
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministério Público
Gabinete do Subprocurador-Geral LUCAS ROCHA FURTADO

Excelentíssimo Senhor Ministro-Presidente do Tribunal de Contas da União 
 
 

 
 
 
 

 
 
Com fundamento no artigo 81, inciso I, da Lei 8.443/1992, e nos artigos 

237, inciso VII, e 276, caput, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, 
aprovado pela Resolução 155/2002, o Ministério Público junto ao TCU oferece 

 
 
 

REPRESENTAÇÃO, 
COM REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR, 

 
 

 
com o propósito de que o Tribunal, 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 necessárias a apurar a notícia de que a Secretaria Especial de Comunicação 
Social da Presidência da República – Secom/PR tem negado, sem justificativas 
amparadas em lei, ao sistema Globo de jornalismo, acesso a informações públicas 
referentes a gastos com publicidade na internet na gestão do presidente Jair 
Bolsonaro. 
  

- II - 
A notícia acima referida, de autoria do jornalista Leandro Prazeres, foi 

publicada, nos termos que seguem1, na data de hoje, no site Sonar2, do portal 
globo.com, do sistema Globo de jornalismo (cópia da matéria em anexo): 

 
1 https://blogs.oglobo.globo.com/sonar-a-escuta-das-redes/post/secretaria-de-comunicacao-da-presidencia-descumpre-
ordem-da-cgu-e-omite-dados-de-publicidade.html 
2 Por meio do projeto Sonar, lançado em 31/5/2020, “O GLOBO mergulha nas redes sociais para analisar dados de 
tendências eleitorais, identificar os personagens, suas narrativas e jogar luz sobre o jogo sujo político na internet.” 
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Secretaria de Comunicação da Presidência descumpre ordem da CGU e 
omite dados de publicidade 
Sob investigação do Ministério Público Federal (MPF) e do Tribunal de Contas da 
União (TCU), a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da 
República (Secom) vem descumprindo uma decisão da Controladoria-Geral da 
União (CGU) e, há três meses, mantém em segredo os dados sobre seus gastos 
com publicidade na internet durante a gestão do presidente Jair Bolsonaro. 
Em fevereiro, a CGU julgou um recurso e deu 60 dias para a Secom divulgar as 
listas de sites, canais do YouTube e aplicativos nos quais foram veiculados 
anúncios pagos pela secretaria. A decisão determinava que o órgão liberasse os 
dados referentes a campanhas veiculadas entre janeiro e novembro de 2019, mas 
só foram disponibilizados os dados referentes a 38 dias, entre junho e julho de 
2019. 
As informações do período pouco superior a um mês, no entanto, foram 
suficientes para que os consultores constatassem que mais de dois milhões de 
anúncios pagos pela Secom foram veiculados em sites, canais e aplicativos 
considerados inadequados, como canais que divulgam notícias falsas e aplicativos 
que disseminam conteúdo pornográfico. 
Como a Secom não liberou os dados totais, O GLOBO, em junho, fez um pedido 
via Lei de Acesso à Informação (LAI) solicitando que a secretaria finalmente 
cumprisse a decisão. No dia 2 de julho, no entanto, a secretaria respondeu 
afirmando que não divulgaria as informações. 
Em sua resposta, a Secom alegou que, diante da exibição de anúncios em locais 
classificados por ela como “impróprios”, solicitou esclarecimentos às agências de 
publicidade contratadas pelo governo federal e que, por conta disso, os dados 
