publico do 
Distrito Federal e dos Territorios, ressalvada a competencia da Justica 
Eleitoral;" 



Pois bern, veja-se que a legislacao colacionada nao deixa duvidas acerca da 
Competencia privativa do Procurador-Geral de Justica do Distrito Federal para atuar 
junto ao Conselho Especial desse egregio Tribunal, 0 que, conseqiientemente, implica 
em sua competencia para requisitar a abertura de Inquerito Policial para apurar atos 
supostamente criminosos praticados por Deputados Distritais, uma vez que somente 
poderao ser processados e julgados pelo referido Conselho. 

Dessa forma, tem-se a manifesta incompetencia da ilustre Promotora de Justica 
Adjunta da Primeira Promotoria de Justica de Defesa do Patrimonio Publico e Social 
quanta arequisicao que deu origem ao Inquerito Policial em questao, razao pela qual, 
diante dos rigores da Lei e considerando que as formalidades legais devem ser 
cumpridas, 0 trancamento do Inquerito emedida que se impoe. 

A jurisprudencia dos tribunais tern admitido, excepcionalmente, 0 cabimento de 
habeas corpus para 0 trancamento de inquerito policial, em se tratando de evidente 
atipicidade da conduta imputada aos pacientes, sendo esta a hip6tese dos autos, 
consoante sera demonstrado de forma plena e definitiva. 

Assim, nao podem remanescer duvidas de que a instauracao de inquerito policial 
para apurar fato que nao constitui infracao penal a ser imputada a parlamentares, que na 
condicao de ocupantes de relevante funcao publica, cuja honorabilidade e urn dos 
atributos indispensaveis para 0 exercicio do cargo, revela-se ato da mais rematada 
ilegalidade, que deve ser coibido, pronta e eficazmente pelo Poder Judiciario, atraves do 
remedio her6ico. 

Confira-se a jurisprudencia do STJ, que admite, excepcionalmente, 
trancamento de inquerito policial: 

"No ambito deste Colegiado, tem-se consagrado que 0 trancamento de 
inquerito policial por falta de justa causa, pela via estreita do writ, somente se 
viabiliza quando se constata a atipicidade da conduta ou que inexiste qualquer 
elemento indiciario demonstrativo da autoria do delito pelo paciente" (RHC 
13038/AM, ReI. Min. Jorge Scartezzini, DJ 29/09/2003). 

"Em faltando um minimo de noticia crime, a justificar a instauracdo do 
inquerito policial, ede se conceder a ordem de habeas corpus para determinar
lhe 0 trancamento" (HC 19118/RJ, Relator para 0 acordao Min. Hamilton 
Carvalhido, DJ 01/09/2003). 

3. DA COMPETENCIA DO TJDF PARA CONHECER E JULGAR A IMPETRACAO 

Nao ha duvida de que, em se tratando de requisicao do Ministerio Publico a 
autoridade policial, nao resta qualquer outra alternativa a este senao instaurar 0 inquerito 
policial, sob pena de prevaricacao, 

Assim, nao se reconhece ao Delegado de Policia, destinatario da requisicao 
ministerial, qualquer discricionariedade de exame do fato para que possa concluir pela 
existencia ou nao de crime, mas apenas e tao somente instaurar 0 procedimento tendente 
a apurar 0 fato. 

Dessa conclusao nao dissente 0 Tribunal de Justica do Distrito Federal, que ja 
sufragou 0 entendimento de que, instaurado 0 inquerito por requisicao do Ministerio 
Publico, a competencia para apreciar eventual ausencia de justa causa e da segunda 
instancia, exatamente porque a autoridade policial esta sempre obrigada a atender a 
requisicao. 

0 



Cite-se a seguinte ernenta do STJ proferida no julgamento do Resp 677571PR, 
Relator 0 Min. Cid Flaquer Scartezzinni da 5a Turma: 

"PROCESSUAL PENAL - INQUERITO POLICIAL INSTAURADO MEDIANTE
 
REQUISJ(;AO DE PROMOTOR DE JUSTI9A - COMPETENCIA.
 
- Compete ao Tribunal de Justica local, apreciar e julgar habeas corpus
 
impetrado contra ato de promotor de justica estadual, consistente na
 
instauracdo de inquerito policial para apurar prtuica de crime comum.
 
- Recurso conhecido e provido. "
 

Outrossim, faz-se necessario discorrer acerca da competencia desse Tribunal 
para apreciar e julgar a presente ordem de habeas corpus. Vejamos: 

Dispoe 0 artigo 96, III da Constituicao Federal: 

"Art. 96 - Compete privativamente:
 
(..)
 
III - aos Tribunais de Justica julgar os juizes estaduais e do Distrito Federal e
 
Territorios, bem como os membros do Ministerio Publico, nos crimes comuns e
 
de responsabilidade, ressalvada a competencia da justica eleitoral. "
 

Embora 0 Ministerio Publico do Distrito Federal e Territories faca parte do 
Ministerio Publico Federal, nao e tido como 0 proprio Ministerio Publico Federal, que 
tern seus membros julgados pelo TRF, pois, se assim fosse, a regra do artigo 96, III, da 
CF, que fixa a competencia para os Tribunais de Justica julgar os membros do MP, 
excepcionaria expressamente a mencao aos membros do Ministerio Publico do DF e 
Territories, 0 que nso eo caso. 

Assim, os atos praticados funcionalmente pelo Ministerio Publico do Distrito 
Federal e Territories serao julgados pelo Tribunal de Justica do Distrito Federal e 
Territories. 

Nesse sentido, tem-se 0 entendimento preconizado pela ego 2a Turma Criminal 
desse ego TJDFT, nos autos do HBC 0-6888 do qual foi relator 0 it. Des. Getulio 
Pinheiro, in verbis: 

"(..) 
Compete ao tribunal de Justica do Distrito Federal e dos Territorios processar e 
julgar, originariamente, habeas corpus em que a coacdo eimputada a membro 
do Ministerio Publico do Distrito Federal e dos Territorios (..)" in DJ de 
22/08/2001, p. 81. 

RHC 
definit

Amparando a tese, manifestou-se 0 

129231PR, do qual foi relator 0 

ivamente, a duvida, in verbis: 

Superior Tribu
em. Ministro Gilson 

nal de J
Dipp, 

ustica, 
dirimindo, 

ao julgar 0 

"(..) 
1. Compete ao Tribunal de Justica 0 processo e julgamento de habeas corpus 
impetrado contra ato de Promotor de Justica." In DJ de 04/08/2003, p. 326, 5a 

Turma, dec. unanime). 

E ainda, na defesa da competencia desse ego Tribunal, para apreciar e julgar 
questao similar, 0 em. Desembargador Genilio Moraes Oliveira, debrucou-se sobre 0 

tema e, citando renomados juristas, aprofundou-se ern exaustiva pesquisa, que resultou 
no excelente trabalho intitulado: "JUSTI<;A DO DISTRITO FEDERAL E 



I

TERRITORIOS, ASPECTOS DE SUA COMPETENCIA E AUTONOMIA, 
JURISPRUDENCIA DOMINANTE", ° qual, pela sua magnitude e erudicao, pedimos 
venia para transcreve-Io na integra: om: 

'iao"JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS - ASPECTOS DE SUA 
juizCOMPETENCIA EAUTONOMIA -JURISPRUDENCIA DOMINANTE 

IS pi 
DESEMBARGADOR GETllLiO MORAES OLIVEIRA 

=edE 
1 . DISTRITO FEDERAL. ORGAOS RESERVADOS s fe 

Afonso Arinos de Melo Franco na obra "Estudos de Direito Constitucional" 
Forense, 1957, pagina 25 - citado pelo Ministro Humberto Gomes de Barros na Acao u a 
Rescisoria 338-1 do STJ - explica a razao polftica da criacao de um distrito federal, para n01 
abrigar asede do Governo Federal. vot 

Segundo 0 escolio do renomado constitucionalista, a criacao resultou de um trito 
constrangimento sofrido pela Constituinte dos Estados Unidos da America do Norte: em ~r J 
1783 um grupo de soldados amotinados voltou-se contra a Assernbleia reunida em l Ju 
Filadelfia e a cobriu de lnsolenclas; 0 Govemo da Pensnvanla, POI' desorganizacao e ma Milit 
vontade, negou qualquer asslstenca; hurnilhados, os Constituintes transferiram-se para i I a 
Nova Jersey, onde encontraram respeito; fcou porem a lembranca de uma Assernblela Jus 
escorracada ehurnilhada. 11." 

Esse exemplo historlco foi decisivo na opcao de nosso legislador constituinte 
para conceber-se urn Distrito Federal, de natureza especial, onde a Uniao reservou a si a 
organizacao e custeio dos orgaos que considerou de maior importancia, e para 0 qual 0 
vocaoulo "distrito" nao e usado em sua acepcao tradicional (parcela de municfpio), mas 
para conceituar domicflio da Uniao (segundo Carlos Maximiliano Freitas Bastos, 4° 
edicao, 1948, Volume I, pagina 364 cf cil. do Min, Gomes de Barros, fonte acima ve2 
indicada). ntc 

ue 
2• 0 PODER JUDICIARIO NO DISTRITO FEDERAL org

)s 
No que respeita ao Poder Judiciario do Distrito Federal 0 Eminente Ministro 

Humberto Gomes de Barros produziu magnffico voto na Acao Rescisoria 338-1 do STJ e 
em parte dele, citando 0 Ministro SepLllveda Pertence, autor do mais completo trabalho usti 
encontrado sobre 0 assunto (Contribuicao ao Estudo do Distrito Federal no Direito odc 
Constitucional Brasileiro •TJ2, pagina 17) esclarece que foram criados orgaos especiais, ~ al 
de 1!! e 2!! lnstanclas, com extensao aos Temtorlos sendo essa Justica reservada a ldu 
Uniao, organizada pela Uniao, paga pela Uniao, POI' isso Justica Federal. ~e : 

Eis trecho do ensinamento do Min. Pertence citado na acao acima referida: ise 
ira

I~ lei federal nao se restringe a organizar 0 Judieiario Distrita/, mas se reserva a ele 
I Ftodos os assuntos a ele atinentes: eustas, remunera9ao de seus 6rgaos, Regime 

Juridieo dos serventuarios e funeionarios da Justi9a. Ademais, atribuiram-se todos os 
gastos de sua manuten¢.o direta ao Tesouro Naeional que reeolhe, por sua vez, as 
eustas dos ato Servi90s Judieiarios, e, em eontrapat1ida, por eles responde eMlmente. 
Por tim, a propria aeumula9ao das Jurisdi90es do Distrito Federal e Territorios na 
eompeteneia de um mesmo Organismo Judicial evideneia a at1ifieialidade no pretender 
eonsidera-Io, ao inves de um 6rgao da Uniao, um 6rgao local do Distrito Federa". ne 

Earremata 0 Min. Humberto Gomes de Barros: 

"0 Tribunal e 0 Ministerio PLlblico sao federais, no entanto, forma concebidos para 0 de 



exercfcio de jurisdicao e de competEmcia locais. No dizer de Pertence, eles "so 
extraordinariamente terao funcoes federais". 

a Eminente Ministro vai ainda mais longe, com um tirocfnio descortinado sobre 0 
assunto, lembrando que raciocinar 0 comrano tornaria 0 TJDFT incompetente para julgar 
ato de seus proprlos membros, atos de seus juizes de primeiro grau, atos de 
servennanos (porque estes tambem sao nmclonarlos publicos federais) epontifica: 

''Verfamos entao os desembargadores do Distrito Federal (que nao teriam prerrogativa 
de foro) submissos a mandados emitidos POl' juizes federais e. com veemencia chama 
essa possibilidade de "absurda" (sic). 

No mesmo julgamento do qual se exlraiu a inteligencia acima citada votou 
ternbern 0 Ministro Milton Luiz Pereira com a notavel preclsao tecnlca de suas 
manfestacoes, quadrando reproduzir trecho de seu voto: 

"... a Constituicao demonstra que a Justka do Distrito Federal nao se confunde com 0 
Poder Judiciario Estadual, so pode ser do Poder Judiciario Federal. Convenco-me, 
arrimado em todas as afirmacoes anteriores, que a Justica do Distrito Federal integra a 
Justica Federal comum. Sao justicas especiais: a Militar, a Eleitoral e a do Trabalho. A 
ordem estabelecida no artigo 92 nos seus incisos I a VII, demonstra que se cuida de 
Justica Federal. "E mais adiante: Nao existisse a Justica do Distrito Federal, terfamos 
uma competsnca plena territorial da Justica Federal." 

Ea partir desse raciocfnio, vencedor no Colegiado, 0 Egregio STJ entendeu que 
a acao resclsorla proposta pela Uniao Federal, nao obstante a natureza desta, e 
processada e julgada pelo Tribunal de Jusnca do Distrito Federal, e nao POI' qualquer 
outre Tribunal. 

a Supremo Tribunal Federal, mais de uma vez, conforme adiante se mostrara, ja 
se debrucou sobre 0 tema. POI' ocasao do julgamento do Mandado de Injuncao 32-8-DF 
o Ministro Octavio Gallotti, Relator, ao afirmar que "0 Tribunal de Justica do Distrito 
Federal ha, efetivamente, de ser considerado orgao federal", acolheu Parecer do 
Ministerio Publico onde a preciosa Iicao do Ministro Sepulveda Pertence e mais uma vez 
invocada, eaqui reproduzida: 

"A evidencta, nao se inclui 0 colendo Tribunal de Justica do Distrito Federal e Temtonos, 
- cuja competencla e correspondente, "grosso modo", ados Tribunais de Justica dos 
Estados, - entre os ''Tribunais Superiores", a que alude a dlsposlcao constitucional. A 
peculiaridade eque, ao conrano dos tribunais estaduais, 0 Tribunal de Justica do Distrito 
Federal e Territorios. nao obstante 0 ambito local de sua jurisdicao, e autoridade federal; 
afirmativa - que ja nos parecia correta no sistema constitucional anterior (cf nossa 
"Contribuicao a Teoria do Direito Federal" R.Forense 224/365) - tornou-se indiscutlvel, a 
luz da Constituicao de 1988, que explicita competir a Uniao "organizar e manter 0 Poder 
Judiciario, 0 Ministerio Publico e a Defensoria Publica do Distrito Federal e dos 
Terrltorios (art. 21, XIII)." 

3 • AAUTONOMIA DOS TRIBUNAlS 

Dispoe aLOMAN art. 21, VI: 

I~rt. 21 - Compete aos tribunais, privativamente: 

(...) 

VI- julgar, originariamente, os mandados de seguran9a contra seus atos, os dos 



respectivos presidentes e os de suas camaras, turmas ou seQoes." 

Exatamente em face do diploma legal acima citado assentou 0 STF na Agao 
Origimiria 214-1 RR que "A Constituigao e a Loman desejam que os mandados de 
sequranca impetrados contra atos de Tribunal sejam resolvidos, originariamente, no 
ambito do pr6prio Tribunal, com os recursos cabiveis" (RT J 133/260). 

Note-se a torca e propriedade da orlentaeao: resolver originariamente e com os 
recursos cabiveis. 1550 significa a sssencia da autonomia dos tribunais, porque de outra 
forma estariam garroteados a outro 6rgao. Equando se diz "resolver originariamente" ai 
estao compreendidos todos os tipos de acoes judiciais, qualquer que seja a sua 
natureza, inclusive, eate, 0 mandado de seguranca. 

Aementa do citado Ac6rdao estampa os seguintes dizeres: 

"(... ) 

I - Mandado de seguranQa impetrado contra ato do Tribunal de JustiQa do. 
Estado de Roraima que determinou a instauraQao de procedimento 
administrativo contra maqistrado. afastando-o de suas funcOes. 

/I ~ A competencia para 0 julgamento do mandado de seguranQa edo proprio 
Tribunal, por isso que nao ocorrente, no caso, a hipotese inscrita no artigo 102,1, 
"n", da Constitui980." 

Na AOR 146-RJ assentou 0 Plenario do STF: 

"(...) 

1. Compete a cada tribunal julgar mandado de seguranQa contra seus proprios 
atos administrativos, incluidos os de instauracao de processo disciplinar e 
suspensao cautelar de magistrados su;eitos a sua ;urisdicao." 

E ali se referiu a outros precedentes da mesma natureza, MMSS 21.193-DF e 
21.338-MS relatados pelo Sr. Ministro Celso Mello (RT J 146/114 e 137/675). 

A verdade e que desde a criagao da Justlca Federal (Ato Institucional n. 2 
outubro de 1965), os exatos contornos de sua competence tem fomentado dscussoes, 
haja vista 0 debate travado nesta Corte em 1968 no MS 134, quando 0 Tribunal abdicou 
de sua competencia em favor da Justiga Federal e 0 Supremo Tribunal veio a 
restabelece-Ia em grau recursal. 

No julgamento do processo mencionado 0 Des. Milton Sebastao Barbosa, 
louvando-se em voto do Des. Souza Neto, fez as seguintes ponderacoes para afastar 
repercussao economlca na Uniao como criterio determinador de competence: 

"Atos federais nao se reduzem a atos de cofre. 0 Tesouro nao e a (mica fonte de 
obrigagoes, ou de Iitigio da Uniao. Tambern vao a juizo (omissis) atos da admnlsnacao, 
atos de autoridade, atos politicos, atos de imperio, atos eleitorais, atos de chefia, atos de 
disciplina, atos de governo, atos de justiga". 

E no mesmo debate obtemperava 0 Des. Milton sebasnao Barbosa que a se 
pensal' asslm 0 tribunal de justiga se reduziria a quase nada, porque tudo e todos sao 
custeados pela Uniao, tanto do tribunal quanta do governo do DistritoFederal. 

Suscitado conflito perante 0 STF 0 Ministro Thompson Flores, Relator, 
incorporando manfsstacao do Ministerio Publico, disse que a definigao da competencla 



deve adotar 0 criterio que qualifica a autoridade pela sua integracao no servlco, como 
6rgao desse servico, necessariamente inserto em sua estrutura ideal e 16gica. Econclui, 
com base no mesmo Parecer, que 0 deslocamento da competencia do TJDF para a 
Justica Federal"levaria aabsurdos intoleraveis, quais sejam: .....omissis... b) dado que os 
Juizes do Distrito Federal e 0 pr6prio Eg, Tribunal de Justica tern, sob sua adminlstracao 
e poder hierarquico, funcionarios da Uniao, seus atos ficariam, pelo mesmo raciocinio 
sujeitos aJustica Federal" ( Conflito de Jurisdicao n. 5451, DF - STF). 

A Justica Federal algumas vezes tem-se equivocado, "data venia", ao buscar 
exercer contrale sobre outros tribunais federais. 

Tentou taze-lo contra 0 Tribunal Regional do Trabalho da 16~ Regiao para 
contestar investidura de juiz, dai foi suscitado, pelo Tribunal do Trabalho, 0 conflito de 
cornpetencla 7.434-7 -MA eali, aunanimidade, a3~ Secao do STJ decidiu: 

''Nao taz sentido. decisao de uma Justica ser impuqnada em outra. E mais. 
Ainda que possive/. imDrescindivel predominar a de maior qraduacao. Jamais 
decisao de 6rqao de 2Q qrau de Jurisdicao ser revista por 6rqao de 1Q qrau. 
Conhe9Q do conflito. Declaro competente 0 Juizo suscitando, Tribunal Regional 
do Trabalho da 16~ Regiao" (Min. Luiz Vicente Cemicchiaro) 

A mesma Justica tentou tambsm exercer contrale sobre atos do Tribunal 
Regional do Trabalho da 15~ Regiao, Sao Paulo, dar decorrendo, mais uma vez, um 
conflito de cornpetenela que tomou 0 ruimero 25.361 de relatoria do Ministra Vicente 
Leal, do ego STJ, ficando afastada acompetenca da Justica Federal. 

No voto que praferiu 0 Exmo. Sr. Ministro deixou expresso que "para fixacao da 
conpetencla em tela, nao adquire relevancia a natureza do vinculo estabelecido entre as 
partes, se estannario ou celetista, ou seja, a materia deduzida na peca de lmpstracao, 
mas a categoria funcional da autoridade envolvida". Em seguida 0 Sr. Ministro invoca 0 

art. 21, VI, da Loman, 0 qual diz recepcionado pelo artigo 109, I a VIII, da atual 
Consthuleao, earremata 

"a Justi9a Federal nao ecompetente para processar e julgar ate administrativo 
emanado de Tribunal Regional do Trabalho." 

Referido, precedente reporta-se, ainda, a dois julgados do STJ, no mesmo 
sentido, um dos quais um conflito de competence originado do Distrito Federal, relataria 
do Ministro Pedra Aciolly (CC n.O 3.991/DF). 

Mas os exemplos nao param al, 

AJustka Federal da 3~ Vara da Secao Judiclarla do Estado do Ceara entendeu
se competente para julgar aeao civil publica gue visava a desconstituieao de ate 
administrativo emanado do Tribunal Regional do Trabalho da 7~ Regiao. vindo a 
conceder Iiminar contra ate do Tribunal, dal resultando mais um confUto de conpetercla 
Suscitado pelo Ministerio Publico Federal n. 19.920/CE, resultando julgamento unanime 
da Terceira Secao do STJ, na seguinte ementa: . 

"CONST/TUCIONAL. COMPETENCIA. ATO ADMINISTRATIVO EMANADO DE 
PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHo. NOMEA9AO DE 
JUIZ CLASSISTA. ATAQUE POR A9AO CIVIL PUBLICA. INCOMPETENCIA DA 
JUSTI9A FEDERAL. LEI N° 8.437/92, ART. 1°; LOMAN, ART. 21, VI; CF, ART. 
109, VIII. 

n 



- Nos termos do art. 1°, § 1°, da Lei n° 8.437/92, a competencia do Juizo de 
Primeiro Grau em sede de provisao antecipada de presta9&o jurisdicional deve 
ser afastada quando se busca atacar ato de autoridade, impugnavel por meio de 
mandado de seguran98 da competencia originaria de Tribunal. 

- A Justi9a Federal de Primeira Instancia nao ecompetente para processar e 
julgar a9&o civil publica, com pedido de liminar, em que se pugna pela 
desconstitui9ao de ato administrativo emanado de Presidente de Tribunal 
Regional do Trabalho, ex vi, do art. 21, VI, do LOMAN, clc 0 art. 109, VII 
Constitui9ao da Republica. 

- Esta Egregia Se9ao ja proclamou que "compete ao TRT decidir impugna9&o de 
nomea9&o de Juiz Classista" (CC n° 7.434-7 -MA). 

. Conflito conhecido. Competencia do Tribunal Regional do Trabalho da 7!J 
Regiao." 

Em seu judicioso voto, 0 Ministro Relator sustentou que houve invasao de 
competElncia e ressaltou tambem 0 mecanismo da utilizacao de uma acao comum, que 
nao seja mandado de sequranca. para tentar burlar anot6ria incompetElncia: 

"Ora, analisando-se a hip6tese sub judice, resta cristalino que 0 servidor publico 
demitido por decisao administrativa do Plenario do Tribunal Regional do 
Trabalho deveria ter buscado impugna-Ia por meio de a9aO mandamental, nao 
se apresentando cabivel, por expressa veda9&o legal, 0 ajuizamento de a9&o 
ordinaria com pedido de tutela antecipada perante 0 Juizo de Primeiro Grau. 

E 0 artigo 21, VI da LOMAN, recepcionado pelo artigo 109, I a VIII da 
Constitui9ao Federal de 1988, assim pontifica, litteris: 

"artigo 21 - Compete aos tribunais, privativamente: 

(...) 

IV - julgar originariamente os mandados de seguran98 contra seus atos, os dos 
respectivos Presidentes eos de suas Camaras, Turmas ou Se90es. 

Assim sendo, a JuSti98 Federal nao ecompetente para processar e julgar ato 
administrativo emanado de Tribunal Regional do Trabalho, ex vi, do artigo 21, VI 
da LOMAN c/c 0 artigo 109, VII da Constitui9ao da Republica. 

Ademais, cumpre acentuar que se situa, exclusivamente, no ambito de jurisdi9&o 
de ego Tribunal Superior do trabalho, 6rgao hierarquicamente superior, apreciar 
as decisOes proferidas pelos Tribunais Regionais em processos administrativos, 
nos exatos termos do enunciado contido em seu verbete nQ

• 321." 

E 0 mais apropriado do conteudo deste julgado e a crcunstanca 6bvia de uma 
viola9ao que vem trazer desarmonia entre os 6rgaos ludiciarlos, Confira-se: 

"Inadmissivel seria permitir que um 6rgao hierarquicamente inferior, em ceso, 0 
Juizo federal de 1Q Grau, viesse a julgar e reformar decisoes originarias 
proferidas pelos colegiados de 2Q Grau, 0 que importaria em viola9ao ao pr6prio 
principio constitucional que consagra 0 juiz natural e a reparti9&o de 
competencias na preserva9&o da autonomia dos tribunais." 

Isso, alias, e de luminosa obviedade! Se 0 controle dos atos pela via 



mandamental cabe privativamente aos tribunais, seria insane pensar-se que, mudado 0 
nome da acao, nao mais caberia. 

E quem elege a unica via de ataque judicial aos atos administrativos ea Lei 
Organica da Magistratura, clara esobranceira, com os dizeres do jatranscrito artigo 21. 

Tambern a Lei de Organizacao Judiclarla do Distrito federal estabelece a unlca 
acao para confronto aos atos do Presidente do tribunal, qualquer de seus orgaos e 
membros, qual seja, 0 mandado de sequranca (Lei 8.185/91, art. 8Q

, I, "c") e tarnbern 0 
Regimento Interne do tribunal, art. 8Q

, "c". 

Nao e0 nome de uma acao judicial que faz um juiz cornpetente, mas a natureza 
do direito ou hierarquia da autoridade. Tambern nao eum nome de acao judicial que da 
ou retira autonomia administrativa de um tribunal de JustiCa. 

Ha uma certa perplexidade, triste aturdimento do espfrito, em verflcar que 
existem numeros outros casos em que os Jufzos Federais buscam exercer controle 
sobre as declsoes administrativas ou sobre bens e pessoal dos Tribunais Federais de 
outra natureza. Exemplo disso emais um conflito de competsncla oriundo do Rio Grande 
do Sui, de n. 8.970, relatado pelo Sr. Ministro William Patterson, onde 0 Juizo Federal 
houve por bem intervir, por meio de liminar em Mandado de Seguranca, no concurso 
para provimento de cargo de Juiz substituto, vindo a deferir inscricao de candidato. 0 Sr. 
Ministro Relatar, mais uma vez, com unanimidade de seus pares na essenca da 
qusstao, houve por bem proclamar a autonomia organico-administrativo dos Tribunais. E 
foi mais longe quando, ao anular a sentence do Juiz Federal, disse, em trecho do voto: 

"Considero ate mesmo atentatoria aconvivencia harmonica entre os orgaos do 
Poder Judiciario, permitir-se a subordina~ao jurisdicional de um orgao de 
Segundo Grau a outro de Primeira Instancia." 

oapoderamento de competencia ou 0 colocar-se 0 juiz de primeiro qrau como 
orgao revisor de um tribunal e0 esqarcamento por completo da autonomia organico
administrativa de um tribunal. sobretudo 0 da Justlca do Distrito Federal, "sui generis" e 
cujo exercfcio da jurisdicao lida com aspectos da justica estadual (Iides comuns) e 
aspectos da justica federal (v.g. lides sobre seus magistrados, seus servidores, seus 
bens, servlcos, licitacoes, sobre interesses de todas as autoridades federais que 
integram os seus servlcos judiciarios, ou sobre bens e interesses de todos os orgaos - do 
Distrito Federal- embora tudo etodos custeados eorganizados pela Uniao). 

