
Câmara dos Deputados 
Assessoria Técnica da Diretoria-Geral 
Processo n.: 300.790/2019. 
Interessado: Deputado Sílvio Costa Filho.  
Assunto: Empresa com situação cadastral inapta na 
Secretaria da Receita Federal. 

DBM

 Senhor Chefe da Assessoria Técnica, 
 

I – RELATÓRIO 
 

 Trata-se, na origem, de denúncia, recebida pela Ouvidoria 

Parlamentar, no canal de interação “Fale Conosco”, relativa à suposta 

irregularidade no uso da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar 

(Ceap) pelo Senhor Deputado Sílvio Costa Filho, in litteris (doc. 1): 

Solicito à Câmara dos Deputados que exija do deputado Sílvio Costa 
Filho a devolução de R$ 8 mil referentes à nota fiscal 156 emitida 
pela empresa Queiróz Neves Advogados, emitida em 12 de março 
do corrente ano, e que foi paga com recursos da verba indenizatória. 
A justificativa está no Artigo 46 da Instrução Normativa RFB Nº 1863 
de 27 de dezembro de 2018. Solicito ainda que me mantenham 
informado sobre o desfecho deste pedido.  
 
Atenciosamente, 
 
Instituto OPS 
 

2. Nesse contexto, a Coordenação de Gestão de Cota 

Parlamentar (Cogep), ao doc. 2, oficiou o congressista supracitado, para, 

querendo, manifestar-se sobre o teor da denúncia em epígrafe. 

3. Em sua defesa, o interessado, ao doc. 5, juntou aos autos 

parecer da QUEIROZ NEVES ADVOGADOS, em que explicita que a empresa 

“foi constituída há cerca de 8 (oito) anos e funciona, regularmente, no mesmo 

endereço, desde sua fundação”, sendo certo que seus únicos sócios estão em 

situação regular na Ordem dos Advogados do Brasil. Aduz que os valores 

pagos se referem a serviços de consultoria sobre a PEC n. 6/2019 (Reforma 

da Previdência). Por fim, no que tange ao noticiado na denúncia, qual seja, o 

fato de a empresa estar inapta junto à Receita Federal do Brasil por “Omissão 

de Declarações”, registra que “estão sendo tomadas as providências, junto à 

contabilidade, para a regularização das obrigações fiscais assessórias (sic)”, 

todavia, ainda que tais obrigações estejam pendentes, acredita que “este (sic) 

sociedade, por meio de seus sócios, está plenamente apta a prestar serviços 
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jurídicos. Pensar diferente é malferir os princípios da liberdade profissional e 

de livre exercício de qualquer atividade econômica”. 

4. É o resumo dos fatos. 

II – PARECER 

5. O Ato da Mesa n. 43/2009, que instituiu a Ceap, em seu art. 

4°, §§ 10 e 11, estabeleceu que a competência desta Casa se restringe à 

análise da regularidade fiscal e contábil da documentação comprobatória da 

despesa, cabendo exclusivamente ao Deputado responsabilizar-se pela 

compatibilidade do objeto do gasto com a legislação, sendo certo que o 

reembolso não implica manifestação desta Casa quanto à observância de 

normas eleitorais, nem quanto à tipicidade ou ilicitude: 

Art. 4º A solicitação de reembolso será efetuada mediante 
requerimento padrão, assinado pelo parlamentar, que, nesse ato, 
declarará assumir inteira responsabilidade pela liquidação da 
despesa, atestando que: (...) 
§ 10. A Coordenação de Gestão de Cota Parlamentar do 
Departamento de Finanças, Orçamento e Contabilidade fiscalizará 
os gastos apenas no que respeita à regularidade fiscal e contábil da 
documentação comprobatória, cabendo exclusivamente ao 
Deputado responsabilizar-se pela compatibilidade do objeto do 
gasto com a legislação, fato que o parlamentar atestará 
expressamente mediante declaração escrita. 
§ 11. O reembolso da despesa mencionado no parágrafo anterior 
não implica manifestação da Casa quanto à observância de normas 
eleitorais, nem quanto à tipicidade ou ilicitude. 
 

6. Assim, o mérito e a licitude de cada despesa objeto de 

ressarcimento com a Ceap, por impossibilidade fática de qualquer providência 

em sentido contrário ante o grande volume de reembolsos realizados 

diariamente, não são avaliados de forma individualizada pela Cogep, como 

acontece, em regra, com todas as despesas realizadas pela Câmara dos 

Deputados com recursos do erário, mas pelo próprio congressista, na 

qualidade de detentor de mandato eletivo, e, por consequência, imbuído de fé 
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pública e com totais condições de atestar de per si a boa aplicação dos 

recursos oriundos da cota parlamentar. 

7. Optou-se, nessa moldura fática, que a fiscalização 

individualizada acontecesse pelo accountability horizontal, que se opera por 

meio da mútua fiscalização e controle existente entre os poderes (check and 

balance system), ou a partir da atuação de outros órgãos e organismos: os 

Tribunais de Contas, as Agências Fiscalizadoras, o Ministério Público, as 

Controladorias Gerais, os Partidos Políticos, as Ouvidorias Públicas e mesmo 

a Imprensa em geral, e, principalmente, pelo accountability 

vertical, protagonizado pelos cidadãos e pela sociedade organizada – como 

ocorreu in casu. 