solicitados – cuja liberação já havia sido determinada pela CGU – se 
enquadrariam na categoria de “documento preparatório”. 
De acordo com o decreto que regulamenta a LAI, documento preparatório é um 
“documento formal utilizado como fundamento da domada de decisão” de um 
agente público. Em outras palavras: eles trazem os argumentos, ordens ou 
diretrizes que embasaram uma decisão. Pela legislação, após a edição de um ato 
ou da tomada da decisão, esses documentos devem ser divulgados. A ideia é que a 
sociedade tenha acesso aos argumentos técnicos do agente público ao tomar suas 
decisões. A manobra é criticada pelo pesquisador Fabiano Angélico, consultor do 
banco Mundial e autor de livro sobre a LAI. 
— Entendendo que eles agem de boa-fé, dizer que esses documentos passaram a 
ser preparatórios mostra um desconhecimento grande da lei. A legislação é 
bastante clara ao definir o que é um documento preparatório. São documentos que 
embasam uma decisão. Não é o caso agora— diz Angélico. 
Diante da negativa, O GLOBO recorreu, em primeira instância, alegando que, 
como os anúncios já haviam sido veiculados, ou seja, a decisão de veiculá-los já 
havia sido tomada, não faria sentido enquadrar a relação dos canais como 
“documento preparatório”. 
No dia 10 de julho, a Secom indeferiu o recurso. A secretaria chefiada por Fabio 
Wajngarten reiterou o embasamento da resposta anterior, mas trouxe um 
argumento novo para voltar a negar os dados. A Secom afirmou que não poderia 
fornecer os dados porque isso exigiria “esforços de obtenção de documentação 
além do objeto da contratação autorizada para a agência de publicidade”. Em 
outras palavras, a Secom diz que seus contratos não lhe permitiram cobrar das 
agências os relatórios de divulgação das campanhas pagas pela própria Secom. 
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Fabiano Angélico diz que, mais uma vez, a resposta da Secom não faz sentido. 
— O argumento de que o fornecimento desses dados não estava previsto no 
contrato deveria ter sido levantado durante o julgamento do pedido, lá atrás. Se a 
CGU já avaliou e já julgou, a decisão precisa ser cumprida — disse o especialista. 
O GLOBO recorreu em segunda instância e ainda aguarda a resposta da Secom. 
Caso a secretaria indefira o recurso, o caso ainda poderá ser julgado pela CGU, 
que poderá ter que decidir se a Secretaria deverá ou não cumprir uma decisão que 
já foi tomada pela própria Controladoria-Geral da União. 
A insistência da Secom em não divulgar os dados determinados pela CGU 
acontece em um momento em que o órgão é alvo de investigações conduzidas 
pelo MPF e pelo TCU. Em uma delas, o órgão apura as suspeitas de que a Secom 
teria direcionado, deliberadamente, recursos a sites e canais do YouTube 
bolsonaristas. 
Na semana passada, o ministro do TCU Vital do Rego ordenou que a Secom 
suspendesse os anúncios em sites, canais e aplicativos considerados inapropriados. 
A Secom vem se defendendo sob o argumento de que a destinação dos anúncios é 
feita de forma automatizada pela plataforma conhecida como Google Adsense, um 
mecanismo conhecido como “mídia programática”. 
O Google, por sua vez, disse que os clientes, como a Secom, têm acesso a um 
sistema para vetar a veiculação de anúncios de sites específicos ou de categorias 
inteiras.  

