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ATA N° 38, DE 16 DE SETEMBRO DE 1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
Presidência do Ministro Homero dos Santos
Repr. do Ministério Público: Dr. Lucas Rocha Furtado
Secretária da Sessão: Dra Elenir Teodoro Gonçalves dos Santos

•

Com a presença dos Ministros Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães
Souto, Bento José Bugarin e Valmir Campelo, dos Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de
Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler, bem como do Representante do Ministério
Público, Dr. Lucas Rocha Furtado, o Presidente, Ministro Homero dos Santos, declarou aberta a Sessão
Ordinária do Plenário, às quatorze horas e trinta minutos, havendo registrado as ausências do Ministro
Adhemar Paladini Ghisi, com causa justificada; do Ministro Carlos Átila Álvares da Silva, em missão
oficial deste Tribunal no exterior; e, ainda, do Ministro Iram Saraiva, por motivo de férias (Regimento
Interno artigos 28 a 31, 35, 66, incisos I a V, e 94, incisos I e V, e 112, inciso I, alínea b)
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE ATA
O Tribunal Pleno aprovou a Ata n° 37, da Sessão Ordinária realizada em 09 de setembro
corrente, cujas cópias autenticadas haviam sido previamente distribuídas aos Ministros e ao Representante
do Ministério Público (Regimento Interno, artigos 31, inciso I, 37, 38 e 66).
VISITA DE TRABALHO ÀS SECRETARIAS DE CONTROLE EXTERNO NOS ESTADOS DA
PARAIBA E DO PERNAMBUCO
- Comunicação do Presidente, Ministro Homero dos Santos
"Senhores Ministros,
Senhor Procurador-Geral,
Comunico a V. Exas que nos dias 10 e 11 de setembro em curso realizei viagem às cidades
de João Pessoa-PB e Recife-PE, com a finalidade de cumprir agenda de compromissos do interesse da
Corte
Em João Pessoa-PB, no dia 10, assinei convênio de Cooperação Técnica com o Tribunal de
Contas do Estado da Paraíba, tendo por objetivo o estabelecimento de formas de atuação conjunta no
campo da fiscalização dos recursos federais repassados aos municípios daquele Estado.
A essa solenidade compareceram, além do Sr. Presidente do TCE-PB, Conselheiro Marcos
Ubiratan Guedes Pereira, os Srs. Conselheiros Otacílio Silveira, Gleryston Holanda de Lucena, Flávio
Sátiro Fernandes, Luiz Nunes Alves, Juarez Farias, Arnóbio Alves Viana e Nilton Gomes de Souza; a S?
Procuradora-Geral, em exercício, junto àquele Tribunal, Dra Ana Teresa Nóbrega; os Srs. Auditores do
TCE-PB, Renato Sérgio Santiago Melo, Oscar Mamede Santiago Melo, Antônio Cláudio Silva Santos e
Antônio Gomes Vieira Filho; o Secretário-Geral de Controle Externo, Dr. José Nagel, o Secretário-Geral
de Administração, Dr. Antônio José Ferreira da Trindade, o Chefe da Assessoria para Assuntos
Legislativos, Dr. Severino Lucena da Nóbrega, o Assistente da Presidência, Dr. Macleuler Costa Lima, o
Sr. Secretário da SECEX-PB, Dr. Raimundo Nonato Araújo, os servidores aposentados do TCU,
Laurenisa Suassuna e Severino Piragibe Pereira Pombo, bem como dirigentes e servidores de ambas as
Instituições convenentes,
No dia seguinte, em Recife-PE, tive a honra de prestar justa homenagem ao emérito
Ministro aposentado desta corte, Thales Ramalho, dando o seu nome à Biblioteca da Representação deste
Tribunal naquele Estado, a cujo evento V. Exa compareceu acompanhado de familiares.
De igual modo, os ex-integrantes deste Colegiado, Ministros Etelvino Lins e Gilberto
Pessoa, foram alvo de homenagem desta Presidência, com a designação de seus nomes para denominar o
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Gabinete do Secretário e a Sala de Treinamento da SECEX-PE, respectivamente.
Por último, comunico que tanto na SECEX-PB quanto na SECEX-PE tive a oportunidade
de me reunir com os Dirigentes e servidores, para discutir importantes assuntos do interesse do Tribunal
no âmbito de ambas as Representações."
SORTEIO ELETRÔNICO DE RELATOR DE PROCESSOS
De acordo com o artigo 2° da Resolução n° 064/96, o Presidente, Ministro Homero dos
Santos, realizou, nesta data, sorteio eletrônico dos seguintes processos:
SORTEIO DE PROCESSOS AOS MINISTROS INTEGRANTES DO PLENÁRIO
Processo: TC-016.669/77-0
Interessado: Leopoldo Isidro Luiz Diaz De La Vega
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro CARLOS ÁTILA
Processo: TC-020.616/85-6
Interessado: Agamenon Cornélio da Silva e outros
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro IRAM SARAIVA
Processo: TC-375.344/89-6
Interessado: Aparecida Constâncio Pereira
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro MARCOS VILAÇA
Processo: TC-003.094/90-1
Interessado: Humberto Antônio Lordello
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro HUMBERTO SOUTO
Processo: TC-007.377/92-4
Interessado: Irineu José Furtado
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor LINCOLN M. DA ROCHA
Processo: TC-674.026/93-4
Interessado: Francisco Victor Alves
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro ADHEMAR GHISI
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Processo: TC-002.321/97-1
Interessado: Associação Brasileira de Engenheiros Rodoviários - SEÇÃO/RS
Motivo do Sorteio: Pedido de Reexame (Decisão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Auditor JOSÉ ANTONIO B. DE MACEDO
SORTEIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AOS MINISTROS
INTEGRANTES DO PLENÁRIO

•

Processo: TC-250.060/98-1
Interessado: Carlos Eduardo Balthazar Silveira Silva
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Decisão)
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor LINCOLN M. DA ROCHA
SORTEIO DE PROCESSOS AOS MINISTROS INTEGRANTES DA ia CÂMARA
Processo: TC-349.103/93-3
Interessado: SUPERINTENDÊNCIA DE TURISMO DE GOIÁS - GOIASTUR
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Deliberação em relação)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro CARLOS ÁTILA
Processo: TC-001.763/95-4
Interessado: Tribunal Regional do Trabalho da 2 Região - SP
Motivo do Sorteio: Pedido de Reexame (Decisão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro IRAM SARAIVA
Processo: TC-003.063/95-0
Interessado: Maria Helena Miguelles
Motivo do Sorteio: Pedido de Reexame (Deliberação em relação)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Auditor JOSÉ ANTONIO B. DE MACEDO
Processo: TC-200.122/95-9
Interessado: Prefeitura Municipal de Mata Grande - AL
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro HUMBERTO SOUTO
Processo: TC-500.140/95-2
Interessado: Prefeitura Municipal de Belém de São Francisco - PE
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro MARCOS VILAÇA
Processo: TC-001.413/96-1
Interessado: Tribunal Regional do Trabalho da 2' Região - SP
Motivo do Sorteio: Pedido de Reexame (Decisão)
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Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro IRAM SARAIVA
Processo: TC-200.031/96-1
Interessado: Prefeitura Municipal de Penedo - AL
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro HUMBERTO SOUTO
Processo: TC-325.302/96-0
Interessado: Universidade Federal de Goiás
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Deliberação em relação)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro CARLOS ÁTILA
Processo: TC-625.231/97-0
Interessado: Prefeitura Municipal de Tupanciretã - RS
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Deliberação em relação)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro MARCOS VILAÇA
SORTEIO DE PROCESSO AOS MINISTROS INTEGRANTES DA 2a CÂMARA
Processo: TC-500.301/97-2
Interessado: Almicar de Oliveira Bezerra
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Deliberação em relação)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro BENTO BUGARIN
SESSÃO EXTRORDINÁRIA DE CARÁTER RESERVADO

-

Convocada pela Presidência do Tribunal
Por proposta do Presidente, Ministro Homero dos Santos, a presente Sessão Ordinária foi
interrompida, às quatorze horas e quarenta e cinco minutos, para a realização de Sessão Extraordinária de
Caráter Reservado (art. 30, § 1° do Regimento Interno).
SESSÃO PÚBLICA
Encerrados os trabalhos relativos à Sessão Extraordinária, foi reaberta a Sessão Ordinária
às dezesseis horas e dez minutos.
PROSSEGUIMENTO DE VOTAÇÃO SUSPENSA EM FACE DE PEDIDO DE VISTA

•

Ao dar prosseguimento à votação suspensa, nos termos do § 3° do artigo 56 do Regimento
Interno, do processo n° 574.033/93-9, com os Apensos n° 014.057/93-0, 012.262/93-5, 550.324/92-5 e
550.348/92-1 (v. Ata n° 06/98), referente à Prestação de Contas da TELEPAR S/A, exercício de 1992, o
Presidente, Ministro Homero dos Santos, concedeu a palavra ao Revisor, Ministro Humberto Guimarães
Souto, havendo o Plenário aprovado, por maioria, o Acórdão n° 131/98, tendo se declarado impedido o
Revisor (v. em Anexo I a esta Ata, o Acórdão n° 131, bem como o inteiro teor do Relatório e Voto
apresentado pelo Relator, Ministro Valmir Campelo).
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PROSSEGUIMENTO DE VOTAÇÃO SUSPENSA EM FACE DE PEDIDO DE VISTA
Ao dar prosseguimento à votação suspensa, nos termos do § 3 0 do artigo 56 do Regimento
Interno, do processo n° 008.950/96-2 (v. Ata n° 37/98), referente à aposentadoria de Antonio Moraes da
Silva no cargo de Agente de Portaria, com fundamento no art. 186, inciso I, § 1° da. Lei n° 8.112/90, o
Presidente, Ministro Homero dos Santos, concedeu a palavra ao Revisor, Ministro Humberto Guimarães
Souto, havendo o Plenário aprovado, por maioria, a Decisão n° 618/98, tendo sido voto vencido o Relator,
Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo e o Ministro-Substituto Benjamin Zymler (v. em
Anexo II a esta Ata, a Decisão n° 618/98, bem como os inteiros teores do Relatório, Voto e da Decisão
não acolhida emitida pelo Relator, Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo, do Voto
proferido pelo Revisor, Ministro Humberto Guimarães Souto e da Declaração de Voto apresentada pelo
Ministro-Substituto Benjamin Zymler ).
PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA

•

Passou-se, em seguida, à apreciação dos processos incluídos na Pauta n° 35, organizada em
10 de setembro corrente, havendo o Tribunal Pleno proferido as Decisões de IN 619 a 631, e aprovado os
Acórdãos n's 132 a 135, que se inserem no Anexo III desta Ata, acompanhadas dos correspondentes
Relatórios e Votos, bem como de Pareceres em que se fundamentaram (Regimento Interno, artigos 19, 20,
31, inciso VI, 42 a 46, 66, incisos VI a VIII, 77, § 1° a 7°c 9°, 80, incisos V e VI, 84 a 87 e 89):
Procs. IN 010.946/96-9 e 005.811/98-8, relatados pelo Ministro Humberto Guimarães
Souto;
Proc. n° 004.741/98-6, relatado pelo Ministro Valmir Campeio;
Procs. nos 022.881/92-1 e 016.378/96-2, relatados pelo Ministro-Substituto José Antonio
Barreto de Macedo;
Procs. n's 013.417/95-9, 625.154/96-7, 001.468/98-7, 450.182/98-3 e 650.193/98-9,
relatados pelo Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha; e
Procs. n's 475.186/98-2 e 925.233/98-6, relatados pelo Ministro-Substituto Benjamin
Zymler .
A requerimento dos respectivos Relatores, deferidos pela Presidência, ad referendum do
Plenário, foram incluídos na supracitada Pauta, e relatados nesta data, nos termos do § 9° do artigo 77, do
Regimento Interno, os seguintes processos:
n° 007.748/97-3 (Ministro Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça);
n° 010.929/96-7 (Ministro Humberto Guimarães Souto);
n° 299.093/92-1 (Ministro Bento José Bugarin);
n° 014.682/97-4 (Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha); e
n° , 250.467/91-7 (Ministro-Substituto Benjamin Zymler).
PROCESSOS EXCLUÍDOS DE PAUTA
A requerimento dos respectivos Relatores, foram excluídos da Pauta n° 35/98 citada, nos
termos do artigo 78 do Regimento Interno, os seguintes processos:
n° 700.120/94-7 (Ministro Humberto Guimarães Souto);
n° 006.814/97-2 (Ministro Valmir Campeio); e
n° 725.036/97-4 (Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo).
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PROCESSO ORIUNDO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE CARÁTER RESERVADO
Faz parte desta Ata, em seu Anexo IV, ante o disposto no parágrafo único do artigo 66 do
Regimento Interno, a Decisão n° 617, acompanhada do correspondente Relatório e Voto em que se
fundamentou adotada no processo n° 013.817/97-3, relatado pelo Ministro-Substituto Lincoln Magalhães
da Rocha, na Sessão Extraordinária de Caráter Reservado, realizada nesta data.
ENCERRAMENTO
O Presidente, Ministro Homero dos Santos deu por encerrada às dezenove horas e cinco
minutos, a Sessão Ordinária, e, para constar eu, Elenir Teodoro Gonçalves dos Santos, Secretária do
Plenário, lavrei e subscrevi a presente Ata que, depois de aprovada, será assinada pelo Presidente do
Tribunal

cstin
ELENIR TEODORO GO ÇALVEANTOS
Secretária do Plenário

Aprovada em 23 de setembro de
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ANEXO I DA ATA N° 38, DE 16-09-1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
PROSSEGUIMENTO DE VOTAÇÃO SUSPENSA EM FACE DE PEDIDO DE VISTA
Inteiro teor do Relatório e Voto emitido pelo Relator, Ministro Valmir Campelo, bem como
do Acórdão n° 131/98 proferido, nesta data, por maioria, atinente à Prestação de Contas da TELEPAR
S/A, exercício de 1992 (Proc n° 574.033/93-9, com os apensos n's 014.057/93-0, 012.262/93-5,
550.324/92-5 e 550.348/92-1).
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Grupo I Classe IV - Plenário
TC- 574.033/93-9
Apensos: -TC-014.057/93-0 (Denúncia)
TC-012.262/93-5 (Denúncia)
-TC-550.324/92-5 (Rel.Aud.Op.)
TC-550.348/92-1 (Rel.Insp. Esp.)
Natureza: Prestação de Contas (exercício de 1992)
Entidade: TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A - TELEPAR
Responsável: Paulo Roberto Cordeiro
Ementa: Prestação de Contas da TELEPAR S/A examinada em
conjunto e em confronto com os processos apensos supracitados.
Tornar insubsistente o subitem 8.1 da Decisão n 0 499/96-TCUPlenário, bem como o subitem 8.1 da Decisão 11 2 181/94-TCUPlenário; considerar regulares com ressalva as presentes contas.
Trata-se da Prestação de Contas relativa ao exercício de 1992, da Telecomunicações do Paraná S/A,
na qual foram juntados 04 processos para exame em conjunto e em confronto, sendo dois referentes a
Denúncias envolvendo a entidade em questão, e os outros dois que se tratam de Auditoria Operacional e
Inspeção Especial, respectivamente, realizadas nas áreas de pessoal e licitação, abrangendo o exercício sob
exame.
No que diz respeito às auditorias levadas a efeito por este Tribunal, verifica-se que as questões mais
importantes suscitadas nos referidos processos giraram em torno de admissões de pessoal, na forma de mãode-obra-contratada - MOC, sem prévia aprovação em concurso público, bem como da exigência de atestados
considerados impossíveis de serem atendidos pelas concorrentes, a não ser por algumas empreiteiras
privilegiadas, ferindo, assim, o princípio constitucional da isonomia entre os licitantes.
Quanto ao processo de Prestação de Contas, vale ressaltar que a Secretaria de Controle Interno do
Ministério das Comunicações certificou a regularidade das contas com ressalva, por intermédio do
Certificado de Auditoria n 2 18/93, com base no Relatório de Auditoria do mesmo número (fls. 205 a 222),
tendo em vista as diversas falhas e impropriedades apontadas pelos Auditores (subitens 14.1, 16.7, 16.14,
17.3, 27.2, 28.1 e 28.4).
A Telepar S/A apresentou justificativas, junto à CISET/MC, acerca das falhas acima referidas, as
quais foram aceitas, em parte, pela Secretaria de Controle Interno, com exceção das que se referem à falta
de observação aos limites de remuneração (subitem 16.7), à absorção da Mão-de-Obra Contratada ( subitem
16.14), e à concessão de empréstimo de férias (subitem 17.3).
Tendo em vista os excessos de remuneração levantados nos autos, acima dos limites fixados no art.
37, inciso XI, da Constituição Federal, foi então promovida a citação dos responsáveis para que apresentassem
alegações de defesa ou recolhessem as importâncias recebidas indevidamente (fls. 337 a 346).
Em Sessão de 14.08.96, o Tribunal, ao examinar as razões apresentadas pelos envolvidos, por
intermédio da Decisão n 2 499/96-Plenário (Ata n2 32/96), decidiu rejeitar as justificativas em questão e fixar
novo prazo para que os Srs. Paulo Roberto Cordeiro, Fernando José Ribas Medeiros, José Carlos Galotti
Blauth, José Anísio de Paula Furtado, Luiz Henrique V. Silva Pinto, Luiz Antônio Leprevost, Éden Ribeiro
Rocha, Fujio Takamura, Álvaro de Moraes Filho, e Ivo Glauco Forneck comprovassem o recolhimento dos
valores recebidos em excesso.
Devidamente notificados da Decisão do Tribunal, os Srs. Fernando Medeiros, Luiz Henrique Pinto,
Luiz Antônio Leprevost e Éden Ribeiro Rocha efetuaram o recolhimento das respectivas quantias aos cofres
da TELEPAR.
O Sr. José Anísio de Paula Furtado, notificado por intermédio de edital publicado no DOU, não se
manifestou a respeito da Decisão desta Corte de Contas.
Os demais responsáveis apresentaram contestação alegando que o TCU, pela Decisão n 2 519/96Min-VC_169\C:\aaap\57403393.1)0C
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Plenário, Ata n2 33/96, ao apreciar o processo TC-500.842/96-6, que trata de assunto similar, decidiu
considerar regulares os procedimentos adotados pela ELETROBRÁS, idênticos aos da TELEPAR.
10. O processo foi instruído na SECEX-PR (fls.578/581 e 582/586), cujas conclusões, após detida
análise de todas as questões suscitadas nos autos em confronto com as Decisões do Tribunal em casos
análogos, foram nos seguintes termos:
" a) seja considerado insubsistente o subitem 8.1 da Decisão n 2 499/96-TCU-Plenário (Sessão de
14.08.96, Ata n 232/96);
seja considerado insubsistente o subitem 8.1 da Decisão n 2 181/94-TCU-Plenário (Sessão de
23.03.94, Ata n 2 10/94);
sejam julgadas regulares com ressalvas as presentes contas, com fundamento nos arts. 12, inciso
I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, todos da Lei n 2 8.443/92, expedindo-se quitação aos responsáveis
arrolados às fls. 05 e 06;
determinar a Telecomunicações do Paraná - TELEPAR, a adoção das seguintes providências:
dl) devolução dos valores recolhidos pelos Srs. Fernando José Ribas Medeiros, Luiz Henrique V.
Silva Pinto, Luiz Antonio Leprevost e Éden Ribeiro Rocha; e
d2) anulação das admissões sem a devida aprovação em concurso público, de empregados que não
tinham vinculo de emprego com a TELEPAR até 06.06.90, bem como regularize as situações pendentes
através de concurso público para o preenchimento dos cargos e empregos decorrentes das referidas
anulações, nos termos do que determina o art. 37, inciso II, da Constituição Federal e de acordo com o
entendimento do Tribunal consubstanciado na Sessão de 11.04.96, Decisão n 2 085-TCU-2 2 Câmara,
inserida na Ata n2 12/96."
A douta Procuradoria manifestou-se de acordo com as proposições da SECEX-PR
11.
É o Relatório.
VOTO

