
EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE 

CONTAS DA UNIÃO 

FABIANO CONTARATO (“representante” ou “autor”), brasileiro, casado, Senador 

da República, portador da cédula de identidade R.G. nº XXX.XXX (SSP/ES) e inscrito 

no CPF/MF nº XXX.XXX.XXX-XX, com endereço profissional na Praça dos Três 

Poderes, Palácio do Congresso Nacional, Senado Federal, Anexo 2, Ala Afonso 

Arinos, Gabinete 06, endereço eletrônico sen.fabianocontarato@senado.leg.br, 

vem, com fundamento no art. 71 da CF, c/c art. 1º, XVI, da Lei n. 8.443/92 e art. 113 

da Lei nº 8.666/93, apresentar 

REPRESENTAÇÃO 

Com pedido de medida preventiva 

Em face do BANCO DO BRASIL, sociedade de economia mista,  pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ/ sob o n. 00.000.000/0001-91 com endereço na SAUN 

- Quadra 5 - Lote B – Ed. Banco do Brasil - 3º andar - CEP: 70040-912, Asa Norte, 

Brasília – DF; e da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, instituição financeira sob a 

forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo 

Decreto-lei nº 759, de 12 de agosto de 1969, constituída pelo Decreto nº 66.303, de 06 de 

março de 1970, regendo-se atualmente conforme estatuto aprovado pelo Decreto nº 7.973, 

de 28 de março de 2013, inscrita no CNPJ sob o nº 00.360.305/0001-04, com sede em 

Brasília/DF, no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lotes 03/04, pelos motivos de fato e de 

direito que passa a expor. 

mailto:sen.fabianocontarato@senado.leg.br


I - Síntese fática 

1. A presente representação tem por objeto a auditoria e levantamento do sigilo

imposto por bancos públicos federais, especificamente Caixa Econômica Federal e Banco 

do Brasil, aos gastos com publicidade em veículos de comunicação e agências 

publicitárias. 

2. O Jornal O Globo publicou, em 3 de junho de 2020, matéria em que informa

as reiteradas negativas de acesso à informação sobre gastos com publicidade por Banco 

do Brasil e Caixa, com anuência da Controladoria-Geral da União. Diz trecho da 

publicação: 

Com Aval da CGU e comissão do presidida por Braga Netto, BB e 

Caixa blindam dados de publicidade na internet. 

03/06/2020 • 08:56 

Com o aval da Controladoria Geral da União (CGU) e de uma comissão 

presidida pelo ministro da Casa Civil, Walter Braga Netto, o Banco do 

Brasil e a Caixa Econômica Federal (CEF) blindaram, desde o ano 

passado, a divulgação de dados sobre a publicidade das estatais na 

internet. Em 2019, BB e Caixa gastaram R$ 155 milhões em 

publicidade na internet. A divulgação das informações poderia mostrar 

se dois dos maiores bancos do país pagaram por anúncios em sites e 

canais do YouTube que divulgam notícias falsas ou que pregam pautas 

antidemocráticas como uma intervenção militar, como aconteceu com 

Eletrobras e a Petrobras. 

Em agosto de 2019, O GLOBO fez quatro pedidos via Lei de Acesso 

a Informação (LAI) para obter esses dados, mas em todos os casos, 

os bancos se recusaram a fornecer as informações e a CGU validou 

a decisão. O GLOBO recorreu à Comissão Mista de Reavaliação de 

Informações (CMRI) - última instância para avaliação de pedidos via 

LAI - três vezes. Em todas, o colegiado rejeitou os recursos. 

Os pedidos feitos pela reportagem solicitavam acesso à lista com os 

endereços eletrônicos (URLs) nos quais foram veiculados anúncios 

pagos com verba de publicidade das estatais. É essa lista que permite 

identificar os sites e canais do YouTube para onde é direcionada a verba 

de publicidade na internet das estatais. Os quatro pedidos foram 

indeferidos pelos bancos em primeira e em segunda instâncias e as 

listas, até hoje, não foram fornecidas. 

Os orçamentos do BB e da Caixa são dois dos maiores do mercado 

publicitário estatal. Em 2019, o BB gastou R$ 118 milhões em 

publicidade na internet. A Caixa, por sua vez, gastou R$ 37 milhões. 

