
ESTADOESTADO DO CEARÁ
Ministério Público de Contas
1ª Procuradoria de Contas

AO  EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL  DE
CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

REPRESENTAÇÃO COM
PEDIDO DE LIMINAR (ART. 16 DO RITCE)

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS (MPC)
ENTIDADES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ (TJCE)

ASSUNTO:  REPRESENTAÇÃO.  AUXÍLIO
MORADIA.  AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.
MAGISTRADOS AFASTADOS.  INQUÉRITO
PENAL.  OPERAÇÃO  CAPPUCCINO.
OPERAÇÃO  EXPRESSO  150.  VERBAS DE
NATUREZA  INDENIZATÓRIA.  RESOLUÇÃO
CNJ  Nº  199/2014.  RESOLUÇÃO  TJCE
Nº 06/2016.  RESOLUÇÃO  TJCE  Nº
17/2016. EXIGÊNCIA  DE  EFETIVO
EXERCÍCIO.  INEXISTÊNCIA.  OFENSA AOS
PRINCÍPIOS  DA  MORALIDADE  E  DA
RAZOABILIDADE.

O  Ministério  Público  de  Contas  (MPC),  por  meio  do
Procurador abaixo subscrito, no uso das atribuições previstas no inciso VII
do art. 87-B, da Lei  Estadual nº 12.509, de 06 de dezembro de 1995
(LOTCE),  vem  REPRESENTAR a  esta  Egrégia  Corte  de  Contas  para
realização das providências ao fim delineadas, com base nos argumentos
fáticos e jurídicos a seguir descritos.
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I – DOS FATOS

A  presente  Representação  originou-se  da  divulgação  de
notícia em meio jornalístico1 sobre a percepção de auxílio-moradia a dois
Desembargadores afastados do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) por
força  da  “Operação  Cappuccino”,  um  desdobramento  da  “Operação
Expresso 150”, ambas deflagradas pela Polícia Federal. De acordo com o
noticiado, os  Magistrados Francisco Pedrosa Teixeira e  Sérgia Maria
Mendonça  Miranda (afastados  das  suas  atividades  desde  o  dia
29/09/2016, data na qual foi instaurada sindicância2 no próprio Tribunal
e que o Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Herman Benjamim,
relator do Inquérito nº 1079/DF, comunicou que os Desembargadores não
poderiam exercer as suas funções até ulterior deliberação) continuavam
recebendo valores relativos à ajuda de custo para moradia.

Conforme a Nota Pública do TJCE3, de 29/09/2016, a então
Presidente  do  Órgão,  Desembargadora  Maria  Iracema Martins  do  Vale,
ante  os  fatos  apontados  e  cumprindo  decisão  proferida  pelo  STJ,
determinou a instauração de sindicância em desfavor dos Srs. Francisco
Pedrosa e Sérgia Maria Miranda e informou, ainda, que havia exonerado
todos  os  ocupantes  de  cargos  comissionados  lotados  nos  gabinetes
daquelas autoridades.

Assim, os aludidos Julgadores foram afastados, pelo
STJ  e  pelo  TJCE,  cautelarmente  das  suas  funções  judicantes.
Contudo,  de  acordo  com  informações  extraídas  do  Portal  da
Transparência  do  Poder  Judiciário4,  este  Parquet Especializado
verificou  que,  de  outubro  de  2016  até  julho  de  2017,  os
Magistrados  continuaram  percebendo  as  verbas  indenizatórias
relativas à ajuda de custo para moradia e ao auxílio-alimentação5.

As folhas de pagamento  de outubro de 2016  e agosto de
2017 (Doc.  1)  do  TJCE  indicam  os  valores  auferidos  pelos
Desembargadores afastados de acordo com o ilustrado na Tabela a seguir:

1 Disponível  em  http://www.opovo.com.br/jornal/politica/2017/08/outros-dois-desembargadores-
afastados-do-tj-ce-recebem-auxilio-moradia.html. Acesso em 31/08/2017.
2 A  então  Presidente  do  TJCE,  Desembargadora  Maria  Iracema  Martins  do  Vale,  instaurou,
mediante as Portarias nº 1691/2016 e nº 1692/2016, sindicância administrativa em desfavor dos
Magistrados 
3 Disponível em: http://www.tjce.jus.br/noticias/nota-publica-9/. Acesso em 01/09/2017.
4 Disponível  em  http://www.tjce.jus.br/areas/estrutura-de-remuneracao-pessoal/.  Acesso  em
04/09/2017.
5 Diferente do noticiado, conforme verificado no Portal da Transparência do TJCE, os Magistrados
auferem as verbas referentes ao auxílio-alimentação e à ajuda de custo para moradia.