•

De acordo com as peças processuais verifica-se que as questões remanescentes nos autos giraram
12.
em torno de excessos remuneratórios concedidos a dirigentes e empregados da TELEPAR durante o exercício
em tela; da contratação de empregados sem prévia aprovação em concurso público, sob a forma de mão-deobra-contratada - MOC; e do parcelamento do adiantamento de férias.
Tais ocorrências já mereceram análises aprofundadas desta Corte de Contas, ensejando reiteradas
13.
decisões deste Tribunal, tendo em vista a freqüência com que eram constatadas em prestações de contas de
empresas estatais, especialmente as do setor de Telecomunicações, que compõem o chamado "Sistema
Telebrás".
Cada caso concreto examinado pelo TCU acerca desses assuntos trazia sempre à colação questões
14.
importantes a serem consideradas, as quais, via de conseqüência, ensejavam novas decisões, muitas vezes
imprimindo alterações às anteriores, em face de fatos ou situações anteriormente não detectados.
15. Assim, com relação à observância dos limites máximos de remuneração previstos na Constituição
Federal (art. 37, inciso XI), vale ressaltar que, após reiteradas Decisões, em Sessão Plenária de 21.08.96, ao
apreciar o TC-005.842/95-6, referente ao acompanhamento da remuneração de dirigentes e empregados de
empresas estatais, tendo em vista a incompatibilidade entre as diversas datas-base dos empregados e o reajuste
da remuneração do Ministro de Estado, o Tribunal, pela Decisão n 2 519/96-TCU-Plenário, inserida na Ata
n2 33/96, decidiu considerar regulares os procedimentos adotados pelas Centrais Elétricas do SulELETROSUL, dispensando-se as devoluções dos valores recebidos acima dos limites em tela.
Levando-se em consideração que as ocorrências sob exame são idênticas às verificadas no processo
16.
supracitado e que a Decisão n 2 499/96, que rejeitou as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis
da TELEPAR, cujas remunerações extrapolaram os limites constitucionais previstos, foi anterior à referida
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Decisão n2 519/96, não resta dúvida que o subitem 8.1 da Decisão ora recorrida deverá ser considerado
insubsistente, devendo ser devolvidas as quantias recolhidas pelos Srs. Fernando José R. Medeiros, Luiz
Henrique V. S. Pinto, Luiz Antônio Leprevost e Éden Ribeiro Rocha.
Relativamente às contratações de empregados sem prévia aprovação em concurso público, em
17.
desacordo com o art. 37, inciso II, da Constituição Federal, é oportuno registrar as seguintes ocorrências:
o Tribunal determinou a Telepar que cumprisse rigorosamente os termos da Decisão em caráter
normativo, adotada no Acórdão n 2 118/93-Plenário, anulando as admissões de empregados efetivadas a partir
de 06.06.90, sem a devida aprovação em concurso público;
com a superveniência de ação popular, com liminar concedida em 12.08.93, o TCU determinou
a entidade que informasse esta Corte acerca do resultado da referida ação popular (subitem 8.2 da Decisão
n2 499/96);
posteriormente, a liminar acima referida foi cassada, entretanto, pela Decisão n 2 085-TCU-2Q
Câmara, adotada em Sessão de 11.04.96, Ata n 2 12/96, o Tribunal ratificou o entendimento adotado no TC* 006.658/89-0, Anexo H da Ata n2 21/90, DOU de 06.06.90, ao convalidar as admissões sem concurso público
dos trabalhadores que mantinham vínculo de emprego com as empresas do Sistema Telebrás antes de
06.06.90.
Diante disso, deverá também ser considerado insubsistente o subitem 8.1 da Decisão n 2 18 1/9418.
TCU-Plenário (TC-550.348/92-1, apenso, fl. 74), introduzindo determinação no sentido de serem anuladas
as admissões sem a prévia aprovação em concurso público dos empregados que não detinham vínculo
empregatício com a TELEPAR até 06.06.90, bem como providenciar a regularização das situações pendentes,
via concurso público, para o preenchimento dos cargos e empregos decorrentes dessas anulações.
19. Finalmente, quanto à questão relativa ao parcelamento do adiantamento de férias, esta Corte de
Contas, ao apreciar o TC-300.211/94-5, que diz respeito à Representação formulada pela SECEX/PR, com
fundamento no art. 203 do Regimento Interno do TCU, em Sessão Plenária de 21.08.96, por intermédio da
Decisão n2 529/96 (Ata ng 33/96) decidiu determinar à TELEBRÁS que cumprisse o disposto no art. 6 2 do
DL n2 2.355/87, não adotando o procedimento sob enfoque, garantindo entretanto o direito adquirido,
conforme já foi determinado pelo Tribunal na Decisão n 2 493/93, de 10.11.93.
Nessa mesma oportunidade o Tribunal determinou ao Sr. Ministro de Estado do Trabalho, nos
20.
termos do art. 623, parágrafo único, da CLT, que excluíssem, nos próximos Acordos Coletivos de Trabalho
firmados pela Telebrás e suas controladas, as cláusulas que envolvessem parcelamento de adiantamento de
férias a todos os empregados de modo generalizado, com infringência ao disposto no art. 6 2, inciso IV, do
DL 2.355/87, ao item II do Oficio n 2 104/CCE, de 20.04.94 e à citada Decisão n 2 493/93.
Ante todo o exposto, Voto no sentido de que o Tribunal adote o Acórdão que ora submeto a este
Egrégio Plenário.
TCU, Sala das Sessões, em16 de setembro de 1998.

VAL RC PELO
Ministro-Relator
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Processo rig TC-574.033/93-9
Apensos: TC-014.057/93-0 (Denúncia); TC-012.262/93-5 (Denúncia); TC-550.324/92-5 (Rel.Aud. Op.); e
TC-550.348/92-1 (Rel. Insp. Esp.)
Classe de Assunto: (IV)- Prestação de Contas (exercício de 1992)
Responsável: Paulo Roberto Cordeiro
Entidade: TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A - TELEPAR
Relator: Ministro Valmir Campeio
Representante do Ministério Público: Dr. Jatir Batista da Cunha
Unidade Técnica: SECEX-PR
Vinculação: Ministério das Comunicações
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Prestação de Contas, relativa ao exercício de
1992, examinada em conjunto e em confronto com os processos apensos acima relacionados.
Considerando que das falhas e irregularidades levantadas nos processos, remanesceram apenas
as relativas a excessos remuneratórios concedidos a dirigentes e empregados da empresa (art. 37, XI,
CF); à contratação de empregados sem prévia aprovação em concurso público (art. 37, II, CF); e ao
parcelamento do adiantamento de férias (art. 6 2, DL 2.355/87);
Considerando que o Tribunal firmou novos entendimentos com relação aos excessos
remuneratórios em tela, bem como no que tange ao aproveitamento de empregados, sob a forma de mão-deobra-contratada-MOC, sem prévio concurso público, considerando regulares tais procedimentos, desde que
os contratados já estivessem prestando serviços à empresa em 06.06.90;
Considerando, ainda, que as questões suscitadas nos processos apensos já foram apreciadas
por esta Corte de Contas e determinadas as providências que se fizeram necessárias à regularização das
mesmas,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
ante as razões expostas pelo Relator, em:
8.1 - considerar insubsistente o subitem 8.1 da Decisão n° 499/96-TCU-Plenário, Sessão de 14.08.96, Ata
ng 32/96, DOU de 04.09.96;
8.2 - considerar insubsistente o subitem 8.1 da Decisão n 2 181/94-TCU-Plenário, Sessão de 23.03.94, Ata
ng 10/94, DOU de 11.04.94; e
8.3 - com fundamento nos arts. lg, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei ng 8.443/92, julgar as presentes contas
regulares, com ressalva e dar quitação ao responsável indicado no item 3 supra.
Ata n° 38/98 - Plenário.
Data da Sessão: 16/09/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça,

Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo (Relator) e os MinistrosSubstitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
11.2. Ministro que alegou impedimento: Ministro: Humberto Guimarães Souto.

o
HOMERO DOS SANTOS
Presidente

Fui presente: LUCAS ROCHA FURTADO
Rep. do Ministério Público

VALMIR CAMPELO
Ministro-Relator
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ANEXO II DA ATA N° 38, DE 16-09-1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
PROSSEGUIMENTO DE VOTAÇÃO SUSPENSA EM FACE DE PEDIDO DE VISTA
Inteiros teores do Relatório, Voto e Decisão não acolhida emitidos pelo Relator, MinistroSubstituto José Antonio Barreto de Macedo, do Voto proferido pelo Revisor, Ministro Humberto
Guimarães Souto, da Declaração de Voto apresentada pelo Ministro-Substituto Benjamin Zymler, e, ainda,
da Decisão n° 618/98 proferida, por maioria, atinente à aposentadoria de Antonio Moraes da Silva no
cargo de Agente de Portaria, com fundamento no artigo 186, inciso I, § 1° da Lei n° 8.112/90 (Proc. n°
008.950/96-2).
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TC-008.950/96-2
Natureza: Aposentadoria.
Unidade: Delegacia de Administração do Ministério da Fazenda no
Estado do Acre - DAMF/AC.
Interessado: Antonio Moraes da Silva.
EMENTA: Aposentadoria. Ato concessório com acréscimo de
84,32% sobre a remuneração. Decisão judicial transitada em julgado
concedeu este reajuste, correspondente à aplicação do IPC de
fevereiro/março de 1990, adquirido em conformidade com a Lei n
à relevância da
7.788/89. Autos oriundos da 2a Câmara, face
matéria. Determinações à DAMF/AC e à SECEX/AC.