Acerca do assunto abordado no Sonar/Globo, lembro que, em maio último, 
formulei representação, com base em reportagem intitulada “Verba publicitária de 
Bolsonaro irrigou sites de jogos de azar e de fake news na reforma da Previdência”, 
veiculada em 9/5/2020 no jornal Folha de S. Paulo3, para requerer ao TCU que 
adotasse medidas de sua competência necessárias a conhecer e a avaliar as despesas 
com publicidade do governo federal, em especial aquelas referentes à divulgação da 
reforma da Previdência, de forma a identificar se houve a aplicação de recursos 
públicos no financiamento de campanhas publicitárias em sites e canais que não 
guardam relação com as matérias divulgadas, ou que desenvolvem atividades 
antiéticas ou ilegais – como a disseminação de fake news e a prática de jogos de azar 
– ou se destinam à promoção pessoal do Presidente da República, em clara afronta 
aos princípios constitucionais da supremacia do interesse público, da legalidade, da 
impessoalidade e da moralidade. 

A referida representação vem sendo processada por meio do 
TC-018.941/2020-6, de relatoria do Ministro Vital do Rêgo. Em 10/7/2020, aquele 
Relator proferiu despacho para decidir o que se segue, inclusive a concessão de uma 
medida cautelar, a qual foi referendada pelo TCU mediante o Acórdão 1.848/2020-
Plenário, proferido em sessão realizada em 15/7/2020 (grifos meus): 

a) conhecer da representação, por preencher os requisitos admissionais previstos 
no art. 237, inciso III, c/c art. 235 do Regimento Interno do TCU; 
b) nos termos do art. 276 do RI/TCU, determinar cautelarmente ao Ministério das 
Comunicações que faça cessar, de imediato, o direcionamento de recursos de 
campanhas publicitárias do Governo Federal, quaisquer que sejam, para 

 
3 https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/05/verba-publicitaria-de-bolsonaro-irrigou-sites-de-jogos-de-azar-e-de-
fake-news-na-reforma-da-previdencia.shtml?origin=folha 
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plataformas/canais/mídias cuja audiência ou público-alvo sejam estranhos ao que 
se pretende comunicar, ou ainda que se relacionem a atividades ilegais, até que o 
Tribunal delibere, no mérito, acerca da matéria; 
c) promover a oitiva do Ministério das Comunicações, com base no art. 276, § 3º, 
para que se pronuncie acerca dos indícios de irregularidades atinentes à medida 
cautelar ora adotada, no prazo de quinze dias; 
d) determinar ao Ministério das Comunicações, com base no art. 8º da Lei 
8.443/1992, que apure os fatos e, no prazo de quinze dias, apresente ao Tribunal 
evidências robustas que afastem a ocorrência dos indícios de irregularidades a 
seguir descritos, ou informe as medidas adotadas para a instauração da devida 
tomada de contas especial com vistas à quantificação do dano e identificação dos 
responsáveis: 
d.1) veiculação de publicidades do Governo Federal em plataformas/mídias/canais 
não condizentes com os respectivos públicos-alvo definidos, a exemplo de, porém 
não se delimitando a esse caso, campanha informacional da reforma da 
previdência em que foram direcionadas inserções em canais da internet de público 
infantojuvenil ou de audiência estrangeira;  
d.2) veiculação de publicidades do Governo Federal em plataformas/mídias/canais 
que se relacionem com atividades ilegais, a exemplo de, porém não se delimitando 
a esse caso, campanha informacional da reforma da previdência em que foram 
direcionadas inserções em site da internet que divulga resultados do chamado 
“jogo do bicho”; 
e) promover a oitiva do Ministério das Comunicações para que se pronuncie, no 
prazo de quinze dias, acerca das seguintes questões: 
e.1) inserções publicitárias do Governo Federal em sites de fake news e 
desinformação, em mídias que promovem a imagem pessoal do Exmo. Presidente 
da República, ou ainda em mídias alinhadas politicamente, nos termos expostos 
pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União; 
e.2) informações sobre medidas concretas, planejadas ou já implementadas, no 
sentido de combater as ocorrências narradas, informando também eventuais 
resultados já alcançados; 
f) promover, nos termos do art. 157 do RI/TCU, diligência junto ao Ministério das 
Comunicações para que apresente, no prazo de quinze dias, planilhas contendo 
informações detalhadas sobre todas as veiculações/inserções do Governo Federal 
em plataformas/mídias/canais realizadas por meio da compra de espaços 
publicitários junto ao GoogleAdsense, ou qualquer instrumento congênere, sob a 
égide dos contratos com empresas de publicidade vigentes à época das campanhas 
da reforma da previdência e também sob a égide de contratos vigentes atualmente; 
g) autorizar a unidade técnica a solicitar, quando da diligência de que trata o 
subitem anterior, ou ainda em momentos posteriores, as informações que julgar 
necessárias para as suas análises; 
h) encaminhar ao Ministério das Comunicações cópia das peças do presente 
processo, como subsídio para as manifestações a serem apresentadas;  

O destacado item “f”, da parte dispositiva do despacho do Ministro Vital do 
Rêgo, diz respeito justamente às informações que estão sendo solicitadas ao governo 
federal pelo sistema Globo de jornalismo com base nos permissivos estabelecidos na 
Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação – LAI), mas injustificadamente 
negadas. 
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A edição da Lei 12.527/2011 se fez com o propósito de dar mais 
concretude ao princípio da publicidade na Administração Pública, previsto 
expressamente no caput do artigo 37 da Constituição. Destaco, naquela lei, os 
seguintes dispositivos, os quais garantem, à sociedade em geral, o amplo acesso às 
informações em poder do Estado, ressalvadas apenas aquelas que, por lei, devem ser 
resguardadas pelo sigilo: 