Por tres vezes, pelo menos (Conflito de Competencia n° 6136-9, Conflito de 
CompetEmcia n° 12.282-1 DF e Conflito de Comoetencia 14.396 DF), 0 Eg. Superior 
Tribunal de Jusnca considerou aJustica do Distrito Federal e dos Terntorlos competente 
para julgar atos dos Promotores de Jusfica e do Procurador Geral, embora sendo essas 
autoridades federais eequiparados aservidores federais, "Iato sensu". Quadra reproduzir 
um desses precedentes para mostrar, de uma vez por todas, que a atuacao do Tribunal 
de Jusnca do Distrito Federal ca-se sobre tudo e todos que compoem 0 exercfcio de sua 
jurisdieao: 

"MANDADO DE SEGURAN9A CONTRA ATO DE PROMOTOR DE JUSTI9A 
DO DISTRITO FEDRAL. COMPETENCIA. 

A Justi~a do Distrito Federal eum ramo do Judiciario Federal, assim como 0 
Ministerio Publico da Uniao (CF, arts. 21, XIII e 128, I, d). 

Compete ao juiz de primeiro grau da justi9B do Distrito Federal julgar mandado 



de seguran9a contra ato de Promotor de Justi98 do Distrito Federal." 

Novamente, sabre atema, reiterou aSTJ: 

"CONFLITO NEGATIVO DE COMPETENCIA. JUSTI9A FEDERAL E DO 
DISTRITO FEDERAL. MANDADO DE SEGURAN9A CONTRA ATO 
PRATICADO POR PROMOTOR DE JUSTI9A DA CURADORIA DE DEFESA 
DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. COMPETENCIA DA JUSTI9A COMUM 
DO DISTRITO FEDERAL. PRECEDENTES. 

1-Nos termos do decidido no CC n. 12. 282-DF, relatado pelo eminente Ministro 
Torreao Braz, em sendo a Justi9a do Distrito Federal um ramo do judiciario 
federal, bem como sendo 0 Ministerio Publico do Distrito Federal um ramo do 
Ministerio Publico da Uniao (arts. 21, XIII e 128, I, lid", da Constitui9Bo) compete 
ao juiz de primeiro grau da Justi98 do Distrito Federal 0 julgamento do mandado 
de seguran98 requerido contra ato do Promotor de Justi9a do Distrito Federal. 

11- Competencia do juizo de direito suscitado." 

No acorcao acima se incorporou ao voto do Relator Min. Casar Asfor Rocha as 
dizeres da suscltacao do conflito de competence: 

"..., a Justi9a do Distrito Federal eigualmente de carater federal, essa afirmativa 
ja era pacifica sob a Carta Polftica anterior e ja agora nao resta qualquer duvida 
ante os termos do art. 21, XIII, da Constitui9Bo Federal que assevera ser da 
competencia da Uniao organizar e manter 0 Poder Judiciario, 0 Ministerio 
Publico a Defensoria Publica do Distrito Federal e dos Territ6rios. Assim, a 
Justi9a do Distrito Federal, apesar do ambito local de sua jurisdi9ao, institui9Bo 
federal. Sendo institui9ao de carater federal detem competencia para processar 
e julgar esta demanda. 

Cabendo ser observada a Lei de Organiza9ao Judiciaria do Distrito Federal (Lei 
n. 8185/81) para ser firmado 0 juizo de primeira instancia competente, uma vez 
que julgamento de Mandado de Seguran9a contra ato de Promotor de Justi9a, 
pelo claro texto inserto no art. 80, item I, letra, 'c', da lei em comento, nao eda 
competencia originaria do Tribunal de Justi9a." 

4-CONCLUSAO 

De tudo que foi exposto pode-se afirmar: 

1. A Justica do Distrito Federal e Ternterios a um ramo do Poder Judiciario 
Federal que, par disposicao constitucional, exerce concomitantemente a jurisdicao 
estadual (lides comuns) e a jurisdicao federal (v.g. lides sabre seus magistrados, seus 
servidares, seus bens, services, licitacoes, sabre interesses de todas as autoridades 
federais que integram as seus servcos judiciarios, au sabre bens e interesses de todos 
as orgaos do Distrito Federal - embora tudo e todos custeados e arganizados pela 
Unlao), 

2. Independentemente de sua natureza, a Tribunal de Justica do Distrito Federal 
eTerritorios tem autonomia igual aqualquer tribunal, edetam acornpetencla privativa de 
controle judicial de seus atos administrativos, independentemente de names que se de a 
acoes judiciais; 

3. A utilizacao do mecanismo de uma acao comum, que nao seja a mandado de 
sequranca, para tentar burial' autonomia do Tribunal e submeter seus atos 
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administrativos ao controle de outra Justi~a, sobre constituir erro tecnico, nao afasta a 
competencia do Tribunal de Justica do Distrito Federal e Terrltcrks, como Judiclano 
Federal que epara processar ejulgar acausa respectiva." 

Desta feita, mediante 0 estudo ora colacionado, extenso e completo, nao restam 
duvidas de que deve prevalecer 0 entendimento acima exposto, em face do que dispoe 0 

artigo 96, III, da CF. Assim, compete ao Tribunal de Justica do Distrito Federal apreciar 
e julgar a presente ordem de habeas corpus. 

4.DOSFATOS 

Os pacientes sao Deputados Distritais e1eitos e investidos na forma da legislacao 
federal para a atuallegislatura (2003/2006). 

Em lOde dezembro de 2003, 0 Jornal Correio Brasiliense publicou uma materia 
dispondo 0 seguinte: "Deputados destinariio 5% da verba reservada para emendas a 
igrejas de varios credos. Siio R$ 3,2 milhiies para eventos religiosos" (fIs. 02 do 
Inquerito Policial em anexo). 

Em razao dessa reportagem, 0 Ministerio Publico do Distrito Federal e 
Territorios instaurou Procedimento de Investigacao Preliminar para apurar os fatos, 
convocando varies Deputados Distritais para prestarem esc1arecimentos, ocasiao em que 
os Parlamentares esc1areceram ao Ministerio Publico a legalidade da propositura de 
emendas orcamentarias. 

Primeiramente, ede suma relevancia esc1arecer, que nao se trata de destinacao 
de verba para igrejas em violacao aConstituicao Federal, como quer fazer entender a 
douta autoridade coatora, mas trata-se de emendas orcamentanas destinadas a eventos, 
sendo varies de1es compreendidos no calendario cultural ou de eventos re1igiosos do 
Distrito Federal. 

Alias, no que diz respeito aapresentacao de emendas, 0 artigo 220 do Regimento 
Interno da CLDF assim dispoe: 

"Art. 220 - Apos a publicaciio do parecer pre/iminar, as emendas aos projetos 
de lei de que trata esta subseciio seriio apresentadas exclusivamente a CEOF, 
respeitado 0 prazo minimo de dez dias. 

§ 10 Caberd ao Colegio de Lideres definir, anualmente, 0 numero e 0 valor 
mdximos de emendas a serem apresentadas, plurianual e do orcamento anual. 

§ ]0 As emendas seriio protocoladas e numeradas de acordo com a ordem de 
apresentaciio. 

§ 30 Cabe a CEOF elaborar, em conjunto com 0 orgdo de informatica da 
Camara Legislativa quando for 0 caso, os manuais de elaboraciio e 
apresentaciio de emendas aos projetos de que trata esta subseciio, publica-los 
no Didrio da Camara Legislativa e distribui-los em avulso a cada parlamentar. " 

Como se ve, depreende-se do disposto no § 30 do referido artigo, que 0 Manual 
de Elaboracao e Apresentacao de Emendas ao Projeto de Lei Orcamentaria Anual e 0 

instrumento normatizador da prerrogativa parlamentar de proceder a alteracao do 
Projeto de Lei Orcamentaria Anual - PLOA por intermedio de emendas. 

Por essa razao, tern constado das versoes anuais do referido Manual, todas as 
restricoes constitucionais, legais e tecnicas que limitam a acao parlamentar de emendar 



o PLOA. Todas as vedacoes ali constantes sao transpostas para 0 Sistema de 
Formulacao de Emendas, que e 0 instrumento responsavel pe1a materializacao das 
vedacoes, por nao permitir sequer que a emenda seja efetivada caso as proibicoes sejam 
infringidas. 

Analisando-se 0 Manual de Elaboracao e Apresentacao de Emendas ao Projeto 
de Lei Orcamentaria para 2004 (fIs. 941109), publicado no Diario da Camara Legislativa 
de 31 de outubro de 2003, nao foi detectada gualguer vedacao a apresentacao de 
emendas de apoio a eventos re1igiosos, como tambemnunca houve nos anos anteriores. 

Alias, 0 § 2°, do artigo 2°, da Lei n", 3.179, de 06 de agosto de 2003 (em anexo), 
que "dispoe sobre as diretrizes orcamentarias para 0 exercicio financeiro de 2004", 
estabelece a precedencia, na alocacao de recursos na Lei Orcamentaria Anual, de acordo 
com as metas e prioridades estabe1ecidas em seu Anexo de Metas e Prioridades, sem 
que se constituam, no entanto, em limite aprogramacao das despesas. 

Neste seguimento, veja-se que 0 Anexo de Metas e Prioridades da Lei de 
Diretrizes Orcamentarias para 0 exercicio de 2004 (doc. anexo) preve 0 aporte de 
recursos para apoio a eventos em Brasilia, especificamente citados no "Programa 0189 e 
1300". 

Como dito, veja-se que nao se trata de recursos orcamentarios destinados a 
igrejas, mas esta absolutamente claro que se trata de recursos destinados a eventos 
realizados em prol da populacao, 

Adicione-se a isso 0 fato de que a analise das emendas, bern como a sua 
compatibilidade com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos no Plano 
Plurianual e na Lei de Diretrizes Orcamentarias sao submetidas a apreciacao da 
Comissao de Economia, Orcamento e Financas da CLDF. Assim, a sua analise e 
aprovacao pe1a Comissao e, posteriormente, pelo Plenario da Casa, suprem todas as 
exigencias legais e regimentais quanta aproposicao da emenda. 

Outrossim, nem sequer sao veridicas as informacoes publicadas pelo Jomal 
Correio Brasiliense em 01 de dezembro de 2003. Vejamos: 

Como dito, 0 Regimento Intemo da CLDF (§ 1°, do art. 220), dispoe que cabe ao 
Colegio de Lideres definir, anualmente, 0 mimero e 0 valor maximo de emendas a serem 
apresentadas, por parlamentares, adespesa dos projetos de lei do plano plurianual e do 
orcamento anual. 

Assim, por decisao do Colegio de Lideres, conforme publicado no Manual de 
Elaboracao e Apresentacao de Emendas ao Projeto de lei Orcamentaria para 2004 (fIs. 
94/95), foram fixados para cada urn dos Deputados os seguintes limites: (i) valor 
maximo global de R$ 3.200.000,00 (tres milhoes e duzentos mil reais) para 
apresentacao e aprovacao, e (ii) numero maximo de 30 (trinta) emendas por 
parlamentar. 

Nestes termos, cada parlamentar poderia apresentar 30 (trinta) emendas que, 
somadas, nso poderiam ultrapassar 0 montante de R$ 3.200.000,00 (tres milhoes e 
duzentos mil reais), 0 que corresponde a aproximadamente 2% (dois) por cento da 
receita corrente liquida. 

Alem do mais, e de suma relevancia frisar que 0 parIamentar e livre para 
apresentar emendas nas areas que julgar pertinentes, desde que em consonancia com a 
Lei de Diretrizes Orcamentarias e 0 Plano Plurianual. 



No entanto, desconsiderando todos esses fatos, ail. autoridade coatora requisitou 
a instauracao de inquerito policial contra os pacientes para apurar possive1 
irregularidade na destinacao de 5% (cinco) por cento da verba reservada para emendas 
parlamentares a eventos religiosos, no Orcamento de 2004 do Govemo do Distrito 
Federal, bem como proposicao de igual teor no que tange a adequacao aLDO - Lei de 
Diretrizes Orcamentarias e ao Plano Plurianual por Deputados Distritais. 

De acordo com 0 que consta do Procedimento de Investigacao Pre1iminar 
encaminhado aautoridade policial, extrai-se das disposicoes ali colocadas, em suma, 
que as emendas orcamentarias propostas pelos Deputados configurariam, em tese, ato de 
improbidade administrativa, conforme se extrai do Despacho de fIs. 130/136, que 
motivou a requisicao ministerial para a instauracao do inquerito, verbis: 

"(...) Frise-se que a notitia criminis e da pratica, em tese, do ato de improbidade 
administrativa veio ao conhecimento do Ministerio Publico do Distrito Federal e 
Territorios por materia jornalistica do Correio Brasilense de Ir de dezembro de 
2003, relatando que vdrios parlamentares da CLDF destinaram parte de suas 
emendas a igrejas de varies credos. (...) 

Dessa forma, cabe-nos investigar em cada caso se a liberaciio das dotaciies 
orcamentarias se deu na forma da lei, observando, sobretudo, se 0 interesse 
publico estava presente no evento religioso custeado pelo estado, bem como se 0 

dinheiro foi usado para 0 jim a que se destina e houve a efetiva prestaciio de 
contas. 

Logo, percebe-se que a investigaftio deve se voltar para a 'ponta da cadeia' la 
onde 0 dinheiro e realmente utilizado ou desviado para outros fins." (grifo 
nosso) 

Veja-se que 0 proprio Despacho do MPDFT, conclui que a investigacao deve ser 
direcionada a averiguar se houve a utilizacao dos recursos publicos para a finalidade a 
que foi destinada ou se houve 0 desvio para outros fins. 

Assim, indaga-se: Qual a responsabilidade dos Deputados Distritais em atos de 
gestae administrativa e de ordenador de despesas? 

Ao que parece, a autoridade coatora teria interesse em investigar a aplicacao dos 
recursos publicos autorizados pe1as emendas orcamentarias, 0 que, e claro, e feito no 
ambito do Poder Executivo, nao tendo os Deputados Distritais qualquer tipo de 
participacao neste processo. 

o dever dos pacientes, enquanto Deputados e representantes do Poder 
Legislativo do Distrito Federal, e 0 de legislar para 0 povo que os legitimaram, mas 
jamais administrar os recursos publicos, 0 que deveria ser do conhecimento da 
autoridade coatora, razao pe1a qual, 0 inquerito policial instaurado contra os pacientes 
causou-Ihes espanto e indignacao. 

Isto porque, os parlamentares demonstraram ao MPDFT, no ambito do 
procedimento pre1iminar de investigacao, a legalidade das emendas orcamentarias, no 
entanto, quanto a aplicacao dos recursos e utilizacao dos mesmos, tais atos sao 
atribuidos ao Poder Executivo, nao cabendo aos Deputados Distritais quaisquer 
esclarecimentos a esse rcspeito. 

No entanto, em total desrespeito ao Principio da Triparticao entre os Poderes, e 
em desrespeito aos proprios Deputados, a autoridade coatora apressou-se em oficiar ao 



Sr. Corregedor-Geral de Policia Civil, requisitando a instauracao de inquerito policial 
contra os pacientes, estando 0 expediente vazado nestes termos (fIs. 03): 

"0 MINISTERiO PUBLICO DO DISTRiTO FEDERAL E 
TERRITORiOS, pela Promotora de Justica Adjunta que esta subscreve, no 
exercicio de suas atribuiciies institucionais enos termos do artigo 129, inciso VI 
da Constituiciio Federal e artigo 8° da lei Complementar n". 75/93, vem atraves 
deste, ENVIAR copia do Procedimento de Investigaciio Preliminar em epigrafe, 
para a abertura de inquerito policial, solicitando que, tao logo seja 0 mesmo 
instaurado, sejam os autos enviados ao Ministerio Publico do Distrito Federal 
para a realizadio de diligencias de carater URGENTE. " 

Em razao de tal expediente, ha uma requisicao, pela autoridade policial, do 
comparecimento dos pacientes para prestarem declaracoes, de acordo com os oficios em 
anexo (fIs. 223/231). 

Ressalta-se ainda que 0 referido inquerito ja se encontra distribuido na 1a Vara 
Criminal de Brasilia - DF - Processo n° 2005.01.1.076495-7. 

Ocorre que, os pacientes estao sendo submetidos a urn enorme constrangimento, 
cuja publicidade pode macular sua imagem de forma absolutamente irreversivel junto a 
populacao do Distrito Federal, por atos de gestae administrativa e de ordenadores de 
despesas que nao podem de forma alguma ser atribuidos a Deputados Distritais, como 
quer a autoridade coatora, em urn entendimento, data venia, absurdo e equivocado. 

Ate porque, acresca-se ainda a tudo que foi dito que, a competencia dos 
Deputados Distritais para legislarem acerca do plano plurianual, diretrizes orcamentarias 
e orcamento anual esta contemplada nao so na Constituicao Federal como na Lei 
Organica do Distrito Federal e Regimento Intemo da CLDF. 

Diante disto, dentro das competencias atribuidas aos pacientes, quanto a 
apresentacao de emendas orcamentarias, nao ha qualquer indicio de pratica de crime a 
ser apurado no Inquerito Policial instaurado. 

5. DO DlREITO 

5.1. DA MANIFESTA ATIPICIDADE DA 
CONDUTA IMPUTADA AOS PACIENTES 

A luz das normas insculpidas no lastro formal da vigente Constituicao do Pais, 
interessa-nos, para melhor deslinde da questao avencada, urn estudo preliminar sobre 0 

principio constitucional da independencia e harmonia entre os poderes e a iniciativa de 
leis. 

A Constituicao da Republica de 1988, assim como as Cartas anteriores, abracou 
a consagrada teoria de Montesquieu, na classica obra "0 espirito das Leis", sobre a 
separacao dos Poderes, conforme preconiza 0 seu art. 2°. 

o Barao de Montesquieu propos a criacao de orgaos distintos e independentes 
uns dos outros para 0 exercicio de certas e determinadas atividades. 

Foi observando que 0 autor verificou a existencia de tres funcoes basicas: uma 
produtora do ato geral; outra produtora do ato especial; e uma terceira solucionadora de 
controversias. As duas ultimas aplicavam 0 disposto no ato geral, 

Seus objetivos, porem, eram diversos: uma, visando a executar, administrar, a 



dar 0 disposto no ato geral para desenvolver a atividade estatal; outra, tambem aplicando 
ato geral, mas com vistas a solucionar controversias entre os suditos e 0 Estado ou entre 
os proprios suditos, 

Por essas razoes e que a doutrina constroi a concepcao da criacao de orgaos 
independentes uns dos outros para 0 exercicio daquelas funcoes. E, ainda, esses orgaos, 
bem como os seus integrantes, submetiam-se ao disposto no ato geral que, por sua vez, 
haveria de ser fruto da ''vontade geral". 

o merito da doutrina de Montesquieu esta na proposta de urn sistema em que 
cada orgao desempenhasse funcao distinta e, ao mesmo tempo, que a atividade de cada 
qual caracterizasse forma de contencao da atividade de outro orgao do poder. E 0 

sistema de independencia entre os orgaos do poder e 0 inter-re1acionamento de suas 
atividades. Ea formula dos "freios e contrapesos" a que alude a doutrina americana. 

Tem-se, portanto, que 0 ordenamento constitucional patrio pauta-se, 
expressamente, na importancia capital de se observar e preservar os limites de 
competencia entre os orgaos do Govemo, permanecendo, desse modo, assegurado 0 

respeito, dentro dos postulados constitucionalmente assentados, ao principio da 
independencia e harmonia dos Poderes. Consectario disso e que cada Poder instituido 
possui urn rol de competencias proprias quanto ao exercicio de suas funcoes. 

A iniciativa das leis esta prevista tanto na Constituicao Federal como na Lei 
Organica do Distrito Federal. 

Nesse contexto, a Lei Fundamental da Republica e1egeu determinados nucleos 
tematicos para 0 efeito de, ao discrimina-los de modo taxativo, submete-los, em regime 
de absoluta exc1usividade, a iniciativa de determinados orgaos ou agentes estatais. 

Cabe ressaltar que a Lei Organica do Distrito Federal recepcionou a Constituicao 
Federal no que diz respeito as atribuicoes da Camara Legislativa. 

Assim dispoe 0 artigo 58, II, da LODF: 

"Art. 58 - Cabe a Cdmara Legislativa, com sandia do Governador, ndo exigida
 
esta para 0 especificado no art.60 desta Lei Orgdnica, dispor sobre todas as
 
materias de competencia do Distrito Federal, especialmente sobre:
 
(..)
 
II - plano plurianual, diretrizes orcamentdrias, orcamento anual, operacbes de
 
credito, divida publica e emprestimos externos a qualquer titulo a ser contraidos
 
pelo Distrito Federal. "
 

Nesse mesmo contexto, a Lei Organica dispoe ainda 0 seguinte: 

"Art. J50. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, as diretrizes 
orcamentdrias, ao orcamento anual e aos creditos adicionais serdo 
encaminhados a Camara Legislativa, que os apreciara na forma de seu 
regimento interno. " 
(..) 
§ 4° Cabe a comissiio competente da Cdmara Legislativa examinar e emitir 
parecer sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as contas apresentadas 
anualmente pelo Governador do Distrito Federal. 
§ 5° As emendas ao projeto de lei do orcamento anual ou aos projetos que 0 

modifiquem seriio admitidas desde que: 
I - sejam compativeis com 0 plano plurianual e com a Lei de Diretrizes 



Orcamentdrias. " 

Veja-se que e absolutamente legitimo aos Deputados Distritais proporem 
emendas ao orcamento. 

Alias, as emendas propostas pelos pacientes sao absolutamente compativeis com 
a Lei de Diretrizes Orcamentarias para 0 exercicio financeiro de 2004 (Lei n° 
3.179/2003) e com 0 Plano Plurianual do Distrito Federal para 0 periodo de 2004 a 2007 
(Lei n° 3.157/2003). 

Isto porque existe uma apreciacao rigorosa pe1a Comissao de Economia, 
Orcamento e Financas da Camara Legislativa acerca das emendas propostas pelos 
Deputados, sendo esta a Comissao competente para analise da materia, nos termos do 
Regimento Interno da CLDF, a saber: 

"Art. 64. Compete aComissao de Economia, Orcamento e Financas: 
(...) 
II - analisar a admissibilidade quanta aadequacdo orcamentdria e financeira e
 
emitir parecer sobre 0 merito das seguintes materias:
 
a) adequacdo ou repercussiio orcamentdria ou financeira das proposicoes. "
 

Nao obstante, e born frisar que, mesmo tendo sido aprovada pe1a Comissao, as 
emendas sao submetidas a aprovacao em plenario e depois encaminhadas ao Poder 
Executivo. Assim, as emendas foram aprovadas nao so pelo Plenario da Casa, como 
sancionadas pelo Governador, 0 que mais uma vez comprova a inexistencia de qualquer 
irregularidade. 

Outrossim, convem destacar que 0 de1ito que a Promotora de Justica imputa aos 
pacientes e definido como improbidade administrativa capitulada pe1a Lei 8.429/92. 

No entanto, a situacao fatica retratada na presente impetracao, evidencia de 
pronto, a impossibilidade de buscar-se na forma da referida legislacao, a necessaria e 
indispensavel adequacao para que se tenha como consumada qualquer infracao penal. 

Com efeito, re1embre-se que os pacientes, na qualidade de Deputados Distritais 
legitimados, nao fizeram nada alem de cumprir a sua funcao de legislar, e como dito, 
nao podem jamais ser responsabilizados por atos de gestae administrativa, 
especificamente de ordenadores de despesas do Poder Executivo que aplicam os 
recursos autorizados por lei orcamentaria, como quer a autoridade coatora. 

Nao ha, portanto, na conduta dos pacientes, que se restringe a apresentacao das 
emendas orcamentarias, qualquer ato tido como de improbidade administrativa. 

A doutrina e clara ao estabelecer que a materialidade do de1ito esta na pratica, 
por agente publico, de atos contrario as normas de moral, a lei e aos bons costumes, ou 
seja, aque1e ato que indica falta de honradez e de retidao de conduta no modo de 
proceder perante a administracao publica. 

No entanto, como e de conhecimento notorio, nao compete ao Poder Legislativo 
e, conseqiientemente, aos Deputados Distritais, a liberacao e aplicacao dos recursos 
publicos, sendo esta competencia reservada ao Poder Executivo. 

Em uma analise superficial, e possive1 constatar que, em verdade, a autoridade 
coatora pretende, tao somente, apurar se houve 0 emprego devido da verba destinada 
aos eventos re1igiosos, 0 que, como dito, e feito na esfera do Poder Executivo. 
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Nestes termos, como leciona Paulo Lucio Nogueira, 0 instituto do habeas 
corpus, por ser destinado a amparar direito liquido relacionado a liberdade humana, 
exige que a existencia do direito rec1amado nao seja afetada por duvidas ou incertezas, 
dai por que no julgamento de habeas corpus nao eadmissivel 0 exame aprofundado de 
provas. 

Essa doutrina, acompanhada de s6lida jurisprudencia, pennite inferir, a contrario 
sensu, que 0 remedio her6ico pode prestar-se quando, pelas informacoes coletadas nos 
autos, e aluz dos documentos anexados, nao se fizer necessario 0 exame aprofundado 
dos fatos para conc1uir-se sobre a inexistencia de justa causa para a investigacao ou acao 
penal, exatamente como no caso em comento, em que nao se vislumbra complexidade 
fatica ou mesmo necessidade de dilacao probat6ria para convencer que a conduta 
imputada aos pacientes nao se revestiu de qualquer ilicitude penal. 

Na hip6tese, nao resta caracterizado que a improbidade administrativa pretendida 
pela autoridade coatora seja imputada aos pacientes pelo fato de terem apresentado as 
emendas orcamentarias, ou seja, a conduta dos pacientes nao esta adequada ao tipo 
previsto na Lei de Improbidade Administrativa. 

Assim sendo, nao ha justa causa para a persecucao penal, impondo-se 0 

trancamento do Inquerito Policial. 

Diferente nao foi 0 entendimento desse Tribunal quando do julgamento do 
Habeas corpus n° 2003.00.2.009027-2, onde foi detenninado 0 trancamento do 
Inquerito Policial, em razao da atipicidade da conduta do paciente, inexistindo, desta 
feita, justa causa a ensejar a continuidade da persecucao penal, confonne se extrai do 
Acordao n° 185624 da 1a Tunna Criminal do TJDF, que teve como relator 0 eminente 
Desembargador Lecir Manoel da Luz, verbis: 

"HABEAS CORPUS - PEDIDO DE INSTAURA9AO DE INQUERITO 
POLICIAL CONTRA PROCURADOR DO DISTRITO FEDERAL - ATO 
PRATICADO POR PROMOTOR DE JUSTI9A - PRELIMINAR DE NAO 
CONHECIMENTO DO WRIT - INCOMPETENCIA DO TRIBUNAL DE 
JUSTI9A DO DISTRITO FEDERAL PARA PROCESSAR 0 FEITO - ARTIGO 
96, INCISO IIL DA CONSTITUI9AO FEDERAL - REJEJ(;AO 
CONHECIMENTO - MERITO - ALEGA9AO DE PATRociNIO INFIEL 
EXERCicIO DA ADVOCACIA EM FEITO DE INTERESSE DA FAZENDA 
PUBLICA - MERO PEDIDO DE EXTIN9AO DE PUNIBILIDADE EM A9AO 
PENAL EM RAzAO DO PAGAMENTO DA DivIDA - COA9AO ILEGAL 
TRANCAMENTO DO INQUERITO - ATIPICIDADE DA CONDUTA 
IMPUTADA AO PACIENTE - ORDE},! CONCEDIDA - UNANIME. 