RELATÓRIO

Trata o presente processo da aposentadoria do servidor Antonio Moraes da Silva, Agente de
Portaria, lotado na Delegacia de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Acre DAMF/AC, concedida a partir de 3 de fevereiro de 1994, com fundamento no art. 186, inciso I, § 1°, da
Lei n. 8.112/90.
O ato concessório respectivo incluiu o acréscimo de 84,32% sobre a remuneração do servidor,
com amparo em decisão judicial transitada em julgado, resultante .da Ação Ordinária de Reposição
Salarial movida contra a União Federal (Fazenda Nacional). A mencionada sentença concedeu esse
reajuste, correspondente à aplicação do índice do IPC, aferido no período de 16 de fevereiro de 1990 a 15
de março de 1990, adquirido em conformidade com a Lei n. 7.788/89, e que não havia sido pago em razão
da Medida Provisória n. 154/90, convalidada na Lei n. 8.030, de 12 de abril de 1990.
A r SECEX promoveu diligências junto à Secretaria de Controle Interno do Ministério da
Fazenda - CISET/M1 (fls. 16/17), visando a que o órgão de origem providenciasse a cessação do
pagamento relativo à referida reposição e encaminhasse a nova ficha retificadora, bem assim os
esclarecimentos considerados pertinentes.
Em atenção às referidas diligências, a CISET/MF encaminhou expediente da DAMF/AC, pelo
qual esse órgão se diz impossibilitado de deixar de cumprir sentença judicial transitada em julgado, sob
pena de incorrer em crime de desobediência previsto no Código Penal, art. 330 (fls. 19).
A supramencionada Unidade Técnica, reinstruindo o feito às fls. 20, propõe seja considerado
ilegal e recusado o registro da presente concessão, tendo em vista a Súmula n. 322 do TST, bem assim o
entendimento firmado por este Tribunal sobre a matéria, conforme Decisão n. 197/97 (2 Câmara —
Sessão de 07/08/97 — TC-003.377/92-0), e Decisão n. 239/96 (P Câmara — Sessão de 16/10/96 —
TC-007.221/94-0).
O Ministério Público, por cota singela, manifesta-se de acordo (fls. 20v).
Em Sessão de 18/06/98, o eminente Ministro Benjamin Zymler pediu vista do presente
processo, nos termos do art. 50 do Regimento Interno/TCU.
Por último, a 2a Câmara, na Sessão de 02/07/98, acolhendo proposta deste Relator, com
fundamento no parágrafo único do art. 21 do Regimento Interno/TCU, decidiu encaminhar os autos à
deliberação do E. Plenário, em face da relevância da matéria.
É o relatório.
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Pronunciando-se no TC-003.377/92-0, um dos processos invocados pela Unidade Técnica
para respaldar sua proposta pela ilegalidade da concessão e recusa de registro ao respectivo ato, o
eminente Procurador-Geral, Dr. Walton Alencar Rodrigues, assim se expressou:
"No caso concreto, em nenhum momento a sentença determina, implícita ou expressamente, a
incorporação definitiva de tais valores. Apenas determina a inclusão de certo percentual nos
vencimentos dos litigantes, sem esclarecer o termo final do direito nela reconhecido. Este termo,
quando não expressamente fixado pela sentença, somente pode ser interpretado à luz da legislação
por ela aplicada que, no caso, é o Decreto-Lei 2.335/87, que criou a URP, cujo art. 8° deixa claro que
se trata de mera antecipação salarial.
Evidentemente, todos os reajustes salariais dados pela URP, criada pelo Decreto-Lei n.
2.335/87, consistiam em simples antecipações do reajuste geral, concedido, anualmente, na data-base
dos servidores da Administração Direta, em janeiro, como demonstra inequivocamente a letra do art.
8° do Decreto-Lei n. 2.335/87, in verbis:
'Fica assegurado aos trabalhadores, a título de antecipação, o reajuste mensal dos salários,
inclusive do salário-mínimo, pensões, proventos e remunerações em geral, em proporção idêntica à
variação da Unidade de Referência de Preços - URP, excetuado o mês da data-base.'
Não foi, assim, a URP concebida pelo legislador para ser definitivamente integrada ao salário
fixado na data-base. Pelo contrário, ela caracteriza mero instrumento legal de antecipação da database, criado na época para evitar que os trabalhadores convivessem o ano todo com a inflação e
tivessem um único reajuste salarial, dado de uma vez, na data-base subseqüente.
Portanto, a URP era concedida a titulo de antecipação do reajuste conferido na data-base,
oportunidade em que, do reajuste total fixado, eram descontadas as antecipações dadas a título de
URP.
É pouco razoável a interpretação que possibilita a distinção entre dois ocupantes do mesmo
cargo no serviço público, na mesma classe, fazendo o primeiro perceber quase duas vezes os
vencimentos do segundo funcionário, ocupante do mesmo cargo, na mesma classe. Como tal exegese
conduz ao absurdo deve ser, de pronto, descartada pelo hermeneuta.
Não verifico, neste entendimento, nenhuma ofensa à coisa julgada material, contida na
sentença judicial, mantida pelo E. TRF e já transitada em julgado. Se o Juiz de primeiro grau não
fixou o termo final do pagamento, este apenas pode realizar-se segundo a lei vigente no momento,
nos termos já expostos, a não ser que da sentença, ou do acórdão, conste o contrário.
E no acórdão fls. 101/7, que deu provimento ao recurso da parte, em nenhum momento
determina o Tribunal a incorporação eterna dos valores questionados.
Frise-se, portanto, que a determinação judicial é apenas passível de compreensão no sentido
do pagamento das parcelas salariais nos meses seguintes à supressão, exclusivamente no ano do
plano econômico. Repostas as perdas salariais do ano anterior na data-base, não há fundamento
jurídico para implantação definitiva das mesmas parcelas, em folha de pagamento, muito menos em
aposentadorias, como pretende o presente processo. Em nenhum momento, a sentença assim o
determinou.
Não é outra a razão de haver o mesmo E. Tribunal Superior do Trabalho sumulado a sua
jurisprudência, materializada na Súmula n. 322, no sentido de inviabilizar pretensões ilegais tais a
presente, in verbis:
'Súmula n. 322. Os reajustes salariais decorrentes dos chamados 'gatilhos' e URPs, previstos
legalmente como antecipação, são devidos tão-somente até a data-base de cada categoria.'
Pelas expostas razões, opino pela ilegalidade e recusa do registro da presente concessão,
determinando ao Tribunal de origem a imediata supressão do pagamento das verbas salientadas e
alertando das conseqüências previstas pelos arts. 190 e 191 e respectivos parágrafos do Regimento
Interno."
Relativamente ao caso sob exame, releva consignar que, nos termos da r. Sentença proferida
2.
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em 03/08/92 (fls. 06/12):
2.1 - "O pedido formulado pelos Autores refere-se à aplicação do IPC do mês de março/90, da
ordem de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento) a título de reposição salarial, bem como
seus reflexos sobre todas as parcelas de vencimentos subseqüentes";
2.2 - "Esse percentual, de acordo com a Lei n. 7.788, de 03/07/89, que disciplinava a política
salarial de reajuste remuneratório, foi apurado com base no IPC (índice de Preços ao Consumidor) do
período de 16/02/90 a 15/03/90, fixado pela resolução da FTBGE n. R.PR-06/90, de 29/03/90 (DOU I, de
03/04/90), art.
Referida ação foi julgada procedente e determinado que "a Ré aplique o índice de 84,32%
3.
(oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento) do IPC aferido no período de 16.02 a 15.03.90, sobre os
salários reclamados, bem como seus reflexos sobre as parcelas salariais, com o acréscimo de seus
consectários até o efetivo pagamento, apurados em liquidação da sentença". Em 24/11/92, o Tribunal
Regional Federal da la Região, por unanimidade, confirmou a sentença (fl. 15).
Estava predisposto a acompanhar os pareceres, todavia, sensibilizaram-me os seguintes
4.
argumentos expendidos pelo eminente Ministro Benjamin Zymler em profícuo diálogo que mantivemos:
no caso concreto, não restou claro o alcance da sentença proferida: se cuida de condenação
da União à incorporação definitiva do percentual pleiteado ou se se estende tão-somente ao pagamento,
admitindo, contudo, a compensação em reajustes decorrentes de datas-base posteriores, ou seja, a
sentença não definiu se o reajuste de 84,32% tem natureza jurídica de antecipação, a ser futuramente
compensada;
até a edição do Enunciado n. 322 do TST ( DJ de 21/12/93), segundo o qual "os reajustes
salariais decorrentes dos chamados 'gatilhos' e `URPs', previstos legalmente como antecipação, são
devidos tão-somente até a data-base de cada categoria", os percentuais dos planos econômicos eram
incorporados ao salário e assim permaneciam, visto que as sentenças judiciais, na fase de conhecimento,
não faziam referência a nenhum tipo de limitação temporal;
nesse contexto, pôde-se observar a tentativa da União e das autarquias federais de, na fase
de execução, restringir o conteúdo daquelas sentenças, porém, na maioria dos casos, os juízes rejeitaram a
tese suscitada, coincidente com o entendimento até aqui esposado por esta Corte de Contas, ou deixaram
de apreciá-la, principalmente em virtude da preclusão temporal ou consumativa;
não obstante seja correta a assertiva de que este Tribunal, ao exercitar a sua competência
(CF, 71, III), não tem o dever de deliberar em consonância com sentenças judiciais, no que se refere à
legalidade das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, melhor será, realmente, conforme
ponderou o Ministro Zymler, que as decisões desta Corte de Contas não conflitem com a coisa julgada, a
fim de que as autoridades administrativas não sejam submetidas ao dilema de serem responsabilizadas
pelos pagamentos considerados ilegais pelo TCU, ou, então, incorrerem na prática do crime de
desobediência por descumprimento de decisão judicial.
Destarte, parece-me plausível submeter a sentença ao juiz que a prolatou, de modo a evitar
5.
que este Tribunal extraia interpretação que conflite com a coisa julgada.
À vista do expendido, dissentindo dos pareceres exarados nos autos, voto por que o Tribunal
adote a Decisão que ora submeto à deliberação deste Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões, em 1 6 de setembro de 1 998.

JOSÉ • ' ONIO B. DE MACEDO
Relator
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Processo TC n. 008.950/96-2.
Classe de Assunto: VI — Aposentadoria no cargo de Agente de Portaria, com fundamento no art. 186,
inciso I, § 1°, da Lei n. 8.112/90, remetida pela 2 Câmara na Sessão de 02/07/98.
Interessado: Antonio Moraes da Silva.
Unidade: Delegacia de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Acre — DAMF/AC.
Relator: Ministro José Antonio Barreto de Macedo.
Representante do Ministério Público: Dr. Lucas Rocha Furtado.
Unidade Técnica: r SECEX.
Decisão: O Tribunal Pleno, ante as razões expostas pelo Relator, DECIDE:
- 8.1 - determinar à Delegacia de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do AcreDAMF/AC, por intermédio da CISET/MF, que:
8.1.1 - no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, solicite à Procuradoria da União no Estado
do Acre a adoção das medidas judiciais que entender cabíveis, com vistas a obter o provimento
jurisdicional no sentido de suprimir dos proventos do servidor Antonio Moraes da Silva a parcela
correspondente à incorporação do IPC de fevereiro/março de 1990, por ter sido o direito a esse reajuste
salarial, reconhecido por sentença, concedido a título de antecipação, de conformidade com a Lei n.
7.788/89, em que se fundamenta esse beneficio;
8.1.2 - em caso de decisão judicial favorável, proceda à alteração do ato concessório;
8.1.3 - uma vez proferida a decisão judicial em referência, seja qual for, remeta os autos a este
Tribunal, para que se aprecie, no mérito, a concessão em objeto;
8.2 - determinar à SECEX/AC que acompanhe o cumprimento das providências indicadas no subitem
8.1 acima, adotando, para esse fim, as medidas pertinentes a seu cargo.
Ata n. 38/98 — Plenário.
Data da Sessão: 16 /09/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:

twk ,
JOSÉ A TONIO B DE MACEDO
Relator

•
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GRUPO 1- CLASSE VI- PLENÁRIO
TC 008.950/96-2
NATUREZA: Aposentadoria
ÓRGÃO: Delegacia de Administração do Ministério da Fazenda no
Estado do Acre - DAMF/AC
INTERESSADO: Antonio Moraes da Silva

EMENTA: Aposentadoria. Ato concessório com acréscimo de 84,32%
sobre a remuneração. Decisão judicial transitada em julgado.
Impossibilidade de incorporação definitiva desse acréscimo, por tratar-se
de antecipação remuneratória, a ser descontada por ocasião do acerto
feito na data-base da categoria. Ilegalidade. Registro da concessão
recusado. Determinação ao órgão de origem. Determinação ao órgão de
Controle Interno.

à

VOTO REVISOR

•

O Exm° Sr. Ministro José Antonio Barreto de Macedo propõe novo entendimento para a
matéria ora enfrentada, que tive oportunidade de relatar na Primeira Câmara, na ocasião em que foi pro latada
a Decisão n° 239/96, Ata 37/96, no TC-007.221/94-0. Entendo que a nova abordagem da questão, trazida
pelo eminente Ministro-Relator neste feito, não é o melhor encaminhamento, tendo em vista que a
competência constitucional do Tribunal de Contas da União não é condicional, conforme passarei a expor.
Creio que o ponto central da questão prende-se à eficácia das decisões deste Tribunal de
Contas, na eventualidade de haver-se formado coisa julgada a respeito de direitos obtidos por servidores,
relativamente a planos econômicos.
É tema da maior importância.
Diversas situações mal resolvidas decorreram dos planos econômicos. Exemplifico. Consta
(e trago essa ilustração apenas para que se aquilate a gravidade da questão ora enfocada) que no Órgão
relativo ao mencionado processo onde funcionei como Relator -- egrégio Tribunal Regional do Trabalho
da 7' Região -- seus funcionários são os únicos dessa Justiça Especializada que recebem o adicional de
84,32%. Essa informação provém dos autos do processo n° TST-E-AI-54.931/92.0, onde o Senhor Ministro
Armando de Brito, do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, ao relatar referidos Embargos, em
reclamação trabalhista movida por servidores do TRT-7' Região, assim se expressou:
"Tratam os presentes autos (..) de matéria de extrema relevância, inclusive constitucional.
O julgamento proferido no Agravo de Instrumento discrepa não somente do entendimento do Excelso
Supremo Tribunal Federal, como também da própria jurisprudência desta Eg. Corte Trabalhista, já
cristalizada no Enunciado n° 315/TST.
Ademais, o que caracteriza o gravame da situação é o fato de, em termos de substituição
processual, serem os substituídos servidores da própria Justiça Trabalhista - e até mesmo uns regidos pelo
sistema estatutário - e estarem recebendo o índice de correção salarial relativo ao IPC de março/90. Aliás,
os únicos que auferem vencimentos com tal vantagem no âmbito desta Justiça." (fi. 67 do TC-022.911/94-4).
Reproduzo mencionado Verbete TST 315:
"IPC de março/90 - Lei n° 8.030/90 (Plano Collor) - Inexistência de direito adquirido - A
partir da vigência da Medida Provisória n° 154/90, convertida na Lei n°8.030/90, não se aplica o IPC de
março de 1990, de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento) para a correção dos salários,
MIN-HGS \ C:DOCUMENTOS N. DOCS-00895096
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porque o direito ainda não se havia incorporado ao patrimônio jurídico dos trabalhadores, inexistindo
ofensa ao inciso XXXVI do art. 5 0 da Constituição da República (DJU 22, 27 e 29-9-1993)."
Trata-se, portanto, de questão já pacificada no âmbito da Justiça Laboral.
Analisando a questão quanto ao mérito, vejo que até poderia, eventualmente, ser aceito que
pudessem ser qualificados como lícitos pagamentos dessa rubrica efetuados até a data-base seguinte da
categoria, desde que amparados em decisão judicial. Todavia, essa licitude não se estende a uma
incorporação definitiva dos 84,32% à remuneração do servidor, pois, como reza a Constituição, "os
acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados, para fins
de concessão de acréscimos ulteriores" (CF, artigo 37, XIV, com redação dada pela EC 19, de 1998).
Sendo a natureza desse percentual um "adiantamento", sua incorporação haverá de ser considerada,
necessariamente, ilegal, por extrapolação de sua finalidade.
O Enunciado TST n° 322 espanca a contenda, com os seguintes dizeres:
"Diferenças salariais. Planos econômicos. Limite. Os reajustes salariais decorrentes dos
chamados "Gatilhos" e URP's, previstos legalmente como antecipação, são devidos tão somente até a database de cada categoria (DJU 31-12-93 e 4-1-94)".
No egrégio Supremo Tribunal Federal, a questão já se encontra pacificada, tendo prevalecido
o entendimento da inexistência de direito ao referido percentual, conforme Acórdão prolatado por ocasião
do julgamento do Mandado de Segurança n° 21.216-DF (in RTJ 134/1112) e inúmeras outras decisões.
Há, pois, forte base jurisprudencial para apoio da decisão pela ilegalidade de aposentadoria
que contenha esses 84,32%.
Passando a considerações de ordem processual, observo, inicialmente, que esta Corte de
Contas já sumulou, sob número 123, a seguinte situação:
"A decisão proferida em mandado de segurança, impetrado contra autoridade
administrativa estranha ao Tribunal de Contas da União, a este não obriga, mormente se não favorecida
a mencionada autoridade pela prerrogativa de foro, conferida no art. 119, I, alínea "i" da Constituição."
Tal Enunciado, embora inaplicável de plano ao caso vertente, propicia saudável reflexão sobre
a competência constitucional do TCU e implicações decorrentes da formação da coisa julgada em cada caso
que venha a ser apreciado por este Tribunal.
Nesse passo, observo o contido no inciso III do artigo 71 da Constituição Federal,
especificamente: que esta Corte tem a competência de apreciar, para fim de registro, a legalidade de
concessões de aposentadorias.
Competência que se traduz em dever, pois nenhuma lei, e muito menos a Lei Maior, contém
palavras inúteis. Assim, o Tribunal pode apreciar referidos atos mas, sobretudo, é obrigado a fazê-lo, não
pode omitir-se, sob qualquer pretexto, inclusive, por exemplo, o de que a concessão já encontrar-se-ia
amparada pela coisa julgada. Tal postura, se aceita, implicaria em inutilidade da definição da competência
do Tribunal de Contas. Se houvesse a barreira intransponível do trânsito em julgado, a apreciação das
concessões por esta Corte seria inócua, ineficaz, mero ato burocrático-vinculado.
Entendo ter chegado ao cerne da questão: de um lado, o controle externo como intrumento
instituído pelo Constituinte para defesa do interesse público, do erário, conferindo ao TCU, no que interessa
neste processo, poderes para apreciar a legalidade de aposentadorias, enquanto, de outra parte, merece
atenção a segurança jurídica, consubstanciada na obediência à coisa julgada.
Ao confrontarmos os dispositivos constitucionais insculpidos no item XXXVI do artigo 50
e inciso III do artigo 71, temos que optar entre o respeito à coisa julgada ou a apreciação da aposentadoria.
Apreciar passa pela emissão de juízo de valor. Ora, se a decisão vai ser tomada em função de decisão judicial
anterior, não há apreciação, há concordância compulsória.
Será esse o mandamento que se lê na Carta Máxima, quando ela própria proíbe que os
acréscimos pecuniários percebidos por servidor público sejam computados ou acumulados para fins de
concessão de acréscimos ulteriores (CF, artigo 37, XIV), não aceitando nem mesmo a invocação de direito
adquirido para percepção de proventos de aposentadoria recebidos em desacordo com seu texto (ADCT,
MIN-HGSNC:DOCUMENTOSNDOCS-00895096
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artigo 17)? Acredito que não, forte no princípio da prevalência do interesse público sobre interesse privado.
O direito de defesa dos interessados, se adotada essa linha de raciocínio -- de defesa da coisa
pública --, não sofrerá nenhum desrespeito, pois, além da possibilidade de manejo de recursos nesta Corte
de Contas, contam eles também com a possibilidade do mandado de segurança junto ao Supremo Tribunal
Federal (CF, artigo 102, I, "d").
Aproximo-me, pois, da idéia contida no citado Enunciado TCU 123, de que a coisa julgada,
sob certas circunstâncias, não obriga as decisões prolatadas por esta Corte, embora reconhecendo a
inaplicabilidade direta dessa Súmula ao caso atual.
Conclusão diferente conduzir-nos-ia a situação tormentosa, pois restaria arredada a proteção
ao erário obtida via controle externo, possibilidade essa, a meu sentir, absurda, por força de interpretação
sistemático-teleológica da Constituição Federal.
Transcrevo, a seguir, o pensamento oriundo do Supremo Tribunal Federal a respeito da
influência da coisa julgada no exercício da competência desta Corte de Contas, ínsito na Ementa do Acórdão
unânime proferido no Mandado de Segurança 22.658-7 na Sessão de 10.09.97:
"Tribunal de Contas: registro de aposentadoria: mandado de segurança posterior para
compelir a autoridade administrativa a alterar o ato concessivo já registrado não impõe ao Tribunal de
Contas deferir o registro da alteração: aplicação da Súm. 6/STF, não elidida pela circunstância de o ato
administrativo subseqüente ao registro ter derivado do deferimento de mandado de segurança para ordenar
a sua prática à autoridade competente retificar a aposentadoria que concedera, mas não para desconstituir
a decisão anterior do Tribunal de Contas."
Merece relevo, nesse feito, o seguinte trecho do Voto do Ministro-Relator, eminente Ministro
Sepúlveda Pertence:
"O ato administrativo praticado em cumprimento de um mandado de segurança, deferido
ao interessado, não muda, com isso, a sua natureza, nem os limites da eficácia que teria tido, se praticado
pela autoridade, independentemente da sentença que o determinou."
Também altamente elucidativo o Voto oferecido nessa ação pelo nobre Ministro Marco
Aurélio, que reproduzo na íntegra:
"Senhor Presidente, o ato de aposentação é, podemos dizê-lo, complexo, já que o órgão ao
qual integrado o servidor (..)formaliza-o, em si, para encaminhamento ao Tribunal de Contas visando ao
crivo da legalidade da aposentadoria em si e dos cálculos próprios. Cumpre ao Tribunal de Contas,
conforme está na Constituição Federal, não só o registro dessa aposentadoria, como também apreciar a
legalidade do procedimento.
A par desse aspecto — e outro dia nos defrontamos, na Segunda Turma, com um recurso
extraordinário em que se chegou a apontar coisa julgada na área administrativa, advinda da atuação de
Conselho da Magistratura de um certo Tribunal de Justiça — temos que o mandado de segurança restou
impetrado com balizas certas, subjetivas e objetivas. O ato impugnado foi único; não o ato do Tribunal de
Contas da União, porque, se isso tivesse ocorrido, competente para julgar o mandado de segurança seria
o Supremo Tribunal Federal; o procedimento atacado foi o do Tribunal Regional do Trabalho.
Indaga-se: é possível aí estabelecer-se uma vinculação à eficácia da coisa julgada quanto
ao que acabou ocorrendo no âmbito do Tribunal de Contas da União? A meu ver, não. É dar ao instituto
uma extensão que ele não tem.
Acompanho o Ministro-Relator, indeferindo a segurança.
É o meu voto."
Nesse mesmo processo, e no mesmo diapasão, o não menos emérito Ministro Octavio Galotti
enunciou seu Voto com os seguintes dizeres:
"Também acompanho, Sr. Presidente, o voto do eminente Relator, louvando a compreensão
revelada por S. Exa., para com o mecanismo de funcionamento dos Tribunais de Contas.
Quando se requer mandado de segurança, para obter da autoridade administrativa um ato
MIN-HGSNC:DOCUMENTOS DOCS-00895096
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que dependa da aprovação de uma daquelas Cortes, exaure-se o cumprimento da ordem na remessa dos
autos ao Tribunal de Contas, a que não pode o Juiz substituir-se, no exercício do controle externo da
administração.
Pode o Judiciário sobrepor-se ao Tribunal de Contas, quando contra este impetrado o
mandado, mas não como dito, substituí-lo em sua competência constitucional.
Indefiro, portanto, o pedido". (sublinhei).
São esses os aspectos que considero relevantes em relação ao caso vertente, razão pela qual
VOTO no sentido de que este Colegiado Pleno adote a Decisão que ora submeto à sua apreciação.

