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DESPACHO 
 
  
 Ministros e servidores desta Casa foram surpreendidos, na última segunda-
feira, dia 7/6/2021, pela “notícia”, de que o Tribunal de Contas da União (TCU) teria 
produzido relatório concluindo que cerca de 50% das mortes causadas por Covid-19 no 
ano de 2020 teriam ocorrido por outros fatores, que não o Coronavírus, o que 
representaria um superdimensionamento do número de óbitos no Brasil. 
2. Diante da perplexidade geral causada pela informação, consultei os eminentes 
Ministros Benjamin Zymler e Vital do Rego, respectivamente relatores do Quinto e do 
Sexto ciclos de acompanhamento das ações do Ministério da Saúde no âmbito do Coopera 
- Programa especial de atuação no enfrentamento à crise da Covid 19, acerca da existência 
de relatório produzido oficialmente pelo Tribunal que pudesse ter chegado a tal 
conclusão. Suas excelências refutaram a possibilidade de qualquer deliberação do 
Tribunal nesse sentido bem como informaram que não haveria nos autos que relatam 
qualquer documento oficial produzido por auditores que sugerisse tal conclusão. 
3. A “notícia” teve grande repercussão e exigiu da Presidência do TCU, dos seus 
ministros e áreas técnicas a divulgação de notas à imprensa com o restabelecimento da 
verdade. Simultaneamente, considerando as competências da Corregedoria, solicitei que 
fosse realizada averiguação preliminar, a fim de verificar se a origem da informação teria 
sido alguma fonte do Tribunal. 
4. A equipe da Corregedoria teve acesso ao documento que embasou a notícia 
(peça 1) e, por meio de checagem de autoria, constatou que ele tinha sido elaborado pelo 
Auditor Federal de Controle Externo Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques, no 
dia 6 de junho de 2021. 
5. Na data de ontem, 8/6/2021, chegou ao conhecimento da Corregedoria cópia 
do requerimento subscrito pelo Senador Humberto Costa em que solicita a convocação 
do Auditor Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques “para prestar depoimento perante 
esta Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI da Pandemia), como testemunha, sobre um 
suposto ‘estudo paralelo’ por ele elaborado que teria apontado que metade das mortes 
pela covid-19 no país não ocorreram”. 
6. O requerimento baseou-se na reportagem veiculada pelo jornal Correio 
Braziliense, em 8/6/2021, de autoria do jornalista Vicente Nunes, da qual destaco três 
informações, que, se confirmadas, podem, em tese, caracterizar infração disciplinar: a) 
teria sido o auditor Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques o responsável por elaborar 
o “estudo paralelo” apontando que metade das mortes pela covid-19 no país não 
ocorreram em razão dessa doença; b) o referido auditor possuiria relações pessoais com 
membros do atual governo e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES); e c) o auditor teria apresentado os resultados de sua tese aos colegas de 
trabalho do TCU, que o teriam repreendido por considerarem que estaria claro que ele 
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queria desqualificar os governadores estaduais e favorecer o discurso do governo federal, 
de forma que nenhum outro auditor do TCU teria endossado o “estudo” por considerá-lo 
uma farsa. 
7. As revelações que se tornaram públicas até o momento, apontam fatos que, 
se comprovados, se revestem de extrema gravidade, na medida em que, além da possível 
infração disciplinar, atingem de maneira severa a credibilidade e a imagem institucional 
do Tribunal de Contas da União.  
8. Evidentemente, o conjunto de informações divulgadas pela imprensa carecem 
de confirmação formal no bojo de processo administrativo no qual sejam ouvidos o 
auditor suspeito de ter produzido o documento, bem assim seus chefes imediatos e seus 
colegas da equipe de fiscalização, além de verificados documentos que possam ter sido 
produzidos ou inseridos em sistemas da corte. 
9. Este Tribunal é instituição séria, sesquicentenária, possui assento 
constitucional e desempenha misteres relevantes e graves. Sua imagem e respeitabilidade 
dependem da qualidade e da profundidade técnica de suas fiscalizações e do decoro 
pessoal e da honorabilidade de seus ministros e servidores. 
10. Esta casa se orgulha de que suas atividades institucionais finalísticas são 
desempenhadas exclusivamente por servidores de carreira concursados, que gozam de 
independência técnica e autonomia conferidas por lei para realizar fiscalizações e emitir 
suas opiniões. As garantias outorgadas aos auditores federais de controle externo que 
integram os quadros do TCU servem como proteção contra ingerências externas - 
políticas, ideológicas, econômicas, etc. - nos trabalhos de nossas equipes. 
11. A avaliação e a opinião de cada auditor, quando regularmente investido em 
função fiscalizatória, é algo tão sério que, por disposição normativa, ainda que seus 
superiores hierárquicos dela divirjam, a opinião deve obrigatoriamente constar dos autos 
processuais, exatamente para que a cadeia decisória não possa simplesmente ignorá-la. 
12. Estabelecidas essas premissas, reputo importante perscrutar na legislação de 
regência o enquadramento jurídico provisório a ser dado aos fatos tornados públicos até 
o momento, registrando que, exceto os notórios que dispensam provas (art. 374, inciso I, 
do Código de Processo Civil), todos os demais ainda carecem de demonstração probatória 
que será oportunamente produzida na etapa processual apropriada. 
13. De pronto, verifico que a divulgação de tal informação, falsamente atribuída 
ao TCU, afronta ao disposto no art. 6º, inciso VIII, da Resolução 226, de 27/5/2009, que 
aprova o Código de Ética dos servidores do Tribunal de Contas da União, abaixo 
transcrito: 
 