Rua: Sena Madureira, 1047, Edifício 5 de Outubro, Fortaleza-CE. CEP 60.055-080 - Fone: (85) 3488-5912   2

http://www.opovo.com.br/jornal/politica/2017/08/outros-dois-desembargadores-afastados-do-tj-ce-recebem-auxilio-moradia.html
http://www.opovo.com.br/jornal/politica/2017/08/outros-dois-desembargadores-afastados-do-tj-ce-recebem-auxilio-moradia.html
http://www.tjce.jus.br/areas/estrutura-de-remuneracao-pessoal/
http://www.tjce.jus.br/noticias/nota-publica-9/


ESTADOESTADO DO CEARÁ
Ministério Público de Contas
1ª Procuradoria de Contas

Tabela 1 – Verbas Indenizatórias recebidas pelos Magistrados afastados

Desembargador
(a)

Mês
Auxílio-

Alimentação
(R$)

Auxílio-
Moradia (R$)

Valor total
(R$)

Sérgia Maria
Mendonça
Miranda

10/2016

1.065,50 4.377,72 5.443,22

11/2016

12/2016

01/2017

02/2017

03/2017

04/2017

05/2017

06/2017

07/2017

08/2017

Subtotal 11.720,50 48.154,92 59.875,42

Francisco Pedrosa
Teixeira

10/2016 887,94

4.377,72

5.265,65

11/2016

1.065,50 5.443,22

12/2016

01/2017

02/2017

03/2017

04/2017

05/2017

06/2017

07/2017

08/2017

Subtotal 11.542,94 48.154,92 59.697,85

Total 119.573,27
Fonte: Portal da Transparência do Judiciário (www.tjce.jus.br/transparencia)

Assim,  diante  de  tal  cenário,  tendo  em  vista  que  este
Parquet  de  Contas  vislumbra ilegalidade na  concessão dos referidos
benefícios aos Desembargadores afastados,  vem-se  representar  a  este
Tribunal de Contas pela adoção das medidas pertinentes.
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II – DO DIREITO

Consoante estipulado na Resolução CNJ nº 199/20146,  que
normatiza  a  ajuda  de  custo  para  moradia no  âmbito  do  Poder
Judiciário, a verba em alusão possui  caráter indenizatório. O artigo 1º
da norma é bastante suficiente para ilustrar tal afirmação:

Art.  1º  A ajuda de custo para moradia no âmbito  do Poder
Judiciário, prevista no art. 65, II, da Lei Complementar 35, de 14
de março de 1979, de caráter indenizatório, é devida a todos os
membros da magistratura nacional. 

No mesmo sentido, a Resolução TJCE nº 06/2016 (Doc. 2),
destinada a disciplinar  a concessão de  auxílio-moradia a Magistrados
no âmbito do Estado do Ceará, estipula, também, que a aludida verba
possui caráter indenizatório e vai além ao determinar que só é devida
àqueles membros que estejam em efetivo exercício.

Art.  1º  A ajuda de custo para moradia no âmbito  do Poder
Judiciário do Estado do Ceará, prevista no inciso II, do II, do art.
224  da  Lei  Estadual  nº  12.342,  de  28  de  julho  de  1994, de
caráter indenizatório,  é devida a todos os   magistrados que  
se encontrem em efetivo exercício  .  