T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 16 de setembro de
1998.

HUMBERTO GUIMARÃES SOUTO
Ministro-Revisor
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Grupo I - Classe - VI — Plenário
TC- 008.950/96-2
Natureza: Aposentadoria
Órgão: Delegacia de Administração do Ministério da Fazenda no
Estado do Acre — DAM:F ./AC
Interessado: Antonio de Moraes da Silva

DECLARAÇÃO DE VOTO

A questão deste feito refere-se à apreciação da legalidade do ato de concessão de aposentadoria do
servidor Antonio de Moraes da Silva.
O eminente Revisor, em seu voto, acolhe o entendimento da Unidade Técnica e posiciona-se pela
ilegalidade do ato concessório, por entender que não seria devida ao servidor a incorporação do percentual
de 84,32%, relativo ao IPC de fevereiro/março de 1990.
De plano, esclareço que o ponto em que, com as vênias de estilo, divirjo do eminente Ministro
Humberto Guimarães Souto, não se refere à linha decisória adotada quanto ao julgamento pela ilegalidade do
ato em questão, uma vez que, além de estar embasada na jurisprudência predominante nesta Corte e respaldada
por consistente tese jurídica concebida pelo douto Procurador-Geral do MP/TCU, Dr. Walton Alencar
Rodrigues, este Tribunal não se encontra vinculado às decisões do Poder Judiciário no que se refere à
legalidade e ao registro de atos de aposentadoria, podendo tanto julgar legal o ato ora em questão como julgálo ilegal. Todavia, conforme adiante restará demonstrado, parece-nos de melhor alvitre sobrestar, neste
momento processual, o julgamento do ato concessório.
A razão da divergência centra-se na determinação alvitrada nos itens 8.2 e 8.3 da decisão sugerida pelo
nobre Revisor, que impõe ao Órgão a sustação e o ressarcimento dos pagamentos efetuados sob o título
impugnado.
Não se pode esquecer que, no caso sob exame, há amparo jurídico para que o gestor efetue o
pagamento do [PC de fevereiro/março de 1990 ao Sr. Antonio de Moraes da Silva, eis que realizado com
supedâneo em sentença judicial transitada em julgado.
Poder-se-ia questionar o espectro de alcance da sentença proferida no caso sob exame pelo Juiz da 2'
Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Acre, de forma a avaliar se cuida de condenação à
incorporação definitiva do percentual pleiteado ou se está restrita a condenar a União ao pagamento,
admitindo, contudo, a compensação com os reajustes decorrentes de datas-base posteriores. Todavia, além
de não haver nestes autos transcrição do pedido formulado pelo autor, a cópia da sentença colacionada às fls.
6/13 limita-se a determinar à União que aplique o índice de 84,32% aos salários reclamados, não definindo se
este reajuste tem natureza jurídica de antecipação, a ser futuramente compensada. Assim estabelece o
dispositivo da sentença em questão:
"Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, hei por bem julgar procedente apresente
Ação, determinando que a Ré aplique o índice de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por
cento) do IPC aferido no período de 16.02 a 15.03.90 sobre os salários reclamados, bem como seus
reflexos sobre as parcelas salariais, com o acréscimo de seus consectários até o efetivo pagamento,
apurados em liquidação de sentença." (grifos nossos)

11`

Em concreto, tem-se situação em que servidores, por força de coisa julgada, vêm percebendo, por
alguns anos, adicionais decorrentes de planos econômicos. Em muitos casos, é importante frisar, a questão
da limitação dos pagamentos até a data-base já foi suscitada ao juiz competente. Pode-se afirmar que, em
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regra, até a edição do Enunciado n° 322 do TST, as sentenças judiciais, na fase de conhecimento, não faziam
referência a nenhum tipo de limitação temporal. Entendia-se que os percentuais dos planos econômicos eram
incorporados ao salário e assim permaneciam.
Nesse contexto, muitas decisões judiciais foram prolatadas. Na fase de execução, pôde-se observar a
tentativa da União e das autarquias federais de restringir o conteúdo dessas sentenças. Na maior parte dos
casos, os juízes afastaram ou não apreciaram a tese ora esposada por esta Corte, principalmente em virtude
da preclusão processual.
Sobre a possibilidade de a Administração interpretar, a seu exclusivo talante, a coisa julgada, vale
mencionar excerto de decisão interlocutória prolatada pelo Juiz-Substituto da 10' JCJ de Brasília, ao analisar,
em caso concreto, atitude do INSS de, por conta própria, na fase de execução da sentença, restringir, nes
cálculos constantes dos precatórios judiciais, os limites da coisa julgada às parcelas devidas somente até a database seguinte, em virtude do Enunciado n° 322 do TST, quando a sentença prolatada naquele caso deferiu aos
autores a incorporação da URP de fevereiro de 1989:
411

"A questão relativa à limitação já se encontra superada, eis que, conforme informado pelos próprios
autores (fl. 616), já foi feita a incorporação.
A decisão do executado de, por conta própria, promover alteração nas contas apresentadas no
precatório se constitui em grave desrespeito à ordem judicial emanada da res judicata."(RT n° 546/89)

1

•

A questão que se põe diz respeito aos limites da interpretação de sentença judicial pelas partes
litigantes. Mais ainda, deve-se perscrutar estes limites quando o Poder Público ocupa um dos pólos da relação
processual.
Para Kelsen, em sua Teoria Pura do Direito, a coisa julgada nada mais é do que uma espécie de "norma
jurídica", comando deontológico que impõe um "dever ser" sob pena de sanção. Sob o prisma estático, a coisa
julgada ocupa posição na base da pirâmide das normas e, sob ponto de vista dinâmico, importa saber se foi
prolatada por juiz competente, ou seja, por órgão designado em norma secundária.
Nesse contexto positivista, o método de interpretação das normas superiores pelo órgão competente
para produzir normas de hierarquia inferior é questão estranha ao Direito. Este ato de interpretar seria
meramente volitivo, insuscetível de análise pela dogmática jurídica.
Claro está que, neste contexto asséptico, defasado do mundo dos fatos e dos valores, as partes podem
cumprir ou descumprir a coisa julgada, mediante prévia "interpretação". Caberá sempre ao juiz competente
a solução do conflito gerado, por meio de outra edição judicial, que, no limite, poderá ser novamente
interpretada.
Poder-se-ia ter, nesse contexto irrealístico, em que a exegese jurídica não se submete a nenhuma linha,
uma sucessão contínua de decisões judiciais, na hipótese de sucessivas "reinterpretações" da coisa julgada.
Este sistema instável deve ser rejeitado, porque significa a própria negação do Direito, como
instrumento de solução de conflitos. Sua negação passa pela necessidade de adequar a interpretação jurídica
aos ditames fixados pela dogmática da interpretação jurídica, que zela pela integridade lógica do sistema e
pondera os fatos e os valores ligados aos fenômenos jurídicos.
No caso concreto, em que o Poder Público é parte em processo, não há como prevalecer visão
positivista que admita uma atitude meramente voluntarista da Administração, interpretando a coisa julgada a
seu talante, desconhecendo as possíveis repercussões sistêmicas de medidas que alterem situações fáticas
geradas por sentenças judiciais.
O contrário seria igualar a Administração Pública ao cidadão comum, que busca tutelar unicamente
seus direitos individuais. Ao Estado cumpre, além do zelo pelos interesses estatais indiretos, cuidar do
interesse público maior, que passa pela manutenção da estabilidade das relações jurídicas.
Todavia, ainda nos casos em que dos termos da sentença seja aparentemente razoável ao TCU extrair
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da coisa julgada interpretação diversa da que tem o órgão, compeli-lo a adotar o entendimento que parece
correto a esta Corte, sem submeter esse posicionamento ao juiz que prolatou a sentença, não parece ser a
medida mais adequada, pois certamente provocaria a reação da outra parte, que agiria em defesa de seus
direitos. Por outro lado, submeter ao juiz da causa a interpretação a ser pretensamente dada anteciparia essa
reação da parte e impediria, até mesmo, eventuais prejuízos que poderiam advir ao Erário em decorrência do
descumprimento de decisão judicial. Nos casos em que os termos da sentença pareçam não deixar margem de
dúvida quanto a ser devida a incorporação, com mais razão deve-se submeter eventuais interpretações ao
descortino do juiz que prolatou a sentença.
Com isso, não se pretende afirmar, nem mesmo por hipótese, que o TCU, ao julgar a legalidade de atos
de concessão de aposentadoria, está obrigado a 'decidir de forma consentânea a eventuais julgamentos
proferidos por juízes de primeira instância, ou mesmo pelos tribunais do Poder Judiciário. Cabe lembrar que
é competência constitucional desta Corte julgar atos de concessão de aposentadoria, para fins de registro.
Sobre o tema, assim se posicionou o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o MS n° 22.658/RJ, afirmando
que:
"Tribunal de Contas: registro de aposentadoria: mandado de segurança posterior para compelir
a autoridade administrativa a alterar o ato concessivo já registrado não impõe ao Tribunal de
Contas deferir o registro da alteração: aplicação da Sim. 6/STF, não elidida pela circunstância
de o ato administrativo subseqüente ao registro ter derivado do deferimento de mandado de
segurança para ordenar a sua prática à autoridade competente para retificar a aposentadoria que
concedera, mas não para desconstituir a decisão anterior do Tribunal de Contas."
Está, portanto, o TCU desobrigado de decidir em linha de consonância com sentenças judiciais, no que
se refere à legalidade e ao registro dos atos de aposentadoria.
Não obstante, conquanto caiba ao TCU julgar os atos de concessão de aposentadoria para fins de
registro e seja viável julgar nesse momento o ato concessório em questão, não deve decisão administrativa,
conforme visto, contraditar coisa julgada e impor ao administrador público dilema de se ver forçado a
descumprir decisão judicial e, então, incorrer na prática de crime de desobediência, ou praticar ilícito
administrativo e ser responsabilizado pelos pagamentos impugnados por esta Corte. O contrário implicaria a
subversão da lógica intrínseca a toda ordem jurídica estabelecida, que deve primar pela inexistência de decisões
antinômicas ou contraditórias. Com vistas, portanto, a evitar a existência de decisões judiciais e administrativas
conflitantes, seria prudente sobrestar o processo e determinar à Delegacia de Administração do Ministério da
Fazenda no Estado do Acre — DAMF/AC que adote as medidas pertinentes, junto à Procuradoria da União
no Estado do Acre, com vistas a obter o provimento jurisdicional no sentido de cessar os pagamentos
efetuados sob o título de incorporação do IPC de fevereiro/março de 1990 e, em caso de decisão judicial
favorável, proceda à alteração do ato concessório e remeta os autos novamente a este Tribunal.
Posto isso, acompanho o Voto e a fundamentação apresentados pelo eminente Ministro-Relator José
Antonio Barreto de Macedo.
TCU, Sala das Sessões, em 16 de setembro de 1998
i\To.r~
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DECISÃO N° 618/98 - TCU - PLENÁRIO
Processo n° TC 008.950/96-2
Classe do Assunto: VI- Aposentadoria no cargo de Agente de Portaria, com fundamento no art. 186, inciso
I, § 1°, da Lei n° 8.112/90, remetida pela 2 Câmara na Sessão de 02/07/98.
Interessado: Antonio Moraes da Silva
Órgão: Delegacia de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Acre - DAMF/AC
Revisor: Ministro Humberto Guimarães Souto
Relator: Ministro José Antonio Barreto de Macedo
Representante do Ministério Público: Dr. Lucas Rocha Furtado
Unidade Técnica: 2a SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Revisor, DECIDE:
8.1. considerar ilegal a presente aposentadoria, recusando-lhe registro;
8.2. aplicar à presente concessão o Enunciado n° 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal, com
relação às quantias já recebidas pelo interessado;
8.3. fixar prazo de 15 (quinze) dias ao Senhor Dirigente da Delegacia de Administração do Ministério da
Fazenda no Estado do Acre - DAMF/AC para que suspenda todos os pagamentos de acréscimos sobre
remuneração em razão de decisões judiciais que tenham concedido a alguns funcionários do Órgão
antecipação de 84,32%;
8.4. determinar à CISET/MF o acompanhamento das providências enunciadas nos tópicos 8.2 e 8.3 acima,
relatando-as nas contas do Órgão relativas ao exercício de 1998;
8.5. determinar à SECEX/AC que verifique o cumprimento do contido no item 8.3 da presente Decisão
em futura inspeção ou auditoria na Área de Pessoal, realizada no Órgão;
8.6. dar ciência ao Senhor Dirigente da Delegacia de Administração do Ministério da Fazenda no Estado
do Acre - DAMF/AC da presente Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam.
Ata n° 38/98 - Plenário.
Data da Sessão: 16/09/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça,
Humberto Guimarães Souto (Revisor), Bento José Bugarin, Vahnir Campelo e os Ministros-Substitutos José
Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
11.2. Ministros com voto vencido: José Antonio Barreto de Macedo e Benjamin Zymler.