Tanto o BB quanto a Caixa argumentaram que a divulgação da lista dos 

sites e canais colocaria em risco a estratégia de marketing das empresas. 

Ambas também alegaram que essas informações estavam protegidas 

pelo sigilo comercial. 



"Na medida em que as informações solicitadas não disponibilizadas no 

sítio eletrônico do Banco do Brasil revelam, direta ou indiretamente, as 

estratégias de investimento em publicidade e propaganda e o retorno 

em negócios para o Banco, está assegurado o sigilo comercial, tendo 

em vista que a exposição coloca em risco o legítimo interesse da 

empresa", diz um trecho da resposta do BB. O mesmo argumento 

também adotado pela Caixa. 

(...) a CGU acolheu os argumentos dos bancos. 

"Entende-se que tais informações estão protegidas por sigilo 

comercial, considerando tratarem-se de informações de natureza 

estratégica relativas às campanhas publicitárias da empresa [...] o que 

faz com que a divulgação das informações requeridas possa ocasionar 

prejuízos frente à concorrência", diz o despacho da Controladoria-Geral 

que indeferiu um dos pedidos feitos ao BB em novembro de 2019. O 

argumento adotado pela CGU nos pedidos relacionados à Caixa seguiu 

a mesma linha. 

Em três dos quatro processos, O GLOBO recorreu à CMRI, presidida 

por Braga Netto. A comissão tem a última palavra, na esfera 

administrativa, em relação a pedidos feitos via LAI. O órgão é 

composto por 10 ministros e 10 membros suplentes. 

O julgamento dos três recursos só foi concluído entre abril e maio deste 

ano, quase oito meses depois de os pedidos que deram origem aos 

processos terem sido feitos. À época, Braga Netto já era o presidente da 

Comissão. Ele, no entanto, não participou do julgamento dos recursos. 

(...) 

Nos três casos, a CMRI acolheu os argumentos dos bancos e da 

CGU e manteve o entendimento de que a divulgação dos sites e 

canais do YouTube nos quais BB e Caixa veicularam anúncios 

colocaria em risco a estratégia de marketing das empresas. 

"Sendo assim, as URLs não estão dentro do escopo do art. 16 da Lei nº 

12.232/2010, acolhendo-se o argumento da CEF de que a exposição 

dessas prejudica a sua estratégica publicitária de vender serviços e 

produtos bancários e, portanto, é uma informação protegida pelo sigilo 

comercial", diz parecer da CMRI no recurso movido para obter os dados 

da Caixa. Nos outros dois recursos, relativos ao BB, a posição da CMRI 

foi similar. 

(...)1. 

 

3. Diante do panorama legal vigente, tal situação é injustificável e antijurídica. 

Outros casos, além dos pedidos da imprensa, tiveram acesso negado. Vide, 

ilustrativamente, resposta denegatória ao Pedido 99901000196202006, feito em março de 

2020 ao Banco do Brasil, publicado no portal da Lei de Acesso à Informação: 

 
1 https://blogs.oglobo.globo.com/sonar-a-escuta-das-redes/post/com-aval-da-cgu-e-comissao-
presidida-por-braga-netto-bb-e-caixa-blindam-dados-de-publicidade-na-internet.html 

https://blogs.oglobo.globo.com/sonar-a-escuta-das-redes/post/com-aval-da-cgu-e-comissao-presidida-por-braga-netto-bb-e-caixa-blindam-dados-de-publicidade-na-internet.html
https://blogs.oglobo.globo.com/sonar-a-escuta-das-redes/post/com-aval-da-cgu-e-comissao-presidida-por-braga-netto-bb-e-caixa-blindam-dados-de-publicidade-na-internet.html


Olá, Gostaria de ter acesso ao atual contrato de publicidade do banco 

com agências de comunicação e eventuais aditivos. Gostaria também 

de ter acesso aos contratos passados que remetam a até 2010 e seus 

eventuais aditivos. Por fim, gostaria de ter acesso ao pagamento feito a 

cada agência de publicidade que detenha o atual contrato com o banco. 

Obrigado. 