De modo similar, a Resolução TJCE nº 017/2016 (Doc. 3), a
qual  dispõe  sobre  a  percepção  de  auxílio-alimentação  a  membros  e
servidores  do  Poder  Judiciário  do  Ceará,  estabelece  que  o  aludido
benefício é de caráter indenizatório, a exemplo da ajuda de custo para
moradia, e que tal verba não deve ser incorporada a subsídio, vencimento
ou remuneração, conforme se visualiza a seguir:

Art.  1º  O auxílio-alimentação será concedido  aos membros do
Poder Judiciário do Estado do Ceará em efetivo exercício e
aos  servidores  ativos,  efetivos  e  comissionados,
independentemente da jornada de trabalho, pago em pecúnia e de
caráter indenizatório.
[…]
Art.  2º  Em  face  da  natureza  indenizatória,  o  auxílio-
alimentação:
[…]
III  –  não  se  incorpora  ao  subsídio,  vencimento,  remuneração,
proventos ou à pensão, à gratificação natalina e outras vantagens;

6 A  aludida  Resolução  foi  editada  pelo  CNJ para  regulamentar  decisão liminar  do  Ministro  do
Supremo Tribunal Federal Luiz Fux, que autorizou o pagamento de auxílio-moradia a Magistrados
em setembro de 2014 (Ação Originária 1773). Disponível em:  http://www.cnj.jus.br/busca-atos-
adm?documento=2797 (Acesso em 25/08/2017).

Rua: Sena Madureira, 1047, Edifício 5 de Outubro, Fortaleza-CE. CEP 60.055-080 - Fone: (85) 3488-5912   4

http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=2797
http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=2797


ESTADOESTADO DO CEARÁ
Ministério Público de Contas
1ª Procuradoria de Contas

De acordo com o próprio vocábulo,  a verba de natureza
indenizatória possui o condão de ressarcir aquele agente público
de forma pontual, indenizando-o por alguma questão necessária
para o desempenho das suas atividades.

A  doutrina  é  pacífica  quanto  ao  tema.  A  lição  de  Marçal
Justen Filho7 (2013:1001) é clara ao dizer que a “indenização consiste
em valor pago para recompor o patrimônio do servidor, em virtude
de desembolsos por ele realizados no interesse ou em virtude do
exercício de suas funções”. O renomado autor continua:

Tal como determina o § 11 do art. 37, da CF/88 […] a indenização
não integra a remuneração do servidor. O pagamento regular e
institucionalizado  de  indenizações  depende  de  autorização
legislativa.  As indenizações,  tais como a ajuda de custo,  a
diária pelo deslocamento a outros locais, e o transporte […]  não
podem ser  transformados  em forma  de  remuneração  em
forma  do  servidor,  sob  pena  de  submissão  ao  regime
correspondente.

Na mesma linha, Diógenes Gasparini (2008:233)8 disserta
que  “destinam-se,  as  indenizações,  a  reembolsar  as  despesas
assumidas     pelo servidor em razão ou por ocasião da execução de  
suas  responsabilidades […]  são  acréscimos  remuneratórios  que  se
justificam nos fatos e situações de interesse da Administração Pública e do
servidor” (g.n.).

Celso Antônio Bandeira de Mello (2009:309)9 debate o tema
da seguinte forma:

Indenizações […] cuja finalidade é  ressarcir despesas a que o
servidor seja obrigado  em razão do serviço, compreendendo
(1) ajudas de custo, para acudir despesas que o servidor tenha
que fazer em razão de mudança permanente de domicílio, quando
for designado para ter exercício em nova sede, e se calculam sobre
a remuneração do servidor  […]  (4) auxílio-moradia  […]  para
acobertar gastos com locação ou despesas de hotelaria […]
efetuados  pelo  servidor  que  tenha  mudado  do  local  de
residência […]. (grifei)

7 MARÇAL,  Justen  Filho.  Curso  de  Direito  Administrativo.  9ª  ed.  São  Paulo:  Revista  dos
Tribunais, 2013.
8 GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008.
9 MELLO,  Celso  Antônio  Bandeira.  Curso  de  Direito  Administrativo.  26ª  ed.  São  Paulo:
Malheiros, 2009.
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Portanto,  verifica-se  que  as  verbas  indenizatórias  só
podem ser pagas a agentes públicos que estejam em pleno gozo
das suas atividades e não podem   compor a   sua remuneração  , pois
funcionam  apenas  como  ressarcimento  ao  servidor  que  esteja
desempenhando a  sua  atividade  e  precisa ser  “indenizado”  em
razão de situação excepcional do serviço,  a  exemplo  de diárias  e
eventuais ajudas de custo.