HOMERO DOS SANTOS
Presidente

áu

ERTO GUIMARÃES SOU
Ministro-Revisor
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ANEXO III DA ATA N° 38, DE 16-09-1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA
Relatórios e Votos, emitidos pelos respectivos Relatores, bem como Decisões de n's 619 a
631, proferidas pelo Tribunal Pleno em 16 de setembro de 1998, e Acórdãos n's 132 a 135, aprovados
nesta data, acompanhados de Pareceres em que se fundamentaram (Regimento Interno, artigo 19, 20, 31,
inciso VI, 42 a 46, 66, incisos VI a VIII, 77, § 10 a 7 0 e 9 0 , 80, incisos V e VI, 84 a 86).
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GRUPO I - CLASSE 1- PLENÁRIO
TC-299.093/92-1. Apenso: TC-013 .448/96-0
NATUREZA: Recurso de Revisão em Tomada de Contas Especial.
ENTIDADE: Fundação Nacional para Educação de Jovens e
Adultos.
INTERESSADO: Alberto Gomes Queiroz, ex-Presidente da
Associação dos Moradores do Bairro do Mucuripe, em
Fortaleza-CE.
Recurso de Revisão em Tomada de Contas Especial impetrado
por Alberto Gomes Queiroz contra o Acórdão n° 065/94-TCU- 1'
Câmara (Ata n° 03/94), por meio do qual o responsável teve suas
contas julgadas irregulares, ante sua omissão no dever de prestar
contas dos recursos recebidos da Fundação Nacional para Educação
de Jovens e Adultos-EDUCAR mediante a celebração de convênio
objetivando a realização de ações educativas. Alegação não
comprovada de que foram prestadas contas oportunamente à
entidade repassadora. Solicitação de realização de diligências
caracterizando tentativa de inversão do ônus da prova. Solicitação
de exclusão do nome do responsável em lista específica para fins de
inelegibilidade compatível com a jurisprudência dominante no
Tribunal. Conhecimento. Provimento parcial. Exclusão do nome do
responsável da referida lista. Manutenção dos demais termos do
Acórdão recorrido. Remessa de cópia do Acórdão proferido ao
Ministério Público Eleitoral.
RELATÓRIO

•

Trata-se de recurso de revisão interposto por Alberto Gomes Queiroz, ex-Presidente da
Associação dos Moradores do Bairro do Mucuripe, em Fortaleza-CE, contra o Acórdão n° 065/94 -TCU1' Câmara (Ata n° 03/94), por meio do qual o responsável teve suas contas julgadas irregulares, ante sua
omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos da Fundação Nacional para Educação de
Jovens e Adultos-EDUCAR, mediante a celebração do convênio sem número em 01/04/1988, juntado por
cópia às fls. 7 a 11, objetivando a realização de ações educativas Na mesma oportunidade, o responsável
foi condenado à devolução integral dos referidos recursos, atualizados e acrescidos dos gravames legais,
tendo sido autorizada a respectiva cobrança judicial. Também, foi determinada a inclusão do nome do
responsável em lista específica, para fins de inelegibilidade.
Irresignado, o responsável impetrou Ação Declaratória de Nulidade junto à 8' Vara da
Justiça Federal da 5' Região - Seção Judiciária do Estado do Ceará - contra o mencionado Acórdão, sob
alegação de cerceamento de defesa decorrente do fato de não ter sido citado. Em sede liminar, foi
determinado que Tribunal reabrisse oportunidade para que o responsável apresentasse defesa,
"proferindo, ao final, a decisão administrativa que a situação comportar". Em resposta, a Presidência
desta Corte remeteu expediente ao interessado e também ao MM. Juiz da citada Vara de Justiça,
informando-os de que se encontrava aberto o prazo para interposição de recurso de revisão contra o
Acórdão questionado, independentemente de qualquer determinação judicial (TC-013.448/96-0, apenso),
não requerendo o caso providências adicionais.
Embora tenha negado perante o Poder Judiciário a autoria da assinatura aposta no Aviso
de Recebimento (AR-MP) dos Correios que acompanhava a notificação de citação que lhe foi enviada, o
min_bjb_ I 60p \ processos do BIB \ 1998 \ d4
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responsável não questionou junto ao Tribunal a validade de sua citação ao apresentar, em 01/10/1996,
recurso de revisão no qual alega, em meio a considerações acerca da própria honradez, que .
repassou os recursos "a quem de direito", prestando contas regular e oportunamente à
Fundação Educar, como comprova o fato de terem ocorrido várias transferências de valores, considerando
que cada nova liberação dependia de prestação de contas referente à transferência anterior;
não pôde apresentar os extratos bancários do período, pois são "exclusivos da
instituição";
a Fundação Educar, antes de ser extinta, enviou oficio à associação de moradores
pretendendo a continuidade do projeto original, o que comprova a regularidade de sua execução;
a honestidade, boa-fé, honra e moralidade dos administradores da Associação podem
ser comprovadas pela existência de saldo em suas contas bancárias, mesmo estando inativa a Entidade,
entregava mensalmente à Fundação Educar, no período de execução do Convênio, os
"depósitos, recibos de pagamentos, declarações, etc" que devem se encontrar arquivados "em algum
Setor do Governo Federal";
que a Associação atuava na melhoria das condições de vida dos moradores, tendo
sempre realizado suas reuniões semanais públicas em clube local, com a presença dos Associados
registrada em livro;
não se cogitou de irregularidades durante a execução do Convênio, como se depreende
dos trechos de atas de reuniões da associação de moradores citados na peça recursal, sendo que a chapa
apoiada pelo recorrente foi eleita, ao final de sua gestão, sem que houvesse qualquer suspeita de
irregularidade,
prestou contas de sua gestão à própria Associação, que as aprovou;
não praticou qualquer ato de improbidade administrativa, de modo que não poderia ter
sido considerado inelegível, uma vez que somente motiva a inelegibilidade a rejeição de contas motivada
por improbidade, consoante os precedentes jurisprudenciais elencados no Recurso;
não ocupou cargo ou função pública, pois a Associação que presidiu é de natureza
privada, outra razão pela qual não poderia ter tido seu nome incluído em lista específica, para fins de
inelegibilidade.
Em conseqüência, o ex-Presidente requer:
preliminarmente, com base nos arts. 355 a 359, 381, III, 382 e 399, I e II, do CPC, seja
solicitado do Banco do Estado do Ceará o envio ao Tribunal de Contas da União de todos os extratos
bancários da Associação dos Moradores do Bairro do Mucuripe, para que esta Corte possa comprovar as
alegações apresentadas;
"A improcedência da Ação, conseqüentemente, na Reforma do Acórdão ora recorrido,
por ser do mais lídimo direito e inteira justiça (sic)";
"A intimação do Ministério da Educação" para que apresente toda a documentação
apresentada pela Associação dos Moradores do Bairro do Mucuripe.
Por fim, "protesta e requer provar o alegado por todos os meios legais".
A 10a SECEX manifesta-se pelo conhecimento do recurso e, ainda preliminarmente,
examina a conveniência de o Tribunal reconhecer de oficio a nulidade da citação, levando-se em conta as
alegações do responsável junto ao Poder Judiciário, tendo concluído pela validade do processo,
porquanto a citação do responsável goza de presunção juris tantum de validade, à vista da existência nos
autos de Aviso de Recebimento no qual foi assinado o nome do interessado, que, presente nos autos, não
questionou sua citação.
Examinando o mérito, a Unidade Técnica, em resumo, destaca que o responsável não
apresentou qualquer documento comprovante de entrega de prestação de contas à LBA, ônus que lhe
min_bib_160p\processos do BJB\1998\d4
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cabia por força do disposto no parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal, não competindo ao
Tribunal solicitar a terceiros a remessa de documentos comprobatórios da regular aplicação de verbas
públicas.
Além disso, afirma que o ex-Presidente da Associação poderia obter da instituição
financeira, para sua defesa, os dados relativos ao período em que foi gestor da Entidade;
Ainda consoante o entendimento da SECEX, não há razão para que sejam solicitadas do
MEC as prestações de contas alegadamente apresentadas à Fundação Educar, pois o próprio MEC foi
responsável pela instauração da presente TCE, gozando de presunção de veracidade a afirmação de que o
responsável não prestou contas junto à entidade repassadora.
Quanto à inclusão do nome do interessado em lista específica para fins de inelegibilidade,
considerando o entendimento majoritário no Tribunal de que compete à Corte, nas palavras da SECEX,
"exercer juízo de valor a respeito do conceito de função pública estampado no art. 1°, I, 'g' , da Lei
Complementar 64/90", não obstante posição divergente por mim defendida quando da edição do Acórdão
n° 087/94-TCU-Plenário, de 10/08/1994 (Ata n° 38/94), a 10' SECEX propõe a adoção do "conceito lato
de função pública", adotado por Cretella Júnior (Manual de Direito Administrativo, 11' Edição, Forense,
RJ, 1992, pp. 210 a 211), qual seja: "... toda atividade praticada por agente, funcionário público ou não,
para a consecução de um fim de interesse público".
A Unidade Instrutiva atenta para o fato de que os recursos do convênio tinham como
finalidade a execução de ações na área de educação, que é de responsabilidade do Estado, por força de
dispositivo constitucional. Assim, efetivamente teria sido exercida pelo interessado uma "função
pública", de modo que a questionada inclusão de seu nome em lista específica não merece reparo.
Por fim, a 10' SECEX propõe o conhecimento do recurso para que lhe seja negado
provimento, tendo em vista que as razões apresentadas não são suficientes para alterar a decisão atacada.
O Ministério Público junto ao Tribunal, pondo-se de acordo com as proposições da
Unidade Técnica, assevera que:
"está perfeitamente caracterizada a válida e regular citação do responsável, uma vez
que é perfeitamente legível o seu nome nos avisos de recebimento de fls. 29 e 38";
a respeito dos pedidos de realização de diligência, "o Tribunal segue atentamente o
devido processo legal, consciente de que se trata de uma das mais conceituadas garantias do Estado
Democrático. A solicitação do responsável refoge completamente ao procedimento normal, consistindo
em tentativa de inversão do ônus da prova.., cabe ao responsável, por imperativos constitucional e legal,
fazer prova da boa e regular aplicação dos recursos públicos recebidos. Não se admite que o responsável
simplesmente afirme que prestou contas ao órgão repassador e que este lhe extraviou a prestação de
contas. Se de fato prestou contas, deveria possuir cópia delas ou comprovante de tê-las entregue";
o responsável poderia obter os extratos bancários por meio da Associação que presidiu;
"Sobre a alegação de que a função por ele desempenhada não constituía função
pública, sendo, por conseqüência, inaplicável o artigo 91 da Lei n° 8.443/92, entende o Ministério Público
que a precisa definição de função decorrente tanto do texto constitucional, como da lei, envolve a noção
ampla da gerência de verbas públicas. É, pois, a mais abrangente possível. Como o recorrente recebeu
recursos públicos, para aplicação em finalidades de interesse público, em cooperação com o Estado, no
exercício de evidente munus publico, não há dúvida que é responsável e deveria ter deles prestado contas.
No tocante à definição da elegibilidade ou não do recorrente, esta é matéria da
competência exclusiva da Justiça Eleitoral. Ao TCU compete tão-só a preparação e remessa ao Ministério
Público Eleitoral do rol dos responsáveis cujas contas foram julgadas irregulares";
"no mérito, o responsável nada acrescentou aos autos, visto que se limitou a alegar sua
probidade e diligência tanto na aplicação dos recursos públicos, como na sua prestação de contas, sem
contudo juntar absolutamente nenhuma prova do que alegou".
É o Relatório.

*
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Registro, inicialmente, que relato estes autos em virtude do sorteio de processos da
relatoria do Exmo. Sr. Ministro Fernando Gonçalves realizado em 23/09/1997, como conseqüência do
que se decidiu na Sessão Extraordinária de Caráter Reservado realizada em 10/09/97 (Ata n° 34/97).
Preliminarmente, observo que o recurso de revisão é tempestivo, motivo pelo qual deve
ser conhecido. Também destaco que a citação do responsável é perfeita, pois foi realizada com
observância das formalidades devidas, não tendo o interessado questionado sua validade perante o
Tribunal.
Adentrando o mérito do recurso, concordo que é descabida a solicitação de que o Tribunal
providencie a coleta dos elementos que deveriam ter sido apresentados pelo recorrente, a quem cabe o
ônus de comprovar a regularidade do destino dado ao recursos públicos que geriu.
Registre-se, ademais, que não subsiste o argumento lançado pelo interessado de que a
ocorrência de novas liberações comprova que a Entidade que presidia prestara contas, visto que tal
providência seria pré-requisito para liberações posteriores. Comprova-se que, após a segunda liberação
(que foi a última), a Fundação Educar ainda cobrava do responsável a prestação de contas referente ao
primeiro montante repassado (fls. 06). Também cabe registro que a inexistência de suspeitas de fraude, a
aprovação das contas da Entidade pela respectiva assembléia, a boa reputação do interessado, a existência
de saldo nas contas bancárias da Entidade e o fato de a Associação ter estado realmente ativa não
produzem efeito probatório do bom uso do dinheiro recebido, por razões óbvias.
Quanto à solicitação de retirada do nome do recorrente de lista específica para efeito de
inelegibilidade, tenho defendido o entendimento, nestes autos manifestado pelo Ministério Público e pela
10a SECEX, de que cabe ao TCU tão-somente encaminhar ao Ministério Público Eleitoral a relação dos
responsáveis (todos) por contas julgadas irregulares, abstendo-se de excluir da lista os nomes daqueles
que, na visão do Tribunal, não exerciam função pública. Dessa forma, pessoalmente, estou de pleno
acordo com o encaminhamento proposto nos pareceres constantes dos autos.
Entretanto, não obtive êxito quando propus a esta Corte que firmasse tal entendimento,
que foi vencido em 10/08/1994 (Acórdão 087/94-TCU-Plenário — Ata n° 38/94).
Desde então, vem se consolidando o entendimento de que o TCU não incluirá na
mencionada lista os nomes dos responsáveis não ocupantes de função pública em sentido estrito. Desse
modo, vem sendo dado provimento a recursos semelhantes - neste ponto - ao caso em exame, a exemplo
do decidido nos Acórdãos n° 121/96-TCU-Plenário, 119/96-TCU-Plenário (ambos na Ata n° 32/96) e
005/97-TCU-Plenário (Ata n° 03/97).
Assim, é forçoso, por coerência jurídica, que os presentes autos, neste aspecto, tenham
desfecho idêntico ao que foi dado aos casos precedentes citados acima.
Por fim, saliento que não foi apresentado pelo recorrente qualquer documento tendente a
comprovar a regular aplicação do dinheiro que lhe foi repassado, razão pela qual o julgamento de mérito
das contas deve ser mantido inalterado.
Ante o exposto, acolhendo em parte os pareceres da Procuradoria e da Unidade Técnica,
VOTO no sentido de que o Tribunal adote o Acórdão que ora submeto à apreciação do Plenário.
Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, 16 de setembro de 1998.

ENTO JOS
Ministro
11,
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Excelentíssimo Senhor Ministro-Relator.
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Trata-se
Trata-se de Recurso de Revisão interposto contra o Acórdão n° 65/94 da eg. 1'
Câmara, constante da Ata n° 3/94 (fl. 36), que julgou irregulares as contas do Sr. Alberto
Gomes Queiroz, relativas a gestão de recursos federais repassados pela Fundação EDUCAR
à Associação dos Moradores do Bairro do Mucuripe, entidade então dirigida pela
responsável (fls. 65/78).
O recorrente pede a reforma do acórdão atacado para modificar o julgamento de
mérito de sua gestão no sentido da regularidade das contas. Pede, ainda, para fins de
produção de provas, a expedição de oficio ao BEC S.A, para que o bancoo remeta os extratos
bancários da Associação dos Moradores do Mucuripe, e a Ultimação (sic) do Ministério da
Educação, para que apresente toda a documentação entregue pela associação, referente ao
convênio que permitiu o repasse das verbas.
O recorrente ajuizou, na Justiça Federal, ação declaratória de nulidade do acórdão
do TCU, sob o argumento de invalidade da citação, razão pela qual o julgamento teria sido
realizado sem possibilidade de defesa, ferindo, portanto, o art. 5°, inciso LV, da Carta
Magna.
Em provimento liminar, o juiz da causa determinou ao E. TCU concedesse ao
recorrente a possibilidade de apresentar defesa, sendo informado, em conseqüência, ambos
informados de que estava aberto o prazo para interposição de Recurso de Revisão, por meio
do qual o recorrente poderia apresentar suas alegações de defesa, como de fato fez.
II
A questão da nulidade da citação feita pelo E. TCU não é argüida na peça recursal.
Todavia, constam dos autos os seguintes fatos.
O Exmo. Juiz Federal, responsável pela causa, manifestou a necessidade de perícia
grafotécnica para solução da dúvida (1.56), no âmbito do processo cautelar ajuizado pelo
recorrente. O Exmo. Procurador Regional Eleitoral, Dr. José Gerim Mendes Cavalcante,
solicitou lhe fosse enviado o original deste processo, para que pudesse requerer à Polícia
Federal a realização de perícia para identificar a autenticidade das assinaturas apostas nos
Avisos de Recebimento - ARs fls. 29 e 38, relativos à citação e à notificação do julgamento
pela irregularidade das contas e condenação em débito (fl. 53).
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Embora não argüida pela parte, a nulidade da citação poderia ser conhecida de oficio
pela Corte de Contas, porquanto se referir à questão de nulidade absoluta, com repercussões
sobre todo o procedimento adotado a partir da citação. Tal não é o caso, entretanto.
Entende o Ministério Público que está perfeitamente caracterizada a válida e regular
citação do responsável, uma vez que é perfeitamente legível o seu nome nos avisos de
recebimento fls. 29 e 38.
III
No mérito, nada acrescentou o responsável aos autos, visto que se limitou a alegar
sua probidade e diligência tanto na aplicação dos recursos públicos, como na sua prestação
de contas, sem contudo juntar absolutamente nenhuma prova do que alegou.
A esse respeito, afirmou não dispor de acesso ao extrato bancário da associação que
dirigiu, porque a instituição financeira responsável lhe negou tal direito. Alegou, também,
ter entregue a prestação de contas à fundação EDUCAR, sem ter guardado cópia ou sequer
comprovante de entrega da documentação, razões pelas quais requer diligências para que esta
Corte solicite tais elementos de comprovação.
Na totalidade dos milhares de processos de prestação e tomada de contas, o Tribunal
de Contas segue atentamente o devido processo legal, consciente de que se trata de uma das
mais conceituadas garantias do Estado Democrático. A solicitação do responsável refoge
completamente ao procedimento normal, consistindo em tentativa de inversão do ônus da
prova.
No processo administrativo, de sede constitucional, levado a efeito pelo Tribunal
de Contas da União, cabe ao responsável, por imperativos constitucional e legal, fazer prova
da boa e regular aplicação dos recursos públicos recebidos. Não se admite que o responsável
simplesmente afirme que prestou contas ao órgão repassador e que este lhe extraviou a
prestação de contas. Se de fato prestou contas, deveria possuir cópia delas ou comprovante
de tê-las entregue.
Quanto aos extratos da conta-corrente relativa aos recursos, o responsável poderia
obtê-las por intermédio da associação que presidiu, que é a titular da conta, com acesso,
portanto, à toda movimentação financeira efetuada.
IV
Sobre a alegação de que a função por ele desempenhada não consituía função
pública, sendo, por conseqüência, inaplicável o artigo 91 da Lei n° 8.443/93, entende o
Ministério Público que a precisa definição de função pública decorrente tanto do texto
constitucional, como da lei, envolve a noção ampla da gerência de verbas públicas. É, pois,
a mais abrangente possível. Como o recorrente recebeu recursos públicos, para aplicação em
finalidades de interesse público, em cooperação com o Estado, no exercício de evidente
munus publico, não há dúvida que é responsável e deveria ter deles prestado contas.
No tocante à definição da elegibilidade ou não do recorrente, esta é matéria da
competência exclusiva da Justiça Eleitoral. Ao TCU cumpre tão-só a preparação e remessa
ao Ministério Público Eleitoral do rol de responsáveis cujas contas foram julgadas
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Por essas razões, o Ministério Público manifesta-se de acordo com os itens I, II e
III da proposta constante da instrução da 10' SECEX (fl. 90).