"embora 0 recente entendimento do e. Supremo Tribunal Federal, que decidiu 
ser incompetente esta e. turma para processar e julgar habeas corpus contra ato 
de promotor de justica integrante do ministerio publico da unido, ante 0 que 
dispoe 0 art. 108, I, a, da Constituicdo Federal, continuo a entender que a regra 
do art. 96, IIL da Constituicdo Federal prevalece sobre a regra tomada como 
aplicdvel pela excelsa corte de justica, pois 0 Ministerio Publico do DF, embora 
faca parte integrante do Ministerio Publico da Unido, niio etido como 0 proprio 
Ministerio Publico Federal, este sim que tem seus membros julgados pelo TRF, 
pois se assim fosse a regra do art. 96, IlL da CF, que fixa a competencia para os 
tribunais de justica julgar os membros do MP excepcionaria expressamente a 
mencdo aos membros do Ministerio Publico do DF e territorios." (habeas 
corpus n° 2002.00.2.003192-0, reg. acorddo 172323 - DJ de 28/05/2003, p. 85, 
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) , 

rei. Des. P. A. Rosa de Farias) 

A prova colacionada aos autos demonstra, asaciedade, que 0 Distrito Federal 
niio integrava e niio integra a relacdo juridica processual do feito em que 0 

paciente atuou como advogado do devedor para 0 fim exclusivo de requerer a 
extinciio de sua punibilidade em face do pagamento do debito fiscal. 

Verifica-se, assim, que niio houve a defesa simultdnea de ambas as partes de 
modo a incorrer 0 paciente no tipo penal previsto no art. 355 do codigo penal, 
inexistindo, desta feita, justa causa a ensejar a continuidade da persecuciio 
penal. " 

Igualmente e 0 entendimento do Superior Tribunal de Justica acerca do 
trancamento de inquerito policial por ausencia de justa causa. Vejamos: 

"HABEAS CORPUS. CRIME DE DENUNCIA9AO CALUNIOSA. AUSENCIA 
DE JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. TRANCAMENTO DA A9AO PENAL. 

1. 0 trancamento da aciio penal pela via de habeas corpus e medida de exceciio, 
que so e admissivel quando emerge dos autos, de forma inequivoca, a inocencia 
do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinciio da punibilidade. 

2. Niio se vislumbra, na especie, qualquer elemento indiciario de autoria da 
Paciente quanto apratica do delito de denunciaciio caluniosa, uma vez que ndo 
outorgou poder ao procurador para proceder a notitia criminis, que deu causa a 
instauraciio de inquerito policial contra outrem, imputando-lhe, de forma 
infundada, a conduta tipica prevista no art. 171, do Codigo Penal. 

3. Ordem concedida para determinar 0 trancamento da aciio penal em reladio a 
ora Paciente, restando prejudicada as demais alegaciies. " (STJ, He 353911PE 
de 05/05/2005, ReI. Ministra Laurita Vaz) 

"HABEAS CORPUS. MINISTERIO PUBLICD. PODERES DE 
INVESTIGA9AD. LEGITIMIDADE. TRANCAMENTO DO PROCEDIMENTO 
INVESTIGATORID. ATIPICIDADE DO FATD. 

1. A legitimidade do Ministerio Publico para conduzir diligencias 
investigatorias decorre de expressa previsdo constitucional, oportunamente 
regulamentada pela Lei Complementar n." 75/93. E consectario logico da 
propria funciio do orgiio ministerial - titular exclusivo da aciio penal publica 
proceder acoleta de elementos de convicciio, a fim de elucidar a materialidade 
do crime e os indicios de autoria. 

2. A competencia da policia judiciaria niio exclui a de outras autoridades 
administrativas. Inteligencia do art. 4~ pardgrafo unico, do Codigo de Processo 
Penal. Precedentes do STJ. 

3. Contudo, evidencia, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do 
conjunto fdtico ou probatorio, a atipicidade do fato. 

4. Na hipotese, ainda que reste comprovado que algum dos Pacientes assinou a 
ata de audiencia a que niio estivera presente, essa conduta e absolutamente 
irrelevante para 0 Direito Penal, porquanto conforme consignado pelo Juizo 
Civel, niio acarretou nenhum efeito jurldico, tendo em vista que a presenca ou a 
ausencia da parte seria indiferente, a teor do art. 320, inciso L do Codigo de 
Processo Civil. 



5. Ordem parcialmente concedida para determinar 0 trancamento do 
procedimento investigatorio, a teor do art. 43, inciso I, do Codigo de Processo 
Penal." (STJ, HC 30796!RJ de 19/04/2005, ReI. Ministra Laurita Vaz) 

Cite-se ainda, 0 seguinte aresto do Supremo Tribunal Federal: 

"EMENTA: HABEAS CORPUS. APROPR1A9AO INDEBITA DE 
HONOIURIOS. NAO CONFIGURA9Ao. TRANCAMENTO POR FALTA DE 
JUSTA CAUSA. CONDUTA AT}PICA. Para se caracterizar 0 delito em tese, e 
necessaria haver a apropriaciio da coisa alheia movel, de que 0 agente tem 
posse ou detencdo do objeto. Niio houve apropriacdo indebita de honorarios, 
mas sim eventual descumprimento de obrigaciio contratual por parte do Banco 
do Brasil. Conduta atipica do advogado e do gerente de contas e, portanto, falta 
de justa causa para 0 inquerito policial. Habeas corpus conhecido e deferido. " 
(HC 83166/MG de 28/10/2003, ReI. Min. NELSON JOBIM). 

Mediante todo 0 exposto, por qualquer angulo que se analise a questao aqui 
enfocada, evidencia-se desarrazoada e desprovida de qualquer fundamento, a requisicao 
do Ministerio Publico que, em conseqiiencia, converte-se em ato ilegal e arbitrario. 

E necessario que 0 Poder Judiciario ponha cobro a atuacoes como a aqui 
retratada, pois a instauracao de urn procedimento criminal, quando evidenciada a 
atipicidade da conduta, importa em grande e irreparavel constrangimento ilegal, na 
medida ern que coloca sob suspeicao pessoas publicas e honradas, expondo-as a toda 
sorte de comentarios, ante a publicidade que 0 assunto adquiriu. 

5.2. DO PEDIDO DE LIMINAR 

A concessao de liminar, em sede de habeas corpus exige a comprovacao de dois 
requisitos indispensaveis, quais sejam, 0 e 0, 

o fumus boni iuris consiste na plausibilidade do direito material em que se funda 
a pretensao, in casu, na ilegalidade da requisicao do Ministerio Publico para a 
instauracao de inquerito para apurar fato que, a toda evidencia, nao constitui infracao 
penal passivel de ser imputada aos Deputados Distritais. 

o periculum in mora caracteriza-se pelo dana irreparavel ou de dificil reparacao 
caso nao cesse, de imediato, a coacao ilegaI. 

Consoante demonstrado de forma incontroversa, os pacientes nao cometeram 
qualquer ilicitude na apresentacao das emendas orcamentarias, apenas curnpriram seu 
dever, ou ainda, nao podern ser responsabilizados por atos de gestae administrativa, de 
competencia do Poder Executivo. 

Isto porque a lei orcamentaria emeramente autorizativa, cabendo aos orgaos do 
Poder Executivo a aplicacao dos recursos orcamentarios referentes as emendas 
apresentadas pelos pacientes. 

o inquerito, portanto, acarretar-lhes-a danos irreparaveis a sua imagem publica, 
visto que os pacientes sao Deputados Distritais. Inclusive, verifica-se do proprio 
Inquerito Policial, que a imprensa, sernpre muito diligente, nao tern poupado 
reportagens a respeito do assunto. 

A relevancia da funcao publica de que estao investidos os pacientes tern como 
atributos indispensaveis uma vida reta, pautada pela honestidade, seriedade e irrestrito 
respeito as leis, que nao se compadecem com a imputacao de violacao a lei penal. 



I -, 

A liminar, pois, nao pode ser negada, uma vez que 0 sobrestamento do inquerito, 
ate 0 julgamento final do writ, nao trara qualquer prejuizo a busca da verdade real, 
enquanto seu prosseguimento importara em danos irreparaveis aos pacientes. 

Caso somente por decisao definitiva vier a ser atendida a sua suplica, pois terao 
amargado 0 constrangimento de depor perante a autoridade policial, dar explicacoes a 
todos quantos com quem se relacionam, alem de serem alvo constante da Imprensa. 

Nao se pode perder de vista, por outro lado, que os pacientes ja foram 
cientificados e deveriam comparecer nos proximos dias aCorregedoria-Geral da Policial 
Civil do Distrito Federal para prestarem depoimento no inquerito instaurado pela 
autoridade policial. 

Por isto mesmo e que a liminar constitui ato inadiavel, pois nao remanesce 
duvida de que 0 comparecimento a reparticao policial, ante a inexistencia de crime, 
constitui constrangimento ilegal, abusivo e inaceitavel, 

6. DO PEDIDO 

Face ao exposto, os pacientes/impetrantes rogam a Vossa Excelencia 0 seguinte: 

a)	 a concessao da LIMINAR, inaldita altera pars, para 0 fim de ser determinado 0 

sobrestamento do inquerito policial, ate final julgamento deste writ; 

b)	 sejam requisitadas informacoes aautoridade coatora; 

c)	 a oitiva do Ministerio Publico, nos termos da lei; 

d)	 ao final seja a ordem concedida para trancar 0 Inquerito Policial instaurado por 
forca de Requisicao da Dr. Lina Maria da Matta e Silva, Promotora de Justica 
Adjunta da Primeira Promotoria de Justica de Defesa do Patrimonio Publico e 
Social do Ministerio Publico do Distrito Federal e Territories, por evidente 
atipicidade da conduta imputada aos pacientes. 

P. deferimento.
 
Brasilia (DF), 30 de agosto de 2005.
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Orgao CONSELHO ESPECIAL 

Classe HBC - HABEAS CORPUS 

N. Processo 2005 00 2 007789-7 

Impetrantes ARLETE AVELAR SAMPAIO e outros 

Pacientes ARLETE AVELAR SAMPAIO e outros 

Relator DES. FLAVIO ROSTIROLA 

_--================ EMENTA =============--_ 
HABEAS CORPUS. DEPUTADOS DISTRITAIS. PACIENTES. 

PRERROGATIVA DE FORO. COMPETENCIA. REGIMENTO 

INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTI<;A DO DISTRITO FEDERAL E 

DOS TERRITORIOS. CONSELHO ESPECIAL. CONSTITUI<;AO 

FEDERAL. EQUIPARA<;AO. TRANCAMENTO DE INQUERITO 

POLICIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PARA A 

REQUISI<;AO DO INQUERITO. REJEITADA. MERITO. CONDUTA. 

PACIENTE. PREVISAO LEGAL. ATIPICIDADE. FALTA DE JUSTA 

CAUSA. 

1. Se 0 legislador Constitucional conferiu a Excelsa Corte 0 

julgamento de habeas corpus em que determinadas autoridades federais 

ocupem a posicao de pacientes, nao cabe a lei infraconstitucional faze-lo de 

forma divergente, visando, com isso, ao impedimento de uma afronta aCarta 

Magna. 

2. Fixada a competencia do e. Conselho Especial do Tribunal de 

Justica do DF e dos Territories para processamento e julgamento do habeas 

corpus em que deputados distritais figurem como pacientes, uma vez que, se 0 

Conselho Especial e 0 orgao competente para julgar os deputados distritais 

quanta a pratica de crimes comuns, a ele tambem compete a apreciacao de 

habeas corpus que visa ao trancamento de inquerito policial em que figurem 

como investigados aquelas mesmas autoridades. 

3. Diante da inexistencia de Acflo, nao ha falar em competencia do 

Procurador-Geral de Justica para requisitar a instauracao de inquerito policial 

onde figurem como investigados deputados distritais. 
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4. as documentos juntados aos autos demonstraram, de plano, 

legalidade nas condutas praticadas pelos impetrantes, porquanto nao se 

encontrou vedacao legal para a propositura de emendas orcamentarias 

destinadas a eventos em prol da populacao, ~. 

5. As propostas dos parlamentares estao sujeitas a controle interno da 

Casa que integrem, para se verificar a idoneidade e regularidade das sugestoes, 

competindo, ainda, ao Chefe do Poder Executivo local fornecer informacoes 

acerca da aplicacao das verbas orcamentarias.. 

6. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade suscitada e, no merito, 

concedida a ordem. .: 

ACQRDAO 

Acordam os Desembargadores do Conselho Especial do 
Tribunal de Justica do Distrito Federal e Territories, FLAVIO ROSTIROLA - Relator, 
NATANAEL CAETANO - Vogal, OTAvIO AUGUSTO - Vogal, JOAO MARIOSI - Vogal, 
EDUARDO DE MORAES OLIVEIRA - Vogal, ROMAO C. OLIVEIRA - Vogal, EDSON 
ALFREDO SMANIOTTO - Vogal, MARIO MACHADO - Vogal, LECIR MANOEL DA 
LUZ - Vogal, ROMEU GONZAGA NEIVA - Vogal, CARMELITA BRASIL - Vogal, sob a 
presidencia do Desembargador LECIO RESENDE DA SILVA, em CONHECER DA 
IMPETRA<;AO POR UNANIMIDADE. AFASTAR, POR MAIORIA, A PRELIMINAR DE 
INCOMPETENCIA DO CONSELHO PARA DECIDIR ACERCA DA MATERIA. NO 
MERITO, CONCEDER A ·ORDEM NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE 
RELATOR. VENCIDO,·EM PARTE, 0 EMINENTE DESEMBARGADOR ROMAo c. 
OLIVEIRA, de acordo com a ata de julgamento e notas taquigraficas. 

Brasilia (DF), 25 de abril de 2006. 

Desembargador LECIO RESENDE DA SILVA
 
Presidente
 

Desembargador FLAVIO ROSTIROLA
 
Relator
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_-================== RELATORIO ============---_ 

2

Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por ARLETE AVELAR 

SAMPAIO, LEONARDO MOREIRA PRUDENTE, RUBENS CESAR BRUNELLI JUNIOR e 

WIGBERTO FERREIRA TARTUCE - deputados distritais -, em favor dos mesmos, distribuido a 
3 Turma Criminal deste e. Tribunal de Justica, visando ao trancamento do inquerito policial n" 41, 

instaurado pe1a Corregedoria Geral de Policia com 0 fim de se apurar a pratica de eventuais atos de 

improbidade administrativa por parte dos ora impetrantes, consistente, em tese, no desvio de verbas 

orcamentarias relativas ao Orcamento Financeiro de 2004 do Distrito Federal. 

Para 0 pleiteado trancamento, sustentam os impetrantes, em sintese, a 

legalidade da destinacao das mencionadas verbas, afirmando que se trata, tao-somente, de emendas 

orcamentarias destinadas a eventos em prol da populacao, em conformidade com a Lei de Diretrizes 

Orcamentarias de 2004 .. 

Aduzem, ainda, que as emendas por e1es propostas, bern como suas 

compatibilidades com as diretrizes orcamentarias sao submetidas a controle intemo da Camara 

Legislativa. Com esses fundamentos, alegam nao haver justa causa para a persecucao criminal, 

Foi concedida a medida liminar postulada, oportunidade em que se 

suspendeu 0 curso das investigacoes, ate 0 julgamento definitivo da impetracao (fls. 320/325). 

Dispensada a apresentacao de informacoes da autoridade indigitada 

coatora (fls, 325). 

Por ocasiio do julgamento do writ, a ilustre turma julgadora 

decidiu por seu sobrestamento, ate 0 julgamento defmitivo, por este Conselho Especial, sobre 

a competencia para julgar habeas corpus em que figurem como pacientes individuos que 

dispoem de foro privilegiado por prerrogativa de funeao, diante da lacuna existente no artigo 

8°, inciso I, alinea "d", do Regimento Interno desta Corte, que nao versa expressamente sobre 

essa hipotese, 0 que configuraria suposta afronta aCarta Magna. 

A douta Procuradoria de Justica, em sua manifestacao de fls. 355/356, 

oficiou pela competencia deste Conse1ho para 0 julgamento da impetracao em comento. No merito, 

manifestou-se pelo conhecimento e concessao da ordem, ao entendimento de que os pacientes, na 

qualidade de deputados distritais, nao sao responsaveis pelas condutas que lhes sao imputadas, uma 

vez que as propostas parlamentares sao submetidas ao controle intemo da casa que integre (fIs. 

330/332); 
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E0 relatorio, 

==========---VOTOS 

PRELIMINAR 

o Senhor Desembargador FLAVIO ROSTIROLA - Relator: 

A ilustre Segunda Turma Criminal desta e. Corte suscitou duvida 

acerca da competencia para 0 julgamento de habeas corpus onde figurem, na condicao de pacientes, 

deputados distritais. Considerou, para tanto, a divergencia havida entre as disposicoes contidas no 

art. 8°, inciso I, alineas "b" e "d", do Regimento Intemo deste e. Tribunal de Justica, e aquelas 

articuladas na Constituicao Federal da Republica. 

A duvida levantada pauta-se, inicialmente, no fato de que, ao 

Conselho Especial, compete processar e julgar, originariamente, os deputados distritais a quem se 

impute a pratica de crimes comuns, consoante dispoe a alinea "b" do inciso I do art. 8° do 

Regimento Intemo desta Corte. 

A par disso, tem-se que, de acordo com as disposicoes estipuladas por 

essa legislacao especifica, cujo escopo, nesse tocante, e0 de fixar a competencia dos orgaos que 

compoem este e. Tribunal de Justica para 0 processamento e julgamento de determinados feitos que 

aqui tramitem, observa-se, na alinea "d" do mencionado artigo, a exclusao de apreciacao por este 

Conse1ho das hipoteses em que deputados distritais figurem em habeas corpus, seja na qualidade de 

coatores seja na de pacientes. 

A proposito, confira-se: 

Art. 8° - Compete ao Conselho Especial: 

I - processar e julgar originariamente: 

(..) 

b) nos crimes comuns, os Deputados Distritais, e nestes e nos de 
responsabilidade, os Juizes de Direito e os Juizes de Direito 
Substitutos do Distrito Federal e dos Territorios e os Membros do 
Ministerio Publico do Distrito Federal e dos Territorios, ressalvada 
a competencia da Justica Eleitoral; 
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c) os Mandados de Seguranca e os habeas data contra atos do 
Presidente do Tribunal e de quaisquer de seus orgdos ou membros, 
do Governador do Distrito Federal e de seu Procurador-Geral e 
Secretarios de Governo, do Presidente da Camara Distrital e dos 
membros da Mesa, do Procurador-Geral da Justica do Distrito 
Federal e dos Territorios, do Tribunal de Contas do Distrito 
Federal ou de quaisquer de seus membros, dos Governadores dos 
Territorios e de seus Secretarios de Governo; 

d) os habeas corpus, quando 0 constrangimento apontado provier 
de ato de quaisquer das autoridades indicadas na alinea anterior, 
exceto 0 Governador do Distrito Federal. n (grifado) 

Entretanto, nesse passo, cumpre assentar que a Carta Magna preve, em 

seu art. 102, foro especial de julgamento para as autoridades ali mencionadas, em razao da funcao 

por elas desempenhada, nos casos em que sejam tidas como pacientes, senao vejamos: 

"Art. 102 - Compete ao Supremo Tribunal Federal. precipuamente, a
 
guarda da Constituiciio, cabendo-lhe:
 
1-processar e julgar, originariamente:
 
(..) 
d) 0 habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas 
nas alineas anteriores (...) ". 

No mesmo sentido e com identico entendimento, sao as disposicoes 

contidas no art. 105, inciso I, alinea "c", da Constituicao Federal. Confira-se: 

"Art. 105 - Compete ao Superior Tribunal de Justica: 
1-processar e julgar, originariamente: 
(...)
 
c) os habeas corpus, quando 0 coator ou paciente for qualquer das
 
pessoas mencionadas na alinea a (...) ",
 

Ora, ede se ver a not6ria incongruencia existente entre as disposicoes 

a que faco referencia. 

Antes, porem, partindo da premissa de que a Constituicao Federal ea 

Lei Maior e, ainda, salientando que cabe ao Excelso Supremo Tribunal Federal zelar por sua 

guarda, entendo que nao devo adentrar com profundidade na discussao do tema constitucional posto 

em debate. 
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Cingindo-me, portanto, ao cerne da divergencia levantada, entendo 

que, se 0 Conselho Especial e 0 orgao competente para julgar os deputados distritais quanta a 

pratica de crimes comuns, a ele tambem compete a apreciacao de habeas corpus em que figurem, 

seja como coatores seja como pacientes, aquelas mesmas autoridades, nos casos em que visarem ao 

trancamento de inquerito policial instaurado para investiga-los. 

Conforme restou acima destacado, 0 Regimento Interno deste e. 

Tribunal de Justica, ao definir a competencia deste respeitavel Conselho para 0 julgamento e 

processamento de determinados habeas corpus, especificou, restritamente, as autoridades que 

poderiam ocupar a posicao de coatores, nao vislumbrando, dessa maneira, foro especial a todas 

aquelas mencionadas na alinea ''b'' do inciso I do art. 8° do R.I., que se refere a deputados distritais. 

Nesse giro, a lacuna posta pelo Regimento Interno deste e. Tribunal de 

Justica nao pode ser prejudicial as partes, ora pacientes, que dispoem, outrossim, de foro 

privilegiado nas hipoteses em que forem tidos como reus. 

Assim, diante da divergencia que ora se mostra apresentada, tenho que 

melhor se oportuniza a este Conselho Especial processar e julgar 0 writ do habeas corpus 

impetrado. 

Ora, se a Excelsa Corte compete julgar os habeas corpus tendo como 

criterio 0 proprio paciente, nos casos relativos as autoridades federais, melhor sorte nao existe a este 

Conselho, senao em equiparar-se aquelas disposicoes, de maneira a se permitir tratamento 

isonomico as autoridades distritais ora indigitadas pacientes. 

Dessa forma, se 0 legislador Constitucional conferiu ao Excelso 

Pretorio 0 julgamento de habeas corpus em que os individuos possuidores de foro especial ocupem 

a posicao de pacientes, nao cabe a lei infraconstitucional faze-lo de forma divergente, impedindo-se, 

assim, uma afronta a Carta Magna. 

Na esteira desse raciocinio, destaco 0 proficuo entendimento lancado 

pela douta Procuradoria quanta ao tema (fIs. 356): 

"(..) entende essa Procuradoria de Justica que, por analogia ao que 
determina a Constituiciio Federal, deve ser observado, tambem, a 
prerrogativa da fundic do paciente, para 0 julgamento de habeas 
corpus pelo Eg. Conselho Especial. " 

Gabinete Desembargador Flavio Rostirola 6 
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Portanto, considerando que os deputados distritais dispoem de foro 

privilegiado de julgamento nos casos em que estiverem sendo processados por crimes comuns, 

entendo que essa prerrogativa deve se estender aos casos em que eles estiverem sendo investigados 

criminalmente, porquanto ambas as hipoteses ventilam 0 cometimento de ilicitos criminais. 

Por fim, assevero que, ao Tribunal de Justica, cumpre apreciar habeas 

corpus cuja autoridade coatora seja membro do Ministerio Publico, que e 0 presente caso, consoante 

entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal, adiante destacado: 

"EMENTA: - Recurso extraordinario. Competencia para processar e 
julgar habeas corpus impetrado contra ato de membro do Ministerio 
Publico Federal. - Ambas as Turmas desta Corte (assim, nos RREE 
141.209 e 187.725) tem entendido que, em se tratando de "habeas 
corpus" contra ato de Promotor da Justice Estadual, a competencia 
para julgti-lo edo Tribunal de Justica pOI' ser este competente para 
seu julgamento quando acusado de crime comum ou de 
responsabilidade. 0 fundamento dessa jurisprudencia - como 
salientado pelo eminente Ministro Nery da Silveira no RE 187.725 
''foi sempre 0 de que da decisiio do habeas corpus pode resultar 
afirmaciio de pratica de ilegalidade ou de abuso de poder pela 
autoridade" e isso porque "ao se conceder 0 habeas corpus, se se 
reconhecer, expressamente, que a autoridade praticou ilegalidade, 
abuso de poder, em linha de principio, podera configurar-se algum 
crime comum. Dessa maneira, a mesma autoridade que julgar 0 

habeas corpus sera a competente para 0 processo e julgamento do 
crime comum, eventualmente, praticado pela autoridade impetrada". 
- No caso, em se tratando, como se trata, de habeas corpus contra 
membro do Ministerio Publico Federal que atua junto a Juizo de 
primeiro grau, e tendo em vista que, em virtude do disposto no artigo 
108, I, "a", da Constituicdo, compete aos Tribunais Regionais 
Federais processar e julgar originariamente esses membros, a esses 
Tribunais compete, tambem, pOl' aplicaciio do mesmo Jundamento, 
julgar os habeas corpus impetrados contra essas autoridades. 
Recurso extraordindrio conhecido e provido'"(grifado) 

o 

o 

Destarte, na direcao dos entendimentos supra-mencionados, entendo 

ser este e. Conselho Especial 0 colegiado competente para ° processamento e julgamento do writ 

posta em debate, tomando-se, no presente caso, aplicavel 0 mencionado art. 8°, inciso I, alineas "b" 

e "d", do Regimento Intemo deste Tribunal a hip6tese em que figurem como pacientes as 

autoridades ali narradas. 

IRE 285569/SP-sAo PAULO RECURSO EXTRAORDINARIO. Relator(a): Min.MOREIRA ALVES. Julgamento: 
Orgao Julgador: Primeira Turma. Publicacao: OJ 16-03-2001. 

18/12/2000. 
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Diante do exposto, declaro ser este e. Conselho Especial 0 6rgao 

competente para 0 processamento e julgamento do presente habeas corpus. 

Eo meu voto. 

o Senhor Desembargador NATANAEL CAETANO - Vogal: 

Acompanho 0 eminente Relator. 

o Senhor Desembargador OTAVIO AUGUSTO - Vogal: 

Peco vista. 

o SEmhor Desembargador ROMAO C. DE OLIVEIRA - Vogal: 

Aguardo. 

o Senhor Desembargador DAcIO VIEIRA - Vogal: 

Aguardo. 

o Senhor Desembargador GETULIO PINHEIRO - Vogal: 

Senhor Presidente, acredito que, com a devida venia do 

Desembargador Otavio Augusto, tenho condicoes de proferir voto. 

Oeminente Relator informa que 0 inquerito policial foi instaurado 

por requisicao de promotor de justica e S. Ex" concluiu por declarar competente este Conselho. 

o Senhor Desembargador MARIO MACHADO - Vogal: 
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Se 0 Desembargador Getulio Pinheiro me permite, a questao e que se 

pretende trancar 0 inquerito policial onde se investiga crime que e da competencia deste Conselho 

Especial porque seria, no polo passivo, indicado como reu 0 deputado distrital. 

o Senhor Desembargador GETULIO PINHEIRO - Vogal: 

Perfeito. 

Nosso Regimento Intemo nao observa 0 que dispoe a Constituicao 

Federal acerca da competencia para julgamento de habeas corpus, avista do art. 102, inciso I, 

alinea "i". 

o Senhor Desembargador FLAVIO ROSTIROLA - Relator: 

E 0 art. 105 tambem. 

o Senhor Desembargador GETlTLIO PINHEIRO - Vogal: 

o habeas corpus, como disp5e a Constituicao, sera julgado pelo 

colendo Supremo Tribunal Federal quando 0 coator for Tribunal Superior, ou quando 0 coator ou 

paciente for autoridade ou funcionario cujos atos estejam sujeitos diretamente a sua jurisdicao. 

Entre essas autoridades esta 0 deputado federal. Logo, observando 0 principio da simetria caberia a 

este Conselho processar e julgar 0 presente habeas corpus, instaurado para apurar eventual infracao 

praticada por deputado distrital. 