Ademais,  a  jurisprudência  do  Tribunal  de  Contas  da
União  (TCU)  acompanha  a  doutrina  ao  considerar  que
indenizações são devidas apenas àqueles agentes que estejam no
exercício de suas funções. Nesse sentido, vale anotar o voto proferido
pelo  Ministro Substituto  do  TCU,  Augusto  Sherman  Cavalcanti,  o  qual
conduziu o Acórdão nº 1544/2016-Plenário10, mediante o qual  se anotou
que “[…] o vocábulo ‘indenizatório’ advém do verbo ‘indenizar’, verbo cuja
acepção  é  ‘dar  indenização  ou  reparação  a;  compensar;  ressarcir’,  ou
seja,  restituir  ao  servidor  despesas  por  ele  suportadas  em  caráter
extemporâneo,  não  se  confundindo  com  a  sua  remuneração
permanente de forma alguma”. 

Em  outro  julgado  (Acórdão  TCU  nº  1163/2008-2ª
Câmara11), a Unidade Técnica daquele Órgão de Auditoria informou que a
“natureza indenizatória desses benefícios, que, conforme dispõem as
resoluções acima mencionadas,  ressarcem despesas no desempenho
do cargo, como de transporte urbano, alimentação e outras, incluindo a
de hospedagem na diária”.

É nítido, na visão deste  Órgão Ministerial,  que os auxílios
destinados  à  ajuda  de  custo  para  moradia  e  alimentação  possuem  a
mesma  natureza  e  só  podem  ser  repassadas  àqueles  membros  do
Judiciário cearense que estejam no pleno exercício da magistratura.  AS
RESOLUÇÕES Nº 06/2016 E Nº    017/2016,    AMBAS DO TJCE, SÃO  
CATEGÓRICAS  AO  DISCIPLINAREM  QUE  APENAS  AQUELES
MEMBROS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO QUE ESTIVEREM NO
REGULAR E  EFETIVO EXERCÍCIO DAS SUAS ATIVIDADES FAZEM
JUS ÀS ALUDIDAS INDENIZAÇÕES.

Logo,  infere-se  que  o  Magistrado  afastado  tem  direito  a
receber  somente  o  seu  subsídio  integral,  não  sendo  lhe  ser  atribuído
qualquer verba de caráter indenizatório (ajuda de custo, diária, auxílio-

10 Disponível em https://goo.gl/rv4Gze. Acesso em 25/08/2017.
11 Disponível em https://goo.gl/uk6q9y. Acesso em 25/08/2017.

Rua: Sena Madureira, 1047, Edifício 5 de Outubro, Fortaleza-CE. CEP 60.055-080 - Fone: (85) 3488-5912   6

https://goo.gl/uk6q9y
https://goo.gl/rv4Gze


ESTADOESTADO DO CEARÁ
Ministério Público de Contas
1ª Procuradoria de Contas

alimentação, por exemplo), hipótese na qual se enquadram os benefícios
previstos na Resolução CNJ nº 199/2014 e Resoluções TJCE nº 06/2016 e
nº 17/2016.

Tal  entendimento  encontra  guarida  em  precedentes  do
Supremo  Tribunal  Federal  (STF).  A  Suprema  Corte  já  decidiu  que  o
auxílio-moradia,  por ser  verba com natureza de indenização,  não
deve  ser  estendido  a  Magistrados  aposentados  e  pensionistas,  por
exemplo:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.
ADMINISTRATIVO.  AUXÍLIO-MORADIA  PARA  MAGISTRADO.
CARÁTER  INDENIZATÓRIO.  IMPOSSIBILIDADE  DE
EXTENSÃO  AOS  APOSENTADOS  E  AOS  PENSIONISTAS.
AGRAVO REGIMENTAL  AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  (Agravo
de Instrumento 62985. Rel. Ministra Carmem Lúcia)

Desse  modo,  considera-se ilegal conceder  os  aludidos
benefícios aos Srs.  Francisco Pedrosa Teixeira e Sérgia Maria Mendonça
Miranda,  Desembargadores afastados de  suas  funções  desde  o  dia
29/09/2016. No presente caso, o STJ, por meio do Inquérito nº 1.079/DF,
determinou o afastamento dos Desembargadores investigados.