4. Em 16 de março de 2020, o Banco do Brasil respondeu o seguinte:

Prezado(a) Sr(a)., 

Encaminhamos-lhe resposta da Diretoria Marketing e Comunicação 

do Banco do Brasil ao seu pedido de informação: 

"Prezado GABRIEL DE CASTRO HIRABAHASI, 

Em atenção ao pedido de informação - Protocolo 99901000196202006 

-, encaminhamos os arquivos que constam os últimos Editais de 

Licitação de Publicidade. Além disso, esclarecemos que o Banco do 

Brasil divulga as informações sobre a execução dos contratos de 

publicidade, concernentes aos valores pagos pelos totais de cada tipo 

de serviço de fornecedores e de cada meio de divulgação, 

compreendendo o período de 10 (dez) anos, no endereço eletrônico: 

. 

A exposição pública dessas informações está em conformidade com o 

art. 16 da Lei nº 12.232/2010, aplicável aos contratos de serviço de 

publicidade formalizados pelos entes integrantes da Administração 

Pública Federal, incluindo as empresas estatais que atuam na atividade 

econômica em regime de competição no mercado. Destaca-se que o 

citado dispositivo legal, ao tempo em que prevê a publicidade de 

algumas informações relacionadas à execução do contrato, assegura o 

sigilo comercial da estratégia de investimentos nos meios de 

divulgação e a confidencialidade das informações de natureza 

comercial dos fornecedores. 

Lembramos que as sociedades de economia mista se submetem ao 

regime jurídico de direito privado, e suas relações com o Estado e a 

sociedade obedecem aos mesmos limites constitucionais previstos para 

as empresas privadas, conforme inciso II do § 1º do art. 173, da 

Constituição Federal: 

Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a 

exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida 

quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a 

relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. 

§ 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da

sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem

atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de

prestação de serviços, dispondo sobre:

I - sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela

sociedade;



II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, 

inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, 

trabalhistas e tributários; 

III - licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, 

observados os princípios da administração pública; 

IV - a constituição e o funcionamento dos conselhos de administração 

e fiscal, com a participação de acionistas minoritários; 

V - os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos 

administradores. 

A Lei nº 13.303/16 (Lei das Estatais – LE), veio preencher lacuna 

constitucional instaurada pela Emenda Constitucional nº 19/98, que 

expressamente cindiu o regime jurídico licitatório da administração 

direta, autárquica e fundacional, do regime das empresas estatais, 

sujeitas ao regramento jurídico próprio das empresas privadas (art. 22, 

inc. XXVII e art. 173, §1.º, inc. III da Constituição Federal - CF). 

As sociedades de economia mista, como o Banco do Brasil, são 

constituídas sob a forma de sociedades anônimas e gozam das hipóteses 

de sigilo oferecidas pela Lei nº 6.404/1976 (Lei das Sociedades 

Anônimas – Lei das S.A.), em decorrência do regime a que estão 

sujeitas, conforme art. 5º da LE. 

O sigilo comercial está previsto no §1º do art. 155 e no §5º do art. 157 

da Lei das S.A., segundo os quais as informações que sejam de 

conhecimento exclusivo do nível estratégico da companhia, da área que 

as produziu e, ocasionalmente, da área que as custodia, e cuja 

publicidade coloque em risco interesse legítimo da empresa, estarão 

resguardadas por este sigilo. 

Por essa razão, o art. 16 da Lei nº 12.232/2010 restringe a divulgação 

aos nomes dos fornecedores de serviços especializados e dos veículos 

de divulgação e aos totais de cada tipo de serviço de fornecedores e de 

cada meio de divulgação, sem estabelecer maiores detalhamentos que 

possam demonstrar, ainda que por inferência, a estratégia negocial das 

empresas integrantes da Administração Pública. 

Atenciosamente, 

Antonio Hamilton Rossell Mourao 

Gerente Executivo" 

Atenciosamente, 

Serviço de Informação ao Cidadão do Banco do Brasil – SICBB 

5. A Caixa Econômica Federal se vale do mesmo argumento para negar acesso

às informações detalhadas de gastos com publicidade, com discriminação de valores e 

nomes das empresas contratadas, por entender que se trata de segredo de empresa. Nesse 

sentido, por exemplo, a resposta ao pedido n. 99902002047201768 no portal de acesso à 

informação do Governo Federal. Veja-se a resposta da instituição financeira naquele caso 

(grifos aditados): 