Sucede, no entanto - e essa materia de que vou cuidar ja foi objeto 

de decisoes anteriores deste Conselho - que 0 Tribunal e incompetente em razao da autoridade 

apontada como coatora. Recentemente, 0 Supremo Tribunal Federal voltou a reafirmar que, no caso 

de se apontar promotor de justica como autoridade coatora, no caso de requisicao de inquerito 

policial, a competencia e do Tribunal Regional Federal da Primeira Regiao, 

o Senhor Desembargador ROMAO C. DE OLIVEIRA - Vogal: 
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Senhor Presidente, YOU pedir venia ao Desembargador Otavio 

Augusto para reformular meu entendimento, que era no sentido de aguardar 0 voto de Sua 

Excelencia, mas YOU acompanhar 0 eminente Relator, dando 0 Conselho como competente para 

apreciar 0 presente habeas corpus. 

o Senhor Desembargador GETULIO PINHEIRO - Vogal: 

Senhor Presidente, com a devida venia, meu voto e pela 

incompetencia do Conselho, com a determinacao da remessa dos autos ao Tribunal Regional da 

Primeira Regiao, considerando, neste caso, a autoridade apontada como cotora. 

o Senhor Desembargador MARIO MACHADO - Vogal: 

Senhor Presidente, peco licenca ao Desembargador Otavio Augusto 

para antecipar 0 meu voto, e 0 faco para acompanhar 0 eminente Relator. 

Ocorre que se busca 0 trancamento de inquerito policial, onde se 

investiga infracao penal cuja competencia para 0 julgamento edeste egregio Conselho. Entao, e 0 

que prepondera no caso, embora haja uma requisicao de promotor, e, a meu ver, com a devida 

licenca, sem atribuicao para tanto, porque seria do ilustre Procurador Geral de Justica do Distrito 

Federal. 0 fato e que, cuidando-se de trancar inquerito policial, de onde s6 pode resultar acao penal 

da competencia deste Conselho, ea ele que cabe, evidentemente, 0 julgamento. 

Por isso, tambem peco venia ao eminente Desembargador Getulio 

Pinheiro, para votar acompanhando 0 eminente Relator nesta questao preliminar, entendendo 

competente este egregio Conselho. 

o Senhor Desembargador LECIR MANOEL DA LUZ - Vogal: 

Senhor Presidente, aguardo. 

o Senhor Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA - Vogal: 
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Senhor Presidente, peco venia ao eminente Desembargador Otavio 

Augusto, mas vou antecipar 0 meu voto, e 0 faco, tambem pedindo venia ao eminente 

Desembargador Getulio Pinheiro, mas entendo que a competencia e deste egregio Conselho, 

porque, a meu sentir, ha que se ter 0 balizamento em funcao da autoridade que sofre 0 

constrangimento, e, no caso, deputado distrital que tern 0 privilegio de ser julgado pelo Tribunal de 

Justica ha que buscar, perante 0 pr6prio Conselho, 0 remedio e a solucao que procura. 

Por isso, renovando as venias, acompanho 0 eminente Relator. 

A Senhora Desembargadora CARMELITA BRASIL - Yoga): 

Aguardo. 

o Senhor Desembargador CRUZ MACEDO - Vogal: 

Senhor Presidente, peco venia ao eminente Desembargador Otavio 

Augusto para antecipar 0 meu voto, que e no sentido de afirmar a competencia do Conselho 

Especial para julgamento do feito, porquanto os deputados distritais tern prerrogativa de julgamento 

por este 6rgao colegiado. 

Assim, pedindo venia ao Desembargador Getulio Pinheiro, 

acompanho 0 eminente Relator. 

DEC I SAo PARCIAL 

APOS 0 VOTO DO RELATOR DANDO POR COMPETENTE 

ESSE CONSELHO ESPECIAL, ACOMPANHADO POR CINCO OUTROS 

DESEMBARGADORES, E 0 VOTO DO DESEMBARGADOR GETULIO PINHEIRO 

PELA INCOMPETENCIA DO CONSELHO ESPECIAL PARA JULGAR 0 FEITO, PEDIU 

VISTA 0 DESEMBARGADOR OTAvIO AUGUSTO. AGURDAM OS 

HESEMBARGADORES DAcIO VIEIRA, LECIR MANOEL DA LUZ E CARMELITA. 
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PEDIDO DE VISTA 

o Senhor Desembargador OTAVIO AUGUSTO - Vogal: 

Senhor Presidente, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de 

liminar, impetrado por Arlete Sampaio, Leonardo Moreira Prudente, Rubens Cesar Brunelli Jurnior 

e Wigberto Ferreira Tartuce, em favor de si proprios, pleiteando 0 trancamento do Inquerito Policial 

n° 41, instaurado pela Corregedoria Geral de Policia, sob a alegacao de que estariam sofrendo 

constrangimento ilegal por parte de Promotora de Justica da 1a Promotoria de Justica de Defesa do 

Patrimonio Publico e Social do Distrito Federal, que requisitou a instauracao do referido 

procedimento investigativo contra os ora pacientes pela pratica, em tese, de atos de improbidade 

administrativa. 

Examinando especificamente a questao referente acompetencia para 

o processamento e julgamento do presente habeas corpus, divergindo, data venia, dos eminentes 

pares que entendem de forma diversa, cre-se que tal competencia e do Tribunal Regional Federal da 

1a Regiao, seguindo 0 entendimento de que a cornpetencia para 0 julgamento de habeas corpus 

contra ato de autoridade e do Tribunal a que couber a apreciacao da acao penal contra essa mesma 

autoridade, no caso, com base na interpretacao do art. 128, caput, c/c artigo 108, inciso I, alinea "d", 

em face da regra geral contida no inc. III do art. 96, todos da Constituicao Federal. 

Mais especificamente na hipotese dos autos, observa-se que os 

pacientes sao deputados distritais, gerando duvida sobre 0 orgao julgador do presente writ, se este 

Conselho Especial ou 0 Tribunal Regional Federal da l" Regiao. Nesse passo, cumpre tecer algumas 

consideracoes. 

Examinando 0 art. 8° do Regimento Intemo deste Tribunal de Justica, 

que definiu a competencia de julgamento deste e. Conselho Especial, verifica-se, da leitura do 

inciso I, Ietras "d" e "c", que eventuais atos de constrangimento praticado por Promotores de Justica 

do Distrito Federal nao estao compreendidos na competencia deste orgao julgador, diferentemente 

do que preve 0 art. 102, inciso I, alinea "d", da CF, que conferiu ao Supremo Tribunal Federal a 

cornpetencia para julgar os habeas corpus em que os pacientes sejam autoridades com foro especial, 
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':Irtpor prerrogativa de funcao, junto aquela Suprema Corte. No caso, consoante brocardo da 
Seg.

hermeneutica juridica, onde 0 legislador nao distinguiu nao cabe ao interprete distinguir. Dai	 tra: 

conc1uindo que, se a competencia para 0 julgamento de habeas corpus perante este e. Conselho	 im, 
line 

Especial nso foi atribuida em face do paciente, mas da autoridade indicada como coatora, nao ha Bri 

que se fazer tal interpretacao por analogia. 

De outra feita, nao se discutem na presente impetracao os atos, sob 
Upt

investigacao, eventualmente cometidos pelos pacientes, deputados distritais, mas se se trata da 

hip6tese de trancamento ou nao do inquerito policial instaurado por requisicao de Promotor de 

Justica do Ministerio Publico do Distrito Federal. 
)U~ 

Dessa forma, seguindo 0 posicionamento adotado pelo em. DO 
Desembargador Genilio Pinheiro, tem-se que este e. Tribunal de Justica nao tern competencia para 'J 

PRl 
julgamento do presente habeas corpus, em razao da autoridade apontada como coatora, no caso,	 -nat 
uma Promotora de Justica, devendo, dessa forma, seguirem os autos para exame perante 0 Tribunal	 ubi 

ilic 
Regional Federal da 10 Regiao, conforme orientacao reafinnada recentemente pelo e. Supremo 'om 

Tribunal Federal, onde se destaca 0 seguinte julgado daque1a Excelsa Corte:	 'FE 
de. 

le . 
)is,"EMENTA: RECURSO EXTRAORDINARID. HABEAS CORPUS. 
PitATO DE MEMBRO DO MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO 
re:FEDERAL E DOS TERRITORIOS COM ATUAl;AO NA PRIMElRA 

INSTANCIA. COMPETENCIA CONSTITUCIONAL. GARANTIA DO SpE 

II IJUiZO NATURAL. PRINciPIO DA ESPECIALIDADE. APLICAl;AO 
c,DA ALiNEA "D" DO INCISO I DO ART. 128, COMBINADO COM A 

ALiNEA "A" DO INCISO I DO ART. 108 DA MAGNA CARTA. 
ISTRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA r REGIAD. PRECEDENTE 

DA Z" TURMA. A jurisprudencia desta Casa de Justica firmou a rli( 
orientacdo de que, em regra, a competencia para 0 julgamento de r"er 
habeas corpus contra ato de autoridade edo Tribunal a que couber a ~te 

apreciacdo da acdo penal contra essa mesma autoridade. 
Precedente: RE 141.209, Relator 0 Ministro Sepulveda Pertence 
(Primeira Turma). Partindo dessa premissa, e de se fixar a 
competencia do Tribunal Regional Federal da 1a Regido para 
processo e julgamento de ato de Promotor de Justica do Distrito 
Federal e dos Territorios com atuacdo na primeira instdncia. Com 
efeito, a garantia do juizo natural, proclamada no inciso LIII do art. 
50 da Carta de Outubro, e uma das mais ejicazes condiciies de 
independencia dos magistrados. Independencia, a seu turno, que 
opera como um dos mais claros pressupostos de imparcialidade que 
deles, julgadores, se exige. Pelo que deve prevalecer a regra 
especfjica de competencia constitucional criminal, extra ida da 
interpretaciio do caput do art. 128 de 0 caput e a alinea "d" do inciso 
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I do art. 108 da Magna Carta, emface da regra geral prevista no art. 
96 da Carta de Outubro. Precedente da Segunda Turma: RE 315.010, 
Relator 0 Ministro Neri da Silveira. Outras decisoes singulares: RE 
352.660, Relator 0 Ministro Nelson Jobim, eRE 340.086, Relator 0 

Ministro Ilmar Galvdo. Recurso extraordinario conhecido e provido." 
(RE 418852/DF - Rei. Min. Carlos Britto - Publicacao DJ de 
10/03/2006) 

Outro nao e 0 entendimento do e. Superior Tribunal de Justica, 

segundo se infere do aresto a seguir: 

"CRiMINAL. RESP. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA 
ATO DE PROMOTOR DE JUSTI9A DO DISTRiTO FEDERAL E 
TERRlTORiOS. COMPETENCIA DO TRiBUNAL REGIONAL 
FEDERAL DA r REGL40 RECURSO PROVIDO 
I. Se a legislaciio infraconstitucional, seguindo os ditames 
constitucionais, coloca 0 Ministerio Publico do Distrito Federal e 
Territorios no ambito do Ministerio Publico da Unido, a competencia 
para 0 julgamento dos seus membros compete ao Tribunal Regional 
Federal, ex vi dos arts. 108, L "a" da CF e 18, II, "c", da LC 75/93. 
II. Ndo obstante a regra do inciso III do art. 96 da CF prever a 
competencia privativa dos Tribunais de Justica respectivos para 0 

julgamento dos juizes estaduais e do Distrito Federal e Territorios, 
bem como os membros dos Ministerios Publico Estaduais, nos crimes 
comuns e de responsabilidade, com ressalva da competencia da 
Justica Eleitoral, havendo uma regra especial de regencia quanto ao 
Ministerio Publico do Distrito Federal e Territorios, aplica-se, ao 
caso 0 Principio da Especialidade, conforme ja decidido pelo 
Supremo Tribunal Federal. 
III. Em se tratando de habeas corpus contra ato de membro do 
MPDFT, deve-se levar em consideraciio a propria sistematica da 
Constituicdo Federal de 1988, que confere a competencia parajulgar 
habeas corpus ao orgiio a quem compete julgar, nos crimes comuns, 
a autoridade coatora. 
IV. Precedente do STF. 
V. Incompetencia do Tribunal de Justica do Distrito Federal e 
Territorios para 0 julgamento de habeas corpus impetrado contra 
membro do Ministerio Publico do Distrito Federal e Territories. 
VI. Recurso provido para cassar 0 acordiio proferido pelo Tribunal 
de Justica do Distrito Federal e Territorios, remetendo-se os autos ao 
Tribunal Regional Federal da I" Regido. " 
(RESP 336857 - Rei. Min. Gilson Dipp - Publicacao no DJ de 
07/11/2005) 
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Dai porque, entendendo ser incompetente 0 Conse1ho Especial deste 

e. Tribunal de Justica para julgamento do presente habeas corpus, meu voto e pela remessa dos 

autos ao e. Tribunal Regional Federal da 10 Regiao, competente para tal. 

o Senhor Desembargador JOAO MARIOSI - Vogal: 

Senhor Presidente, concedo a ordem. 

o Senhor Desembargador EDUARDO DE MORAES OLIVEIRA - Vogal: 

Senhor Presidente, nao me lembro do voto do eminente Relator, mas 

pelo que OUVI detalhadamente do voto do eminente Desembargador Otavio Augusto, vou 

acornpanha-lo, declinando da cornpetencia deste Tribunal. 

Acolhendo a preliminar. 

o Senhor Desembargador ROMAO C. DE OLIVEIRA - Vogal: 

Senhor Presidente, ja havia votado, mas fiz algumas reflexoes e peco 

licenca para acrescenta-las ao meu voto. 

No caso vertente, 0 que se pede e 0 trancamento do inquerito. 

Observe-se que, se 0 Tribunal Regional Federal vier a trancar 0 inquerito, apenas porque 0 

promotor nao podia levar a notitia criminis aautoridade policial, criar-se-a uma dificuldade em 

estabelecer a competencia deste Tribunal. 

Por isso, Senhor Presidente, a materia comporta uma reflexao a maior 

do que aquelas que rotineiramente tern chegado ao Supremo Tribunal Federal, onde 0 paciente eo 

cidadao comum. 

Aqui nao. 0 paciente e urn deputado distrital que recebe dupla 

jurisdicao: ou deste Tribunal, em se tratando de eventual crime comum, ou de Tribunal Regional 

Federal, em se tratando de crime cometido contra a Uniao Federal, empresas publicas, nos moldes 

da Constituicao Federal. 
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De sorte que a figura penal que se indica e da maior relevancia para 0 

deslinde desta pendenga. Urn e outro Desembargadores poderao estar corretos, desde que 0 crime 

imputado ate agora seja 0 crime comum. 0 competente sera este Tribunal. 

Assim, estou retirando meu voto, Senhor Presidente, porque tenho 

certeza de que nao analisei suficientemente a materia. Analisei sem apontar esses dois enfoques. 

Divergiria do Desembargador Otavio Augusto, com todas as venias 

pedidas, se 0 crime fosse comum; e divergiria do eminente Relator se 0 crime fosse federal, mas 

ainda nao tenho 0 traco indicador da figura criminosa que ate agora esta sendo imputada a esse 

parlamentar. 

Por isso, retiro 0 voto anteriormente proferido, porque quero conferir, 

na integra, os elementos, a menos que, durante a votacao, seja delineada essa figura, dai passarei a 

proferir 0 voto. 

Por enquanto, retiro 0 voto anteriormente proferido. 

o Senhor Desembargador EDSON ALFREDO SMANIOTTO - Vogal: 

Senhor Presidente, ouvi atentamente as ponderacoes lancadas pelo 

eminente Desembargador Rornao C. de Oliveira, mas, com a devida venia, em termos de 

competencia, nao estou conseguindo antever a discrepancia ou a diferenca havida entre 0 

parlamentar, que em crimes comuns e julgado pe1a nossa justica no Conselho Especial, e 0 cidadao 

comum, quando comete crime comum, guardada a observacao da competencia do Conse1ho e do 1.0 

Grau de jurisdicao, 

Veja V. Ex." que, se 0 cidadao comum cometer 0 crime de estelionato, 

sera julgado pela justica comum; se cometer crime de trafico intemacional de drogas, crime federal, 

sera julgado pe1a Justica Federal. Mutatis mutandis eo que vai se dar com 0 parlamentar. Se for 

crime comum, sera julgado pelo Conselho; se crime federal, pelo Tribunal Regional Federal. Nao 

me parece haver a divergencia anotada pelo eminente Desembargador Romao C. de Oliveira. 

o Senhor Desembargador ROMAO C. DE OLIVEIRA - Vogal: 

(';nhi""t" f)pfi:omhn~allrln~ Plnu;n lI,.~;r,.ln It: 
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Ao contrario. Penso que V. Ex." esta trilhando pe1a mesma estrada 

que estou adotando. Digo que, sem ter 0 desenho da figura tipica atribuida ao parlamentar, nao 

posso dizer. Por isso, retirei 0 voto que anteriormente dava. Nao posso dizer se e1e esta sujeito a 
jurisdicao deste Conselho ou do Conse1ho do Tribunal Regional Federal. 

o Senhor Desembargador EDSON ALFREDO SMANIOTTO - Vogal: 

Mas quando 0 cidadao comum esta sujeito a jurisdicao da justica 

comum, pode ser julgado habeas corpus tirado contra ato do Ministerio Publico e do Tribunal 

Regional Federal. 

Entao, pouco importa, nesse caso, Desembargador Romao C. de 

Oliveira, se a natureza da infracao eestadual ou federal, simplesmente porque 0 Tribunal Regional 

Federal, ao ser competente, segundo decisao do colendo Supremo Tribunal Federal, para julgar 

habeas corpus tirado contra agente do Ministerio Publico do Distrito Federal, em qualquer caso, 

em se tratando de deputado distrital, parlamentar ou cidadao comum, a competencia seria sempre do 

Tribunal Regional Federal ou da Justica Federal. 

o Senhor Desembargador ROMAO C. DE OLIVEIRA - Vogal: 

Desembargador Edson Alfredo Smaniotto, mais uma vez me permita. 

o Tribunal, se estiver diante de crime comum, ainda que a autoridade 

apontada como coatora seja promotor de justica, promotor substituto ou de1egado de policia - seja 

la qual for para 0 raciocinio que faco - nao trancara 0 inquerito, porque, verificando que existem 

indicios suficientes nos papeis, aplicar-se-ia 0 art. 40 do Codigo de Processo Penal. 

Assim, nao teria como remeter os autos ao Regional Federal, quando 

nos, de oficio, teriamos de instaurar processo por forca do que dispoe 0 art. 40 do Codigo de 

Processo Penal. Diante de papeis que indiquem crimes, 0 juiz nao pode silenciar, ainda que esteja 

em sede de habeas corpus. Eonde tenho dificuldade em afirmar se sou ou nao competente, se 0 

crime for comum. 

o Senhor Desembargador EDSON ALFREDO SMANIOTTO - Vogal: 
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Desembargador Romao C. de Oliveira, 0 que tern dito 0 Supremo 

Tribunal Federal, eo eminente Desembargador Otavio Augusto em seu douto voto, a respeito dos 

pacientes a quem ou de quem 0 Ministerio Publico requisita a instauracao de inquerito policial em 

crime comum, e que, "por se tratar 0 Ministerio Publico do Distrito Federal de Orgao do Ministerio 

Publico da Uniao, a competencia e do Tribunal Regional Federal." 

o Supremo Tribunal Federal tern dito, exatamente, de crime comum. 

Se fosse federal, seria mesmo 0 Tribunal Regional Federal; sendo comum, 0 Supremo diz que e do 

Tribunal Regional Federal. 

o Senhor Desembargador MARIO MACHADO - Vogal: 

Desembargador Edson Alfredo Smaniotto, permite-me urn 

esc1arecimento? 

Pelo que aferi do eminente Relator, Desembargador Flavio Rostirola, 

o crime que se investiga no inquerito policial e comum. 

A competencia para processar e julgar eventual acao criminal contra 

deputado distrital por crime comum e deste Conselho Especial. 0 objetivo do habeas corpus e 

trancar 0 inquerito. Como 0 Tribunal Regional Federal, por habeas corpus, vai trancar 0 inquerito, 

quando a competencia nao e dele, e nossa? 

Quando 0 Supremo se pronunciou sobre 0 tema, ate faz parte da 

ementa que foi lida pelo eminente Desembargador Otavio Augusto, fala "em regra", ou seja, 

quando 0 paciente e urn cidadao comum. No caso presente, 0 paciente nao e urn cidadao comum, 

mas urn deputado distrital, e ai tudo muda. 

o Senhor Desembargador EDSON ALFREDO SMANIOTTO - Vogal: 

Nao alcanco onde implicaria a diferenca de tratamento? 

o Senhor Desembargador MARIO MACHADO - Vogal: 

Gahilll'tl' Desembnroador Flavin Rn<fi,."ln 1 Q 
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No caso do deputado distrital, a competencia originaria e deste 

Conselho Especial. 

o Senhor Desembargador EDSON ALFREDO SMANIOTTO - Vogal: 

E no caso do cidadao comum, edo juiz de direito de 10 Grau. 

o Senhor Desembargador MARIO MAC~ADO - Vogal: 

Sim, mas a competencia nao seria deste Conselho. 

o fato e: como 0 Tribunal Regional Federal vai trancar 0 inquerito 

policiaI, quando a cornpetencia para a respectiva acao penal nao edele e sim desta Corte? 

o Senhor Desembargador EDSON ALFREDO SMANIOTTO - Vogal: 

Mas veja, V. Ex.", que 0 Conselho euma fracao do nosso Tribunal. 

o Senhor Desembargador MARIO MACHADO - Vogal: 

Sim. 

o Senhor Desembargador EDSON ALFREDO SMANIOTTO - Vogal: 

o Tribunal Regional Federal tern a sua organizacao intema. 

o Senhor Desembargador MARIO MACHADO - Vogal: 

Mas ea mesma hierarquia. 
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o Senhor Desembargador EDSON ALFREDO SMANIOTTO - Vogal: 

Sim, mas se a autoridade acoimada de coatora integra 0 Ministerio 

Publico da Uniao, bern ou mal - nso estou nem emitindo 0 meu juizo de valor - ja disse 0 

Supremo: a competencia e do Tribunal Regional Federal. 

o Senhor Desembargador MARIO MACHADO - Vogal: 

Se fosse federal, nao teria.atribuicao para perseguir criminalmente 0 

deputado distrital, como nao 0 tern 0 promotor de justica, porque a atribuicao seria do procurador

geral. Houve ai, com a devida licenca, uma invasao da atribuicao do procurador-geral por parte do 

promotor que oficiou. 

o fato eque a a9ao penal enossa. A competencia enossa. Por isso, ja 

adiantei 0 meu voto, no sentido de que a competencia seria nossa. 

o Senhor Desembargador OTAvIO AUGUSTO - Vogal: 

Eminente Desembargador Mario Machado, a questao deve ser bern 

aferida para 0 deslinde da presente impetracao no que conceme acompetencia do orgao julgador. 

o presente habeas corpus foi impetrado "contra ate abusivo e 

manifestamente ilegal praticado pela ilustre Dra. Lina Maria da Matta e Silva, Promotora de Justica 

adjunta da Primeira Promotoria de Justica de Defesa do Patrimonio Publico e Social do Ministerio 

Publico do Distrito Federal e Territorios", que foi apontada expressamente como autoridade 

coatora. De forma que nao temos como fugir dos termos da propria impetracao. Entende, inclusive, 

a impetracao, que a referida Promotora teria exorbitado de suas funcoes, mas nao cabe ao Tribunal 

ingressar nesta seara. 

o Senhor Desembargador ROMAO C. DE OLIVEIRA- Vogal: 
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Desembargador Otavio Augusto, a Promotora requereu abertura de 

inquerito contra pessoa certa e determinada ou indicou fato e pediu abertura de inquerito? 

o Senhor Desembargador FLAVIO ROSTIROLA - Vogal: 

Sao varies deputados. Sao cinco deputados. 

o fato ea apresentacao de emenda aLei Orcamentaria anual de 2004 

destinando verbas a instituicoes caritativas e religiosas para eventos promocionais. Isso seria, em 

tese, 0 ato criminoso. As emendas deveriam ter 0 crivo da Comissao de Etica da Camara Distrital. 

Outro aspecto que gostaria de destacar, Excelencia, e que 0 

Supremo tern entendimento divergente dos entendimentos apresentados por V. Ex.", E que 0 proprio 

Ministro Neri da Silveira -Ii isso no voto da outra vez - diz 0 seguinte: 

RECURSO EXTRAORDINARlD. Relator Ministro Neri da Silveira. 
Ambas as Turmas desta Corte, assim nos Recursos Extraordinarios 
n. Os 141.209. 187.025, tem entendido que. em se tratando de habeas 
corpus contra ato do Promotor de Justica Estadual, a competencia 
para julgti-lo e do Tribunal de Justica por este competente para 
julgamento, quando acusado de crime comum ou de 
responsabilidade. 

o Senhor Desembargador ROMAO C. DE OLIVEIRA - Vogal: 

Desembargador Flavio Rostirola, perinita-me, com a sua licenca, 

fazer a leitura da requisicao que diz 0 seguinte: 

"0 Ministerio Publico do Distrito Federal e Territorios pela 
Promotora de Justica Adjunta, que a esta subscreve, no exercicio de 
suas atribuicoes institucionais, enos termos do art. 129, IV, da 
Constituiciio Federal, e art. 8.° da Lei Complementar n.° 75/93. vem 
atraves desta enviar copia de procedimento investigatorio de 
preliminares em epigrafe, para abertura de inquerito policial, 
solicitando, tdo logo seja 0 mesmo instaurado, sejam os autos 
enviados ao Ministerio Publico do Distrito Federal para realizacdo 
de diligencias de carater urgente ". 
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Nao indica nome de quem quer que seja. Ela tern noticia de urn fato 

que ela acredita criminoso e pede abertura de inquerito, funcao de Promotor de Justica, 

o Senhor Desembargador EDSON ALFREDO SMANIOTTO - Yoga}: 

Esse argumento e importante. Ela nao requisita a instauracao de 

inquerito contra determinado parlamentar. 

o Senhor Desembargador ROMAO C. DE OLIVEIRA - Yoga}: 

Entao, no caso, penso que a autoridade esta indicada erroneamente na 

exordial. A autoridade coatora nao ea Promotora e sim 0 Delegado de Policia que abriu 0 inquerito 

e nomeou pessoas. 

o Senhor Desembargador EDSON ALFREDO SMANIOTTO - Yoga}: 

Seria 0 caso, Senhor Presidente, de nem se conhecer da impetracao 

porque a requisicao nao se volta contra parlamentares. 

Senhor Presidente, com a devida venia, exponho, preliminarmente, 

essa questao de nao-conhecimento da impetracao, exatamente porque 0 ato ministerial acoimado 

como abusivo e ilegal sequer faz mencao a figura de qualquer parlamentar como objeto da 

investigacao policial a ser instaurada. 

Trata-se de uma formula generica, levando 0 Ministerio Publico, na 

verdade, a noticia de crime e nao a requisicao formal da instauracao de inquerito policial que 

deveria conter a indicacao do nome e qualificacao do indiciado. Nesse caso, nao haveria por que se 

admitir a impetracao, simplesmente pelo fato de 0 Ministerio Publico - e estamos analisando apenas 

o seu ato isoladamente produzido - em momenta algum nominar qualquer urn dos impetrantes 

como sujeito da relacao juridico-administrativa que se instaura com 0 inquerito policial. 

Por essa razao, suscito a preliminar de nao-conhecimento da 

impetracao, Senhor Presidente, com a devida venia. 
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o Senhor Desembargador FLAVIO ROSTIROLA - VogaI: 

Senhor Presidente, mantenho a minha posicao, afastando a preliminar 

de nao-conhccimento. 

o Senhor Desembargador NATANEL CAETANO - VogaI: 

Senhor Presidente, peco venia ao Desembargador Edson Alfredo 

Smaniotto, mas acompanho 0 voto do Relator. 