Art. 6º Ao servidor do Tribunal de Contas da União é condenável a prática de 
qualquer ato que atente contra a honra e a dignidade de sua função pública, os 
compromissos éticos assumidos neste Código e os valores institucionais, sendo-lhe 
vedado, ainda: 
(...) 
VIII – divulgar ou facilitar a divulgação, por qualquer meio, de informações 
sigilosas obtidas por qualquer forma em razão do cargo ou função e, ainda, de 
relatórios, instruções e informações constantes em processos cujo objeto ainda não 
tenha sido apreciado, sem prévia autorização da autoridade competente; 

 
14. Se, por um lado, divulgar informações oficiais do tribunal de maneira não 
autorizada já representaria infração disciplinar, ainda mais grave – e isso precisará ser 
melhor apurado - é a manipulação da atividade fiscalizatória do TCU em razão de 
sentimento pessoal ou orientação política ou ideológica. 
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15. Insisto: pelo incipiente momento processual, não se dispõe de elementos para 
afirmar que tenha ocorrido a tentativa de manipulação da atividade fiscalizatória do TCU 
em razão de sentimento pessoal. Reputo, porém, importante registrar que, ao menos em 
tese, tal conduta pode configurar gravíssima quebra do regime disciplinar dos servidores 
públicos civis, além de possuir relevância penal (art. 319 do Código Penal). 
16. Cabe ressaltar que agrava a situação o fato de que o servidor, no momento da 
divulgação da informação, estava exercendo o nobre papel de supervisor da fiscalização 
em questão, conforme consta na Portaria de Fiscalização – SecexSaúde 284, de 28/5/2021 
(peça 3). 
17. Pelas informações até agora obtidas, portanto, o auditor Alexandre Figueiredo 
pode ter utilizado de sua função de supervisor para tentar inserir no trabalho 
documento/questão que não guardava relação com o objeto da fiscalização, uma vez que 
adveio de um estudo paralelo feito pelo próprio servidor, sem o respaldo dos demais 
membros da equipe, em flagrante quebra dos normativos internos e das rotinas de trabalho 
do TCU. 
18. Em acréscimo, deve-se registrar um fato notório que agrava o evento: o 
mesmo servidor foi formalmente indicado pelo Poder Executivo para ocupar cargo de 
Diretor no Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), e só não 
chegou a assumir a função porque a Presidência desta Casa indeferiu a sua cessão.  
19. Destarte, caso os fatos se confirmem, o auditor, além de descumprir o dever 
de lealdade à instituição que serve (art. 116, inciso II, da Lei 8.112/1990) ainda poderá 
ter incorrido nas condutas do art. 117, incisos, VII e IX, da Lei 8.112/1990: 

 
“Art. 117.  Ao servidor é proibido: 
(...) 
II - retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou 
objeto da repartição; 
(...) 
IX - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da 
dignidade da função pública;” 

 
20. Sua atitude pode caracterizar também afronta à Lei Orgânica do TCU (Lei. 
8.443/1992): 

 
“Art. 86. São obrigações do servidor que exerce funções específicas de controle 
externo no Tribunal de Contas da União: 
I - manter, no desempenho de suas tarefas, atitude de independência, serenidade e 
imparcialidade; 
II - representar à chefia imediata contra os responsáveis pelos órgãos e entidades sob 
sua fiscalização, em casos de falhas e/ou irregularidades; 
III - propor a aplicação de multas, nos casos previstos no Regimento Interno; 
IV - guardar sigilo sobre dados e informações obtidos em decorrência do exercício 
de suas funções e pertinentes aos assuntos sob sua fiscalização, utilizando-os, 
exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à chefia 
imediata.” 

