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DESPACHO 
 
 

Em exame, representação instaurada pela AudGovernança para apuração de 
fatos irregulares que culminaram, em 8/1/2023, na invasão e na depredação das sedes do 
Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal, em 
decorrência de comunicação do Ministério Público junto a este Tribunal à presidência 
desta Corte. 

Considerando a necessidade de se apurar a atuação de agentes públicos de 
diferentes órgãos da Administração Pública sob a jurisdição deste Tribunal; 

Considerando a necessidade de se coletar informações específicas sobre o 
dano ao patrimônio já identificado pelas organizações diretamente afetadas, bem como 
sobre a existência e a efetividade de controles úteis à mitigação dos riscos associados à 
segurança do patrimônio público; 

Considerando o preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos do 
regimento interno deste Tribunal;  

Considerando a proposta da AudGovernança; 
Conheço da presente representação, com fulcro nos arts. 235 e 237, inciso VI, 

do RITCU, e determino a realização das seguintes diligências: 
i) à Secretária-Executiva da Casa-Civil da Presidência da República, ao 

Diretor-Geral da Câmara dos Deputados, ao Diretora-Geral do Senado Federal e ao 
Diretor-Geral do Supremo Tribunal Federal para que, no prazo de 15 dias: 

i.1) enviem a relação dos bens móveis e imóveis danificados ou destruídos 
em decorrência das invasões, com a indicação dos respectivos prejuízos financeiros e se 
estão protegidos por algum seguro; 

i.2) enviem cópias dos contratos de seguro dos bens móveis e imóveis, caso 
existam, bem como evidências de que as seguradoras foram acionadas, caso tenham sido; 
e 

i.3) informem se há sistema de segurança e vigilância eletrônica que 
armazena, de forma segura, os dados monitorados; 

ii) ao Diretor-Geral da Agência Brasileira de Inteligência e ao comandante da 
Polícia Militar do Distrito Federal para que, no prazo de cinco dias, informem: 
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ii.1) se a instituição identificou previamente indícios de que poderia ocorrer 
a manifestação; e 

ii.2) caso algum indício tenha sido identificado, quais órgãos foram 
notificados, informando o teor, a data, a hora e o destinatário da notificação; 

iii) ao Secretário-Executivo do Gabinete de Segurança Institucional da 
Presidência da República, ao Secretário-Executivo do Ministério da Defesa, ao 
Secretário-Executivo do Ministério da Justiça, ao Secretário da Secretaria de Segurança 
Pública do Distrito Federal e ao Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal para 
que, no prazo de cinco dias, informem: 

iii.1) se identificaram previamente indícios de que poderia ocorrer a 
manifestação;  

iii.2) caso algum indício tenha sido identificado, quais órgãos foram 
notificados, informando o teor, a data, a hora e o destinatário da notificação; e 

iii.3) se foram notificados por alguma outra organização quanto à 
possibilidade de ocorrência da manifestação, informando o teor, a data, a hora e o 
remetente da notificação. 

iv) ao Diretor-Geral da Polícia Federal, ao Secretário da Secretaria de 
Segurança do Distrito Federal, aos comandantes da Polícia Militar e Civil do Distrito 
Federal para que, no prazo de cinco dias, encaminhem os resultados das perícias já 
realizadas no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal, 
ainda que preliminares; 

v) ao Excelentíssimo Sr. Alexandre de Moraes, Ministro do Supremo 
Tribunal Federal, para que encaminhe os fatos/informações que subsidiaram o 
afastamento cautelar do Governador do Distrito Federal, em decorrência do ocorrido no 
dia 8/1/2023 na Praça dos Três Poderes; e 

vi) à Advocacia Geral da União e à Controladoria Geral da União para que, 
no prazo de cinco dias, informem as providências, por ventura adotadas, sob suas 
competências, acerca dos fatos ocorridos no dia 8/1/2023 na Praça dos Três Poderes. 
 
 

Brasília, 11 de janeiro de 2023 
 
 

(Assinado eletronicamente) 

Vital do Rêgo 
Relator 
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