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 1997.

a ton Alencar Rodri es
Subprocurador-Geral
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1. Processo n° 299.093/92-1 (Apenso: TC-013.448/96-0)
2. Classe de Assunto: I — Recurso de Revisão.
3. Interessado: Alberto Gomes Queiroz, ex-Presidente da Associação dos Moradores do Bairro do
Mucuripe, em Fortaleza-CE.
4. Entidade: Fundação Nacional para Educação de Jovens e Adultos.
5. Relator: Ministro Bento José Bugarin.
6. Representante do Ministério Público: Procurador-Geral Walton Alencar Rodrigues.
7. Unidade Técnica: 10a SECEX.
8. Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, que tratam, nesta
fase processual, de Recurso de Revisão contra o Acórdão n° 065/94, da Primeira Câmara (Ata n° 03/94),
impetrado por Alberto Gomes Queiroz, ex-Presidente da Associação dos Moradores do Bairro do
Mucuripe, em Fortaleza-CE, por meio do qual o responsável teve suas contas julgadas irregulares ante sua
omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos da Fundação Nacional para Educação de
Jovens e Adultos-EDUCAR em razão da celebração, em 01/04/1988, do convênio sem número, juntado
por cópia às fls. 07 a 11, objetivando a realização de ações educativas.
Considerando que o presente Recurso de Revisão atende aos requisitos de admissibilidade;
Considerando que cabe ao responsável pela gestão de recursos públicos o ônus de
comprovar a boa e regular aplicação dos recursos postos sob sua responsabilidade;
Considerando que não foram apresentados pelo recorrente quaisquer elementos que
possam comprovar o uso dado aos recursos relativos ao convênio referido;
Considerando que o responsável não ocupava função pública, em sentido estrito, quando
da celebração do convênio e do uso dos valores transferidos;
Considerando, por fim, o entendimento firmado pelo Tribunal no Acórdão n° 087/94-TCUPlenário (Ata n° 38/94);
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
ante as razões expostas pelo Relator, em:
com fundamento no disposto no art. 32, inciso III, da Lei n° 8.443/92, conhecer do presente
Recurso de Revisão para, dando-lhe provimento parcial, tornar sem efeito o item "c" do Acórdão n° 065TCU-Plenário, de 08/02/1994, excluindo-se, conseqüentemente, o nome do recorrente da lista específica
enviada ao Ministério Público Eleitoral para fins de inelegibilidade, mantendo-se em seus exatos termos
os demais itens do Acórdão;
remeter cópia do presente Acórdão ao Ministério Público Eleitoral para conhecimento e adoção
das providências cabíveis.
9. Ata n° 38/98 - Plenário.
10. Data da Sessão: 16/09/1998 - Ordinária.
11. Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça,
Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin (Relator), Valmir Campeio e os Ministros-Substitutos
José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
11.2. Ministro que alegou impedimento: Benjamin Zymler.

BENTOJOSB GARIN
or
Ministro-

HOMERO DOS SANTOS
Presidente
Fui presente:

LUCAS ROCHA FURTADO
Rep. do Ministério Público

sa

— 34 —
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Gabinete do Ministro Iram Saraiva

•

tw\;')
,,c ( ntio

o

entr (r• (j
do PlenáltS
Sectetazta

GRUPO I - CLASSE I - PLENÁRIO
TC-625.154/96-7
Natureza: Recurso de Reconsideração
Entidade: Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre
Responsável: Oscar Belmiro Manoel May Pereira
Ementa: Tomada de Contas Especial. Recurso de Reconsideração
interposto contra o Acórdão n° 204/97-TCU-Plenário. Razões do recurso
insuficientes para alterar o entendimento anteriormente firmado. Conhecer
do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo, em seus
exatos termos o Acórdão recorrido. Determinação. Cópia do Acórdão,
Relatório e Voto ao responsável.

Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto contra o Acórdão n° 204/97-TCU, em face do
julgamento proferido pelo Tribunal Pleno, que, na oportunidade, considerou as contas em questão
irregulares e aplicou ao responsável a multa prevista no art. 58, inciso 1, da Lei n° 8 443/92, no valor de
R$ 6 500,00 (seis mil e quinhentos reais).
Notificado do teor da mencionada deliberação, o responsável apresentou, tempestivamente, a
2.
peça recursal de fls. 01/28 do Vol. I, contendo razões em oposição às determinações 8.4.1 a 8.4.7 do
Acórdão atacado, resumidas e analisadas pela 10a SECEX da seguinte forma:
Quanto à regularização da situação relativa ao cargo de Procurador, criado por
"03.1
Decreto publicado no DOU em 9.11.93, alega que a SECEX-RS e o Digno MP/TCU se equivocaram
quando se manifestaram no sentido de que o recorrente estaria postergando o aproveitamento de
candidatos aprovados em concurso realizado pela UFRGS, pois o aludido certame não foi homologado
pelo MEC, em virtude de falta de autorização prévia para a sua realização. Esclarece que em março/96
foram contratados profissionais em caráter emergencial e temporário (180 dias), através de prévios
processos licitatórios. Acrescenta que a FFFCIVIPA está diligenciando o aproveitamento de candidatos
aprovados em concurso realizado pelas Universidades Federais de Santa Maria e de Pelotas.
Observa-se que o recorrente omitiu em sua manifestação anterior à prolação do
03.1.1
Acórdão recorrido (fl. 91, vol. I, item b) que teria havido qualquer problema legal no desenvolvimento
do concurso público promovido pela UFRGS para a admissão de procuradores. Naquela oportunidade,
apresentou o referido concurso como razão para suspensão temporária de licitação que aquela
FFFCMPA teria dado início para a contratação de profissionais da área jurídica.
Dentre os documentos anexados à peça recursal de fls. 01/06 encontra-se cópia de
03.1.2
despacho homologatório do resultado do concurso promovido pela UFRGS, publicado no DOU de
29.8.95, possivelmente enviado pela Pró-Reitora daquela Universidade por meio do expediente de fl.
10, datado de 4.1.96, onde não consta qualquer ressalva quanto à inexistência da homologação do
certame pelo MEC. Vê-se ainda, às fls. 11/13, cópia de dois expedientes enviados a candidatos, ambos
classificados em segundo lugar para o cargo de Procurador, em concurso promovido pela Universidade
Federal de Santa Maria. Curiosamente, a data de envio das comunicações é 19.9.97, posterior à ciência
pelo recorrente do teor do supracitado Acórdão.
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Os elementos trazidos pelo recorrente não demonstram que as contratações dos
03.1.3
Procuradores pela FFFCMPA deram-se em obediência à Lei n° 8.666/93, nem tampouco, que tenha ele
agido diligentemente na solução da questão até a data do julgamento das contas pelo Tribunal.
No tocante à determinação de que se procedesse à revisão de todas as parcelas de quintos
03.2
incorporados com base na Tabela de FC, a partir de 1 0 .11.91, cujos interstícios legais não estavam
completos até 31.10.91, argumenta o Sr. Oscar Belmiro M. M. Pereira em suas justificativas, quando
do atendimento à audiência prévia, que ter-se-ia equivocado ao informar que, quanto aos inativos, 'a
mesma correção seria adotada a partir de agosto daquele exercício', bem como quando afirmou que o
pagamento da diferença havia sido suspensa a partir de março/96 para os servidores ativos. Esclarece
agora que a suspensão dizia respeito ao pagamento de parcelas de quintos incorporados por dois
servidores, verificando tratar-se de interstícios legais completados até 31.10.91. Quanto aos inativos,
prossegue, 'repetia-se a orientação contida no Oficio-Circular n° 30, de 11 de julho de 1996, da
Secretaria de Recursos Humanos', o que não se concretizou, por não se observar incorporações ilegais
de FC's a partir de 1°.11.91.
Nesse aspecto, salientamos que, a nosso ver, o fato de o recorrente, nesta fase
03.2.1
processual, informar não possuir servidores que se enquadrem na determinação do Tribunal, não aponta
para a necessidade de eliminação da diretiva, posto que, ante a falta de encaminhamento de provas, a
questão poderá ser mais bem avaliada em auditoria futura, a ser realizada em conformidade com o item
8.3 do Acórdão atacado. Ressalte-se que a determinação difere daquela proferida no Acórdão n°
065/95-TCU-Plenário, relativo às contas do exercício de 1992, contemplando o novo entendimento
acerca do pagamento da diferença entre o valor do atual CD e da antiga FC, sustentado pelo Ministro
Adhemar Paladini Ghisi na Decisão n° 073/97-TCU-2 a Câmara, Ata n° 11/97.
No que se refere à agilização de estudos visando ao reaproveitamento, movimentação ou
03.3
desfazimento de bens inservíveis, o recorrente reconhece que houve demora na adoção dos
procedimentos cabíveis, atribuindo a delonga à carência de pessoal.
Em relação à falta de realização do inventário de bens, nos termos do art. 96 da Lei n°
03.4
4.320 e da IN/SEDAP 205/88 (DOU de 11.4.88), informa que houve 'equívoco na informação prestada
à Unidade Técnica, por ocasião da audiência prévia', tendo a Comissão de Inventário de Bens Móveis
elaborado tempestivamente seu relatório, conforme documento de fl. 14.
Ocorre que a determinação contida no item 8.4.4 do Acórdão recorrido refere-se ao
03.4.1
Inventário de Bens Imóveis, que, de acordo com o documento de fl. 41, vol. I, e declaração contida no
item g do Oficio de fls. 90/94, foi concluído em 15.3.96, com infringência do prazo legal.
A despeito das providências para a incorporação ao patrimônio da FFFCMPA dos bens
03.5
oriundos do Convênio MEC/METRIMPEX/HUNGRIA, o recorrente fez anexar cópia de expedientes
encaminhados à Secretaria de Ensino Superior do MEC em 18.3.96, 8.4.96 e 19.6.96, que demonstram
que houve gestões no sentido de se proceder aos tombamentos, o que vai de encontro à determinação
feita pelo Tribunal para que se dê prosseguimento a essas gestões.
Quanto à formalização de ajusto com o Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas, para
03.6
regular a sua utilização como hospital-escola, informa o recorrente que a partir de 25/7/95 a FFFCMPA
deixou de ser a gestora daquele nosocômio, que foi transferido para o Ministério da Saúde, entendendo
nada restar a fazer quanto à questão

Min_IS-445\C:\ Meus Documentos\votos\62515496-Recons.doc

2

— 36—

(c. (9-Plonatio
(5.""

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Gabinete do Ministro Iram Saraiva

g enit
S5welálla

O

Observa-se que a notícia dada pelo recorrente já constava dos autos, às fls. 56/57
03.6.1
Entretanto,
em suas justificativas dadas na audiência prévia (fls. 93, item g, dos mesmos
I
do volume
autos), o mesmo informava que estava sendo elaborada a minuta do Termo de Cooperação Técnica.
Assim, diante de evidente contradição, consideramos que não foram apresentados elementos que
demonstrem que o aludido Hospital não esteja mais sendo utilizado como hospital-escola.
No que tange à utilização indevida de dispensa e inexigibilidade de licitação, sem respaldo
03.7
da Lei n° 8.666/93, o recorrente argumenta que as impropriedades foram de natureza meramente formal
e não causaram dano ao Erário, valendo-se da conclusão do Parecer da Unidade Técnica sobre as
contas.
É bom lembrar que as contas recorridas foram julgadas irregulares face ao
03. 7.1
descumprimento de determinações expedida pelo Tribunal, bem como pela prática de atos com grave
infração à norma legal, especialmente à Lei n° 8.666/93, não trazendo aos autos, o recorrente, nenhuma
prova nova capaz de modificar esse entendimento "
Formuladas as considerações retro, a unidade técnica observou, em preliminar, que estão
3
presentes os requisitos de admissibilidade específicos do recurso interposto, podendo, dessa forma ser
conhecido, para, no mérito, ser-lhe negado provimento, ante a falta de novos elementos capazes de alterar
o entendimento firmado pelo Tribunal, mantendo-se, em seus exatos termos, o Acórdão recorrido, dandose ciência do inteiro teor da decisão que vier a ser proferida ao Sr. Oscar Belmiro Manoel May Pereira
Ministério Público, nos termos do Parecer de fls. 37, manifestou sua anuência à conclusão
4
alvitrada pela Unidade Técnica, tendo em vista que alguns dos argumentos apresentados pelo recorrente
não são condizentes com as justificativas outrora apresentadas, bem como não estão acompanhados das
provas necessárias à sua confirmação, conforme salienta a instrução a cargo da 10' SECEX, e, ainda, que
as demais alegações encaminhadas não contêm elementos capazes de modificar o referido decisum.
É o Relatório.

VOTO

Registro, inicialmente, que atuo nos presentes autos com fundamento no art. 18 da Resoluçãon°
64/96-TCU, haja vista tratar-se de processo relativo à Lista de Unidades Jurisdicionadas atribuída ao
Senhor Ministro Iram Saraiva.
Em exame o Recurso de Reconsideração interposto contra o Acórdão n° 204/97-TCU-Plenário,
exarado no presente processo de Prestação de Contas da Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas
de Porto Alegre referente ao exercício de 1995.
Notificado para recolher o valor do débito, o responsável, inconformado com o resultado do
julgamento das contas em questão, interpôs o recurso em apreço, cujas razões, por sua fragilidade e falta
de comprovação documental, conforme criteriosa análise efetuada pela Unidade Técnica, não são
suficientemente capazes de modificar o entendimento anteriormente firmado por esta Corte
Endosso a criteriosa análise desenvolvida pela 10' SECEX, transcrita no relatório que precede a
este voto, sub itens 03.1 usque 07.1, bem como 03.2.1 usque 03.7.1, mantendo os argumentos expendidos
no decisum "a quo".
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Assim, acolho os pareceres oferecidos pela Unidade Técnica e pela douta Procuradoria, e VOTO
no sentido de que o Tribunal adote o Acórdão que ora submeto à deliberação deste Egrégio Plenário.

TCU, Sala das Sessões, em 16 de setembro de 1998.

