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Ofício nº 036/2019 - GSJKAJUR                                            Brasília-DF, 01 de agosto de 2019. 

A Sua Excelência o Senhor 

Ministro José Múcio Monteiro 

Presidente do Tribunal de Contas da União 

Brasília - DF 

 

 

  Senhor Presidente, 

 

Na presente data, tive conhecimento da decisão deste Tribunal que impede o 

Supremo Tribunal Federal de usar cotas de passagens aéreas e pagamento de diárias a ministros 

da Corte, para fins particulares. Medida que o TCU adotou ao analisar auditoria sobre gastos do 

STF, entre os anos de 2009 e 2012, de R$629.919,23 reais com passagens aéreas internacionais - 

sendo que pelo menos 48 eram de primeira classe e estavam em nome de cônjuges dos ministros 

que integravam a corte naquele período. O episódio foi divulgado pela imprensa como “ farra das 

passagens”. 

Após quase seis anos de investigação de irregularidades cometidas no âmbito 

administrativo do STF, o Tribunal de Contas constatou que as referidas cotas são “inadequadas”, 

porque “foram criadas desvinculadas do interesse do serviço”. Ou seja, o direito era concedido 

independentemente de guardar qualquer relação com a atividade jurídica dos 11 ministros. 

Nesta oportunidade, informo à Vossa Senhoria o meu irrestrito apoio à decisão 

do TCU de comunicar ao Supremo que os bilhetes aéreos só devem ser emitidos se a viagem tiver 

relação com as atividades jurídicas dos ministros e, ainda, que haja transparência na emissão das 

passagens. Faço isso pela consciência do insubstituível papel dos Tribunais de Contas no sistema 

de Controle Externo e, por consequência, no exercício da fiscalização e no combate à corrupção.  

Contudo, embora a Suprema Corte já tenha se manifestado e revogado as cotas 

de seu regimento interno, defendo que seja necessário adotar providências relativas às passagens 

já adquiridas e que deram prejuízo aos cofres públicos. Portanto, nada mais justo que se 

providencie, no mínimo, o devido ressarcimento dos valores, com a devida correção. 

É fato público e notório, que desde o início do meu mandato, em fevereiro deste 

ano, venho chamando atenção para os gastos absurdos praticados pelo STF com o uso de dinheiro 

público. Lembro inclusive meu pedido ao TCU de investigação do processo licitatório destinado 
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a contratar serviços de refeições institucionais, que causou escândalo por causa dos altos valores 

despendidos com pratos refinados e bebidas premiadas.  

Diante de todo o exposto, requeiro a este Tribunal que não apenas fiscalize e 

conclua que houve extravio de dinheiro público, mas também adote as medidas cabíveis para se 

fazer justiça, punindo os responsáveis e ressarcindo a quem de direito, ou seja, o povo brasileiro. 

Cordialmente, 

 

 

Jorge Kajuru 

Senador 

 