Prezado (a) Cidadão (ã), 1.Conforme solicitação através do E-SIC, site 

CGU, informamos que: 1.1. Este Banco reserva-se o direito de 

mantê-los sob sigilo empresarial. 1.2. Destacamos que o artigo 22 da 

Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011) excepciona a regra geral 

de transparência nos casos de sigilo comercial das empresas que 

exploram atividades econômicas, o qual transcrevemos: Art.22. O 

disposto nesta Lei não exclui as demais hipóteses legais de sigilo e de 

segredo de justiça nem as hipóteses de segredo industrial decorrentes 

da exploração direta de atividade econômica pelo Estado ou por pessoa 

física ou entidade privada que tenha qualquer vínculo com o poder 

público (grifos nossos). 1.3. A CAIXA é uma empresa 100% pública 

que atua no segmento bancário comercial e tem grandes concorrentes 

no mercado – como Banco do Brasil, Bradesco e Itaú – portanto, utiliza 

a publicidade como ferramenta de sua estratégia competitiva, com o 

objetivo de dar força à marca e divulgar seus produtos, através da 

presença em diversos ambientes, assim como os diferentes segmentos 

em que Caixa atua: Habitação, Crédito Pessoa Física, Imobiliário, entre 

outros. 1.4. O planejamento de mídia é desenvolvido a partir das 

análises de audiência verificada por institutos de pesquisa como 

IBOPE, MARPLAN e COMSCORE, que acompanham desempenho 

dos veículos nos meios e disponibilizam ranking de mídia impressa, 

eletrônica, TV e Internet. 1.5. Projetos específicos ou oportunidades, 

que atendam às necessidades estratégicas e táticas de mídia da Caixa 

foram/são comprados pontualmente, desde que contribuam para a 

imagem de modernidade e credibilidade. 1.5.1 Tendo em vista que a 

CAIXA é uma empresa pública, todas as suas contratações obedecem 

ao disposto na Lei 8.666/93, e por essa razão, qualquer contratação de 

mídia é intermediada pelas agências de propaganda licitadas para 

prestar os serviços de publicidade e propaganda da CAIXA. 1.6. 

Levando-se em conta o exposto acima, os critérios de escolha de cada 

veículo, a negociação comercial praticada e os objetivos de sua 

utilização são considerados informações estratégicas negociais da 

CAIXA e de alta relevância para manutenção da competitividade deste 

banco no mercado bancário, portanto, nos reservamos o direito de 

mantê-las sob sigilo empresarial, com base no art. 22 da Lei de Acesso 

à Informação, do art. 22 do Código de Ética dos Profissionais da 

Propaganda, na Lei 4..680 de 18 de junho de 1965 e no Decreto nº 

57.690 de 1º de fevereiro de 1966, que normatizam e regulam a atuação 

dos profissionais de publicidade e propaganda. 2. Por fim, agradecemos 

o contato e esclarecemos que a CAIXA, na página

www.caixa.gov.br/acessoainformacao, disponibiliza as informações

corporativas em atendimento à Lei 12.527/2011. 3. Informamos que a

CAIXA mantém SAC para informações, reclamações, cancelamentos,

sugestões, serviços e elogios, com atendimento 24 horas por dia 07 dias

por semana, pelo DDG 0800 726 0101 e para reclamações não

solucionadas no SAC ou denúncias, a CAIXA mantém canal de

Ouvidoria com atendimento de segunda a sexta-feira, das 08 às 18

horas, pelo DDG 0800 725 7474. 4. A CAIXA coloca-se à disposição



através de seus canais de atendimento. Atenciosamente, CAIXA - 

Serviço de Informações ao Cidadão. 

 

6. No âmbito do acórdão 1329/2020 – Plenário, essa Corte observou que, no ano 

de 2019, primeiro ano da gestão do Sr. Rubem Novaes na Presidência 

do Banco do Brasil, aquela instituição financeira destinou R$ 373,1 milhões a contratos 

de publicidade, dos quais R$ 119 milhões foram gastos com veiculação na Internet. 

7. No ano de 2018, anotou-se o gasto total com publicidade foi de R$ 336,9 

milhões, dos quais R$ 62,3 milhões com Internet. 

8. Tem-se, portanto, em meio ao cenário de grave crise econômica e social que 

o país e seus cidadãos enfrentam, significativo aumento de gastos com publicidade por 

parte do Banco do Brasil. Por seu turno, a Caixa Econômica Federal destinou R$ 213,3 

milhões de reais para publicidade em 20192. 