Cabe destacar, também, que não há, no âmbito do CNJ,
decisões que reconheçam a concessão de benefícios indenizatórios
aos  mencionados Magistrados afastados  (Francisco  Pedrosa  e
Sérgia Maria Mendonça), mas  apenas precedentes de casos similares,
nos  quais  aquele  Conselho  considerou  que caberia  aos  cofres  públicos
suportar tais despesas mesmo que os membros do Judiciário não estejam
em exercício da função.

Em  um  desses  casos,  o Ilmo.  Conselheiro  Carlos
Levenhagen12,  em  seu  Voto, arguiu  que  “o  §3º  do  artigo  27  da  Lei
Complementar n.º 35/79 (LOMAN) desautoriza a supressão do pagamento
de  vencimentos  e  vantagens,  até  a  decisão  final  a  ser  proferida  no
respectivo  processo  disciplinar”.  Para  o  Conselheiro,  “o  afastamento
cautelar de magistrado não enseja a supressão de  vantagens”.  Resta
claro,  portanto,  que  o  CNJ  considera  que  o  auxílio-moradia  e
auxílio-alimentação devem ser encarados como verbas de caráter
remuneratório.

12 Decisão  proferida  no  âmbito  do  Procedimento  de  Controle  Administrativo  nº 0001180-
22.2016.2.00.0000.
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Por  outro  lado,  destaca-se que  a  interpretação  conferida
pelo CNJ a uma Lei promulgada em 1979 não acompanhou a evolução do
pensamento doutrinário  e  jurisprudencial sobre o tema. Hodiernamente,
sabe-se que os auxílios têm caráter indenizatório e englobam valores que
são  devidos  exclusivamente em razão  das  circunstâncias  apresentadas
(v.g.  serviço prestado) e sequer compõem  o subsídio dos Magistrados,
razão  pela  qual  não  incidem descontos  tributários  e  previdenciários  e,
tampouco, respeitam o teto do funcionalismo público.  As multicitadas
Resoluções  do  CNJ  e  do  TJ,  por  exemplo,  que  disciplinam  a
concessão  dos  auxílios  para  alimentação  e  para  moradia,  são
categóricas ao disciplinarem que tais benefícios possem CARÁTER
INDENIZATÓRIO.

Ainda  que  o  CNJ  viesse  a  proferir  decisão  a  favor  da
concessão dos auxílios para moradia e alimentação aos Desembargadores
do TJCE afastados,  este  Parquet propugna que cabe ao TCE/CE, e
não ao CNJ, a decisão final em relação ao controle financeiro das
contas  a  serem prestadas  pelo  Judiciário  cearense. Vale  dizer,  a
decisão  sobre  a  validade  da  concessão  de  verbas  indenizatórias  a
Magistrados  afastados  das  suas  atividades  deve  ser,  em  último  grau
administrativo, proferida pelos Tribunais de Contas, órgãos constitucionais
que possuem a tarefa de julgar as contas dos órgãos que compõem todas
as funções de poder (Executivo, Legislativo e Judiciário).

Tal entendimento é ilustrado no  Voto Condutor do Acórdão
TCU nº 8890/2011-1ª Câmara13, proferido pelo Ministro Augusto Nardes.
Na  oportunidade,  o  TCU  apreciou  o  suscitado  conflito  de  competência
entre  CNJ  e  acompanhou posicionamento do Supremo Tribunal  Federal
(STF)  presente  no  julgamento  da  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade
(ADI) nº 3.367-DF. O Exmo. Ministro da Corte de Contas Federal destacou
que:

75. Nesse sentido, oportuno trazer à colação excertos do voto do
Ministro Cezar Peluso, relator da ADI 3.367 supra, no qual Sua
Excelência não reconhece eventual superioridade do CNJ sobre o
TCU,  em  sede  de  matéria  suscetível  de  controle  externo,  ao
contrário; veja-se:

'(...) Com o auxílio  dos  tribunais  de  contas,  o  Legislativo
sempre deteve o poder superior de fiscalização dos órgãos
jurisdicionais quanto  às  atividades  de  ordem  orçamentária,
financeira e contábil (arts. 70 e 71 da Constituição Federal), sem
que esse, sim, autêntico controle externo do Judiciário fosse