Continuo insistindo no meu posicionamento ja manifestado em 

decisoes anteriores sobre a competenciadeste Conselho. Penso que quem goza do privilegio de foro 

e 0 paciente e nao a autoridade coatora - essa nao tern nada a ver com a competencia deste 

Tribunal. 0 que estabelece a competenciaeaquele que goza do privilegio de foro que, no caso, e0 

parlamentar do Distrito Federal. 

Afasto a preliminar e renovo a minha posicao de competencia deste 

Tribunal com as venias devidas. 

o Senhor Desembargador OTAvIO AUGUSTO - VogaI: 

Senhor Presidente, YOU pedir venia para manter 0 meu 

posicionamento, considerando que a autoridade policial nao agiu ex officio, mas por determinacao 

de autoridade do Ministerio Publico, qual seja, de uma Promotora de Justica no exercicio de suas 

atribuicoes. Indiferente que os fatos eventualmente apurados, quando da instauracao do inquerito, 

venham a envolver parlamentares com assento na Camara Legislativa local. Cre-se, venia concessa, 

ser indiferente que, na ocasiao da requisicao, houvesse sido ou nao nominada alguma pessoa 

eventualmente responsavel pelos atos que se alegam contraries it dogmaticajuridica-penal, 

Com essas breves consideracoes, mantenho 0 meu entendimento 

relativo it incompetencia deste egregio Conselho para a apreciacao do presente habeas corpus, 

conhecendo, entao, da impetracao, 
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o Senhor Desembargador EDUARDO DE MORAES OLIVEIRA - Vogal: 

Senhor Presidente, a preliminar argiiida pelo eminente 

Desembargador Edson Alfredo Smaniotto e de nao-conhecimento, mas, se nos chegarmos a 
conclusao pelo nao-conhecimento, estaremos praticando urn ato de competencia. Entao, neste 

julgamento, nao ha de se esquecer que, conquanto exista uma nova jurisprudencia do Supremo 

Tribunal Federal, e 0 Promotor de Justica a autoridade coatora. Portanto, somente a Justica Federal 

pode dizer do conhecimento ou do nao-conhecimento, e nao nos. 

Afasto a preliminar e ratifico 0 voto, acompanhando 0 voto do 

eminente Desembargador Otavio Augusto. 

o Senhor Desembargador ROMAO C. DE OLIVEIRA - Vogal: 

Senhor Presidente, detecto inicialmente uma deficiencia de oficio do 

Ministerio Publico, nestes autos, em 2.° Grau. 

Sabidamente, so 0 Procurador-Geral de Justica e 0 Sub-Procurador

Geral de Justica oficiam perante 0 egregio Conselho Especial. No caso vertente, no que pese 0 

brilho do seu signatario, e urn ex-Procurador-Geral de Justica, Dr. Jose Eduardo de Sabo Paes, 

quem subscreve 0 parecer, portanto, ha uma deficiencia para que 0 Tribunal tome qualquer decisao. 

Os autos, inicialmente, haveriam de receber exame do Excelentissimo Senhor Procurador-Geral de 

Justica - este sim podera controlar e nortear a coacao. Ele podera reconhecer a existencia ou dizer 

que ela inexiste e, sim, passaria a ser autoridade coatora. Ate 0 momento, com a devida venia do 

eminente Relator, os autos nao se encontram em condicoes de receber julgamento por este egregio 

Conselho. 

Destaco, Senhor Presidente, antes de apreciar a preliminar que esta 

lancada afrente. 

o Senhor Desembargador FLAVIO ROSTIROLA - Vogal: 
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Entendo que 0 Pracurador-Geral de Justica, se for apurado no 

inquerito a eventual existencia de irregularidade, ele e 0 competente para examinar e aponta-la, e, 

por via de conseqiiencia, se e urn crime comum, 0 Conselho Especial tern essa competencia para 

apreciar. Portanto, entendo que ele tambem e competente para atuar nesse habeas corpus. 

Senhor Presidente, mantenho a minha posicao e afasto essa questao. 

o Senhor Desembargador NATANAEL CAETANO - Vogal: 

Senhor Presidente, acompanho 0 eminente Relator. 

o Senhor Desembargador OTAVIO AUGUSTO - Vogal: 

Senhor Presidente, essa questao, data venia, esta ferindo ate 0 proprio 

merito da impetracao, quando se alude a que a autoridade do Ministerio Publico nao teria 

competencia para instaurar inquerito. 

o Senhor Desembargador ROMAO C. DE OLIVEIRA - Vogal: 

Nao, Excelencia. Digo que 0 fiscal da lei perante 0 Conselho nao e 

legitimo. 0 fiscal da lei perante este Conselho ha de ser 0 Procurador-Geral de Justica. 

o Senhor Desembargador OTAvIO AUGUSTO - Vogal: 

Mas nao estamos julgando acao penal, Excelencia. Ha uma 

investigacao e qualquer membra do Ministerio Publico etitular do direito subjetivo de solicitar ou 

requisitar urna... 

o Senhor Desembargador ROMAO C. DE OLIVEIRA - Vogal: 

Nao enesse ponto. Vamos localizar bern 0 ponto. 
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o membro do Ministerio Publico que ofertou parecer perante 0 

Conselho nao tern legitimidade, atribuicoes para isto, porque e urn procurador, pura e simplesmente. 

Perante 0 Supremo Tribunal Federal, s6 funcionam 0 Procurador

Geral da Republica e 0 Vice-Procurador; perante 0 STJ, idem; perante este Tribunal, e 0 

Procurador-Geral de JUSti9a. 

Tenho os autos como nao tendo ainda recebido parecer do Ministerio 

Publico. 

o Senhor Procurador-Geral de Justica JOAO ALBERTO RAMOS: 

Senhor Presidente, no momento, atuando em substituicao ao eminente 

Procurador-Geral de Justica, ratificamos 0 parecer constante de fls. 355/356, da lavra do eminente 

Procurador-Geral de Justica Dr. Jose Eduardo Sabo Paes. 

o Senhor Desembargador ROMAO C. DE OLIVEIRA - Vogal: 

Senhor Presidente, peco venia ao eminente Desembargador Edson 

Alfredo Smaniotto para continuar entendendo que 0 Tribunal deve prestacao jurisdicional na 

especie, A indicacao erronea da autoridade apontada como coatora em nada prejudica 0 exame do 

merito do habeas corpus. 0 que aconteceu, na especie, e que, na verdade, a autoridade que 

realmente e coatora e0 Delegado que, diante de uma notitia criminis oferecida pela Promotora que 

nao indicou nome de quem quer que seja, pediu diligencias e que os autos retomassem a e1a com 

urgencia, Ele tomou outros caminhos e indicou nome de deputados. Ora, 0 deputado, sentindo-se 

coagido, porque, no seu entender, nao ha crime algum a responder, vern ao Tribunal, que e 
competente para trancar a acao penal ou receber a denuncia, se porventura fosse oferecida, ou 

rejeita-la, e pede providencias urgentes, que e 0 habeas corpus. 

Nao vejo, portanto, na linha de raciocinio que ja adotei de que 

deputado distrital, diante de crime comum, responde perante este Tribunal, como deixar de prestar a 

jurisdicao pelo merito, no momenta oportuno, neste habeas corpus. Ai direi se existe razao ou nao 

para a tramitacao do inquerito. 

~,.I..:~ ...# ... n ............. I..,. .........J ...... l;'r........ ~h D ....,...:.......I,.
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Por enquanto, acompanho 0 eminente Relator, rogando venia ao 

eminente Desembargador Edson Alfredo Smaniotto. 

o Senhor Desembargador EDSON ALFREDO SMANIOTTO - Vogal: 

Senhor Presidente, ultrapassada a questao preliminar, peco venia para 

acompanhar 0 douto voto do eminente Desembargador Otavio Augusto. Tenho alguma dificuldade 

em faze-lo, porque tal posicao fere os argumentos que ja havia lancado em outras oportunidades, 

mas cedo a minha conviccao as recentes manifestacoes do colendo Supremo Tribunal Federal, que 

defere a competencia para julgar habeas corpus tirados contra ate de membro do Ministerio Publico 

do Distrito Federal ao colendo Tribunal Regional Federal. 

a tema ja foi esmiucado na Suprema Corte e a decisao deve ser por 

nos acatada. Acompanho, portanto, pedindo venia a douta divergencia, 

o Senhor Desembargador MARIO MACHADO - Vogal: 

Senhor Presidente, conforme j aressaltou 0 eminente Desembargador 

Natanael Caetano, 0 que releva, na especie, e0 foro por prerrogativa de funcao de que desfruta 0 Sr. 

Deputado Distrital. Este Conselho Especial eque detem a competencia para receber ou nao eventual 

denuncia. E 0 que se pretende na impetracao e 0 trancamento do procedimento, dai que a 

competencia deste Conselho Especial epor conseqiiencia natural. 

Mantenho a minha posicao anterior, pedindo venia a quem se 

posicionou de forma contraria. 

o Senhor Desembargador LECIR MANOEL DA LUZ - Vogal: 

Senhor Presidente, de forma bastante respeitosa ja me manifestei em 

alguns procedimentos perante a egregia l." Turma Criminal, eo fiz abracando 0 excelente trabalho 

que nos legou 0 eminente Desembargador Getulio Moraes Oliveira, entendendo que a competencia 

para julgar atos advindos de Promotor de Justica do Ministerio Publico do Distrito Federal e 0 

Tribunal de Justica do Distrito Federal. 



. PODERJUDICIARIO 
. TRIBUNALDE JUSTI<;;A DO DISTRITOFEDERALE DOSTERRITORIOS 

HBC 2005 00 2 007789-7 
• 

248023 
Essa situacao nao e nova. No ana de 2002, na egregia l." Turma 

Criminal, quando composta ainda pelo saudoso Desembargador Everards Mota e Mattos, S. Ex.", 

tambem de forma respeitosa, mas muito corajosa, afirmou, com todas as letras, que 0 Supremo 

Tribunal Federal estava julgando de forma equivocada. Abracei essa orientacao tambem de forma 

respeitosa. Nao concordo, ate agora, com a devida venia, com 0 posicionamento que adotou 0 

Colendo Supremo Tribunal Federal. Essa situacao ainda deve persistir, na medida em que no 

trabalho do eminente Desembargador Genilio Moraes Oliveira e mencionado, com clareza solar, 

voto do eminente Ministro Sepulveda Pertence justificando que aqui e 0 local proprio para este 

julgamento. Recentemente, a egregia l." Turma Criminal voltou ao tema, e manteve esse 

posicionamento. 

Desse modo, quer-me parecer que, se prevalecer a incompetencia 

desta egregia Corte para julgar esses atos, como bem-lembrado por urn dos ilustres integrantes 

daquela l." Turma Criminal, salvo engano 0 Desembargador Edson Alfredo Smaniotto, aonde 

chegaremos, na medida em que 0 promotor de justica ofereca uma demincia e 0 advogado sustente 

que aquele ate e ilegal e incompetente e leve essa questao para 0 Tribunal Regional Federal? Ai 

teriamos de convidar V. Ex.", respeitosamente, para fechar as portas deste egregio Tribunal, porque 

nao teriamos 0 que julgar aqui. 

A Senhora Desembargadora CARMELITA BRASIL - Vogal: 

Senhor Presidente, rejeito a preliminar de nao-conhecimento, 

acompanhando 0 eminente Relator nesse particular e, no pertinente apreliminar de incompetencia, 

tambem acompanho S. Ex.", proclamando ser deste egregio Conselho a competencia para julgar 0 

habeas corpus. 

MERIIQ 

o Senhor Desembargador FLAVIO ROSTIROLA - Relator: 
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Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por 

ARLETE AVELAR SAMPAIO, LEONARDO MOREIRA PRUDENTE, RUBENS CESAR 

BRUNELLI JlTNIOR e WIGBERTO FERREIRA TARTUCE - deputados distritais - em favor dos 

mesmos, visando ao trancamento do inquerito policial n" 41, instaurado pela Corregedoria Geral de 

Policia em atendimento arequisicao da ilustre promotora de justica da 1a Promotoria de Justica de 

Defesa do Patrimonio Publico e Social, com 0 fim de se apurar a pratica, em tese, de desvio de 

verbas orcamentarias, por parte dos ora impetrantes, relativamente ao Orcamento Financeiro de 

2004 do Distrito Federal. 

Prefacialmente, cumpre-me destacar que, nos tennos do artigo 5°, 

inciso LXVIII, da Constituicao Federal, 0 habeas corpus sera concedido "... sempre que alguem 

sofrer ou se achar ameacado de sofrer violencia ou coadio em sua liberdade de locomociio, pOI' 

ilegalidade ou abuso de poder. " 

Ainda, segundo as palavras do ilustre professor Alexandre de Moraes, 

"(. ..) 0 habeas corpus euma garantia individual ao direito de locomocdo, consubstanciada em uma 

ordem dada pelo Juiz ou Tribunal ao coator, fazendo cessar a ameaca ou coaciio aliberdade de 

locomociio em sentido amplo - 0 direito do individuo de ir, vir e ficar. ,,2 

Para 0 ajuizamento dessa garantia constitucional, e legitimado 

qualquer indivlduo, independentemente de capacidade civil, politica, profissional ou outros, em 

beneflcio proprio ou alheio, tendo por objetivo a protecdo de direito individual, em face de ato 

praticado por um coator, que poderd ser tanto autoridade como particular. Alem das demais 

condicoes das demais condicdes da acdo: possibilidade juridica do pedido e interesse de agir. 

In casu, cabivel 0 habeas corpus impetrado, a fim de haver 

pronunciamento judicial acerca da possibilidade ou nao do trancamento do inquerito policial 

instaurado mediante requisicao da autoridade coatora - Promotora de Justica Adjunta da 1a 

Promotoria de Justica de Defesa do Patrimonio Publico e Social - com 0 fim de se apurarem 

eventuais irregularidades na destinacao de verbas do orcamento da Camara Legislativa do Distrito 

Federal por parte de deputados distritais. 

Alegam os impetrantes nao remanescer justa causa para a instauracao 

do mencionado inquerito policial. Nesse particular, pugnam por seu trancamento, afirmando que as 

condutas investigadas foram praticadas com respaldo em leis, onde ha permissao para a 

apresentacao de emendas orcamentarias destinadas a eventos em prol da populacao, Nao se trataria, 

2 MORAES, Alexandrede. DIREITOCONSTITUCIONAL. 14" EdicaoSao Paulo: Atlas,2003. p. 138. 



PODER JUDICIARIO
 
TRIBUNAL DEJUSTI<;A DO DlSTRITO FEDERALE DOSTERRITORlOS
 

HBC 2005002007789-7 

248023 
dessa forma, de destinacao de verba para igrejas, 0 que poderia constituir afronta ao artigo 19, 

inciso I, da Constituicao Federal. :i 

Aduzem, por fim, que os atos de gestae administrativa e de 

ordenadores de despesas nao podem ser atribuidos a Deputados Distritais, uma vez que suas 

propostas sao submetidas a controle interno. 

No caso em apreco, 0 cerne do writ volta-se para a verificacao de 

atipicidade nas condutas praticadas pelos ora impetrantes, as quais poderiam, em tese, serem 

ventiladas como crime. 

o inquerito policial n° 041105 fora instaurado com 0 fim de se apurar 

possivel irregularidade na destinacao de 5% (cinco por cento) da verba reservada para emendas 

parlamentares a eventos re1igiosos, no Orcamento de 2004 do Governo do Distrito Federal, bern 

como proposicao de igual teor na que tange aadequacao aLei de Diretrizes Orcamentarias e ao 

Plano Plurianual, por Deputados Distritais (fls. 24). Tern por finalidade investigar se ha interesse 

publico nos atos praticados, confonne exigencia constitucional, e se a liberacao das dotacoes 

orcamentarias se deu na forma da lei, com a utilizacao do dinheiro ao fim a que se destinara. 

Prima facie, cumpre salientar que a jurisprudencia do Colendo 

Superior Tribunal de Justica e pacifica no sentido de que, em sede de Habeas Corpus, somente se 

procede ao trancamento de inquerito policial quando se constatar, de plano, sem urn exame 

aprofundado de provas, ausencia de indicios de autoria, atipicidade da conduta ou a presenca de 

alguma causa extintiva da punibilidade. 

A proposito, confira-se: 

"RECURSO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ART. 241. INTERNET 
SALA DE BATE PAPO SIGILO DAS COMUNICA(X5ES. 
INVIABILIDADE. TRANCAMENTO DO lNQUER1TO POLIC1AL. 
NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO 
PROBATORIO. INADEQUA9AO DA VIA ELEITA. 
1. A conversa realizada em "sala de bate papo" da internet, niio esta 
amparada pelo sigilo das comunicacoes, pois 0 ambiente virtual ede 
acesso irrestrito e destinado a conversas informais. 
2. 0 trancamento do inquerito policial em sede de recurso em habeas 
corpus emedida excepcional, somente admitida quando constatada, 
prima facie, a atipicidade da conduta ou a negativa de autoria. 
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"HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUERITO POLICIAL. 
FALTA DE JUSTA CAUSA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. 
VIA INADEQUADA. 
1. 0 trancamento de inquerito policial por ausencia de justa causa em 
sede de habeas corpus, somente sera possivel quando se constatar de 
pronto, sem um exame detalhado da prova, por exemplo, a 
inexistencia de indicios de autoria, a atipicidade da conduta, bem 
como a existencia de alguma causa extintiva da punibilidade. 
2. Ordem denegada:" 

Com efeito, os docurnentos colacionados pelos impetrantes indicam 

que a conduta por eles praticada - objeto de investigacao do inquerito policial ja citado - encontra

se amparada pela Constituicao Federal e por legislacao especifica. 

A Lei 3.179/03 (fls. 273/317), que dispoe sobre as diretrizes 

orcamentarias do Govemo do Distrito Federal para 0 exercicio financeiro de 2004, nao limita a 

programacao das despesas constantes da Lei Orcamentaria Anual, especialmente pelo 0 que ressai 

de seu artigo 2°, § 2°, referente as prioridades e metas da Administracao Publica do Distrito Federal, 

in verbis: 

"Art. Z"- A programaciio da despesa constante da Lei Orcamentaria
 
Anual para 0 exercicio de 2004 devera ser compativei com 0 Plano
 
Plurianual para 0 periodo de 2004-2007 e conter as prioridades e
 
metas estabelecidas no Anexo de Metas e Prioridades para 2004
 
(constantes as fls. 279/281 dos autos).
 

(...)
 
§ Z" - As prioridades e as metas identificadas no anexo referido no
 
caput teriio precedencia na alocaciio de recursos na Lei
 
Orcamentaria Anual para 0 exercicio de 2004, ndo se constituindo,
 
todavia, em limite a programaciio das despesas. " (grifado)
 

Nesse tocante, em analise ao Manual de Elaboracao e Apresentacao 

de Emendas ao Projeto de Lei Orcamentaria para 2004 (fls. 116/118), onde se encontra a 

regulamentacao da apresentacao das mencionadas emendas, nao se vislumbra qualquer vedacao .a 

3 Processo RHC 18116/SP. RECURSO ORDINARIa EM HABEAS CORPUS 2005/0120859-5 Relator (a) Ministro HELIO
 
QUAGLIA BARBOSA (1127) Orgao Julgador T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento: 16/02/2006 Data da Publicacao/Fonte
 
DJ: 06.03.2006 p. 443.
 
4 Processo HC 22386/SP;HABEAS CORPUS 2002/0058078-0 Relator(a) MIN. PAULO GALLOTTI (1115) Orgao Julgador T6 

SEXTA TURMA Data do Julgamento 07/04/2005 Data da Publicacao/Fonte OJ 20.03.2006 p. 354.
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apresentacao de alteracoes com 0 tim de se promover apoio a eventos religiosos. Consta, apenas, 

uma ressalva quanta anecessidade de harmonia das emendas com a Lei de Diretrizes Orcamentarias 

e 0 Plano Plurianual. 

Consoante se ve, permitiu-se aos deputados distritais a propositura de 

emendas que visassem aalteracao das despesas preestabe1ecidas, caso surgissem ap6s a elaboracao 

do Projeto de Lei Orcamentaria Anual para 2004 - PLOA, 0 que demonstra, outrossim, a legalidade 

de seus atos. 

Ademais, essa prerrogativa que fora concedida aos deputados 

distritais, no sentido de lhes ser permitido oferecer emendas com 0 tim de alterar 0 PLOA - Projeto 

de Lei Orcamentaria Anual, encontra-se em perfeita consonancia com 0 que preconiza 0 Regimento 

Interno da Camara Legislativa, em sua Subsecao III, que trata dos Projetos de Lei Orcamentaria, 

senao vejamos: 

"Art. 220 - Apos a publicacdo do parecer preliminar, as emendas aos 
projetos de lei de que trata esta subseciio seriio apresentadas 
exclusivamente a Comissao de Economia, Orcamento e Financas, 
respeitado 0 prazo minimo de dez dias. 
§ 10 Caberti ao Colegio de Lideres definir, anualmente, 0 numero e 0 

valor maximos de emendas a serem apresentadas, por parlamentar, a 
despesa dos projetos de lei do plano plurianual e do orcamento anual. 
§ 20 As emendas seriio protocoladas e numeradas de acordo com a 
ordem de apresentacdo. 
§ 30 Cabe aComissao de Economia, Orcamento e Financas elaborar, 
em conjunto com 0 orgiio de informatica da Camara Legislativa, 
quando for 0 caso, os manuais de elaboraciio e apresentaciio de 
emendas aos projetos de que trata esta subseciio, publica-los no 
Diario da Camara Legislativa e distribui-los em avulsos a cada 
parlamentar. 
§ 40 A Comissao de Economia, Orcamento e Financas e 0 orgiio de 
informatica da Camara Legislativa ofereceriio orientaciio tecnica e 
esclareceriio duvidas a respeito do correto procedimento de 
elaboracdo e apresentacdo de emendas. 
§ 50 As emendas coletivas apresentadas pela Mesa Diretora, por 
Comissao, por partido ou bloco parlamentar devem ser subscritas 
pela maioria dos respectivos membros. 
§ 60 Ate 0 encerramento do prazo para apresentaciio de emendas, a 
Comissao de Economia, Orcamento e Financas poderd realizar 
audiencias publicas com autoridades de outros Poderes ou com 
entidades representativas da sociedade que possam contribuir para 0 

debate e 0 aprimoramento do projeto de lei. 

Gabinete Desembargador Flavio Rostirola 
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§ 70 Dois dias apos 0 encerramento do prazo para apresentacdo de 
emendas, a Comissiio de Economia, Orcamento e Financas emitird 
relatorio de emendas a ser publicado no Diario da Camara 
Legislativa ou, quando for 0 caso, distribuira capias das emendas em 
avulsos a cada gabinete parlamentar. 
§ 80 A apreciacdo das emendas aos projetos de lei de que trata esta 
subseciio, sem prejuizo da legislacdo em vigor e do que sobre 0 

assunto venha dispor a Comissiio de Economia, Orcamento e 
Financas, obedecerd ao seguinte: 
I - a rejeiciio e a aglutinaciio de emendas e 0 oferecimento de 
subemendas seriio justificados pelos Relatores parciais e gerais a que 
se refere 0 art. 221, sob pena de a decisiio ser considerada nula pela 
Comissiio de Economia, Orcamento e Financas ou pelo Plenario; 
II - as emendas seriio agrupadas para votadio, conforme tenham 
parecerfavordvel ou contrario do Relator, ressalvados os destaques. 

De mais a mais, 0 artigo 19, inciso I, da Carta da Republica, bern 

como 0 artigo 18, inciso I, da Lei Organica do DF, veda ao Distrito Federal 0 estabelecimento de 

cultos religiosos ou igrejas, bern como a sua subvencao, 0 embaraco de seu funcionamento ou a 

manutencao, com eles ou seus representantes, de relacoes de dependencia ou alianca, ressalvando

se, na forma da lei, a colaboracao de interesse publico. 

No presente caso, conforme bern ressaltado pela douta Procuradoria 

de Justica, em seu parecer de fIs. 330/332, as emendas orcamentarias propostas pelos deputados 

visaram a contemplar diversas correntes religiosas, de acordo com as programacoes constantes do 

calendario oficial de eventos do Distrito Federal, conforme restou iIustrado pelos documentos 

juntados aos autos. 

Ademais, importante asseverar que incumbe ao Poder Executivo a 

responsabilizacao acerca da ma-utilizacao dos recursos publicos para a finaIidade a que foi 

destinada, consoante restou destacado na r. manifestacao da douta Procuradoria de Justica, as fIs. 

330/332: 

"A par de possivel analise de malferimento do principio da 
moralidade administrativa no que concerne ainstituiciio de doaciies, 
o que ndo eobjeto das investigaciies (fls. 158/164), forcoso convir que 
razdo assiste a Sua Excelencia. Des. Relator, pois proposta 
parlamentar e submetida ao controle interno da casa que integre, 
sendo que os paciente, em verdade, ndo tem, formalmente, a ultima 
palavra na execuciio de despesas. Dai resultado que a fiscalizaciio 
possivel diz respeito a execudio das doacoes." (grifado - jls. 
330/332). 
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Ora, partindo-se desse pressuposto e, analisando-se detidamente os 

documentos que foram juntados aos autos, nao hi como se investigar os deputados, ora impetrantes, 

no que conceme acorreta aplicacao dos recursos orcamentarios mencionados. 

Nesse ponto, ressalto que, remanescendo duvidas acerca da efetiva 

utilizacao dos recursos publicos para a finalidade a que fora destinada inicialmente, cabe investigar, 

outrossim, a regularidade das condutas inerentes aos verdadeiros responsaveis pelos atos de gestae 

administrativa e de ordenacao de despesas, isto e, os integrantes do Poder Executivo, em 

consonancia com 0 que fora preconizado no artigo 100, da Lei Organica do Distrito Federal, adiante 

trazido aos autos: 

"Art. 100 - Compete privativamente ao Governador do Distrito 
Federal: 
(..) 
XVII - prestar anualmente a Cdmara Legislativa, no prazo de 
sessenta dias apos a abertura da seSSQO legislativa, as contas 
referentes ao exercicio anterior. " (grifado) 

Vale lembrar que a tarefa inerente aos deputados, na funcao de 

representantes do povo, e a de legislar, com 0 fim de atender a populacao, consoante previsao 

Constitucional. 

Assim, 0 dever que se lhes incumbe e inicial, tendo em vista que, 

apos 0 oferecimento das emendas e, portanto, da atividade legislativa, seus atos devem ser 

submetidos ao controle intemo da Casa, para aprovacao ou nao de suas propostas. 

Por tudo 0 que fora trazido aos autos, verifico que os atos praticados 

pelos deputados distritais, ora impetrantes, encontram respaldo legal, razao pela qual nao vislumbro 

justa causa para a continuacao das investigacoes que se encontram em curso. 

Sendo essas as razoes pelas quais CONCEDO a ordem e determino 0 

trancamento do inquerito policial n'' 04110? - Corregedoria de Policia do Distrito Federal, haja vista 

a patente atipicidade da conduta imputada aos impetrantes. 

Ii omeu voto. 

o Senhor Desembargador NATANAEL CAETANO - Vogal: 
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Acompanho integralmente 0 voto do eminente Relator porque euma 

prerrogativa do parlamentar oferecer emendas, e quem assim age nao esta cometendo nenhuma 

ilegalidade, nem ha justa causa para a instauracao de inquerito policial para a apuracao de alguma 

irregularidade que se contenha nesse dever de oferecer emendas que e da propria funcao do 

parlamentar . 

Acompanho 0 eminente Relator 

o Senhor Desembargador JOAO MARIOSI - Vogal: 

Com 0 Relator. 

o Senhor Desembargador EDUARDO DE MORAES OLIVEIRA - Vogal: 

Com 0 Relator 

o Senhor Desembargador ROMAO C. DE OLIVEIRA - Vogal: 

Senhor Presidente, da minha parte ha divergencia apenas de redacao. 