9. Cumprindo o dever de cooperação processual, sublinhe-se que tanto CEF3 

quanto BB4 disponibilizam genericamente em seus sítios oficiais os gastos totais com 

publicidade sem, no entanto, discriminar quanto é pago para cada empresa e, no caso de 

divulgação pela internet, quais os nomes dos domínios mantidos pelas sociedades 

contratadas. 

10. A divulgação dos sítios onde são divulgadas as marcas das empresas é 

fundamental no atual contexto de disseminação de notícias falsas por meio da internet. 

No âmbito do Congresso Nacional, relatório preliminar da CPMI das Fake News, a qual 

integro, apontou destinação de grande montante de verbas públicas para sítios com 

conteúdo inapropriado, inclusive divulgação de pornografia5. 

11. Desse modo, evidenciada a materialidade do volume de gasto público 

destinado a remunerar a publicidade do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal 

em sites, blogs, redes sociais e outras mídias digitais, potencialmente financiando a 

propagação de notícias falsas, tão prejudiciais a nossa democracia, impõe-se a atuação 

dessa corte de contas para garantir a higidez dos procedimentos de contratação. 

 
2  
3 http://www.caixa.gov.br/acesso-a-informacao/despesas-publicidade/Paginas/default.aspx 
4 https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/compras,-contratacao-e-venda-de-imoveis/compras-e-

contratacoes/servicos-de-publicidade#/ 
5 Vide: Portal UOL – “Governo anunciou em 47 sites de notícias falsas em 38 dias, diz CPMI” 

https://noticias.uol.com.br/colunas/constanca-rezende/2020/06/03/governo-publicou-653-mil-anuncios-

em-canais-de-noticias-falsas-avalia-cpmi.htm. Acesso em 4 de junho de 2020. 

http://www.caixa.gov.br/acesso-a-informacao/despesas-publicidade/Paginas/default.aspx
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/compras,-contratacao-e-venda-de-imoveis/compras-e-contratacoes/servicos-de-publicidade#/
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/compras,-contratacao-e-venda-de-imoveis/compras-e-contratacoes/servicos-de-publicidade#/
https://noticias.uol.com.br/colunas/constanca-rezende/2020/06/03/governo-publicou-653-mil-anuncios-em-canais-de-noticias-falsas-avalia-cpmi.htm
https://noticias.uol.com.br/colunas/constanca-rezende/2020/06/03/governo-publicou-653-mil-anuncios-em-canais-de-noticias-falsas-avalia-cpmi.htm


12. Vale destacar que a divulgação da marca de bancos públicos em portais de 

reputação duvidosa e até de material inapropriado, tem o potencial de causar prejuízos 

inestimáveis à imagem dessas instituições perante seus acionistas e correntistas, em 

potencial prejuízo ao erário e interesse públicos. 

 

II – Do direito  

II.I – Preliminarmente 

a) Da competência 

 

 

13. Segundo o art. 1º, XVI, da Lei nº 8.443, de 1992 (Lei Orgânica do Tribunal 

de Contas da União – TCU) cabe a essa corte decidir sobre denúncia que lhe seja 

encaminhada por qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato. Na forma 

do art. 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, aplicam-se às representações 

os procedimentos aplicáveis às denúncias. 

14. A presente representação tem por o levantamento do sigilo imposto por 

bancos públicos federais, especificamente Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, 

aos gastos com publicidade em veículos de comunicação e agências publicitárias. Trata-

se, portanto, de medida relativa à prestação de contas e transparência de gastos públicos, 

de modo que os recursos estão sob a jurisdição dessa corte. 

 

 

b) Da Legitimidade Ativa 

 

 

15. O autor é Senador da República, com legitimidade para apresentar 

representação junto a essa corte de contas na forma do art. 237, III, do Regimento Interno 

do TCU. 

 

 

c) Da Legitimidade Passiva 

 

16. O TCU é o órgão de controle externo do governo federal e auxilia o 

Congresso Nacional na missão de acompanhar a execução orçamentária e financeira do 

país e contribuir com o aperfeiçoamento da Administração Pública em benefício da 



 sociedade. Segundo o art. 202 do Regimento Interno dessa corte, verificada 

irregularidade, o Tribunal ou o Relator ordenará a citação do responsável para apresentar 

defesa ou recolher a quantia devida. 