13 Disponível em https://goo.gl/8EDSPN. Acesso em 12/09/2017.
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tido, alguma feita e com seriedade, por incompatível com o
sistema da separação e independência dos Poderes, senão
como peça mecânica dos freios e contrapesos'.
[…]
77. O Ministro Ayres Brito, também na oportunidade, definiu o que
faz um órgão de controle externo e situou a posição do CNJ no
contexto:

'(...) De outra parte, Sr. Presidente, a idéia de controle externo
é conceitualmente constitucional. A Constituição diz o que é
controle externo: é quando um Poder interfere no âmbito
doméstico do outro.  E,  nesse caso,  não existe isso porque o
Conselho Nacional de Justiça é órgão próprio do Poder Judiciário; é
órgão  interno  ao  Poder  Judiciário. Então,  o  conceito
constitucional  de  controle  externo  não  se  aplica  ao
Conselho Nacional de Justiça'. (grifos no original)

Em  novo  julgamento,  o  TCU  ratificou o  entendimento
propalado  pelo  STF,  por  meio  do  Voto  Condutor  do  Acórdão  TCU
nº 3668/2013-Plenário14, mediante o qual, invocando o art. 103-B15 da
Constituição Federal, o Relator do mencionado aresto, Ministro-Substituto
André Luís de Carvalho, defendeu que:

As competências do Congresso Nacional,  em sede de controle
externo,  exercidas com o auxílio do Tribunal de Contas da
União, com fulcro nos arts. 70 a 75 da Constituição Federal e na
Lei  nº  8.443/1992,  se  sobrepõem  a  eventuais  orientações
normativas do CNJ, do CSJT ou de outros conselhos de menor
nível  hierárquico,  em  sentido  contrário,  eis  que  as  primeiras
vinculam a todos os órgãos administrativos de todas as esferas de
Poder, no sistema de freios e contrapesos do Sistema Republicano
(cf.  o STF - ADI 3.367/DF, Rel.  Min.  Cezar Peluso,  Pleno, julg.
13/4/2005, D.J. 17/3/2006, Rep. D.J. 22/9/2006, p. 29). (grifei)

Além  do  flagrante  desrespeito  aos  normativos  aqui
aduzidos, o pagamento de valores na ordem de R$ 119.573,27 (cento e
dezenove  mil  quinhentos  e  setenta  e  três  reais  e  vinte  e  sete
centavos),  relativos aos 11 meses aos quais os Magistrados afastados
perceberam os auxílios em epígrafe,  e,  ainda, considerando que, por
ano, os aludidos gastos perfazem o montante aproximado de R$

14 Disponível em https://goo.gl/eQ1Hp7. Acesso em 12/09/2017.
15 Art. 103-B, §4º.  Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do
Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras
atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura: […] II - zelar pela observância
do art.  37 e apreciar,  de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos
praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar
prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo
da competência do Tribunal de Contas da União.
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130.000,00  (cento  e  trinta  mil  reais)16,  estar-se-ia,  também,  na
contramão dos princípios que regem a Administração Pública, mormente
os da Moralidade e da Razoabilidade.

O princípio da moralidade  se encontra insculpido no  caput
do art. 37 da Carta Magna, bem como no art. 2º, da Lei nº 9.784/99. Di
Pietro (2016:385)17 assevera que:

O  princípio  da  moralidade  […]  exige  da  Administração
comportamento não apenas lícito, mas também consoante
com  a  moral,  os  bons  costumes,  as  regras  de  boa
administração,  os  princípios  de  justiça  e  de  equidade,  a
ideia comum de honestidade. Além de previsto nos artigos 37,
caput, e 5º, LXXIII, da Constituição, o Decreto-lei nº 2.300/86 o
incluía no artigo 3º com o nome de princípio da probidade, que
nada mais é do que honestidade no modo de proceder.

No  mesmo  contexto,  o  administrativista  José  do  Santos
Carvalho Filho (2014:21)18 aponta que:

O  princípio  da  moralidade  impõe  que  o  administrador
público não dispense os preceitos  éticos que devem estar
presentes em sua conduta. Deve não só averiguar  os critérios
de  conveniência,  oportunidade  e  justiça  em  suas  ações,  mas
também  distinguir  o  que  é  honesto  do  que  é  desonesto.
Acrescentamos que tal forma de conduta deve existir não somente
nas relações entre a Administração e os administrados em geral,
como  também  internamente,  ou  seja,  na  relação  entre  a
Administração e os agentes públicos que a integram. (grifei)

Desse modo, infere-se que o administrador da coisa pública
tem o dever de praticar seus atos com ética e honestidade. A concessão
dos benefícios em tela aos Magistrados afastados, na visão deste MPC,
fere o referido princípio e não se configura como um ato justo, uma vez
que não parece ser correto retribuir em pecúnia os Srs. Francisco Pedrosa
e Sérgia Maria Miranda por serviços não prestados à sociedade cearense.