 
 
21.  Há, ainda, possível violação das Normas de Auditoria do Tribunal de Contas 
da União:  

 
“INTEGRIDADE  
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39. A integridade dos auditores estabelece confiança e representa a base para a 
confiabilidade em seu julgamento. Para sustentar a confiança pública, a conduta dos 
auditores deve ser irrepreensível e estar acima de qualquer suspeita, o que exige a 
condução dos trabalhos com uma atitude objetiva, baseada em fatos, não 
partidária, e não ideológica em relação às entidades auditadas e aos usuários de 
seus relatórios. As partes interessadas, de maneira geral, esperam dos auditores uma 
atitude honesta, sincera e construtiva. 
40. No cumprimento de suas responsabilidades profissionais, os auditores podem 
se deparar com interesses conflitantes de gestores de entidades, de autoridades 
governamentais e de outros possíveis interessados e, em virtude disso, sofrer 
pressões para violar princípios éticos e, de forma inadequada, conseguir ganho 
pessoal ou organizacional. Agindo com integridade, os auditores conseguirão lidar 
com as pressões, priorizando suas responsabilidades para com o interesse público. 
Tomar decisões consistentes com o interesse público da entidade, do programa 
ou da atividade auditada é uma parte importante do princípio da integridade. 
(...) 
45. A posição de auditor, as informações e os recursos públicos só devem ser 
utilizados para fins oficiais, e não inadequadamente para ganho pessoal ou de 
uma forma contrária à lei ou que prejudique os legítimos interesses da entidade 
auditada ou do Tribunal. Abusar da posição de auditor para obter ganho pessoal 
viola responsabilidades fundamentais do profissional de auditoria. 
(...) 
47. A credibilidade de uma auditoria pode ser prejudicada pela utilização 
inadequada de informações relevantes, obtidas no exercício profissional, em 
benefício de interesses financeiros pessoais, de parentes ou de organizações em que 
o auditor tenha qualquer tipo de interesse. 
(...) 
60. Auditores não devem revelar a terceiros dados e informações obtidos no 
processo de auditoria, seja oralmente ou por escrito, exceto para cumprir as 
responsabilidades legais ou de outra natureza que correspondam a atribuições legais 
do Tribunal.” 

 
22. Por fim, não se pode descartar a possibilidade de os fatos possuírem 
relevância criminal, caso se verifique o tipo descrito no art. 319 do Código Penal: 

 
Prevaricação 
Art. 319 - Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo 
contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal: 
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. 
 

23. Nesse contexto, sem prejuízo da imediata realização de diligências para 
aprofundar a investigação do caso, entendo que os elementos existentes até o momento 
são suficientes para que se proceda à instauração de processo administrativo disciplinar, 
na forma dos artigos 148 e 149 da Lei 8.112/1990.  
24. Além disso, tendo em vista a extrema gravidade da situação, considero 
pertinente que se realize, cautelarmente, o afastamento preventivo do servidor, a fim de 
evitar que ele venha a influir na apuração dos fatos, conforme autoriza o art. 147 da Lei 
8.112/1990.  
 
 Decisão 
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25. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 148 e 149 da Lei 8.112/1990, bem 
como no inciso III do art. 6º, no inciso II do art. 7º e no art. 16, todos da Resolução TCU 
159/2003, decido: 
 

 I – determinar à realização de diligência à Secretaria de Tecnologia da 
Informação (STI) e à Secretaria de Infraestrutura de Tecnologia da Informação 
(Setic) para que informem a essa Corregedoria, no prazo de 5 (cinco) dias, os 
documentos compartilhados pelo Auditor Federal de Controle Externo Alexandre 
Figueiredo Costa Silva Marques na plataforma Teams no período de 1/1/2021 até 
a presente data, bem como eventuais trocas de mensagens via Teams ou e-mails 
enviados pelo referido servidor, no mesmo período, que façam referência aos 
termos “Covid”, “mortes” ou “supernotificação”;  

 
II – submeter os autos à Presidência do TCU, com proposta de: 
 

a) instauração de processo administrativo disciplinar, na forma do art. 148 da Lei 
8.112/1990, com vistas à apuração da possível prática de infração funcional 
cometida pelo   Auditor Federal de Controle Externo Alexandre Figueiredo Costa 
Silva Marques; 
 

b) afastamento preventivo do Auditor Federal de Controle Externo Alexandre 
Figueiredo Costa Silva Marques, como medida cautelar e a fim de que ele não 
venha a influir na apuração da irregularidade, na forma do art. 147 da Lei 
8.112/1990, com a consequente determinação à Secretaria de Tecnologia da 
Informação (STI) e à Secretaria de Infraestrutura de Tecnologia da Informação 
(Setic) para que realizem o imediato bloquei do login do servidor em todos os 
sistemas do TCU; 
 

c) solicitação, ao Departamento de Polícia Federal, de abertura de inquérito policial 
para apurar o ocorrido. 
 
 

 
 

Brasília, 9 de junho de 2021 
 
 

(Assinado eletronicamente) 

BRUNO DANTAS 
Relator 
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