17. Estão submetidos à jurisdição do TCU dinheiro, bens e valores públicos das

unidades dos poderes da União e das entidades da administração indireta, incluídas as 

fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público federal, e as contas 

daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte dano 

ao Erário. 

18. O art. 85 da Lei 13.303, de 2016 (Lei das Estatais), dispõe que Os órgãos

de controle externo e interno das 3 (três) esferas de governo fiscalizarão as empresas 

públicas e as sociedades de economia mista a elas relacionadas, inclusive aquelas 

domiciliadas no exterior, quanto à legitimidade, à economicidade e à eficácia da 

aplicação de seus recursos, sob o ponto de vista contábil, financeiro, operacional e 

patrimonial. 

19. Nesse sentido, o Banco do Brasil é instituição bancária, sociedade de

economia constituída na forma de companhia aberta, cuja maioria do capital social é 

pertencente à União, controladora. 

20. Por sua vez, a Caixa Econômica Federal é instituição financeira sob a forma

de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada nos 

termos do Decreto-lei 759/69, vinculada ao Ministério da Fazenda. Integra o Sistema 

Financeiro Nacional, auxilia a execução da política de crédito do governo federal e 

submete-se às decisões a à disciplina normativa do órgão competente e à fiscalização do 

Banco Central. Suas contas e operações estão sujeitas a exame e julgamento do Tribunal 

de Contas da União e da Secretaria Federal de Controle do Ministério da Fazenda. 

21. Comprovada, por tanto, a legitimidade das unidades jurisdicionadas para

figurar no polo passivo da presente representação. 

II.2 – Mérito

22. Os atos de negativa de acesso a informações de interesse público reportados

no âmbito da presente representação violam os princípios da publicidade, moralidade e 



impessoalidade que regem a Administração Pública, mesmo quando atuam em regime de 

concorrência privada na forma dos arts. 37, caput, e 173 da Constituição Federal. 

23. Nesse sentido, a Lei 12.232, de 2012, que dispõe sobre as normas gerais para

licitação e contratação pela administração pública de serviços de publicidade prestados 

por intermédio de agências de propaganda, subordina em seu art. 1º, §1º, os órgãos do 

Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, as pessoas da administração indireta e todas as 

entidades controladas direta ou indiretamente no âmbito da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios. 

24. A norma não excepciona de seu alcance empresas públicas ou sociedades de

economia e não retira o caráter concorrencial de regime privado disposto no art. 173 da 

Constituição Federal. Em verdade, tratando-se de dinheiros públicos destinados ao setor 

privado, aplica-se no caso os princípios constitucionais da publicidade e da transparência, 

que devem ser aplicados como regra, não exceção. Referida Lei dispõe em seu art. 16: 

Art. 16.  As informações sobre a execução do contrato, com os nomes 

dos fornecedores de serviços especializados e veículos, serão 

divulgadas em sítio próprio aberto para o contrato na rede mundial de 

computadores, garantido o livre acesso às informações por quaisquer 

interessados. 

25. A alegação da Caixa Econômica Federal de que o art. 22 da Lei de Acesso à

Informação imporia sigilo às referidas informações também não é juridicamente cabível. 

Referida norma diz respeito unicamente às hipóteses legais de sigilo, de segredo de justiça 

e de segredo industrial decorrentes da exploração direta de atividade econômica pelo 

Estado ou por pessoa física ou entidade privada que tenha qualquer vínculo com o poder 

público. No presente caso, as informações solicitadas não se confundem com segredo 

industrial disciplinado pelas regras de propriedade industrial (cf. Lei n. 9.279, de 1996) 

ou hipóteses de segredo de justiça determinadas pelo Código de Processo Civil. 

26. Além disso, diferentemente do que alegam as unidades jurisdicionadas em

suas respostas aos pedidos de informações, os dados referentes aos pagamentos realizados 

aos prestadores de serviços de comunicação não configuram hipótese de proteção pelo 

sigilo comercial e bancário. Assim, não se aplica o que preconiza o art. 6º, I, do Decreto 

nº7.724, de 16.05.2011, que regula a Lei de Acesso à Informação – LAI: 

Art. 6º O acesso à informação disciplinado neste Decreto não se aplica: 

 I – às hipóteses de sigilo previstas na legislação, como fiscal, bancário, 



de operações e serviços no mercado de capitais, comercial, profissional, 

industrial e segredo de justiça. 