Ademais,  não parece ser razoável o  Estado suportar  o

16 O custo anual das despesas com auxílio-alimentação e auxílio-moradia para cada Magistrado é
de R$ 65.318,64 (sessenta e cinco mil  trezentos e dezoito  reais  e  sessenta e quatro
centavos).  Caso se mantenha a concessão dos  benefícios aos Desembargadores afastados,  a
quantia atinge o total, por ano, de R$ 130.637,28 (cento e trinta mil seiscentos e trinta e
sete reais e vinte e oito centavos).
17 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 27ª ed. São Paulo: Atlas, 2014.
18 CARVALHO,  José dos Santos Filho.  Manual de Direito Administrativo.  27ª ed. São Paulo:
Atlas, 2014.
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ônus  em questão  aos  agentes  públicos  que  não  desempenharam suas
funções, isto é, não há fato gerador para a concessão do benefício relativo
à ajuda de custo para moradia ou ao auxílio-alimentação.

Assim,  considerando  que  a  concessão  de  ajuda  de  custo
para moradia e de auxílio-alimentação aos Desembargadores em alusão
atenta  aos  princípios  da  moralidade  administrativa  e  da  razoabilidade,
bem como é ilegal, por se tratar de  verba de natureza indenizatória
que  não  integra  os  vencimentos/subsídio  dos Magistrados e,
portanto,  não  possui  caráter  alimentar19,  essencial  para  a  dignidade
humana do investigado, ferindo os ditames da Resolução CNJ nº 199/2014
e da Resolução TJCE nº 17/2016, este Parquet solicita que o Tribunal de
Contas do Estado (TCE/CE), como órgão de controle das contas públicas
do  Estado,  suspenda  cautelarmente  o  pagamento  do  auxílio-
moradia    e  do auxílio-alimentação    concedido  s   ao  s     Srs.  Francisco  
Pedrosa Teixeira e Sérgia Maria Mendonça Miranda  ,    investigados  
no  âmbito  do  Inquérito    nº  1079/DF,    por  força  da  Operação  
Cappuccino da Polícia Federal.

Requer-se,  ainda,  que  seja  descontado  em  folha  dos
aludidos  Desembargadores,  com  fulcro  no  art.  122,  §4º,  da  Lei
nº 9.826/74 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Ceará)20,
os valores aduzidos na Tabela 1, na ordem de R$ 119.573,27 (cento e
dezenove  mil  quinhentos  e  setenta  e  três  reais  e  vinte  e  sete
centavos), concedidos irregularmente aos Magistrados afastados desde
outubro de 2016 até a presente data.

III – DA MEDIDA LIMINAR

No  caso  em  epígrafe,  está  demonstrada  a  presença  dos
requisitos autorizativos da concessão da liminar, quais sejam,  o  “fumus
boni juris” e o “periculum in mora”. 

Observa-se a presença da fumaça do bom direito no que

19 “No plano conceitual e em sentido amplo, os alimentos devem compreender as necessidades
vitais  da pessoa,  cujo  objetivo  é a  manutenção da  sua dignidade:  a  alimentação,  a  saúde,  a
moradia,  o  vestuário,  o  lazer,  a  educação,  entre  outros.  Em  suma,  os  alimentos  devem  ser
concebidos  dentro  da  ideia  de  patrimônio  mínimo.  Diante  dessa  proteção  máxima  da  pessoa
humana, precursora da personalização do Direito Civil, e em uma perspectiva civil-constitucional, o
art.  6º da CF/1988  serve como uma luva  para preencher o conceito de alimentos”. (TARTUCE,
Flávio. Manual de Direito Civil. 6ª ed. São Paulo: Método, 2016, pp. 1418-1419)
20 Art. 122, § 4º. As reposições e indenizações à Fazenda Pública serão descontadas em parcelas
mensais não excedentes da 10ª parte do vencimento.
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se relaciona à ilegalidade da concessão dos auxílios indenizatórios
em  epígrafe em  relação  à Resolução  CNJ  nº 199/2014  e  às
Resoluções TJCE nº  06/2017 e nº  17/2016,  as quais disciplinam,
respectivamente, que  a  ajuda  de  custo  para  moradia  e  o  auxílio-
alimentação dos  Magistrados  são verba  s   de  natureza  indenizatóri  a  
não integrante da remuneração do  s   Magistrado  s   e, por isto,  devem
ser percebidas por aqueles que estejam no pleno e regular exercício das
suas funções, considerando que a realização de pagamentos permanentes
desvirtua a concepção do instrumento indenizatório.