LIN LN MAGAL AES DA
Ministro-Relator
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Proc. TC-625.154/96-7
Prestação de Contas
PARECER

•

Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Oscar Belmiro Manoel May
Pereira, ex-Diretor da Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre, contra o
Acórdão n° 204/97-Plenário, o qual julgou as contas da referida Fundação irregulares, com aplicação de
multa ao responsável, bem como efetivou as determinações que julgou pertinentes.
Em razão de sua tempestividade e da presença dos demais requisitos de admissibilidade
contidos nos artigos 30 e 33 da Lei n° 8.443/92, cabe o conhecimento do recurso.
Observa-se que alguns dos argumentos apresentados pelo recorrente não são condizentes com
as justificativas outrora apresentadas, bem como não estão acompanhados das provas necessárias à sua
confirmação, como bem salienta a instrução, a cargo da 10' SECEX, nos seus subitens 03.1, 03.1.1,
03.1.2, 03.1.3, 03.2, 03.2.1, 0.3.6 e 03.6.1.
As demais alegações encaminhadas não contém elementos capazes de modificar o referido
decisum.

Assim, opinamos pela mantença das determinações, de modo que, no próximo trabalho de
auditoria, a ser realizada em conformidade com o item 8.3 do Acórdão recorrido, seja verificado o
cumprimento das determinações questionadas.
Isso posto, manifestamo-nos no sentido de que o presente Recurso de Reconsideração seja
conhecido, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se em seus exatos termos o Acórdão n°
204/97-Plenário, conforme proposta da 10 SECEX, a fls. 33/36.
Ministério Público, em 04 de junho de 1998.

Ubal • o Alves aldas
Procurador
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ACÓRDÃO N°
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1 3 3 /98 - TCU - Plenário

Processo n° TC-625.154/96-7
Classe de Assunto: I — Recurso de Reconsideração
Responsável: Oscar Belmiro Manoel May Pereira
Entidade: Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre
Relator: Ministro Lincoln Magalhães das Rocha
Representante do Ministério Público: Dr. Ubaldo Alves Caldas
Unidade Técnica: 10' SECEX
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Prestação de Contas da Fundação Faculdade
Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre, de responsabilidade de Oscar Belmiro Manoel May Pereira
referentes ao exercício de 1995.
Considerando que o Tribunal Pleno julgou as presentes contas irregulares, aplicou ao
responsável a multa prevista no art. 58, I, da Lei n° 8.443/92, e fez determinações à entidade, a teor do
Acórdão n° 204/97-TCU-Plenário;
Considerando que, devidamente notificado, o responsável interpôs, tempestivamente, o
Recurso de Reconsideração ora em exame; e
Considerando que as razões do recurso não são suficientes para que o Tribunal modifique o
entendimento anteriormente firmado,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do
Plenário, com fundamento nos art. 32 e 33 da Lei n° 8.443/92, em:
8.1 - conhecer do presente Recurso de Reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento e
manter, em seus exatos termos, o Acórdão recorrido;
8.2 — determinar à SECEX/RS que, no próximo trabalho de auditoria a se realizar em conformidade
com o item 8.3 do Acórdão recorrido, verifique o cumprimento das determinações questionadas; e
8.3 — encaminhar ao responsável cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto que o
instruem.
Ata n° 38/98 - Plenário.
Data da Sessão: 16/09/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça,
Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campeio e os Ministros-Substitutos José
Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha (Relator) e Benjamin Zymler.

C- N G HÃES DA ROCHA
Ministro-Relator

HOMERO DOS SANTOS
Presidente
Fui presente:

•

LUCAS ROCHA FURTADO
Rep. do Ministério Público

Tribunal de Contas da União

—40—

çj aP(‘-).1
,,,
(7 c5aniCa

e &Afetada
lenir

C7.0r le nádé
do

GRUPO 1- CLASSE 1- PLENÁRIO
TC-250.467/91-7 (com 1 volume)
Anexos: TC-250.132/89-3 e TC-002.882/96-5
NATUREZA: Recurso de Revisão (Tomada de Contas Especial)
UNIDADE: Prefeitura Municipal de Mata de São João/BA
INTERESSADO: Antônio Ramayana Tapioca Pombo, ex-Prefeito
EMENTA: Recurso de revisão interposto a acórdão do TCU que julgou
irregulares tomada de contas especial e em débito o respectivo responsável.
Tempestividade. Conhecimento. Existência de vício insanável na citação
efetuada. Provimento. Insubsistência da deliberação recorrida. Comunicações.

Trata-se de recurso de revisão (fls. 01/07, Vol. I) interposto, em 20/07/1998, pelo Sr. Antônio
Ramayana Tapioca Pombo, ex-Prefeito Municipal de Mata de São João/BA, contra o Acórdão n° 162/95-TCU
- 1" Câmara, de 08/08/1995 (fls. 43/44 — Vol. principal), que julgou irregulares as presentes contas e em débito
o referido responsável.
O interessado fundamenta o seu recurso nas seguintes premissas, em síntese:
a citação, mediante publicação de edital no Diário Oficial da União, não observou o disposto
no art. 1°, inciso III e seu parágrafo único, da Resolução TCU n° 008/93, porque o responsável é ex-Prefeito
do Município, por dois mandatos, e advogado militante na Comarca, com endereço conhecido; e
o fundamento da condenação, omissão no dever de prestar contas, não corresponde à
realidade, porque a prestação de contas correspondente está inserida nos autos, à fl. 02, caracterizando-se,
assim, erro material no acórdão condenatório.
A 10a Secex, ao analisar (fls. 40/44) os argumentos apresentados pelo recorrente, entende que
o presente recurso de revisão pode ser conhecido pelo Tribunal, por ser tempestivo, por ter sido formulado
pelo responsável, mediante procurador legalmente constituído, e estar adequado ao disposto no inciso III do
art. 35 da Lei n° 8.443/92.
No mérito, a Unidade Técnica acolhe os argumentos apresentados. Considera que, sendo o
endereço do referido responsável conhecido pelo Tribunal (fls. 12/14, Vol. I), a citação efetuada, mediante
publicação de edital no Diário Oficial da União, não observou o devido processo legal. Assim, entende que
é nula a citação e todos os atos subseqüentes, devendo o processo ser encaminhado ao Gabinete do Sr.
Ministro Bento José Bugarin, sucessor do Relator a quo, Sr. Ministro Olavo Drummond, para que
se dê prosseguimento à regular citação do Sr. Antonio Ramayana Tapioca Pombo.
Ressalta também a instrução que, existindo processo de cobrança executiva em
andamento (TC-002.882/96-5, anexo), a Prefeitura Municipal de Mata de São João/BA deve ser
cientificada da decisão que for adotada pelo Tribunal sobre o presente recurso, em face da
determinação contida no Oficio n° 1628/96-Secex-BA (fl. 20 do referido processo). E, à vista da
irregularidade verificada na citação ocorrida nestes autos, sugere orientação às unidades técnicas
do TCU.
Assim, em conclusão, propõe a 10" Secex, in verbis (fls. 43/44):
"1- conhecer o presente recurso de revisão, para, no mérito provê-lo, tomando insubsistente
o Acórdão-TCU-la Câmara n°162/95, sem prejuízo de .•
providenciar a exclusão do recorrente da lista a que alude a Resolução- TCU n°113/98;
posteriormente, encaminhar os autos ao Gabinete do Ministro Bento José Bugarin, para
dar prosseguimento ao feito, promovendo a regular citação do Sr. Antônio Ramayana Tapioca Pombo,
no endereço por ele informado;
cientificar a Prefeitura Municipal de Mata de São João, no Estado da Bahia, para as
1
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providências cabíveis;
d) orientar as unidades técnicas deste Tribunal a manter registros atualizados dos endereços
de seus jurisdicionados, de forma a que as citações, notificações e demais atos processuais, que venham
a ser realizados, tenham eficácia plena.
- encaminhar os autos ao Ministério Público/TCU para sua regular intervenção regimental.
III - dar ciência ao recorrente da decisão que vier a ser proferida."
O Ministério Público, em parecer (fl. 45) da lavra do Sr. Procurador-Geral, Dr. Walton Alencar
Rodrigues, manifesta-se de acordo com a proposta da Unidade Técnica.
É o Relatório.
VOTO
Registro inicialmente que foi sorteado Relator do recurso de revisão em pauta o Sr. Ministro
Carlos Átila Alvares da Silva e que, encontrando-se Sua Excelência em viagem a serviço do Tribunal, coubeme, nos termos do art. 18 da Resolução TCU n° 64/96, relatar o presente processo.
Conforme consignado no relatório precedente, o recurso de revisão em exame preenche os
requisitos legais e regimentais para o seu conhecimento pelo Tribunal.
No mérito, ficou comprovado que os procedimentos de citação adotados para o julgamento
da tomada de contas especial tratada nos autos não observaram as disposições contidas no artigo 1° da
Resolução TCU n° 08/93, sendo, por isso, nula a referida citação e todos os atos a ela subseqüentes.
Dessa forma, acolho os pareceres e VOTO por que o Tribunal de Contas da União aprove o
ACÓRDÃO que ora submeto à apreciação deste Plenário.
Sala das Sessões, em 16 de setembro de 1998
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DECLARAÇÃO DE VOTO

Mais uma vez este Tribunal depara-se com um caso de nulidade da citação feita por
edital.
Na Sessão Extraordinária que se realizará hoje logo após o término desta Sessão,
apresentarei Projeto de Resolução que altera dispositivos da Resolução/TCU n° 08/93, principalmente no
que se refere aos requisitos a serem atendidos antes que se realize a citação por edital.
Nesse sentido, reproduzo nesta oportunidade os motivos e a fundamentação que me
levaram a tomar tal iniciativa.

"Da inadequação dos fatos às hipóteses da citação por edital:
Tenho verificado em meu Gabinete um elevado número de processos contendo citação
nula, realizada, muitas vezes, por edital, em razão do que não tenho visto outra alternativa senão restituir
o processo à SECEX de origem, a fim de que seja respeitado o devido processo legal.
A nulidade, não raras vezes, decorre da inadequação do fato às hipóteses autorizativas da
citação editalícia.
Nesse sentido, observo que o art. 164, inciso III, do Regimento Interno do TCU diz o
seguinte:
'Art. 164. A citação, a audiência ou a notificação previstas respectivamente nos incisos II
e III do art. 153 e no art. 167 deste Regimento, bem como a comunicação de diligência, far-se-á:
II
III - por edital publicado no Diário Oficial da União, quando o seu destinatário não for

•

localizado.'
A Resolução/TCU n° 08/93, por sua vez, ao regulamentar referido dispositivo, estabeleceu
o seguinte no parágrafo único do seu art. 1°:
'Parágrafo único. Considera-se não localizado, para os fins do que dispõe o inciso III
deste artigo, o destinatário que:
1- estiver em lugar ignorado, incerto ou inacessível;
- o correio informar, no AR-MP, a não localização, embora tenha procurado, por três
vezes, no endereço indicado.'
Observei que muitas vezes a simples mudança de endereço do responsável tem sido motivo
suficiente para a SECEX optar pela citação por edital, sem que haja nos autos comprovação das tentativas
que a Unidade Técnica, por dever de oficio, deveria efetuar, no intuito de localizar o responsável.
Tal procedimento além de ferir os princípios do contraditório e da ampla defesa tem
também obrigado os Colegiados do TCU a decretar a nulidade de diversos processos já julgados, a fim de
que a citação e todos os atos subseqüentes que dela dependam sejam novamente praticados (CPC, art.
248).

•
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É pacífico na doutrina e também na jurisprudência que a mera alteração de endereço não
abre caminho para a citação por edital, desde que o novo domicílio do responsável seja certo, determinado
e acessível, de modo a permitir a sua localização e acesso.
Nesse sentido, compete a quem interessar - à outra parte, no processo civil, ou, no caso do
TCU, à própria Corte de Contas - o esgotamento dos meios legais cabíveis para a localização do
responsável.
É de se notar que a citação válida é pressuposto processual de validade que, se não
atendido, implica a nulidade absoluta do processo.
A citação por edital, de outro lado, configura exceção à regra, devendo ser usada somente
após atendidos os seus requisitos específicos.
Nesse sentido, cumpre que sejam observados os comandos do art. 1°, inciso III, e parágrafo
único, da Resolução/TCU n° 08/93.
Quanto ao inciso I do mencionado parágrafo único, destaco observação de Nelson Nery
Código
de Processo Civil Comentado. São Paulo. Ed. Revista dos Tribunais. 2a ed. 1996, p.
Junior (in:
649), verbis:

'Deve ser tentada a localização pessoal do réu por todas as formas. Somente depois de
resultar infrutifira é que estará aberta a oportunidade para a citação por edital.'
No mesmo sentido é a jurisprudência processual civil e penal, verbis:

'Antes de proceder-se à citação por edital, deve-se tentar a localização pessoal do réu,
com expedição de ofícios ao TRE, DRF e outros órgãos públicos, indagando sobre seu paradeiro.'
(RJTJSP 124/46).

•

'O direito fundamental da pessoa humana de saber-se processada criminalmente não pode
ser preterido pela própria Justiça, que deve diligenciar no sentido de localizar o acusado para a
convocação por todos os modos e atentando para todos os elementos de que disponha para tanto.'
(TACrimSP, RT 67/114).
E o Supremo Tribunal Federal também já se manifestou sobre o tema, in verbis:

'A determinação da citação por edital só é cabível, sob pena de nulidade, após esgotados
os meios para se encontrar a pessoa. ' (STF, RHC 56.317, DJU 30/06/78, p. 4847).
'A citação editalkia é providência excepcional que reclama redobrada prudência, só
podendo ser adotada depois de esgotados todos os meios para localização do acusado.' (STF, RT
678/395).
Ressalto que consulta ao sistema da Receita Federal já é prática comum em diversas
Secretarias deste Tribunal, independentemente do valor do débito, porquanto o princípio da ampla defesa
a todos é garantido e, indubitavelmente, não cede ao princípio da economia processual.
Vê-se, assim, que a mera mudança de endereço do responsável não justifica a citação
editalícia, mormente se não constar dos autos a comprovação das tentativas feitas pela Unidade Técnica
para sua localização.
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Dessa forma entendo conveniente a alteração que ora proponho na Resolução/TCU n°
08/93.

Do conceito de 'não localizado', previsto na Resolução/TCU n° 08/93:
Quanto ao inciso II do parágrafo único do art. 1° da Resolução/TCU n° 08/93, entendo que
o mesmo deva ser revogado, por carecer de amparo legal, senão vejamos:
Diz citado dispositivo o seguinte:

'Parágrafo único. Considera-se não localizado, para os fins do que dispõe o inciso III
deste artigo, o destinatário que:
- o correio informar, no AR-MP, a não localização, embora tenha procurado, por três
vezes, no endereço indicado.'
A simples não-localização do responsável pelo funcionário do correio não enseja a citação
editalícia.

•

Primeiro porque o endereço fornecido aos Correios pode estar errado e, neste caso, de nada
adiantará o carteiro ir várias vezes ao local.
Segundo porque, mesmo que o endereço esteja correto, outras situações podem dificultar a
localização do responsável, sem que este esteja se escondendo. O responsável pode estar, por exemplo,
em viagem de trabalho ou até mesmo de férias.
Outro exemplo é o caso da pessoa que mora sozinha e não almoça em casa.
Provavelmente, o carteiro não o encontrará nas suas tentativas. Isso significa que o responsável está
ausente. Mas não se pode dizer que não foi localizado, porquanto a sua localização é conhecida e
acessível.
No âmbito do Poder Judiciário, nos termos do art. 224 do Código de Processo Civil,
frustada a citação postal, far-se-á a citação por meio de oficial de justiça, o que, nestes casos, facilita, pois
o mesmo comparece à residência do réu antes que este saia para o trabalho.
Como o TCU não se vale desse recurso, a solução seria encaminhar o oficio citatório para
o seu local de trabalho ou, com fundamento no inciso I do art. 164 do Regimento Interno do Tribunal,
designar servidor desta Corte para efetuar a citação. Não vejo respaldo legal, no entanto, para a realização
da citação por edital, tendo o responsável domicílio certo e endereço profissional conhecido."
Pelos motivos aqui expostos é que apresentarei o projeto de resolução a que me referi no
início deste Voto com vistas a alterar dispositivos da Resolução/TCU n° 08/93.
Nesse sentido, entendo que o item 8.5 da Decisão ora proposta pelo nobre Relator deva
ser suprimido.
Assim afirmo, por entender desnecessária e trabalhosa a manutenção de registros
atualizados dos endereços dos jurisdicionados do TCU, pois o número é elevado.
O que vejo imprescindível é sempre que a SECEX for proceder à citação ou à audiência
do responsável verificar o seu endereço atualizado ou, caso isso não seja feito previamente, que, pelo
menos, assim proceda quando os correios informarem que o responsável mudou ou não foi encontrado.
Com esse propósito, o projeto de resolução acima mencionado dispõe que a SECEX
competente esgote os meios necessários para a localização do responsável antes de realizar a citação
rom_bib_160p\processos do 13J13\1998\d2
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editalicia.
Feitas essas considerações, VOTO por que seja aprovado o Acórdão que o Relator ora
submete à apreciação do Plenário, com a supressão do item 8.5, renumerando-se o atual 8.6 para 8.5.

Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, 16 de setembro de 1998.