E que concedo a ordem tao-somente para trancar 0 inquerito em relacao aos impetrantes. 0 

Delegado podera continuar com 0 inquerito, apurando outros fatos em relacao a outras pessoas. 

o Senhor Desembargador EDSON ALFREDO SMANIOTTO - Vogal: 

Com 0 Relator. 

o Senhor Desembargador MARIO MACHADO - Vogal: 

Com 0 Relator. 
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o Senhor Desembargador LECIR MANOEL DA LUZ- Vogal: 

Com 0 Relator. 

o Senhor Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA - Vogal: 

Com 0 Relator. 

A Senhora Desembargadora CARMELITA BRASIL - Vogal: 

Com 0 Relator. 

o Senhor Desembargador MARIO MACHADO - Vogal: 

Senhor Presidente, quando foi proc1amado 0 resultado das questoes 

preliminares, parece-me que ficou consignado que, por unanimidade, rejeitou-se a preliminar de 

inadmissibilidade do habeas corpus, e, ao que parece, 0 Desembargador Edson Alfredo Smaniotto 

levantou essa preliminar. Entao, seria por maioria. 

o Senhor Desembargador EDSON ALFREDO SMANIOTTO - Vogal: 

Nao tenho nenhuma dificuldade, Desembargador Mario Machado, e 

agradeco a V. Ex.", Havia percebido a proclamacao do resultado, mantive 0 silencio e, para 

simplificar, Senhor Presidente, como fiquei com voto isolado diante desse emerito Colegiado, 

reformulo meu pensamento e acompanho 0 Conselho. 

DECISAo 

Gabinete Desembargador Flavio Rostirola 36 
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CONHECEU-SE DA IMPETRACAO POR UNANIMIDADE. 

AFASTOU-SE, POR MAIORIA, A PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DO 

CONSELHO PARA DECIDIR ACERCA DA MATERIA. NO MERITO, CONCEDEU-SE A 

ORDEM NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR. VENCIDO, EM PARTE, 

o EMINENTE DESEMBARGADOR ROMAO C. OLIVEIRA. 
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Orgao : Segunda Turma Criminal 
Classe : HBC - Habeas Corpus 
N°. Processo : 2005.00.2.007789-7 
Impetrantes : ARLETE AVELAR SAMPAIO, LEONARDO MOREIRA 

PRUDENTE, RUBENS CESAR BRUNELLI JUNIOR e 
WIGBERTO FERREIRA TARTUCE 

Pacientes : ARLETE AVELAR SAMPAIO, LEONARDO MOREIRA 
PRUDENTE, RUBENS CESAR BRUNELLI JUNIOR e 
WIGBERTO FERREIRA TARTUCE 

Relator Des. : JOSE DIVINO DE OLIVEIRA 

EMENTA 

HABEAS CORPUS. REQUISIQAO DE INQUERITO 
POLICIAL POR PROMOTOR DE JUSTIQA. DEPUTADOS 
DISTRITAIS. APRESENTAQAO DE EMENDAS 
ORQAMENTARIAS. PRERROGATIVA DE FORO. 
COMPETENCIA. CONSELHO ESPECIAL. 
I - Diante da inconqruencla do ordenamento jurldico, que 
estabelece a cornpetencia do Tribunal apenas em razao da 
autoridade coatora, desconsiderando a prerrogativa do 
cargo ou tuncao, deve ser submetida ao egn3gio Conselho 
Especial a questao relativa a cornpetencla para decidir 
habeas corpus, quando figurar como paciente autoridade 
que nele tenha prerrogativa de func;ao. 
II Julqamento sobrestado para aguardar 0 
pronunciamento do egregio Conselho Especial. Mantida a 
Iiminar. Unanime. 

ACORDAO 

Acordam os Desembargadores da Segunda 
Turma Criminal do Tribunal de Justica do Distrito Federal e dos Territories, 
JOSE DIVINO DE OLIVEIRA - Relator, GETULIO PINHEIRO e SERGIO 
ROCHA - Vogais, sob a presidencia do Desembargador ROMAO C. DE 
OLIVEIRA, em SOBRESTAR 0 JULGAMENTO PARA QUE 0 TEMA 
CONSTITUCIONAL SEJA SUBMETIDO AO EG. CONSELHO ESPECIAL. 
UNANIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigraficas. 

Brasilia-DF, 06 de outubro de 2005. 

Desembargador ROMAO C. DE OLIVEIRA 
Presidente 

Desembargador JOSE DIVINO DE OLIVEIRA 
Relator 
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RELATORlO 

ARLETE AVELAR SAMPAIO, LEONARDO MOREIRA 

PRUDENTE, RUBENS CESAR BRUNELLI JUNIOR e WIGBERTO FERREIRA 

TARTUCE, titulares de mandato de Deputado Distrital, impetraram habeas 

corpus, com pedido de Iiminar, objetivando trancar 0 inquerlto policial n° 41/2005, 

instaurado pela Corregedoria de PoHcia Civil do Distrito Federal, por requlsicao da 

1!a Promotoria de Justicade Defesa do Patrim6nio Publico e Social. 

Em alentada petlcao, deduzida em causa propria, os 

ilustres impetrantes sustentam, em sintese, que nos estritos limites da fun9ao 

legislativa e com observancla dos ditames legais, apresentaram emendas 

orcamentartas "destinadas a eventos, sendo vanes deles compreendidos no 

calendarlo cultural ou de eventos religiosos do Distrito Federal". 

Com fundamento em notlcla veiculada no "Correio 

Braziliense", a mencionada Promotoria instaurou Procedimento de lnvestlqacao 

Preliminar, no qual sustenta que a tormulacao de tais emendas configuraria, em 

tese, ato de improbidade administrativa. 

Salientam que os parlamentares nao sao ordenadores 

de despesas, nao podendo, por isso, ser responsabilizados por eventual 

rnalversacao das dotacoes orcarnentartas disponibilizadas, pois a execucao da Lei 

Orcarnentarta compete ao Poder Executivo. 

Concluem nao haver tipicidade penal na conduta 

parlamentar. 

Asseveram que por conta da persecucao penal estao 

sofrendo constrangimento ilegal de toda ordem. Pedem a concessao de liminar a 

fim de suspender 0 curso do referido inquerito, ate julgamento da lmpetracao, 

quando se espera a concessao de ordem judicial para tranca-lo, 

A Iiminar foi deferida. Dispensei lntormacoes da 

apontada autoridade coatora. 

A Procuradoria de Justica opinou pela concessao da 

ordem. 
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Sao os fatos relevantes da lmpetracao, 

VOTOS 

o Senhor Desembargador JOSE DIVINO DE OLIVEIRA - Relator 

POl' ocasiao do exame da liminal', consignei: 

Como visto, 0 ato impugnado e atribuldo a membro do 

Ministerlo Publico, cujas fun~6es sao exercidas perante 6rgao ludlclarlo de 

primeira instancia da Justlca do Distrito Federal. Nessa hip6tese, a cornpetencla 

para julgar 0 presente habeas corpus e fixada em razao das autoridades sujeitas 

a sua jurisdi~ao e nao em decorrencla das prerrogativas dos pacientes, sendo 

certo que a cornpetencla e da Justlca do Distrito Federal, POI' uma das Turmas 

Criminais. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: 

"HABEAS CORPUS.COMPETENCIA. PACIENTE 
INTEGRANTE DO PODER LEGISLATlVO LOCAL, NA 
CONDI9Ao DE PARLAMENTAR. AUTORIDADE 
COATORA. CORREGEDOR-GERAL DA POL/CIA 
CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. INCOMPETENCIA DO 
EGREGIO CONSELHO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE 
JUSTl9A DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS 
PARA 0 EXAME DO WRIT. 
Acolhe-se preliminar de incompetenci« do Egf(3gio 
Conselho Especial desta Corte para processar e julgar 
habeas corpus_impetrado em favor de paciente, 
integrante do poder legislativo local, na condifao de 
parlamentar, contra ato de Corregedor-Geral da Polfcia 
Civil, porquanto, nos termos da Organizafao Judicien« 
do Distrito Federal, tal competencie se fixa em razao da 
pessoa da autoridade coatora, que in casu, esta sujeita 
a jurisdifao de primeiro grau e, neo, em rezeo da 
pessoa do peciente, nao se podendo estender ao caso, 
por analogia, disposifOes constitucionais relativas as 
competencies dos Eg. Supremo Tribunal Federal e 
Superior Tribunal Justice, tendo em vista 0 cerate: 
taxativo de suas disposifoes, bem como a eusencis de 
lacuna a ser integrada. 1" 

I HABEASCORPUS 19980020004246HBC OF Registro do Ac6rd3o Numero: 113605; Datade Julgarnento: 01/12/1998; Orgiio Julgador: Conselho 

Especial; Relator; VASQUEZ CRUXEN; Publicacao no DJU;4/08/1999 Pag.: 19 
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"RECURSO EM SENT/DO ESTRITo. CRIME CONTRA 
A ORDEM TRIBUTARIA. HABEAS CORPUS. 
TRANCAMENTO DA A9AO PENAL. INSTAURA9AO 
DE INQUERITO POLICIAL POR REQUISI9AO DO 
MINISTERIO PUBLICO. AUTORIDADE COATORA. 
COMPETENCIA DO TJDFT. 
- Se a autoridade policial nao pode negar-se a instaurar 
o inquemo poucte! requisitado pelo mmlsteno publico, 
indubitavel que a autoridade coatora nao sera 0 
delegado de poucie, mas sim 0 representante 
ministerial, competindo ao tribunal de iueuce, e nao ao 
magistrado de 1Q grau, os julgamentos de atos 
praticados por membros do MPDFT. 
- Ha de se reconhecer, portanto, a incompetencie 
absoluta do juizo monocrstico que concede ordem de 
habeas corpus para trancar inquetito instaurado por 
requisi9ao de membro do Ministerio Publico, anulando
se a aectseo?" 

"HABEAS CORPUS. COA9AO PRAT/CADA POR 
PROMOTOR DE JUST/9A DO DISTRITO FEDERAL. 
COMPETENCIA. CRIME CONTRA A ORDEM 
TRIBUTARIA. APROVEITAMENTO DE CREDITO 
EXTEMPORANEO ORIUNDO DE DIFEREN9A DE 
ALfQUOTAS DE ICMS. PARCELAMENTO DO 
DEBITO. TRANCAMENTO DO INQUERITO POLICIAL. 
1. Compete ao Tribunal de Justi9a do Distrito Federal e 
dos Territ6rios processar e julgar, originariamente, 
habeas corpus em que a coeceo e imputada a membro 
do Ministerio Publico do Distrito Federal e dos 
Territ6rios. 
2. Tranca-se 0 tnauerno policial instaurado para apurar 
a ocorrencia de crime de sonega9ao fiscal se 0 
indiciedo, mediante compenseceo do debito ttioutsno 
com creanos oriundos de precat6rios, celebrou acordo 
com 0 fisco para parcelamento da divida e nao ha 
sequer indicios de dolo no aproveitamento de creoita 
extemporsneo de ICMS.3" 

2 RECURSOEM SENTIDOESTRITO19990110756776RSE DF;Registrodo AcordaoNumero: 132462;Data de Julgamento: 

21/09/2000;Orgao Julgador:2"Turma Criminal;Relator: APARECIDA FERNANDES; Publicacaono DJU: 13/12/2000 Pag.: 40 

3 HABEASCORPUS20010020006888HBC DF; Registro do AcordaoNumero: 140430;Data de Julgamento:07/0612001; Orgiio 

Julgador:2"Turma Criminal;Relator:GETULlOPINHEIRO; Publicacaono DJU:22/08/200I Pag.:81 
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Por tais razoes, conheco da lrnpetracao, 

Em julzo de cognictao sumarta, observa-se a presence 

dos requisitos legais para concessao da tutela de urqencla, Com efeito, sabe-se' 

que em prol do independente e autOnomo exerclcio da functao legislativa a 

Consntuicao Federal outorgou prerrogativas aos parlamentares, sendo aq4i 

despiciendo enumera-I¥. Por outro lado, a Carta Magna instituiu lnstrumentcs 

jurldlcos de controle das leis em sentido amplo, cerno, v.g. 0 veto do Chefe dq: 

Poder Executivo alei ordinari$l, actao direta de inconstitucionalidade etc. 

No caso em apreco, instaurou-se inquerito policial para 

apurar suposto cometimento de ato de improbidade administrativa praticado por 

deputados distritais, no exerciclo da tuncao legislativa - apresentacao de 

emendas orcarnentarlas, 

Segundo cota ministerial lancada no Procedimento de 

lnvestlqacao Preliminar, cuja c6pia instrui a pencao, "Dessa forma, cabe-nos 

investigar em cada caso se a Iibera~ao das dota~oes oreamento se deu na 

forma da lei, observando, sobretudo, se 0 interesse publico estava presente 

no evento religioso custeado pelo Estado, bem como se 0 dinheiro foi usado 

para 0 fim a que se destina e houve a efetiva presta~ao de contas. 

Logo, percebe-se que a investiga~ao de se voltCli" 

para a 'ponta da cadeia' la onde 0 dinheiro e realmente utilizado ou desviado 

para outros fins.~' 

Dar pode-se inferir que a conduta dos impetrantes /3 
atlplca; Nao obstante tal constatacao, e fato not6rio que os impetrantes estao na 

iminencia de ser indiciados no lnquerlto policial. Intui-se, pois, 0 periculum in 

mora. 

Nao vejo motivo para a.lterar 0 meu convencimento 

sobre 0 merlto da impetracao. 

Conforme acentuado no douto parecer minlsterlak cujos 

fundamentos, com a devida llcenca de seu i1ustre autor, subscrevo e adoto como 

parte integrante de meu voto: 

"A par de possivel analise de malferimento do 
principio da moralidade administrativa no qu, 

5 
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concerne a institui~ao de doa~oes, 0 que nao e 
objeto das investiga~oes (fls. 158/164), for~o convir 
que razao assiste a Sua Excelencia Des. Relator, 
pois proposta parlamentar e submetida ao control, 
interne da casa que integre, sendo que o§ 
pacientes, em .verdade, nao tem, formalmente, ~a 
ultima palavra na execu~ao de despesas, Daj 
resultando que a fiscaliza~ao possivel diz respeitoii 
execu~ao das doa~oe&:i 

Por outro lado, nao se pode dizer que se esteja a 
subvencionar cultos religiosos, 0 que vulneraria 0 

art. 19, I, da Constitui~ao Federal, mas, isto, sim, 
incrementando 0 ealendarlo cultural da Capital da 
Republica. Alias, dos documentos acostados aos 
autos colhe-se que diversas correntes religiosas 
foram contempladas..." 

Ante 0 exposto, e atento ao douto parecer ministerial, 

concedo a ordem para trancar 0 inquerlto policial n° 41/2005. 

Todavia, conforme observou 0 i1ustre Des. GETULIO 

PINHEIRO, de acordo com 0 art. 8Q, I, 'b', do Regimento Interno deste egregio 

Tribunal, compete ao Conselho Especial processar e julgar originariamente os 

deputados distritais por crimes comuns, cabendo tarnbem ao mencionado 6rgao 

julgar os habeas corpus quando 0 constrangimento i1egal provier de pessoa 

apontada como coatora, constante da aHnea 'c' da citada norma. Ao contrarlo da 

constituicao Federal, que estabelece 0 foro por prerrogativa de tuncao, atern da 

qualidade da autoridade coatora, no Distrito Federal e apenas pela quahncacao da 

autoridade coatora, desconsiderando a prerrogativa do cargo ou funcao, 

Diante dessa lnconqruencia, a questao relativa a 
cornpetencla para decidir habeas corpus, quando figurar como paciente 

autoridade que tenha foro especial por prerrogativa de tuncao, deve ser submetida 

ao colendo Conselho Especial. 

Em face do exposto, 0 julgamento desta lrnpetracao 

deve ser sobrestado para que 0 tema constitucional seja submetido ao egregio 

Conselho Especial, mantidaa liminarja concedida. 

Ecomo voto, Senhor Presidente. 

6 
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o Senhor Desembargador GETULIO PINHEIRO - Vogal 

Senhor Presidente, situacao curiosa vigora no Distrito Federal 

diante do que dispoe 0 art. 8°, I, "d", do nosso Regimento Interno, em que esta atribuida 

competencia ao Conselho Especial para julgar habeas corpus somente em razao da pessoa 

apontada como coatora, constante da alinea "c" desse dispositivo legal. A Constituicao 

Federal, como bern lembrou 0 eminente Relator, dispoe de forma diferente. Ao Supremo 

Tribunal Federal compete julgar os habeas corpus nao so em razao da autoridade coatora, 

mas tambem do proprio paciente (art. 102, I, d). No Distrito Federal deveria vigorar esse 

mesmo sistema com as autoridades que exercem funcoes semelhantes no plano federal. 

o eminente Relator, por exemplo, considerou atipica a 

conduta dos pacientes, que sao deputados distritais. 0 orgao, a sede propria, para se 

proc1amar a atipicidade absoluta de conduta atribuida a parlamentar da Camara Legislativa 

eo Conselho Especial, a quem compete julga-los originariamente nas acoes penais. 

Acredito haver equivoco de nossa parte na redacao desse 

dispositivo do Regimento Interno. 0 mesmo sucedeu com 0 legislador ao dispor no art. 8°, 

inciso I, alinea d, da Lei n" 8.185, de 14 de maio de 1991, a competencia originaria do 

tribunal para processar e julgar os habeas corpus quando 0 constrangimento provier das 

autoridades enumeradas na alinea c, mas nao como pacientes. 

o Senhor Desembargador JOSE DIVINO DE OLIVEIRA - Relator 

V. Ex.8 me permite? 

Parece-me que 0 Regimento e fiel it Lei de Organizacao 

Judiciaria, 

o Senhor Desembargador GETULIO PINHEIRO - Vogal 
Exatamente. A Lei de Organizacao Judiciaria estaria, nesse 

aspecto, a infringir a Constituicao Federal. 

Estariamos a trancar inquerito policial em que deputado 

distrital figura como indiciado quando 0 orgao competente para tanto deve ser 0 Conselho 

Especial. 

Diante do exposto, Senhor Presidente, sugiro a suspensao do 

julgamento deste habeas corpus, a fun de que a materia seja afetada ao Conselho Especial, 

7 
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para que proclame eventual descompasso entre a nossa Lei de Organizacao Judiciaria, 0 

Regimento Intemo e a Constituicao Federal no tocante a competencia, para decidir a 

respeito de habeas corpus em que paciente nele tenha foro por prerrogativa de funcao. 

o Senhor Desembargador JOSE DIVINO DE OLIVEIRA - Relator 

Senhor Presidente, ouvi com a devida atencao a sempre exata 

e oportuna observacao do eminente Desembargador Getulio Pinheiro e confesso que, 

quando estava lavrando 0 meu voto, fiquei tambem perplexo com essa incongruencia do 

ordenamento juridico que rege a competencia do Tribunal em relacao aos casos em 

comento e a Carta Magna, porque, como ja dito, 0 foro 6 por prerrogativa da funcao do 

paciente alem da qualidade da autoridade coatora. No Distrito Federal, no caso, causa essa 

perplexidade porque, ao contrario da Carta Magna, 6 pela qualificacao da autoridade 

coatora e nao pela prerrogativa do cargo ou funcao do paciente 

Senhor Presidente, acato e subscrevo as doutas ponderacoes 

do eminente Desembargador Getulio Pinheiro para tambem submeter ao egregio Conselho 

Especial essa questao. 

Mantida a liminar. 

o Senhor Desembargador SERGIO ROCHA - Vogal 

Acompanho a egregia Turma. 

DECISAO 

Julgamento sobrestado para que 0 tema constitucional seja 

submetido ao Eg. Conselho Especial. Unanime, 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL Proc.:14377/05 

GABINETE Do CONSELHEIRO RENATO RAINHA 
Rubrica 

Processo: nO 14.377/2005 (b). 

Origem: Ministerio Publico de Contas do Distrito Federal- MPC/DF. 

Assunto: Representa~ao. 

Ementa: · Representa~ao nO OS/2005 - CF acerca da utiliza~ao de 
Convenios pelo Distrito Federal para a llberacao de recursos 
destinados ao custeio de festas religiosas. 

· 28 Inspetoria de Controle Externo manifesta-se no sentido de 
que 0 Tribunal determine it Secretaria de Estado de Cultura do 
DF que instaure tomada de contas especial para apurar 
irregularidades na execucae dos convenios e 0 arquivamento 
dos presentes autos (fls. 108/110). 

· Diretor da Divisao de Acompanhamento daquela Inspetoria 
sugere 0 arquivamento dos autos, sem prejuizo de futuras 
averigua~oes (fl. 111). 

· Ministerio Publico de Contas do Distrito Federal pugna por: a) 
lnstauracao de tomada de contas especial; b) autuacao de 
processos especificos para acompanhar a execucao dos 
convsnlos envolvendo manlfestacoes religiosas; c) ado~ao de 
medida cautelar para que 0 Chefe do Executivo local se 
abstenha de celebrar convsnlos do tipo; d) expedlcao de alerta 
acerca das prestacoes de contas, e e) clentlflcacao da CLDF e 
do Chefe do Poder Executivo local a respeito da ausencla de lei 
regulamentando a materia (fls. 114/126). 
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. Conhecimento do resultado da fiscaliza~ao efetuada pela 28 

ICE. Determlnacao de lnstauracao tomada de contas especial 
para apurar irregularidades em rela~ao aos convenlos 
celebrados em 2004. Autua~ao de processos especificos para 
fiscalizar a execucao dos convenlos firmados em 2005, 2006 e 
2007. Ado~ao de medida cautelar. Ciencia aos Chefes dos 
Poderes Executivo e Legislativo quanto a necessidade de 
regulamentar a transfsrencla de recursos financeiros a 
entidades religiosas. Devolu~ao dos autos a Inspetoria para os 
devidos fins. 

RELATORIO 

Cuidam da Representacao nO 05/2005, de autoria da ilustre 
Procuradora-Geral em exercicio, O~ Claudia Fernanda de Oliveira Pereira, versando 
sobre denunctas de irregularidades em relacao aos Convenlos firmados pela 
Secretaria de Estado de Cultura do OF, visando ao repasse de recursos financeiros 
destinados ao custelo de eventos de cunho religioso no exercicio de 2004. 

Em face de denunclas de irregularidades na execucao desses 
ajustes, a 28 Inspetoria de Controle Externo realizou lnspecao naquela Pasta com 
vistas a apuracao dos fatos. Do resultado dos trabalhos de flscalizacao efetuados, 
destaco os seguintes excertos: 

"9. De posse da rela9ao de convenios destinados 
a atender eventos religiosos no exercicio de 2004, 
emitida pela Secretaria de Estado de Cultura, 
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requisitou-se, por amostragenr, OS processos 
150.000.945/2002, 150.000.259/2004, 
150.001.098/2004, 150.001.789/2004 e 
150.002.116/2004 para analise. Registra-se que os 
recursos repassados por conta dos convenios 
totalizam R$ 1.765.800,00 e a nossa analise 
abrangeu R$ 1.008.000,00, correspondente a 57,08%. 
Elaboramos, a partir de nossa analise, 0 

demonstrativo de f. 39, onde se encontram 
registradas as principais caracteristicas dos 
convenl.os . 

10. Da analise preliminar nos convenios 
constantes do ultimo demonstrativo, constatamos 
indicios de irregularidades nas presta90es de 
contas apresentadas, tais como: notas fiscais com 
data de emissao fora do prazo e sem data de 
emissao, confor.me quadro de fl. 106. 

11. Em face dos indicios constatados acima, 
ampliamos nossa amostragem e veri fi camos, confor.me 
relatorios emitidos pela Comissao Per.manente de 
Presta9ao de Contas da Secretaria de Estado de 
Cultura, confor.me quadro de fls. 107, que ocorreram 
as falhas indicadas tambem em diversas outras 
presta90es de contas. Assim, faz-se necessario 
apresentar.mos sugestao abrangendo todos os 
convenios fir.mados para atender despesas relativas 
a eventos religiosos, a partir do exercicio de 
2004. 

12. Dessa for.ma, considerando a legisla9ao 
aplicavel a espeai.e e os indicios de 
irregularidades constatados, que podem representar 
prejuizo ao erario e/ou realiza9ao de despesas sem 
fidedigna comprova9ao, entendemos necessario que 
este Tribunal, nos ter.mos do artigo 1°, §§ 5° e 7° 
da Resolu9ao n° 102, de 15 de julho de 1998 e art. 
9°, §§ 1° e 2° da Lei Complementar n° 01/94, 

Demonstrativo da amostragem afl. 39 1 
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determine a Secretaria de Estado de Gestao 
Administrativa que instaure TCE em autos apartados, 
por ajuste, com objetivo de apontar os responsaveis 
e apurar 0 prejuizo a ser ressarcido ao ertirio , 
referentes aos Convenios firmados para atender 
despesas relativas a eventos religiosos, a partir 
do exercicio de 2004.~ 

Em face dessas conslderacoes, a Unidade Tecnlca sugere ao 
Tribunal: 

"I.	 tomar conhecimento da Inspec;ao levada a 
efeito na Secretaria de Estado de Cultura; 

II.	 determinar a Secretaria de Gestao 
Administrativa, nos termos do artigo 1 0, §§ 

5° e 7° da Reeol.uciio TCDF n° 102/98 e art. 
9°, §§ 1° e 2° da Lei Complementar n° 01/94, 
que instaure tomadas de contas especiais, em 
autos apartados por ajuste, com objetivo de 
apontar os responsaveis e apurar 0 prejuizo a 
ser ressarcido ao erario, referentes aos 
convenios firmados para atender despesas 
relativas a eventos religiosos, a partir do 
exercicio de 2004; 

III.	 autorizar, tao-logo cumprido o item anterior, 
o arquivamento dos autos, sem prejuizo de 
futuras averiguac;oes.~ 

Em cota aditiva, divergindo das suqestoes da Unidade Instrutiva, 0 

Diretor de Acompanhamento destaca que: 

"2. na nossa percepoiio , as falhas 
indicadas pela instruc;ao tern natureza meramente 
formal e, em face dessa caracteristica, nao 
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autorizam presumir a ocorrencia da hip6tese 
capitulada no art. 9. 0 da LO/TCDF. 

3.Ademais, a duvida principal erguida na pe9a 
exordial, atinente a inexistencia de plano de 
trabalho, foi devidamente esclarecida mediante 
inspe9ao. Assim, nao vislumbramos motivo para que 
sejam instauradas tomadas de contas especiais, em 
razao da ausencia de elementos concretos que 
pudessem respaldar essa decisao.~ 

Firme nessas assertivas, 0 Oiretor manifesta-se no sentido de que 0 

Tribunal tome conhecimento da mspscao realizada na Secretaria de Estado de 
Cultura do OF e determine 0 arquivamento dos autos, sem prejuizo de futuras 
averiquacoes. 

A digna representante do Ministerio Publico de Contas do Oistrito 
Federal, ap6s tomar conhecimento do resultado da flscalizacao, concorda, em parte, 
com as sugestoes de fl. 110, mas propoe que a flscallzacao dos convenlos se 
estenda aos exercicios de 2005 a 2007, em face das seguintes ocorrencias: 

"16. Pesquisa preliminar efetuada pelo MPC/DF da 
conta de que a entidade Obras de Assistencia e 
Servi90 Social da Arquidiocese de Brasilia - OASSAB 
recebeu R$ 322.500,001 e R$ 382.500,002 

, nos 
exerc~c~os de 2005 e 2006, respectivamente, nao 
constando as demais entidades citadas a fls. 36/37 
como benedi ai.Ari.eu: de novos aportes nos exercicios 
seguintes. 