27. Tampouco se aplica a hipótese de sigilo que dispõe o §1º do art. 155 e no §5º

do art. 157 da Lei 6.404, de 1964 (“Lei das S.A.”), segundo os quais as informações que 

sejam de conhecimento exclusivo do nível estratégico da companhia, da área que as 

produziu e, ocasionalmente, da área que as custodia, e cuja publicidade coloque em risco 

interesse legítimo da empresa, estarão resguardadas por este sigilo. 

28. Destaque-se, ainda, que o art. 155, §1º da Lei das S.A. impõe ao administrador

da companhia o chamado dever de lealdade, consistente em “guardar sigilo sobre 

qualquer informação que ainda não tenha sido divulgada para conhecimento do mercado, 

obtida em razão do cargo e capaz de influir de modo ponderável na cotação de valores 

mobiliários”. 

29. Vê-se, portanto, que informação sigilosa é aquela que pode “influir de modo

ponderável na cotação de valores mobiliários” – o que não é o caso de dados sobre gastos 

com publicidade. Em verdade, tais dados apenas poderão influir nos valores mobiliários 

da empresa se houver desvio de finalidade na escolha dos veículos de comunicação e 

agências de publicidade. Certamente, não é essa hipótese que a norma busca resguardar 

do escrutínio público. Isso porque não há, no caso, risco de interesse legítimo da empresa 

que justifique a imposição de sigilo nos gastos e na relação de empresas de publicidade 

contratadas. Com efeito, trata-se de informação de interesse público, cujo acesso não pode 

ser tolhido. 

30. As informações ora solicitadas não se vinculam com a atividade fim dos

órgãos jurisdicionados, i.e., as operações financeiras. Ademais, se o objetivo da 

publicidade é justamente dar visibilidade à marca anunciante, não há porquê resguardar 

sigilo da relação completa de empresas que divulgam sua marca, visto que a estratégia 

econômica da publicidade é garantir o amplo conhecimento do público. 

31. De todo modo, mesmo que se considere que as informações solicitadas

merecem, de fato, o grau de sigilo atribuído pelas instituições financeiras – o que se 

admite apenas por hipótese –, tal disposição não exclui tais dados do escrutínio dessa 

corte de contas. Isso porque o Estatuto das Empresas Estatais (Lei n. 13.303, de 2016) 

enuncia, em seu art. 85, §1º, que para o correto exercício das funções, os órgãos de 

controle poderão levantar o sigilo de informações eventualmente classificadas como 

restritas na forma da Lei de Acesso à Informação. Diz o referido dispositivo: 



Art. 85. Os órgãos de controle externo e interno das 3 (três) esferas de 

governo fiscalizarão as empresas públicas e as sociedades de economia 

mista a elas relacionadas, inclusive aquelas domiciliadas no exterior, 

quanto à legitimidade, à economicidade e à eficácia da aplicação de 

seus recursos, sob o ponto de vista contábil, financeiro, operacional e 

patrimonial. 

§ 1º Para a realização da atividade fiscalizatória de que trata o caput ,

os órgãos de controle deverão ter acesso irrestrito aos documentos e

às informações necessários à realização dos trabalhos, inclusive

aqueles classificados como sigilosos pela empresa pública ou pela

sociedade de economia mista, nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de

novembro de 2011 . 

§ 2º O grau de confidencialidade será atribuído pelas empresas públicas

e sociedades de economia mista no ato de entrega dos documentos e

informações solicitados, tornando-se o órgão de controle com o qual foi

compartilhada a informação sigilosa corresponsável pela manutenção

do seu sigilo.

§ 3º Os atos de fiscalização e controle dispostos neste Capítulo aplicar-

se-ão, também, às empresas públicas e às sociedades de economia mista

de caráter e constituição transnacional no que se refere aos atos de

gestão e aplicação do capital nacional, independentemente de estarem

incluídos ou não em seus respectivos atos e acordos constitutivos.

32. Portanto, mesmo que tais informações não sejam imediatamente

disponibilizadas publicamente, cabe aos órgãos jurisdicionados o envio da completa 

relação de empresas contratadas e valor pago a cada um dos veículos de comunicação. 