Por sua vez, o perigo na demora vislumbra-se no fato de
que  a percepção dos valores relativos  às verbas indenizatórias já ocorre
desde outubro de 2016. Caso o TCE/CE não atue preventivamente, as
quantias  continuarão  sendo  indevidamente  repassadas  àqueles
que não possuem direito a recebê-las.

Neste cenário, tendo em vista a necessária observância por
parte da Administração Pública aos princípios da legalidade, da moralidade
e  da  razoabilidade, e,  ainda, as competências fiscalizatórias desta Corte
de Contas,  entende o Ministério Público de Contas ser imperiosa a
imediata determinação ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará
no sentido de SUSPENDER cautelarmente os pagamentos relativos
ao auxílio-moradia e ao auxílio-alimentação aos Desembargadores
afastados Francisco  Pedrosa  Teixeira  e  Sérgia  Maria  Mendonça
Miranda.

IV – DOS PEDIDOS

Em  face  do  exposto,  requer  este  Ministério  Público  de
Contas que:

A) seja  a presente  Representação recebida,  pois  ajuizada
por legítimo interessado;

B) seja afastada a aplicação, no caso concreto, do art. 21-A
da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Ceará;

C)  o TCE/CE  conceda medida liminar,  sem a prévia
oitiva  da  parte,  de  modo  a  determinar que  o  Presidente  do
Tribunal  de  Justiça  do  Estado  do  Ceará  proceda    à   imediata  
suspensão    dos  pagamentos  relativos  ao  auxílio-moradia    e  ao  
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auxílio-alimentação   ao  s   Desembargador  es   afastado  s     Francisco  
Pedrosa  Teixeira  e  Sérgia  Maria  Mendonça  Miranda  ,    posto  que  
ferem     as Resoluções nº   135/2011 e nº   199/2014, ambas do CNJ,  
e Resoluç  ões   TJCE    nº 06/2016 e    nº 17/2016,     bem como vão de  
encontro  ao entendimento da  jurisprudência,  da   doutrina     e   aos  
princípios que regem a Administração Pública;

D)  em  respeito  aos  Princípios  Constitucionais  do
Contraditório e da Ampla Defesa, tendo em  vista as ocorrências
descritas  nesta  peça,  seja  concedido  prazo  à  ex-Presidente
Presidente do TJCE,  Desembargadora Maria  Iracema Martins  do
Vale,  e  ao  Desembargador  Francisco    Gladyson    Pontes  ,  atual
Presidente do TJCE, para fins de apresentação dos esclarecimentos
da  s     irregularidade  s   evidenciada  s   nesta Representação;   

E) seja determinado o desconto em folha,  com fulcro
no art. 122, §4º, da Lei nº 9.826/74, da quantia recebida de forma
irregular  pelos  Magistrados  afastados entre  outubro  de  2016 e
agosto  de  2017,  que  atinge  o  montante  de  R$    R$     119.573,27  
(cento e dezenove mil quinhentos e setenta e três reais e vinte e
sete centavos), relativo aos recebimentos indevidos relacionados à ajuda
de custo para moradia e ao auxílio-alimentação; e

F) sejam suspensos quaisquer pagamentos a título de
verbas de natureza indenizatória, sejam eles retroativos ou não,
aos Desembargadores afastados.

Nestes Termos, 
Pede Deferimento.

Fortaleza, 13 de setembro de 2017.

Gleydson Antônio Pinheiro Alexandre
Procurador do Ministério Público de Contas
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