17. Por isso, a analise deve continuar, no que 

1 Festas Arquidiocesanas/2005. 2005NE00692.
 

2 Eventos culturais e religiosos catolicos/2006.2006NE00554.
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tange a entidade mencionada no paragrafo 
precedente, autuando-se processos especificos por 
exercicio, para verificar a regularidade dos 
pagamentos, em 2005 e em 2006. 

18. Para 2007, em rela9ao aos convenios ]a 

celebrados e em vigor, como 0 ano inicia com novo 
Governo, a proposta e de que seja tambem autuado 
processo proprio, em apartado, comunicando-se ao 
Secretario de Cultura que 0 TCDF ira fiscalizar 
aludidas despesas, propondo, desde ja, que a 
analise das presta90es de contas nao se acomode com 
Notas Fiscais inidoneas, devendo ser comprovada 
integralmente a boa e regular aplica9ao dos 
recursos pUblicos repassados, pena de solidariedade 
na xepoei.oso dos valores indevida e irregularmente 
vertidos para tal finalidade. 

19. Quanto a novos eventos, como convenios ainda 
nao celebrados, 0 MPC/DF propoe, desde ja, em 
atitude de cautela, que 0 TCDF comunique ao 
Executivo que se abstenha de celebrar convenios do 
tipo, ate que a Corte decida sobre tal 
possibilidade, devendo os autos, alusivos ao 
exercicio de 2007, serem instruidos com prioridade. 

20. E que, conquanto os aspectos relacionados 
especificamente com a apresenta9ao de emendas 
parlamentares sejam discricionarios do processo 
legislativo, fato e que 0 artigo 19, I, da 
Constitui9ao Federal (e 0 seu correlato artigo 18, 
I da LODF) veda que 0 estado subvencione ou 
mantenha com cultos ou igrejas ou seus 
representantes rela90es de dependencia e ou 
alian9a, ressalvada, na forma da lei, a colabora9ao 
de interesse pUblico. 

21. Como se sabe, normas de eficacia limitada so 
entram em vigor epoe a edi9ao da lei que lhes 
completa 0 sentido. Ja as de eficacia contida, 
entram em vigor imediatamente, mas podendo ser 
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oontidee, ap6s/ pela lei integrativa. No ceeo , a 
sociedade/ apenas se admite a exce9ao/ na forma da 
lei/ e assim mesmo desde que a col.eboreciio seja de 
interesse pUblico. 

22. Nao ha lei local a respeito/ apenas normas 
esparsas que incluem eventos religiosos em 
calendarios oficiais. Todavia/ a norma e de rigor. 

23. Por que apenas aquelas agremia90es 
religiosas foram beneficiadas? Qual 0 criterio 
existente? Obsequia-se a igualdade e a marel.Ldede, 
atendendo aos fins de interesse ptibl i co , 
notadamente/ religiosos/ eventualmente turisticos/ 
e outros da comunidade? Existe urn limite de valor 
de dinheiro pUblico que deve ser repassado por 
entidade/ por evento/ objetivamente calculado e 
considerado? 

24. Fica facil antever que/ sem a edi9ao de lei 
a respeito/ a celebra9ao de convenios do tipo 
transmuta-se em arbitraria. 

25. Ademais/ veja-se que a regra e a 
impossibilidade/ devendo a ressalva vir disposta em 
lei. Como nao ha lei local/ a simples emenda no 
oz-camenco nao serve para suprir a edi9ao de norma 
juridical que deve merecer amplo debate." 

Dessa forma, 0 i1ustre Parquet prop6e ao Tribunal que: 

"1)	 em rela9ao aos oonvetii.oe celebrados em 2004/ 

tendo em vista os claros indicios de 
i rregularidade/ seja determinada a instaura9ao 
de TCE; 
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2)	 em rela9ao aos exercicios de 2005 e 2006, 
igualmente, sejam autuados processos 
especificos, em rela9ao a entidade Obras de 
Assistencia e Servi90 Social da Arquidiocese de 
Brasilia - OASSAB, para analise da regularidade 
dos valores repassados; 

3)	 em rela9ao ao exerc~c~o de 2007, alem da 
instaura9ao de processo especifico para nele 
ser feito controle semelhante, seja expedida 
medida cautelar para que 0 Chefe do Executivo 
local se abstenha de celebrar convenios do 
tipo, envolvendo manifesta90es religiosas, que 
nao estejam restri tas ao interesse pUblico da 
coletividade ou nao se refiram a datas 
consagradas como feriados, inclusive nacionais, 
os quais, a principio ofendem os artigos 18, I 
e 19 da Lei Organica do DF, ate que 0 TCDF 
decida a respeito; 

4)	 com xel.ecso aos conveiii.oe ja existentes, e em 
vigor no presente exercicio, alerte que a Corte 
nao admitira presta90es de contas despidas das 
for.malidades legais, inclusive notas fiscais 
preenchidas incorretamente, como as denunciadas 
nos autos, devendo ser analisada a fiel 
execu9ao do ajuste e a compatibilidade dos 
pre90S dos bens e servi90s adquiridos com 
esteio em dispendios de dinheiro pUblico para 
tais fins transferidos; e, por fim, 

5)	 tendo em vista, ainda, a ausencia de lei a 
respei to, de ciencia a CLDF e igualmente ao 
Chefe do Poder Executivo local, para a ad09ao 
das providencias cabiveis." 

E0 relat6rio. 
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VOTO 

Compulsando OS autos, verifico que 0 Ministerio Publico de Contas 
concorda com a suqestao da Unidade Instrutiva quanta a necessidade de 
instauracao de tomada de contas especial para apurar irregularidades na execucao 
dos convenlos celebrados em 2004. 

A fiscallzacao levada aefelto pela Unidade Tecnlca aponta fortes 
indicios de irregularidades na execucao desses convenlos, especialmente quanto a 
exlstencia de notas fiscais com datas de emlssao fora do prazo de vigencia. Assim, 
n80 faco oposlcao as sugest6es ofertadas pela lnstrucao, com as quais concorda 0 
Parquet. 

Ademais, observo que, em sua rnanlfestacao, 0 6rg80 ministerial 
busca ampliar 0 escopo da fiscallzacao procedida nestes autos, que se refere 
apenas ao exercicio de 2004, posto que prop6e sejam fiscalizados, tarnbern, os 
convenios celebrados em 2005, 2006 e 2007. 

o Parquet esclarece que a entidade Obras de Asslstencla e Servlco 
Social da Arquidiocese de Brasilia - OASSAB continuou recebendo recursos 
publlcos nos exercicios de 2005 e 2006, nos valores de R$ 322.500,00 e de R$ 
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382.500,00, respectivamente. Dessa forma, entende ser necessano verificar a 
regularidade da apllcacao desses recursos. Tenho, pois, por pertinente a 
fiscalizacao proposta pelo 6rgao ministerial. 

No que concerne aos convenlos ainda em vigor (2007), pense que 0 

Tribunal deve adotar 0 alerta proposto , a fim de que a Secretaria de Estado de 
Cultura atente para as formalidades exigidas por ocaslao da prestacao de contas, 
verificando, com rigor, a regularidade dos documentos apresentados e a 
compatibilidade dos precos com os praticados no mercado. 

Relativamente a adocao de medida cautelar sugerida pelo Mlnlsterio 
Publico de Contas, tarnbern nao faco oposlcao a essa medida. Par se tratar de um 
Estado laico, que nao tem religiao oficial, a adrnlnlstracao publica local deve, 
realmente, se abster de celebrar convenios envolvendo rnanifestacao religiosa que 
nao atenda ao interesse publico, por ofenderem, em principio, as dlsposicoes dos 
arts. 18, I, e 19 da Lei Orqanlca do Distrito Federal. 

Por fim, entendo que Tribunal deve acolher, ainda, a proposta de 
clentlflcacao dos chefes dos Poderes Executivo e Legislativo locais quanta a 
necessidade de regulamentar a transferencla de recursos financeiros a entidades 
religiosas. Por se tratar de norma de eftcacla limitada, as dlsposlcoes, 0 inciso I do 
art. 18 da Lei Orqanica do Distrito Federal, que praticamente tem 0 teor do inciso I 
do art. 19 da Constituicao Federal, deve ser regulamentado, a fim de disciplinar a 
transferencia de recursos publicos e de promover tratamento ison6mico entre os 
diversos cultos religiosos existentes no Distrito Federal, sempre buscando atender 0 

inafastavel interesse publico. 

Diante do exposto, acolhendo na integra as propostas do Ministerio 
Publico de Contas, com adequacoes que taco, VOTO por que 0 egregio Plenario: 

1- tome conhecimento da lnspecao levada a efeito pela 28 ICE na 
Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal; 
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II - determine a Secretaria de Estado de Cultura do DF que 
instaure tomadas de contas especial, em autos especificos por 
ajuste, para apurar a responsabilidade pelas irregularidades 
apontadas nos convenlos firmados para atender despesas 
relativas a eventos religiosos, no exercicio de 2004, conforme 
apreciado na lnstrucao de fls. 108/110; 

111- determine a 28 Inspetoria de Controle Externo que autue 
processos especificos para analise da regularidade dos recursos 
repassados por lntermedlo de convenlos firmados por aquela 
Pasta: 

a)	 em relacao aos exerCICIOS de 2005 e 2006, ao ajuste 
firmado com a entidade Obras de Asslstencla e Service 
Social da Arquidiocese de Brasilia - OASSAB; 

b)	 em relacao ao exerCICIO de 2007, a todos os ajustes 
firmados, inclusive aqueles que ja tenham 0 prazo de 
vigemcia encerrado. 

IV - cautelarmente, determine ao Chefe do Poder Executivo local, 
bem como a todos os dirigentes da adrninlstracao direta e 
indireta local, que se abstenham de celebrar convenios do tipo, 
envolvendo manifestacoes religiosas que nao atendam ao 
interesse publico ou nao se refiram a datas consagradas como 
feriados, inclusive nacionais, os quais, em principio ofendem os 
artigos 18, I e 19 da Lei Orqanica do DF, ate que 0 TCDF 
decida a respeito; 

V - alerte a Secretaria de Estado de Cultura que a Corte nao 
admitlra prestacoes de contas despidas das formalidades 
legais, inclusive notas fiscais preenchidas incorretamente, 
como as denunciadas nestes autos, devendo ser analisada a 
fiel sxecucao do ajuste e a compatibilidade dos precos dos 
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bens e servlcos adquiridos com esteio em dispendlos de 
dinheiro publico para tais fins transferidos; 

VI - em razao da ausencla de lei regulamentando a materia, de 
clencla a Camara Legislativa do Distrito Federal e igualmente 
ao Chefe do Poder Executivo, para a adocao das provldenclas 
cabiveis; 

VII - autorize 0 retorno dos autos a 28 ICE para as providenclas 
pertinentes. 

Sala das Sess6es, em 10 de abril de 2007. 

ANTONIO RENATO ALVES RAINHA 

Conselheiro-Relator 

?? 



2007 para a sustentacao oral requerida, dando ciencia ao interessado. 
PROCESSO N' 5.841/06 (apenso 0 Processo GDF n" 80.019.173/02) -Aposentadoria de 
SOLANGE FOIZER SILVA-SE. - DECISAO N' 1.450/07.- Havendo 0 Conselheiro RO
NALDO COSTA COUTO pedido vista do processo, foi adiado 0 julgamento da materia nele 
constante. 0 Conselheiro RENATO RAINHA apresentou declaracao de voto, nos term os do 
art. 71 do Rl/TCDF. 
PROCESSO N' 32.922/06 (apenso 0 Processo TCDF n" 32.949/06) - Edital de Pregao Preseneial 
n" 12/2006-CBMDF, tendo como objeto 0 fornecimento de pecas genuinas para viaturas daquela 
Corporacao, conforme estabelecido no projeto basico de fls. 48/51. - DECISAO N" 1.471/07.- 0 
Tribunal, parunanimidade, deacordocom 0 voto do Relator, tendoemconta a instrucao, tornou 
conhecimento do Oficio n? 003612006 - DAL, considerando cumprida a diligencia determinada 
pelo item 11da Decisao n° 5864/2006. 
RELATADOS PELO CONSELHEIRO ANTONIO RENATO ALVES RAlNHA 
PROCESSO N° 2.592/82 (anexo 0 Processo GDF n° 30.003.814/81) - Revisao da pensao civil, 
cumulada com integralizacao do beneficio, instituida por JOSE RIBEIRO SOARES-SEPLAG.
DECISAO N° 1.474/07.- 0 Tribunal, par unanimidade, de acordo com 0 voto do Relator, tendo 
em conta a instrucao e 0 parecer doMinisterio Publico, decidiu: a)darprovimento ao recurso nos 
estritos term os da Decisao nO 5.927/2006; b) recomendar a entao Secretaria de Estado de Planeja
menlo e Gestae que: b.l) observe os termos da referida Decisao n° 5.927/2006, que reformou a 
Decisao n" 3.165/2005, ambas proferidas no Processo n° 2.535/2004; b.2) adote as providencias 
necessaries ao exato cumprimento dalei,na forma a seguir indicada: b.2.1) formalize a revisao de 
pensao para integralizar 0 beneficia, com efeitos a partir de 01.0 1.1992, fundamentando 0 ala no 
§ 5° do art. 40 da Constituicao Federal enos artigos 215 e 248 da Lei n° 8. J12/1990, conforme 0 

Processo n° 3.848/1994; b.2.2) anexe: b.2.2.1) comprovante da formal comunicacao ao lNSS, 
dando conta da integralizacao da pensao pelo Distrito Federal, a partir de 01.01.l992; b.2.2.2) 
declaracao de nao-acurnulacao au de acumulacao licita de pensao, tendoem vista 0 dispostono 
art. 225 da Lei n° 8.1 12/1990; c) apos, remeter os autos a esta Corle, para fins de apreciacao da 
legalidade dos atos praticados; d) dar conhecimento do teor desta deliberacao a recorrentc. Irnpe
dido de participar do julgamento deste processo 0 Conselheiro RONALDO COSTA COUTO. 
PROCESSO N° 3.798/88 (anexo 0 Processo GDF n° 30.014.953/88) - Aposentadoria de JOSE 
FABIANO DE FIGUEIREDO-SO. Aos autos juntou-se pedido de reexarne. - DECISAO N° 
1.475/07.- 0 Tribunal, por unanirnidade, de acordo com 0 voto do Relator, tendo em conta a 

'\I'ao, decidiu: a) dar provimento ao Pedido de Reexame interposto pelo Senhor JOSE FABI
,DE FIGUEIREDO; b) recomendar a Secretaria de Estado de Obras que observe os termos 

da Decisao n" 5.92712006, revendo a Decisao n° 3.165/2005, ambas proferidas no Processo n° 
2.535/2004; c) reforrnar a Decisao n" 571/2006, para tornar sem efeito 0 disposto em seu item Ill, 
alinea "c"; d) autorizar 0 retomo dos autos a 4" ICE, paraconcluir a analise da diligencia objeto da 
Decisao n° 571/2006; e) dar conhecimento desta deliberacao a Dr"Teresa Amaro Campelo Beser
ra, representante legal do recorrente. Impedido de participar do julgamento deste processo 0 

Conselheiro RONALDO COSTA COUTO. 
PROCESSO N"2.527/90 (anexo 0 Processo GDF n' 132.000.305/90) - Aposentadoria deAFRA
NIO AMANCIO DA SILVA-SO.Aos autosjuntou-se pedido de reexame. - DECISAO N° 1.476/ 
07.- 0 Tribunal, por unanirnidade, de acordo com 0 voto do Relator, tendo em conta a instrucao, 
decidiu: a) dar provimento ao Pedido de Reexame interposto pelo Senhor AFRANIO AMAN
CIO DA SILVA; b) recomendar a Secretaria de Estado de Obras que observe os termos da Decisao 
n° 5.927/2006, que reformou a Decisao n° 3.16512005, ambas proferidas no Processo n° 2.535/ 
2004; c) dar conhecimento desta deliberacao ao recorrente. Impedido de participar do julgamento 
deste processo 0 Conselheiro RONALDO COSTA COUTO. 
PROCESSO N° 1.548/93 (anexo 0 Processo GDF n° 141.002.219/92) -Aposentadoriae revisaes 
dos proventos de JORGE GONZALO BARRETO BUITRAGO-SEG. Aos autos juntou-se 
pedido de reexame. - DECISAO N° 1.477/07.- 0 Tribunal. por unanimidade, de acordo com 0 

voto do Relator, tendo em conta a instful'ao, decidiu: a) dar provimento ao Pedido de Reexame 
interposto pelo Senhor JORGE GONZALO BARRETO BUITRAGO; b) recomendar a Secre
taria de Estado de Governo do Distrito Federal que observe os termos da Decisao n° 5.927/2006, 
que reformou a Decisao n°3.16512005, ambas proferidas nos autos do Processo n°2.53512004; c) 
dar conhecimento desta deliberal'ao ao recorrente. Impedido de participar do julgamento deste 
processo 0 Conselheiro RONALDO COSTA COUTO. 
PROCESSO N" 7.526/93 (apenso 0 Processo TCDF n° 1.759/04) - Concurso publico para 
provimento de vagas para 0 cargo de Auditor Tributario da Carreira Auditoria Tributaria do 
Quadro de Pessoal do Distrito Federal, objeto do Edital Normativo nO 228/93-IDR. - DECISAO 
t' \78/07.- 0 Tribunal, por unanimidade, de acordo com 0 voto do Relator, tendo em conta a 
i. .I'ao, em parte, e 0 parecer do Ministerio Publico, decidiu: I - tomar conhecimento: a) do 
Recurso de Revisao interposto pelo Ministerio Publico de Contas do Distrito Federal contra a 
Decisao n° 67/2006 (fls. 991/1005), considerando-o admitido, com base no art. 191, inciso Ill, da 
Resolul'ao nO 38/1990 - RJrrCDF; b) dos documentos de fls. 988/990 e 1008/1094, encaminhados 
pelu Associayao da Carreira Auditoria Tributaria do DF e por interessados. bern como dos 
documentosjuntados as f1s. 1096/110 t; 11- autorizar a devolul'ao dos autos a 4" ICE, para exame 
do meritodo Recufso de Revisao interposto pelo MinisterioPublico de Contas,assim como do 
Requerimento de fls. 1042/1094, apresentado pelos Srs. Joao Carlos Machado. Anella Ottati, 
Malll"lcio JosePereira e Eduardo NascimentoLimaSobrinho; 11-autorizar a comunica~ao do teor 
desladcisao ao Ministerio PublicodeContasdo DistritoFederal e aDs interessados nomeadosno 
item anterior. 
PROCESSO N° 1.396/98 -Audiloriade regularidade levad. a efeito na exlinta FUlldal'ao Educa
cional do Distrito Federal, prevista no Plano Geral de Auditoriall998, objetivando verificar 
assuntos. r~lativo.s a area; de pessoal. Aos aulos juntou-se pedido deprorrogal'ao de prazo. 
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DECISAO N° 1.479/07.- 0 Tribunal, por unanimidade, de acordo com 0 voto do Relator, tendo 
em conta a instrucao, decidiu: I - tomar conhecimento dos documentos de fls. 1095/ I099 e 1102/ 
I I 12, relevando a intempestividade do pedido; II - conceder a Secretaria de Estado de Educacao 
do Distrito Federal a prorrogacao de prazo por 30 (trinta) dias, contados do conheeimento desta 
deliberacao plenaria, para cumprir as diligencias objeto da Decisao n° 4.275/2006; Ill- autorizar 
a devolucao dos autos a 2' ICE. 
PROCESSO N° 960/00 - Pedido de prorrogacao de prazo, formulado pela Corregedoria-Geral 
do Distrito Federal, pOI' intermedio do Oficio n" 553/GAB/CGDF/2007, para concluir os 
trabalhos de contrale interno e encaminhar a este Tribunal as autos da tornada de contas 
especial de que lrata 0 Processo n° 050.000.3021200I. - DECISAO N" 1.480/07.- 0 Tribunal, 
por unanimidade, de acordo com a voto do Relator, tendo em conta em parte. instrucao, 
decidiu: I - tomar conhecimento do Oficio n° 553/GAB/CGDF/2007 e anexo, acostados as fls. 
539/540; 1I- conceder a Corregedoria-Geral do Distrito Federal a prorrogacao de prazo por 30 
(trinta) dias, a contar de 28.03.2007, ate 26.04.2007, para concluir os trabalhos de controle 
inlerno e encarninhar a este Tribunal os autos da tomada de contas especial de que trata0 

Processo n° 050.000.302/200 I - GDF; 1Il- determinar a Corregedoria-Geral do Distrito Fede
ral que ultime os trabalhos de controle interno da TCE no prazo ora concedido, sob pen a de 
aplicacao da penalidade prevista no art. 57, inciso IV, da Lei Complemental' n° 0 1/1994, C/C 0 

art. 182, inciso VI, do Rl/TCDF, com a redacao dada pela Emenda Regimental n° 03/1999, 
tendo em conta que este e 0 oitavo pedido de prorrogacao de prazo, totalizando 375 dias 
concedidos; IV - autorizar a devolucao dos autos a I' ICE. 
PROCESSO N° 1.065/02 - Tornada de contas especial instaurada pela Secretaria de Educacao do 
DislritoFederal, em cumprimento aos terruosdadeterrninacaocontidano item IIIda Decisfion° 
1.643/02, prolatada no Processo n" 2.771/98. Aos autos juntou-se pedido de prorrogacao de 
prazo. - DECISAO N° 1.481/07.- 0 Tribunal, per unanimidade, de acordo com 0 voto do Relator, 
tendo em conta a instrucao, decidiu: I - tomar conhecimento dos documentos de fls. 67171; II 
conceder a Corregedoria-Geral do Distrito Federal a prorrogacao de prazo por 90 (noventaj dias, 
a contar de 02.02.2007, para concluir os trabalhos de controle interno e reineter a este Tribunal a 
TCE de que trata 0 Processo n" 082.000.694/1998; 1Il- autorizar a devolucao dos autos a 2' ICE. 
PROCESSO N" 2.106/04 (apenso 0 Processo GDF n" 54.000.138/97) - Reforma de BENEDITO 
MEDEIROS DIAS-PMDF. - DECISAO N° 1.446/07.- Havendo 0 Conselheiro RONALDO 
COSTA COUTO pedido vista do processo, foi adiado.o julgamento da materia neie constante. 
PROCESSO N° 3.831/04 - Representacao formulada pelo Procurador do Ministerio Publico 
junto a Corte DEMOSTENES TRES ALBUQUERQUE acerca de supostas irregularidades en
volvendo a Carreira Adrninistracao Publica do Quadro de Pessoal do entao Servico de Ajardina
rnento e Limpeza Urbana, bem como questionando a aplicacao das disposicoes contidas nas Leis 
nOs 706/1994, 2.775/2001,3.351/2004 e 3.353/2004 e 0 pagarnento das Gratificacoes de Desen
volvimento Urbano - GDU e Especial de Atividadc - GEA. - DECISAO N° 1.482/07.- 0 Tribu
nal, por unanirnidade, de acordocom 0 voto do Relator) tendoem conta0 parecer do Ministerio 
Publico, decidiu: a) tomar conhecimento das razoes de defesa apresentadas pelos servidores 
Pedro Luiz Renno (Matricula n° 81.861-5) e Antonio Maria Claret Guirnaraes (Matricula n" 
74.593-6), para considers-las parcialmente procedentes; b) recomendar ao Service de Limpeza 
Urbana que: b.l) a partir de 01.03.2006, data dos efeitos financeiros da Lei n° 3.752/2006, faca 
cessar0 pagamento daGratificacao de DesenvolvimentoUrbano aos servidoresativos, inativos 
e pensionistas indicados nos documentos de fls. 85/87 (Oficio n° 368/2004-DAFIBELACAP e 
Oficio n? 2612004- DPARHISGHlSGA), po is deixaram de integrar a Carreira Adrninistracao 
Publica de que trata a Lei n" 51/1989; b.2) na aplicacao do disposto na alinea anterior, se verificada 
reducao no valor da remuneracao ou proventos, proceda 0 pagamento da diferenca a titulo de 
VPNI; c) determinar a4' Inspetoria de Controle Extemo que verifiqueo atendimento do disposto 
na alinea anterior em futura auditoria; d) autorizar 0 arquivamento dos autos. Impedido de 
participar do julgamento deste processo 0 Conselheiro RONALDO COSTA COUTO. 
PROCESSO N" 10.827/05 (apenso 0 Processo GDF n° 80.007.543/00) - Aposentadoria de 
UlCIA HELENA MARTINS DE SOUSA-SE. - DECISAO N" 1.483/07.- 0 Tribunal, por 
unanimidade, de acordo com 0 voto do Relator, tendo em conta a instruyaoe 0 parecerdo 
Ministerio Publico, decidiu: I - considerarlegal, parafinS de registro)a concessao em exame) 
sem prejuizo do que vier a ser decidido no Processo n° 42.090/2006, com relal'ao aoc3lculo 
das vantagens pessoais em concessoes com proventos proporcionais; 11 - recomendar a 
Secretaria de Estado de Educal'ao do Distrito Federal que adote as providencias necessarias 
ao exato cumprimentoda lei, na formaa seguir indicada: a) elaboraroutroAbono Provis6rio 
em substituil'ao ao de fl. 108 - apenso, para corrigir a nomenclatura da parcela Adicional de 
Decimos - Lei nO1004/964/10 DF-06, conforme registrado no abono de fl. 107 - apenso; b) 
elaborar outro Demonstrativo de Tempo de Servil'o, em substituil'ao ao de fl. 42 - apenso, 
para considerar no "caput" do documento 0 peciodo exercido de 10.08.1976 a 12.12.200 I; c) 
tamar sem efeito os documentos substituidos ; HI - autorizar0 arquivamentodo feito pela 
4;1 ICEe a devoluyao dos autos apensos aorigem. 