Da medida preventiva 

33. O art. 276 do Regimento Interno do TCU permite, em caso de urgência, de

fundado receio de grave lesão ao erário, ao interesse público, ou de risco de ineficácia 

à decisão de mérito, a adoção de medida cautelar sem prévia oitiva da parte, 

determinando a suspensão do ato impugnado. 

34. Na espécie, visualiza-se evidente lesividade ao interesse público, legalidade

do ato e urgência que justificam a concessão de medida para seja determinada o 

levantamento do sigilo dos gastos do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal 

com publicidade, especialmente no período referente à atual gestão do Governo Federal. 

35. Os fatos narrados na presente representação, bem como os argumentos nela

contidos, demonstram a plausibilidade do direito invocado, visto que a autoridade pública 
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demandada perpetrou inequívoca violação ao texto constitucional (arts. 5º, LX; 37, 

caput; 90) e à Lei de Acesso à Informação (art. 3º, I, e art. 7º, §2º). 

36. O interesse público da medida decorre de modo cristalino da necessidade de

resguardar a publicidade, impessoalidade e moralidade dos atos administrativos por 

meio da fiscalização do dispêndio de recursos públicos. Do mesmo modo, a urgência 

emerge do evidente risco lesão ao erário, uma vez que valores cada vez mais vultuosos 

estão sendo gastos sem supervisão. 

37. Dessa forma, impõe-se a decretação de medida cautelar para determinar o

levantamento do sigilo dos gastos com cartão corporativo que não sejam classificados 

como sigilosos na forma do art. 23 da Lei de Acesso à Informação, observado o interesse 

público e o interesse econômico das empresas. 

III – DOS PEDIDOS 

38. Por todo o exposto, requer:

a. O recebimento e processamento desta representação, para

implementação das medidas cabíveis relativas às ilegalidades

apontadas.

b. Liminarmente, com fundamento no art. 276 do Regimento Interno,

fazendo-se presentes, no caso em exame, o fumus boni iuris e o

periculum in mora, determine V. Exa, o Plenário do TCU ou o relator

desta representação, em caráter cautelar, o levantamento do sigilo de

gastos com publicidade e a relação de empresas contratadas, com

expressa indicação dos domínios (URLs) mantidos por cada veículo de

comunicação contratado para divulgação por internet, por parte do

Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal;

c. Subsidiariamente, caso seja indeferido pedido de abertura das

informações solicitadas, sejam auditados os gastos e a relação de

empresas beneficiárias, na forma do art. 85, §1º, da Lei 13.303, de 2016;

d. No mérito, em cumprimento à sua competência constitucional e legal,

que o Tribunal de Contas, no cumprimento de suas competências

constitucionais de controle externo de natureza contábil, financeira,



orçamentária, operacional e patrimonial da Administração Pública 

Federal, decida pela adoção das medidas de sua competência 

necessárias para: 

• verificar o grau de observância, pela Banco do Brasil e da Caixa

Econômica Federal, das normas e procedimentos relativas à

publicidade e impessoalidade com gastos em publicidade;

• a determinação definitiva de levantamento do sigilo de gastos

com publicidade e a relação de empresas contratadas, com

expressa indicação dos domínios (URLs) mantidos por cada

veículo de comunicação contratado para divulgação por internet,

por parte do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal; e

• avaliar até que ponto as referidas normas e procedimentos

ajustam-se aos requisitos de publicidade e transparência que

devem informar a gestão dos recursos públicos.

e. Seja este representante informado oficialmente dos andamentos da

presente representação, bem como franqueado acesso e vista aos

volumes eletrônicos dos autos, na forma do art. 163 do RITCU;

f. Caso esse Tribunal entenda não estarem presentes os requisitos para

recebimento da presente representação, o que se admite apenas por

hipótese, que esta manifestação seja recebida e devidamente processada

como comunicação de irregularidade.

Brasília, 4 de junho de 2020. 

Fabiano Contarato 

Senador da República (REDE/ES) 



Rol de anexos: 

i. Documento de identificação do representante

ii. Cópia da reportagem: https://blogs.oglobo.globo.com/sonar-a-escuta-das-

redes/post/com-aval-da-cgu-e-comissao-presidida-por-braga-netto-bb-e-caixa-blindam-

dados-de-publicidade-na-internet.html.

iii. Amostragem de pedidos de acesso à informação negados pelos representados