Art. 5º É dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, que será 
franqueada, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, 
clara e em linguagem de fácil compreensão. 
Art. 6º Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e 
procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a: 
I - gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua 
divulgação; 
II - proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e 
integridade; e 
III - proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua 
disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso. 
Art. 7º O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os 
direitos de obter: 
I - orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como 
sobre o local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada; 
II - informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados 
por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos; 
III - informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada 
decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, mesmo que esse 
vínculo já tenha cessado; 
IV - informação primária, íntegra, autêntica e atualizada; 
V - informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as 
relativas à sua política, organização e serviços; 
VI - informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de 
recursos públicos, licitação, contratos administrativos; e 
VII - informação relativa: 
a) à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e 
ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos; 
b) ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas 
pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas 
relativas a exercícios anteriores. 

Os dispositivos legais acima transcritos não deixam dúvidas quanto à 
obrigação de serem fornecidas, a quem as requerer, as informações em poder do 
Estado que não sejam legalmente protegidas pelo sigilo. Importante ressaltar que essa 
obrigação se estende até mesmo a terceiros – pessoas físicas ou entidades privadas – 
que, em decorrência de vínculos, em vigor ou já cessados, com órgãos ou entidades 
públicos, mantenham informação de interesse público (artigo 7º, inciso III, acima 
grifado). Tal é a situação, no caso ora em questão, das agências de publicidade 
contratadas pelo governo federal e também da “plataforma programática” Google 
Adsense. 
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Ainda conforme a Lei 12.527/2011, a injustificada negativa de acesso a 
informações não protegidas pelo sigilo constitui conduta ilícita: 

Art. 32. Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente 
público ou militar: 
I - recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta Lei, retardar 
deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma 
incorreta, incompleta ou imprecisa; 
(...) 
§ 1º Atendido o princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo 
legal, as condutas descritas no caput serão consideradas: 
I - para fins dos regulamentos disciplinares das Forças Armadas, transgressões 
militares médias ou graves, segundo os critérios neles estabelecidos, desde que 
não tipificadas em lei como crime ou contravenção penal; ou 
II - para fins do disposto na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e suas 
alterações, infrações administrativas, que deverão ser apenadas, no mínimo, com 
suspensão, segundo os critérios nela estabelecidos. 
§ 2º Pelas condutas descritas no caput, poderá o militar ou agente público 
responder, também, por improbidade administrativa, conforme o disposto nas Leis 
nºs 1.079, de 10 de abril de 1950, e 8.429, de 2 de junho de 1992. 

Também os terceiros – pessoas físicas ou entidades privadas – que, em 
decorrência de vínculos, em vigor ou já cessados, com órgãos ou entidades públicos, 
mantenham informação de interesse público, conforme previsto no artigo 7º, inciso 
III, da Lei 12.527/2011, como se dá, no presente caso, com as agências de 
publicidade contratadas pelo governo federal e com a “plataforma programática” 
Google Adsense, se sujeitam a penalidades quando deixarem de observar o disposto 
naquela lei, inclusive quando se negarem a fornecer aquelas informações, quando 
lhes forem requeridas:  

Art. 33. A pessoa física ou entidade privada que detiver informações em virtude 
de vínculo de qualquer natureza com o poder público e deixar de observar o 
disposto nesta Lei estará sujeita às seguintes sanções: 
I - advertência; 
II - multa; 
III - rescisão do vínculo com o poder público; 
IV - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 
com a administração pública por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 
V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração 
pública, até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade. 

Os fatos relatados na matéria jornalística publicada no Sonar/Globo 
evidenciam, pois, flagrante descumprimento, pela Secom/PR, e, em especial, pelo 
Sr. Fabio Wajngarten, quando esteve à frente daquela secretaria, de disposições da 
Lei 12.527/2011. Sem justificativas amparadas em lei, e em frontal desrespeito ao 
princípio da publicidade na Administração Pública, previsto expressamente no caput 
do artigo 37 da Constituição, a Secom/PR negou, ao sistema Globo de jornalismo, 
acesso a informações públicas referentes a gastos com publicidade na internet na 
gestão do presidente Jair Bolsonaro. Diante disso, faz-se necessária e obrigatória a 
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pronta atuação do Tribunal de Contas da União, a fim de que sejam apurados os fatos 
ora trazidos a lume. 