'1'ROCESSO N° 14.377/05 - Represe~tal'ao n° OS/2005, da Procuradora-Geral em exercicio do 
Ministerio Publico junto a Corte CLAUDIA FERNANDA DE OLlEVElRA PEREIRA, sobre 1
denuncias de irregularidades em relal'ao aos Convenios firmados pela Secretaria de Eslado de 
Cultura do DF, visando ao repassede recllrsos financeiros destinadosao custeio de eventosde 
cunho religioso no exercicio de 2004. - DECISAO N° 1.484/07.- 0 Tribunal, por unanimidade, de 
acordocom 0 votodo Relator,tendoem conta0 parecer do Ministerio Publico,decidill:1- tomar 
conhecimento da inspel'ao levada a efeito pela 2" ICE na Secretaria de Estado de Cultura do 
Dislrito Federal; ll- determinar a Secretaria de Estado de Cultura do OF que instatlCelomadas de 
contasespeciais, em autosespecificos porajuste, paraapurar a responsabilidade pelas irregula
ridades apontadas nos convenios tirl1la~os para "atender despesas relativasa eventos.religiosos. 
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no exercicio de 2004, conforme apreciado na instrucao de fls. 108/110; 1Il - deterrninar a 2' 
~ lnspetoria de Controle Extemoque autueprocessosespecificos para analise daregularidade dos 

recursos repassados por intermcdio de ccnvenios firmados por aquelaPasta: a) em relacao aos 
exercicios de 2005 e 2006, ao ajuste firmado com a entidade Obras de Assistencia e Service Social 
da Arquidiocese de Brasilia - OASSAB; b) em relacao ao cxercicio de 2007, a todos os ajustes 
firmados, inclusive aqueles que ja tenham 0 prazo de vigencia encerrado; IV - cautelarrnente, 
determinar ao Chefe do Poder Executlvo local,bern como a todosas dirigentesdaadrninistracao 
direta e indireta local, que se abstenham de celebrar convenios do tipo, envolvendo rnanifestacoes 
religiosas que nao atendam ao interesse publico ou nao se refiram a datasconsagradas como 
feriados, inclusive nacionais, os quais, em principio, ofendem os artigos 18,I, e 19da Lei Organica 
do DF, ate que 0 TCDF decida a respeito: V - alertar a Secretaria de Estado de Cultura do DF de 
que a Corten~o adrnitira prestacoes de contasdespidasdas formalidades legais, inclusive notas 
fiscais preenchidas incorretarnente, como as denunciadas nestes autos,devendoser analisada a 
tiel execucao do ajuste e a cornpatibilidade dos precos dos bens e services adquiridos com esteio 
em dispendios de dinheiro publico para tais fins transferidos; VI - em razao da ausencia de lei 
regularnentando a materia, dar ciencla a Camara Legislativa do Distruo Federal e igualrnente ao I 
Chefe do Poder Executive, para a adocao das providencias cabiveis; VII - autorizar 0 retorno dos 
autos a 2' ICE, para as providencias pertinentes, 
PROCESSO N° 17.562/05 (apenso 0 Processo GDF n" 80.003.245/05) - Admissfies de servi
dores no cargo de Professor, Classes A e C, ocorridas na Secretaria de Estado de Educacao do 
Distrito Federal. - DECISAO N° 1.485/07.- 0 Tribunal, por unanirnidade, de acordo com 0 

voto do Relator, tendo em conta, em parte, a instrucao e 0 parecer do Ministerio Publico, 
decidiu: I - tomar conhecimento da documentacao de fls. 40/61 e do Oficio n° 2020106-GAB-SE 
e anexo (fls. 62/63), enviados respectivarnente pela servidora Maria de Fatima Farias Yassine 
e pela SEE/DF, em atendirnento a Decisao n" 2.833/2006; II - determinar 0 retorno dos autos a 
4' ICE, para reinstrucao, em face da Corte ter deliberado nos autos do Processo n" 51412002, 
nos term os da Decisao n° 1.21712007, deixando, portanto, de existir 0 motivo ensejador do 
proposto sobrestarnento. 
PROCESSO N°26.914/06 - Edital n"01/2006-CEAJURfSGA, publicado no DODF de 23.08.2006, 
que estabelece normas para sele,ao de candidatos ao cargo de Procurador deAssistencia Judiciilria 
do Distrito Federal- 2' Categoria, da Carreira Assistencia Judieiilriado Distrito Federal. - DECI
SAO N° 1.486/07.- 0 Tribunal, por unanimidade, de acordo com 0 voto do Relator, tendo em 
co· . instru,ao e 0 parecer do Ministerio Publico, decidiu: I - tomar conhecimento dos Oficios 
n° j/2006 GAB/SGA e anexo (fls. 50/51) e nO 1644/2006 GAB/SGA e anexos (fls. 52/56), 
considerando cumprida a Decisao n° 4.653/2006, bern como dos Editais nO 212006 CEAJURfSGA 
(fl. 57), n° 3/2006 CEAJURfSGA (fl. 58), nO 4/2006 CEAJURfSGA (fl. 59), nO 512006 CEAJURf 
SGA (fls. 60 e 61) e nO 612006 CEAJURISGA (fls. 62/64); II - autorizaro retorno dos autos a 4' 
ICE, para fins de acompanhamento. 
PROCESSO N° 28.976/06 -Auditoria realizada na Secretaria de Estado de Educa,ao do Dislrito 
Federal para verifica,ao dos criterios e formas de preenchimento de vagas por professores tem
porilrios para 0 exercicio de 2006, bern como 0 quantitativo de vagas ofertadas para tal demanda 
em cotejo com as ofertadas no trienio 2003/2005. - DECISAO N° 1.487/07.- 0 Tribunal, por 
unanimidade, de acordocom 0 voto do Relator. tendoem contaa instru.yao, decidiu:I - tomar 
conhecimento dos documentos de fls. 1901197 e da instru,ao de fls. 198/200; II - reiterar a 
Secretaria de Estado de Educa,ao do Distrito Federal 0 cumprimento do disposto no item II da 
Decisao n° 6.483/2006, alertando a tilular daql1ela Pasta de que 0 nao-atendimento pode ensejar 
a aplica,ao da penalidade prevista no inciso IV do art. 57 da Lei Complementar nO 0 [/1994; III
autorizar 0 retorno dos autos a 4' ICE. 
PROCESSO N° 41.778/06 - Represenla~ao pro posta pelo Ministerio Publico de Contas do 
Distrito Federal, questionando os termos do Decreto nO 26.55512006, que alterou 0 Decreto 
n° 19.730/1998, estabelecendo nova disciplina para a concessao e a presta,ao de contas de 
subven,oes sociais concedidas a entidades privadas. - DECISAO N° 1.445/07.- Havendo a 
Conselheira ANILCEIA MACHADO pedido vista do processo, foi adiado 0 julgamento da 
materianele constante. 
PROCESSO N" 42.260106 - Edital de Concorrencia n00512005-ASCALIPRES, por intermedio do 
qllal a Companhia Urbanizadora da Nova Capilal do Brasil divulgou a realiza,ao de certame 
licitatorio, visando a contrata,ao de empresa para a execu,ao das obras da primeira etapa da 
reform a para adequar 0 Estildio Mane Garrincha as exigencias da Lei n° 10,671/2003, denominada 
de Estatuto de Defesa do Torcedor. - DECISAO N° 1.488/07.- 0 Tribunal, por unanimidade, de 
acordocom 0 voto do Relator, tendoem conta a instru.y30, decidiu: I - tomarconhecimento do 
re.e' ~o do procedimento de inspe.yao levado a efeito em cumprimento ao itemIIda DecisaonO 
6._ _006; II - autorizar 0 retorno dos autos a 2' ICE e a realiza,ao de nova inspe,ao na 
Secretaria de Estado de Esporte, tendo por objeto as questoes abordadas no § 19 do Relatorio de 
Inspe,ao n° 2.010 1.07, pendentes de analise, cujo resultado deve ser apresentado a Corte no 
prazo nao superior a 120 (cento e vinte) dias. 
RELATADOS PELA CONSELHElRAANILCEIA LUZIA MACHADO 
PROCESSO N° 2.176/04 (apenso 0 Processo TCDF n° 1.801/86; apenso 0 Processo GDF n° 
53.001.076/02) - Pensao militar concedida a DANIEL DIAS RJO BRANCO-CBMDF. - DECI
SAO N° 1.489/07.- 0 Tribunal, por unanimidade, de acordo com 0 voto da Relatora, tendo em 
contaa instru.yao eo parecer do MinisterioPublico,decidiu: I - considerar legal, para fins de 
registro, a concessao em exame; II -tomar conhecimento do ato de fl. 52 do Processo nO 053.00 1.0761 
02, quecancelou0 beneficioem amilise; 111- autorizar 0 arquivamento dos autose adevolu.yao do 
apensoaorigem. 
PROCESSO N" 2.401104 - Edital de Concorrencia n° 0312004 - SES, cujo objeto e a contrata~ao 

de empresa especializada para a constm,ao do Hospital Regional de Santa Maria - DF. - DECI

SAO N° 1.490107.- 0 Tribunal, por unanirnidade, de acordo com 0 voto da Relatora, tendo em 
conta a instrucao, decidiu reiterar a Secretaria de Estado de Saiide do Distrito Federal os termos 
do item "c" da Decisao Liminar n" 024/07, fixando prazo de 30 (trinta) dias para atendimento, 
PROCESSO N° 4.136/06 (apenso 0 Processo GDF n" 80.03\.233/04) - Pensao civil concedida a 
JEREMIAS PETROCELI e outTa-SE. - DECISAO N' 1.491/07.- 0 Tribunal, por unanirnidade, 
de acordocom 0 voto daRelatora, tendoemcontaa instrucao e 0 parecer do Ministerio Publico, 
decidiu: J- considerar legal,parafinsde registro, aconcessao em exame; II- dispensar 0 ressarci
menta ao erario das quantias recebidasindevidamente pelos pensionistas, no sistema SIGRH. 
por falha de interpretacao de norma regente, quanto a adequacao dos pagamentos as regras 
estipuladas pela MP n' 167/04 e Lei n" 10.887/04, nos termos do enunciado n" 79 das Surnulas da 
Jurisprudencia do TCDF e por ser anterior a Decisao n"6987/06, exarada no Processo n°3337/04; 
III - autorizar 0 arquivamento do feito e a devolucao dos autosapensosaorigem. 
PROCESSO N° 7.224/06 - Pedido de prorrogacao de prazo, por 90 (noventa) dias, a contar de 
26.03.07, forrnulado pcla Corregedoria-Geral do Distrito Federal, por interrnedio do Oficio n° 
00412007-ATCE/GAB/CGDF, para conclusao dos trabalhos da tomada de contas especial ins
taurada para analise do Processo n° 060.001.720103. - DECISAO N° 1.492/07.- 0 Tribunal, por 
unanirnidade, de acordocom a voto da Relatora, tendoem contaa instrucao, decidiu: I. tomar 
conhecimento dos documentos de fls. 32/39; 2. conceder a prorrogacao de prazo a Corregedoria
Geral do Distrito Federal, por 90 (noventa) dias, a contar de 26.03.07, para conelusao da Tomada 
de Contas Especial de que trata 0 Processo n° 060.001.720103; 3. retornar os autos a Inspetoria 
para as providencias de sua alcada, 
PROCESSO N" 17.389/06 - Pedido de prorrogacao de prazo, por 90 (noventa) dias, formulado 
pela Corregedoria-Geral do Distrito Federal, relativo a tomada de contas especial, objeto do 
Processo n"080.000.640104, para apurar danos patrimoniais ocorridos no Nucleo de Almoxarifa
do Central da Gerencia de Materials da Secretaria de Educacao do DF. - DECISAO N" 1.493/07.
o Tribunal, por unanirnidade, de acordo com 0 voto da Relatora, tendo em conta a instrucao, 
decidiu: I. tomar conhecimento dos documentos de fls. 30/37; II. conceder a prorrogacso de prazo 
a Corregedoria Geral do Distrito Federal, por90 (noventa) dias, a contar do conhecimento desta 
decisao, para a conclusao da Tomada de Contas Especial de que trata 0 Processo n° 080.000.6401 
04; III. retornar os autos a 2' ICE para as providencias pertinentes. 
PROCESSO N° 21.955/06 (apenso 0 Processo GDF n° 272.000.313/03) - Aposentadoria de 
NILCEALVES DA SILVABARBOSA-SES. - DECISAON° 1.494/07.- oTribunal, porunanimi
dade.de acordocom 0 volo da Relatora, tendoem contaa instru.yao e a parecerdo Ministerio 
Publico,decidiu:1- considerar legal,para finsderegistro, aconcessaoemexame,sem prejuizo de 
posterior ajuste ao que vier a ser decidido no Processo-TCDF nO 42.090106, com rela,ao ao 
calculo dasvantagenspessoaisem concessoes com proventos proporcionais; II- alertar a Secre
taria de Estado de Saude do DF que observe a decisao deste Tribunal a serproferida no Processo 
nO 19.441/05, no que se refere a pleAaregularidade da parcela "Compl. Vencimento", concernente 
a Lei nO 2.950102, constante do abono de fl. 25 - apenso, elaborando, se for 0 caso, novo abono 
provis6rio, em substitui.yao a esse, devidamente corrigido, atentando-se, ajnda, aosreflexosdessa 
medida no pagamento atual da inativa; III - autorizar 0 arquivamento do feito e a devolu,ao dos 
aulosapensosaorigem. 
PROCESSO N° 27.333/06 - Editais de licita,oes publicados pela Companhia de Saneamento 
Ambiental do Distrito Federal, objetivando a contrata,ao de empresa para execu,ao das obras de 
implanta~iio da primeira etapa do Sistema de Abaslecimento de Agua da Cidade de Aguas Lindas 
de Goias-GO, abrangendo adutora de agua tratada, subaduloras, do is reservatorios, duas elevato
rias, redes de distribui,ao e Jiga,oes prediais. - DECISAO N" 1.447/07.- 0 Tribunal, por unani
midade, de acordo com 0 voto da Relatora, tendo em conta a instru,ao e 0 parecer do Ministerio 
Publico, decidiu: I -tomar conheeimento das Cartas nOs165106(fls. 128/130) e 37107 (fls. 1381 
139) e das planilhas or,amcntilrias de fls. 140/158, bem como dos novos Editais das Concorren
cias Publicas nOs38/06, 39/06, 40106, 41106e 42/06 da Companhia de SaneamentoArnbiental do 
Distrito Federal- CAESB (Anexos VaX), considerando cumpridas as diligencias constantes das 
Decisoes nOs5.056/06 e 6. 154/06; II - autorizar a continuidade das Concorrencias nOs38/06, 391 
06,40106,41/06 e 42/06, com a reabertura de prazo prevista no art. 21, § 4°, da Lei nO 8.666/93, 
visto que as modifica,oes realizadas alteraram a formula,ao das propostas; III - em autos aparta
dos, com fidcro no art. 45 da LRF, determinar a CAESB que, no prazo de 30 (trinta) dias, preste 
informa.yoes conclusivasacercadaexistenciadeobrasparalisadas e/ouinacabadas, com a quanti
ficaryao dos valores investidos, do montante necessarioasua conc\usao,e, ainda, 0 motivo da 
paralisa,ao, se for 0 caso; IV - em razilo do item anterior, orientar a 3' Inspetoria de Controle 
Externo que analise as infornla,oes a serem prestadas pela CAESB com base na Decisao n°4.4891 
06 e na respectivaLei Or.yamentaria Anual;V - em decorrencia da urgencia que a caso requer, 
considerar 0 processo instaurado em atendimento ao item III, de tramita,ao prioritilria, atribuindo 
identico tratamento ao Processo n° \.930105, que cuida daquestao dos emprestimos obtidos pela 
CAESB junto a CEF, para a execu~ao das respectivas obras; VI - determinar 0 retorno dos autos 
a 3' ICE, para a ado,ao das providencias pertinentes. 
PROCESSO N° 41.107/06 (apenso 0 Processo GDF n° 100.002.053/05) - Pensao civil concedida 
a MARIS VALDA PIRES DE ARAUJO-SDSTb. - DECISAO N° 1.495/07.- 0 Tribunal, por 
unanimidade; de acordo com 0 voto da Relatora, tendo em conta a instruyao e 0 parecer do 
MinisterioPublico,decidiu:1- considerar legal, para fins deregistro, a concessao em exame;II
autorizar 0arquivamento dos autose a devo]ury80 do apensoaorigem. 
PROCESSO N° 42.146/06 (apenso 0 Processo GDF n° 80.007.170105) - Aposentadoria de 
MARIA HELENA DE ALMEIDA NAGASHIMA-SE. - DECISAO N" 1.496/07.- 0 Tribunal, 
porunanimidade de acordocom 0 voto da Relatora, tendoem contaa instruerao e 0 parecer dot 

Ministerio Publico,decidiu: I - considerar legal,para flnsderegistro, a concessaoemexame,sem 
prejuizo de posterior ajuste ao que vier a ser decidido no Processo n° 42.090106, na parte que trata 
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II DI(,!~~RI~l'~O FEDER ~I
I co~;e~~ir~: doTrib~mal~de~o~tas decidempar unanimidade vetarconvenios do governo localpara 
I1<1 transferir verbas publicas a eventos religiosos, enquanto Camara nao aprovar leicomcriterios definidos 

TCDFproibe repasses aigrejas
 
ANA MARIA CAMPOS recomendacao dos conselheiros para apurar os responsaveis pelas Distrito Federal abriu investiga- ingerenciapoliticae ate a interes- recursos ou elaboraruma legisla-
OA EQUIPE DO CORREIO sera encaminhada ao Executivo e falhas. 0 tribunal resolveu ainda cao para apurar repasse de R$2 ses escusos. Para evitar novas ir- t;ao especffica, generica, 

O
aCamaraLegislativa. abrir investlgacao para analisar milhoes para uma entidade reli- . regularidades,0 TCDF informara 0 presidente do TCDF afirma 

Tribunal de Contas do Relatadapelo conselheiro Re- todas as liberacoes de recursos giosado concunhado de Brunelli, ao Governo do Distrito Federal que no casodaliberacaode recur
Distrito Federal (TCDF) . nato Rainha,a decisaofoitomada para entidadesreligiosas, autor da emenda orcamentaria . que nao vaiadrnitirprestacoes de sos para a via-sacra no Morro da 
decidiu ontem pOI' una- com base em representacao do Os conselheiros entendem que autorizou it liberacao dos re- contas inconsistentes. Capelinha, em Planaltina, no ulti
nimidade proibir a libe- MinisterioPublicode Contasque que 0 Poder Publico nao pode cursos. 0 dinheiro tambem saiu 0 assunto ja foi,inclusive, dis- mo finalde semana, ficouclaro 0 

racao de recursos orcamentarios se referiaa supostas irregularida- transferir recursos para eventos da Secretariade Cultura. cutido com 0 governador Jose interessepublicoporque a festa e 
pOI' meio de convenios para a des cometidas pela Secretariade religiosos apenas pOI' criterios RobertoArruda (DEM), emalmo- tradicional da Semana Santa,urn 
realizacao de eventos religiosos Cultura em 2004na liberacao de polfticos. Deputados distritais Regras co na residencia oficialde Aguas feriadoreligioso consagrado, com 
que nao atendam ao interesse R$1,765 milhaopara eventosreli- temo habito deapresentaremen- Para os conselheiros, a Camara Claras, com os conselheiros do apelo popular. 0 governador au
publico ou que nao se refiram a giosos.Aofiscalizar 0 repasse, 0 das para festas de igrejas que Legislativateria de aprovar uma TCDF, ha urn meso "Pedimos ao torizou a liberacao de R$550mil 
datas consagradas como feriados . TCDF descobriu indicios de frau- contemplam suas bases eleito- leiespecffica sobre 0 assunto,que governador que discipline a ma- para a festa. Masa forma correta 
nacionals, 0 entendimento foide des na prestacao de contas, como rais. Na legislatura passada, 0 definisse criterios para a libera- teria, com 0 envio de projeto de de repassedessetipode verbanao 
que, segundo a Constituicao Fe- notas fiscais com data de emissao campeao nesse quesito foiJunior t;aode recursospublicos,Alei te- lei aCamara Legislativa", disse 0 . e POI' convenioe sim pOI' transfe
deral e a Lei Organica do DF, 0 fora do prazo ou ate sem data. Brunelli (DEM), filho do missio- ria de conteI' regras objetivas presidente do TCDF, Paulo Ce- renciacorrente,"0 convenioexige 
Estado e laico e, portanto, sao POl' conta disso,0 TCDF determi- nario Doriel de Oliveira, da Casa para que a escolha das'igrejas e sal'Avila. Segundo ele, 0 Execu- prestacao de contas e urn acordo 1 
vedadas as subvencties para nou a instauracao imediata de da Bencao em Taguatinga. Em entidades beneficiadas nao fi- tivopode optar por aprovar uma de compromissos mutuos, Nao e 

l igrejassem criterios objetivos.A uma tomada de contas especial 2004, 0 Ministerio Publico do casse sujeita a qualquer tipo de lei especfficaa cadaliberacao de 0 caso", avaliou. 
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IMPLosAo NO LAGO NORTE 

Esquelelo de shopping
 
reduzido a escombros
 
Em 5 segundos, 
a estrutura foi ao 
chao em operacao 
bem sucedida 

KENNIA RODRIGUES 

A

deITUbada do esquele

to do shopping no 
Centro de Atividades 
do Lago Norte atrasou 

sete mlnutos, mas foi bern su
\ida. Em cinco segundos, 20 

..ill toneladas de concreto es
tavam no chao. 0 botao do de
tonador, marcado para ser 
acionado as lOh de ontem, foi 
comprimido pelo presidente 
da Terracap, Antonio Gomes. 
Uma grande nuvem depoeira 
se formou, dispersando cente
nas de moradores e curiosos, 
que estavam a 350 metros do 
local para presenciar 0 fim da 
antiga construcao, 

Foram utilizados na irnplo
sao 800 quilos de explosivos, 
distribuidos em mais de 3,4 
mil pontos da estrutura. Mi
nutos depois da derrubada, as 
maquinas cornecaram a reti
rar os escombros. Todo 0 entu
Iho sera removido em ate 60 
dias pela Caenge Ambiental, 
empresa responsavel pela de
molicao, "Foi melhor do que 

Terreno dara lugar a urn shopping rnoderno. Concreto e a~o seriio reciclados no proprio local 

imaglnavamos", comemorou 
LUcioCristiansen, engenheiro 
que comandou a operacao. 0 
concreto e 0 alto arruinados 
serao reciclados no proprio 
terreno onde foi demolido e 
utilizados em construcoes da 
empresa ou, talvez, em pavi
rnentacao de vias. 

Segundo 0 dire tor do grupo 
Paulo Otavio, Marcelo Carva
lho, 0 terreno nao ficaravazio. 
Urn novo acordo entre 0 con
s6rcio LPS- dono do ernpreen
dimento - e a Terracap vai re
sultar na construcaode urn ou
tro shopping no local. Mas, 
desta vez,o complexo comer
cial ganhara arquitetura bern 
mais arrojada do que 0 antigo 

projeto. "0 antigo predio tinha 
urna arquitetura obsoleta, dos 
anos 80. Com a evolucao dos 
centros comerciais, vamos 
construir urn shopping mais 
bonito e moderno", garantiu. 

De acordo com 0 empresa
rio, a obra do novo shopping 
seraconcluidaate 2010.0 pro
jeto arquitetonico ainda nao 
foi definido, nem a construtora 
do edificio. "Essa sera a nossa 
proxima etapa, Creio que os 
moradores do Lago Norte sal
ram ganhando", comentou. 0 
shopping tera 32 mil metros 
quadrados de area construfda 
- dois mil metros a mais que a 
antiga construcao- e 40 mil de 
estacionamento. 

Imprevisto 
Apesar do isolamento, urn 

adolescente de 14 anos foi 
atingido no rosto com urn pe
daco dos destrocos, A pedra 
atingiu abaixo do olho es
querdo de Rodrigo Bueno JU
nior, que tinha safdo do cole
gio para assistir a derrubada. 
A lesao foi pequena, 11laS 0 jo
vern foi levado ao hospital 
Prontonorre pelo Corpo de 
Bombeiros. "Fomos imedia
tamente ao local para confe
rir se alguem se machucou. 0 
garoto estava dentro do limi
te de seguranca, mas fataIida
des acontecem", comentou 0 

coronel Sergio Vasques, da 
Defesa Civil do DE 

;7OCUPA<;AO IRREGULARES 

. 'Mobilizac;ao para salvar templos
 
LIVID DI ARAUJO 

o risco de que cerca de 300 
igrejas pudessern ser derruba
das pelo GDF fez com que 0 

deputado distrital JUnior Bru
nelli iDEM) transformasse a 
sessao ordinaria de ontem na 
Camara Legislativa em Co
missao Geral para debater 0 

ass unto. A atitude teve apoio, 
principalmente da bancada 
evangelica, mas provocou in
satisfacao em alguns parla
mentares - apesar da apresen
tacao do requerimento que 
transforma a sessao ordinaria 
em Comissao Geral pelo depu
tado, aprovada em plenario ha 
duas serhanas, No final do en
centro, Brunelli se disse satis
feito com a audiencia, 

Estiveram presentes na Ca

mara, alemdosparlamentares, 
representantes da maconaria, 
do Rotary, do Lions, de tern
plos evangelicos, catolicos e 
espiritas do DF,do Ministerio 
Publico do DF,da Procuradoria 
Geral do DF, da Subsecretaria 
de Piscalizacao de Atividades 
Urbanas (Sefau) eo secretario 
de Desenvolvimento Urbano 
e Meio Ambiente, Cassie Tani
guchi. Brunelli, no entanto, la
mentou a ausencia da Terra
cap no encontro. "Elamenta
vel, muitas perguntas mais es
pecfficas poderiam tel' sido 
respondidas, mas-no geral, 0 

resultado da comissao geral 
. foi bern positivo", afirmou. 

Recente, a derrubada da 
igreja evangelica Gera Vida, 
que funcionava ha cinco anos 
em area publica no R!acho 

Fundo 1,alarmou os outros 350 
templos em areas publicas do 
DE Segundo Brunelli, "quem 
tern igreja em area irregular 
corre 0 risco de perder 0 traba
lho desenvolvido ha decades", 
Alguns pontos foram debati 
dos amplamente na comissao 
ontem. Urn deles, visa destinar 
pontos especfflcos para que 
as igrejas sejam construidas e 
possam comprar os terrenos 
muitos ate que elas ja ocupam 
-, diretamente da Terracap, a 
pre<;osmais baixos. 

A ideia, contudo, recebeu 
urn balde de aguia fria do se
cretario Taniguchi, que com
parou a regularizacao das igre
jas irregulares as dos condo
minios. 0 usa de licitacao para 
concessao de usa vencida foi 
defendido pelo secretario, Esse 

foi, inclusive, outro ponto de
batido pela comissao: a revi
sao da Lei 8666/93 - cujo mo
vimento tern sido coordenado 
em nivel federal pelo deputa
do Tadeu Filippelli (PMDBI. ja 
que existe urn manifesto de 
pessoas que sao Iavoraveis a 
doacao para entidades filan
tropicas e religiosas. 

Outro item discuti do foi a 
intencao de que 0 GDF mante
nha convenio com outras ins
tituicoes fllantropicas como 0 

que mantem com a igreja cato
lica. Para 0 secretario, 0 GDF 
nao pode garantir a cessao ou 
venda direta as igrejas. Ja 0 

subsecretario de Eiscalizacao, 
AntonioAives do Nascimento 
Nero, defende urn "freio" nas 
ocupacoes irregulares das igre
jas para "salvar a cidade". 

oCUPACAo DE TERRAS 

Julgamento 
de Adin no 
TJ it adiado 
ADRIANA CAlTANOA 

Foi adiado para a proxima 
terca-feira 0 julgamento das 
Acoes Diretas de Inconstituci
onalidade (Adin) propostas 
pelo Ministerio Publico para 
suspender leis distritais que fi
xariam indices de ocupacaodo 
solo urbano. As leis poderiam 
ser urna possfvel abertura para 
a regularizacao de 13 condo
mlnios de Sobradinho, Para
noa e Lago Norte. 0 Conselho 
Especial do Tribunal de Iustica 
do DF nao chegou a urn con
senso sobre a votacao e, a pedi
do de urna desembargadora,0 

assunto sera melhoranalisado. 
Na reuniao do conselho da 

semana passada, sete des em
bargadores votaram a favor da 
Adin e dois decidiram aguar
dar 0 voto da desembargadora. 
Asleis foram aprovadas na Ca
mara Legislativa, mas conside
radas inconstitucionais pelo 
MP."Ferem a Lei Organica do 
DF, que define a necessidade 
de se regular 0 parcelamento 
do solo pOl'Plano de Ordena
mento Territorial e Plano Dire
tor Local", argumenta 0 asses
sor de Controle de Constitui
<;ao da Procuradoria Geral do 
MP, Roberto Carlos Silva. 

CONSTRUCOESIRREGULARES 

Derrubada em 
Vicente Pires 
it retomada 

Cinco outras ocupacoes ir
regulares na Colonia Agricola 
Vicente Pires foram derruba
das ontem pela equipe do Ser
vico In tegrado de Vigilancia 
do Solo (Siv-Solo). Muros e 
cercas de quatro lotes na rua 
01, chacara z Llocalizados em 
areas de protecao ambiental 
foram retirados, 

Uma casa na mesma rua, 
construida e murada, teve a 
derrubada adiada apos 0 pro
prierario convencer a equipe 
do Siv-Solo de que ja morava 
no local. A construcao seria 
demolida porque, segundo os 
fiscais, na casa nao havia mo
veis ou sinalde moradores. 

Na Vila Sao Vicente, tam
bern em Vicente Pires, meta
de do muro da chacara 229A 
foi derrubada. Se fosse derru
bado inteiramente, 0 muro 
colocaria em risco as cons
trucoes vizinhas, 