8. Assim, apenas é possível o reembolso de despesa, com 

recursos da Ceap, quando a empresa ostentar regularidade fiscal e contábil, o 

que não aconteceu no caso dos autos. Circunstância confessada pela própria 

QUEIROZ NEVES ADVOGADOS, em defesa, ao doc. 5, em que admite, 

expressa e inequivocamente, sua inaptidão junto à Receita Federal do Brasil 

por “Omissão de Declarações”, pelo que “estão sendo tomadas as 

providências, junto à contabilidade, para a regularização das obrigações fiscais 

assessórias (sic)”. 

9. De mais a mais, a situação fiscal e contábil, assim como a 

regularidade particular das pessoas físicas/sócios junto as suas respectivas 

entidades de classe não se confundem com a da pessoa jurídica/sociedade 

empresária que compõem. São pessoas distintas, com personalidade jurídica, 

obrigações e direitos diversos. 

10. Nesse cenário, não há outra conclusão possível que não o 

conhecimento da denúncia em tela, para, no mérito, recomendar a devolução 

dos recursos reembolsados em favor do Deputado Sílvio Costa Filho, haja 

vista o descumprimento do Ato da Mesa n. 43/2009. 
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11. Por fim, entende-se não ser razoável, no caso concreto, 

imputar responsabilidade à Cogep, pois inimaginável pensar que, em um 

horizonte de mais de 12.000 (doze) mil documentos fiscais analisados por ano, 

não haver margem para equívocos. 

12. Neste ponto, cite-se que, em auditoria realizada nesta Casa 

pelo Tribunal de Contas da União, foi constatada a regularidade e a eficiência 

da rotina administrativa de reembolso levada a efeito pelo órgão técnico: 

9.3 Não obstante a dificuldade de aferição pela Câmara dos 
Deputados no que se refere à veracidade dos gastos discriminados 
nos documentos que lhe são apresentados com finalidade de 
reembolso, a norma buscou estabelecer um conjunto de 
formalidades que pudessem indicar, de modo razoável, ao menos 
que tais documentos sejam formalmente verossímeis, condições 
essas listadas no art. 5º, da mencionada portaria e complementadas 
em seus artigos 6º e 7º, o que não tem impedido que dúvidas 
surjam, sendo essas respondidas pelo setor competente e 
encaminhadas ao Primeiro-Secretário da Câmara, quando não 
houver controvérsia ou quando o parlamentar o exigir. Acrescente-
se que a equipe de inspeção observou in loco, na Coordenação 
de Gestão da Cota Parlamentar - COGEP, do Departamento de 
Finanças, Orçamento e Contabilidade que os procedimentos 
formais de verificação dos documentos estão sendo efetuados 
a contento, não estando, pois, na rotina administrativa a 
eventual causa, de eventual desvio de finalidade na utilização 
da verba em foco (Acórdão n. 942/2013-TCU/Plenário) (grifou-se). 
 

III – CONCLUSÃO 

13.  Ex positis, com fulcro no princípio da autotutela, segundo o 

qual é dever da Administração rever seus próprios atos, quando apresentarem 

erros ou vícios, e no art. 4°, §§ 10 e 11, do Ato da Mesa n. 43/2009, 

recomenda-se o retorno dos autos ao Departamento de Finanças, Orçamento 

e Contabilidade, para cálculo e cobrança dos valores indevidamente 
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reembolsados ao Senhor Deputado Sílvio Costa Filho, na forma do art. 3° do 

Ato da Mesa n. 76/97 c/c o art. 46 da Lei n. 8.112/901. 

14. É o parecer sub censura. 

 
 

 
Daniel Borges de Morais 
Assessor Técnico-Jurídico 

OAB/DF 53917 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Art. 3º Ao servidor da Casa e ao deputado em exercício do mandato ou afastado com 
opção de vencimentos pela Câmara, aplica-se o disposto no art. 46 da Lei nº 8.112, de 1990. 
§ 1º No caso de deputado afastado sem ônus para a Câmara, o saldo de acerto de contas de 
que seja credor poderá ser utilizado para a compensação dos débitos registrados em seu 
nome. 
§ 2º Excluem-se do benefício previsto no caput deste artigo os débitos de que tratam o § 2º do 
art. 6º do Ato da Mesa nº 24, de 1983, e o art. 2º do Ato da Mesa nº 23, de 1991, bem como os 
relativos aos incisos III e IV do art. 1º deste ato. (grifos nossos) 
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DE ACORDO. 

  

Marcelo Oliveira de Azevedo 
Coordenador do Núcleo Jurídico 

 
 

ACOLHO o parecer. 

2.   Ao Senhor Diretor-Geral, manifestando-me, com fulcro no 

princípio da autotutela, segundo o qual é dever da Administração rever seus 

próprios atos, quando apresentarem erros ou vícios, e no art. 4°, §§ 10 e 11, 

do Ato da Mesa n. 43/2009, pelo retorno dos autos ao Departamento de 

Finanças, Orçamento e Contabilidade, para cálculo e cobrança dos valores 

indevidamente reembolsados ao Senhor Deputado Sílvio Costa Filho, na forma 

do art. 3° do Ato da Mesa n. 76/97 c/c o art. 46 da Lei n. 8.112/90. 

 

Jules Michelet Pereira Queiroz e Silva 
Chefe
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