Além disso, há de se considerar que, conforme divulgado na matéria do 
Sonar/Globo, o Sr. Fabio Wajngarten descumpriu determinação proferida pela 
Controladoria-Geral da União – CGU no sentido de que a Secom/PR divulgasse as 
listas de sites, canais do YouTube e aplicativos nos quais foram veiculados anúncios 
pagos por aquela secretaria. A referida determinação da CGU obrigou a Secom/PR a 
franquear os dados referentes a campanhas veiculadas entre janeiro e novembro de 
2019. No entanto, aquela secretaria, então comandada pelo Sr. Fabio Wajngarten, 
disponibilizou apenas uma pequena parte daqueles dados, referentes a 38 dias, entre 
junho e julho de 2019. 

O descumprimento da determinação proferida pela CGU, juntamente com 
as demais razões acima expostas, evidenciam que o caso ora em consideração encerra 
as condições necessárias e suficientes para que, com base no que dispõe o artigo 276, 
caput, do Regimento Interno do TCU, seja adotada medida cautelar no sentido de se 
determinar ao Ministério das Comunicações que adote as medidas necessárias para 
afastar temporariamente de suas funções o Sr. Fabio Wajngarten, até que o Tribunal 
decida sobre o mérito da questão. Isso porque estão evidentemente presentes, neste 
caso, o fumus boni iuris e o periculum in mora, traduzidos na aludida afronta à 
legislação aplicável à matéria, no risco de ineficácia de tardia decisão de mérito e no 
fundado receio de que a manutenção do referido gestor na secretaria-executiva 
daquele ministério pode retardar ou dificultar a realização da apuração dos fatos ora 
questionados, causar novos danos ao erário ou inviabilizar o seu ressarcimento. 

Por fim, é de se observar que este Ministério Público junto ao TCU possui 
legitimidade para formular representações a esse Tribunal, que os fatos foram 
apresentados em linguagem clara e objetiva e estão acompanhados, em anexo, das 
informações referenciadas nesta peça. 

 
- III - 

 
Ante o exposto, este representante do Ministério Público junto ao Tribunal 

de Contas da União, com fulcro no artigo 81, inciso I, da Lei 8.443/1992, e nos 
artigos 237, inciso VII, e 276, caput, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela 
Resolução 155/2002, requer ao Tribunal, pelas razões acima aduzidas, que conheça 
desta representação para que, no cumprimento de suas competências constitucionais 
de controle externo de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial da Administração Pública Federal: 

a) decida pela adoção das medidas necessárias a apurar a notícia, publicada 
na data de hoje no site do Sonar, do portal globo.com, de que a Secretaria Especial de 
Comunicação Social da Presidência da República – Secom/PR tem negado, sem 
justificativas amparadas em lei, ao sistema Globo de jornalismo, acesso a 
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informações públicas referentes a gastos com publicidade na internet na gestão do 
presidente Jair Bolsonaro; e 

b) determine V. Ex.ª, o Plenário do TCU ou o relator desta representação, 
em caráter cautelar, que o Ministério das Comunicações adote as medidas necessárias 
para afastar temporariamente de suas funções o Sr. Fabio Wajngarten, até que o 
Tribunal decida sobre o mérito da questão, uma vez que se fazem presentes, no caso 
ora em consideração, o fumus boni iuris e o periculum in mora, traduzidos na afronta 
à legislação aplicável à matéria, no risco de ineficácia de tardia decisão de mérito e 
no fundado receio de que a manutenção do referido gestor na secretaria-executiva 
daquele ministério pode retardar ou dificultar a realização da apuração dos fatos ora 
questionados, causar novos danos ao erário ou inviabilizar o seu ressarcimento. 

  
Ministério Público, 16 de julho de 2020. 

 
 

   (Assinado Eletronicamente) 
Lucas Rocha Furtado 

Subprocurador-Geral
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