BENTO JOS
Ministro-
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1. Processo n° TC-250.467/91-7 (com 01 volume). Anexos: TC-250.132/89-3 e TC-002.882/96-5.
2. Classe de Assunto: I - Recurso de Revisão (Tomada de Contas Especial).
Interessado: Antônio Ramayana Tapioca Pombo, ex-Prefeito.
Unidade: Prefeitura Municipal de Mata de São João/BA.
Relator: Ministro-Substituto Benjamin Zymler.
Representante do Ministério Público: Dr. Walton Alencar Rodrigues, Procurador-Geral.
Unidade Técnica: 10a Secex.
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial de responsabilidade
de Antônio Ramayana Tapioca Pombo, ex-Prefeito do Município de Mata de São João/BA.
Considerando que, na Sessão de 08/08/1995, o Tribunal julgou as presentes contas irregulares
e em débito o responsável (cf. Acórdão n° 162/95-TCU - i a Câmara, in Ata n° 28/95);
Considerando que o referido ex-Prefeito interpôs recurso de revisão contra a mencionada
decisão;
Considerando que restou comprovado que os procedimentos de citação adotados para o
julgamento destas contas não observaram as disposições contidas no artigo 1° da Resolução TCU n°
08/93; e
Considerando que os pareceres da Unidade Técnica e do Ministério Público são uniformes no
sentido de se tornar insubsistente a deliberação recorrida,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante
as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso III; e 35, inciso III, da Lei n° 8.443/92,
em:
8.1. conhecer do presente recurso de revisão, para, no mérito, dando-lhe provimento, tornar insubsistente
o Acórdão n° 162/95-TCU - 1' Câmara;
8.2. excluir o nome do recorrente da lista a que alude a Resolução TCU n° 113/98;
8.3. encaminhar os presentes autos ao Gabinete do Ministro Bento José Bugarin, para dar prosseguimento
ao feito, promovendo a regular citação do Sr. Antônio Ramayana Tapioca Pombo, no endereço informado
por esse responsável;
8.4. cientificar a Prefeitura Municipal de Mata de São João/BA desta deliberação, para as providências
cabíveis; e
8.5. dar ciência deste acórdão ao recorrente.
9. Ata n° 38/98 - Plenário.
Data da Sessão: 16/09/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça,
Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos José Antonio
Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler (Relator).

BE ¶ AMIN ZMLER
Ministro-Relator

HOMERO DOS SANTOS
Presidente
Fui presente:

LUCAS 1IOCHA FURTADO
Rep. do Ministério Público
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GRUPO 1- CLASSE V- Plenário
TC-007.748/97-3 c/ 3 volumes
Natureza: Relatório de Auditoria de Desempenho
Unidade: Secretaria Nacional de Energia/Ministério das
Minas e Energia — MME
Interessado: Tribunal de Contas da União - TCU
Ementa: Relatório de Auditoria de Desempenho.
Avaliação de Programas Públicos. Programa do Gás
Natural. Recomendações. Envio de cópia às entidades
envolvidas na execução do programa. Arquivamento.
RELATÓRIO
Aprecia-se nesta oportunidade Relatório de Auditoria Operacional, inserida no Projeto de
Capacitação em Avaliação de Programas Públicos deste Tribunal, realizada pela 9 .3 Secretaria de
Controle .Externo no Programa do Gás Natural, objetivando avaliar as ações, políticas e diretrizes
governamentais que o compõem.
No Relatório que constitui o Volume III desse processo, a Equipe responsável pelos
trabalhos, composta pelos Analistas de Finanças e Controle Externo Marcelo Martins Pimentel
(Coordenador) e José Renato Lana Leite, faz minuciosa e didática análise sobre Programa do Gás Natural,
levado a efeito pelo Governo Federal com o objetivo de elevar a participação do gás natural na matriz
energética brasileira dos atuais 2% para 11,98 % no ano 2010, fundada nas vantagens proporcionadas por
esse energético, quando comparado a outros combustíveis fósseis.
O Programa do Gás Natural é composto pelos projetos a seguir listados, que contribuirão
para o aumento da oferta do de gás na seguinte proporção:
=> 50%
Importação de gás natural da Bolívia
=> 4%
- Importação de gás natural da Argentina
=> 14%
Aproveitamento de gás natural de Urucu-AM
Aumento da produção nacional e ampliação dos
=> 32%
sistemas de transporte
À vista desse quadro, a presente auditoria teve como escopo responder, dentre outras, as
questões constantes do Plano de Avaliação, consubstanciadas nas matrizes de planejamento de fls. 5/16
do Volume Principal, a saber: a) Qual o volume das reservas de gás natural da Bolívia, de Campos no
Estado do Rio de Janeiro, de Urucu no Estado do Amazonas e da Argentina?; b) De que forma o aumento
da utilização do gás natural contribui para a elevação dos níveis de eficiência, qualidade e produtividade
dos diversos segmentos de uso (residencial, comercial e industrial)?; c) Existe algum combustível além do
gás natural que proporcione vantagens comparáveis em termos econômicos, técnicos, ambientais e de
segurança?; d) Quais foram as alternativas de fornecimento de gás natural ao gasoduto Brasil-Bolívia?; e)
De que maneira foi fixada a meta de 9,8% em 2.000 e de 11,98% em 2.010 para a participação do gás
natural na matriz energética brasileira, que consta do documento intitulado Relatório da Comissão do Gás
Natural, constituída pelo Decreto Presidencial de 18.7.1991; O' Quais são os ganhos ambientais estimados
decorrentes do aumento de 2% para 11,98% da participação do gás natural na matriz energética
brasileira?; g) Quais são os principais projetos que compõem o programa e seus respectivos
cronogfamas?; h) Qual é o montante e a origem dos recursos necessários à execução do programa?; i)
Quais as ações destinadas ao fomento do mercado consumidor do gás natural?; j) Quais os estudos
existentes no sentido de revisar a estrutura de preço dos energéticos?; e 1) Qual é o estágio atual do
programa?
Com efeito, são questões de caráter estritamente operacional, pois, conforme assinalado
pela Equipe, "o presente trabalho tem como escopo uma avaliação das ações, políticas e diretrizes
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executado pelo Ministério das Minas e Energia" (fl. 5 — Vol. II).
6. Para tanto, o Relatório elaborado pela Equipe tentou cobrir todos os aspectos avaliados,
procurando responder todas as questões constantes do Plano de Avaliação (item 4, supra). Permito-me
oferecer, nos subitens seguintes, apenas síntese do ali relatado, vez que farei anexar à Decisão que
submeto à deliberação do Plenário cópia do inteiro teor da peça ora examinada, o que permitirá aos
interessados uma visão completa e sem omissões dos resultados dos estudos e análises constantes do
Relatório de Auditoria.
6.1 — Capítulo IV — Descrição do Programa — procura fazer um relato dos projetos que
compõem o programa do gás natural, como ele foi concebido, assim como uma descrição de seus objetivo
e metas;
6.2 — Capítulo V — Fundamentação Teórica/Justificativas — onde se procura investigar as
razões pela quais o programa foi implantado e de que maneira ele foi concebido;
6.3 — Capítulo VI — Reservas Nacionais e Estrangeiras de Gás Natural - O aumento da
utilização do gás natural exige reservas suficientes para fazer frente ao atendimento do mercado. Como o
Brasil não as possui em níveis satisfatórios, é feita uma breve análise dos dados disponíveis relativos a
reservas de países vizinhos, como Argentina, Bolívia e Peru;
6.4 — Capítulos VII e VIU — Mercado Consumidor e Questão Ambiental — A análise do
mercado consumidor está voltada, por um lado, para as ações de fomento empreendidas pelo governo, e,
por outro, para os usos que o país pretende fazer do gás natural. O problema ambiental se reveste, em
nossos dias, de fundamental importância. No Capítulo VIII é feita uma descrição das vantagens
ambientais do uso do gás natural;
6.4.1. No Capítulo VII, especificamente às fls. 59/60, a Equipe de Auditoria, ao analisar
informações prestadas pela Petrobras, levantou a possibilidade de haver desequilíbrio entre a oferta e o
consumo de gás natural, que, segundo a própria entidade, deverá ser coberto por importação adicional.
6.4.2. Quanto à utilização do incremento da oferta de gás natural no mercado interno,
decorrente do programa de governo ora analisado, verificou a Equipe de Auditoria tendência de
concentração na geração de energia por termelétrica, já que, em 1996, não havia consumo deste
combustível para este fim (Quadro VII. 4 — fl. 53 e Quadro VII.7 — fl. 57), podendo atingir a um consumo
de 60% do total do gás natural disponível, em 2.006 (Quadro VII.8 - fl. 59). Tal previsão poderia frustar
de certa forma a previsão de utilização do gás natural constante do Relatório de Comissão constituída por
meio do Decreto de 18.7.1991, que, segundo estudos de mercado efetuados, no horizonte 1992 a 2010,
apontava para o uso preponderante desse combustível como combustível no setor industrial, como
matéria prima na indústria petroquímica e, por último, na geração de energia elétrica, incluindo a
cogeração (fl. 55 — Vol. I).
6.5 — Capítulo IX — Gasoduto Bolívia—Brasil — O principal projeto do prograiria do gás
natural é o gasoduto Bolívia-Brasil, já em fase de implantação. Devido à sua importância dentro do
programa, o capítulo IX é reservado para uma descrição um pouco mais detalhada desse projeto.
6.6 — Capítulo X — Conclusão, a seguir reproduzida:
" Meio Ambiente
I - o aumento da participação do gás natural na matriz energética brasileira produz
ganhos ambientais, decorrentes das características desse energético. A quantidade de poluentes emitidos
na sua queima (partículas, cinza, S023 e outros) é bastante pequena. O único poluente emitido em
quantidades apreciáveis, e mesmo assim menores do que em outros combustíveis, é o N0 x2. Por isso, o
gás natural é considerado um combustível limpo.
X2 - a queima de gás natural produz emissões de CO2 3 que, apesar de menores do que as
de outros combustíveis, contribui para o agravamento do aquecimento global (efeito estufa). Por outro
-

1 Dio'xido de enxofre
2 Óxidos de Nitrogênio
3
Gás carbônico
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lado, os vazamentos de gás devem ser cuidadosamente controlados, pois o metano contribui mais para o
efeito estufa do que o próprio CO2.
X3 - a quantificação da contribuição do gás natural para uma melhoria ambiental é de
difícil concretização, pois depende diretamente de quais combustíveis ele irá deslocar na matriz
energética.
Qualidade e Produtividade
X4 - o gás natural é um combustível que imprime uma maior qualidade aos produtos, na
medida em que, pelo seu estado gasoso, permite um controle bastante preciso da sua queima,
característica muito importante em processos industriais que necessitem de um controle de temperatura
mais acurado.
- Investimentos e Custos Envolvidos
X5 - A tabela abaixo apresenta os investimentos envolvidos no programa do gás natural,
incluindo os referentes à renúncia fiscal
Valor (US$ milhões)

Item

1.700,0

Gasoduto Bolívia-Brasil

2.800,0 (*)

Aproveitamento do gás de Urucu
Aumento da produção nacional e ampliação dos sistemas de
transporte

410,0

Importação de gás da Argentina

500,0
5.410,0

Sub-total

300,0

Renúncia fiscal

5.710,0

Total
(*) Inclui as termoelétricas de Manaus'

•

Mercado Consumidor
X6 os, usos previstos nos estudos de mercado eram como combustível no setor industrial,
como matéria-prima na indústria petroquímica, e para geração de energia elétrica, inclusive cogeração,
de acordo com o relatório . da comissão instituída pelo decreto de 18.07.91, o que provocaria um
deslocamento derivados de petróleo críticos para o País, como o GLP e óleo diesel, assim como óleo
combustível. Todavia, o uso preponderante é na geração termelétrica, deslocando a geração
hidroelétrica.
X7 - A participação da termoeletricidade no consumo total de gás natural poderá chegar
a aproximadamente 60% no ano de 2006, configurando um aumento bastante pronunciado dessa forma
utilização, que é atualmente inexistente no Brasil.
X8 - De acordo com as previsões de mercado fornecidas pela PETROBRAS, as fontes
previstas de suprimento (reservas nacionais e gás importado de Argentina e Bolívia) não serão
suficientes para atender o mercado; provocando a necessidade de promover importação adicional à
prevista, especialmente a segunda (Previsão - Mercado II), em que se aponta essa necessidade a partir
do ano 2.000.
Reservas de Gás Natural
X9 - o quadro abaixo apresenta as reservas de gás natural existentes no Brasil e nos
países da América do Sul com potencial de fornecimento de gás ao Brasil (Bolívia, Argentina e Peru).
País

Reservas comprovadas (bilhões de m 3)

Brasil

157,7

Bolívia

93,6

Argentina

600,0

Peru

260,0
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seja recomendado à Secretaria Nacional de Energi~E e à ANP—Agência Nacional
de Petróleo que atentem para a possibilidade de importação adicional de gás natural já a partir do ano
2000; e
seja encaminhado o inteiro teor do Relatório, Voto e Decisão, assim como o presente
Relatório de Auditoria, ao Senhor Ministro de Minas e Energia, ao Senhor Secretário de Energia desse
Ministério e à Agência Nacional de Petróleo".
8. O Diretor da 2 Divisão Técnica, em despacho de fls. 89/90, manifestou sua
concordância com as propostas apresentadas, sugerindo, apenas, pequena alteração na redação da alínea
"b". O Sr. Secretário de Controle Externo anuiu ao posicionamento do Diretor, propondo o arquivamento
do processo após a efetivação das medidas cabíveis (fl. 91).
É o Relatório.
VOTO

•

É com grande satisfação que trago à apreciação deste Plenário as conclusões da Auditoria
de Desempenho realizada junto à Secretaria Nacional de Energia/Ministério das Minas e Energia,
PETROBRAS e PETROFÉRT1L, dentro do Projeto de Capacitação em Avaliação de Programas Públicos
no âmbito deste Tribunal de Contas, objetivando avaliar as ações, políticas e diretrizes que compõem o
Programa de Gás Natural do governo brasileiro.
A avaliação de programas governamentais vem ganhando importância entre as
atividades do TCU, refletindo uma tendência nas funções de controle já amplamente verificada nos países
desenvolvidos e buscando um controle mais finalístico das ações de governo.
Como por mim afirmado em outras oportunidades, trata-se de metodologia voltada para
os aspectos de economia, eficiência e eficácia, que empresta adequada dimensão às ações de controle,
buscando avaliar a gestão pública a partir da concepção e gerenciamento dos programas de governo, com
atuação decisiva contra os desperdícios de recursos oficiais. Uma busca da "teoria da qualidade".
Nesse sentido, importante asseverar que a recente Reforma Administrativa,
consubstancia na Emenda Constitucional n° 19 (DOU. de 5.6.1998), adicionou aos já conhecidos
princípios constitucionais relacionados à Administração Pública (legalidade, impessoalidade, moralidade
publicidade), o princípio da eficiência, o que representa a consagração da busca da qualidade. Posso
entender que o novo princípio referido no texto constitucional refere-se à eficiência "lato sensu" ,
abrangendo também a eficácia e a efetividade.
Na fiscalização do desempenho de órgãos e entidades públicas, situo o Tribunal de
Contas da União na vanguarda da auditoria pública na América Latina e no mesmo nível das principais
instituições congêneres do mundo, principalmente em razão da elevada capacitação técnica do seu corpo
funcional, rotineiramente submetido a programas de treinamento e aperfeiçoamento de alto nível,
procedimento indispensável e comprometido com a modernidade.
Mais do que a mera aferição da eficiência com que atuam órgãos e entidades públicas e
são conduzidos os programas públicos, a avaliação de desempenho dá um passo adiante, ousando fazer a
apreciação e o questionamento não apenas da operacionalidade dessas ações, quanto à sua economicidade
adequação para o atingimento dos objetivos e metas estabelecidos; mas também da eficácia na
perseguição desses objetivos e metas e, mais ainda, do impacto que tiveram sobre a sociedade,
justificando a opção política pela atuação do órgão ou entidade públicos, ou implementação do programa
público.
Não receio em afirmar que se trata de verdadeira revolução frente à tacanha visão da
auditoria de regularidade/legalidade, apanágio da auditoria desde o início do século, também útil, mas
hodiernamente insuficiente.
Tal alteração de enfoque exige uma ampla mudança cultural, não apenas para o
Tribunal, seus Ministros e corpo técnico, o que já está em curso, mas também, e principalmente, dos
administradores públicos, uma vez que se torna impossível a avaliação de desempenho de determinado
órgão, entidade ou programa públicos se não forem explicitados sequer os objetivos e metas, quer em
termos administrativos, quer finalísticos, quanto ao impacto esperados de sua atuação ou implementação.
Min-mv_121 \A: \ 00774897. doc
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Nesse sentido, força lembrar o treinamento pioneiro em avaliação de programas
governamentais de 25 Analistas de Finanças e Controle Externo, realizado em junho/96, em Washington
D.C., capital dos Estados Unidos, resultado de uma parceria entre este Tribunal de Contas e a Fundação
Getúlio Vargas — FGV, cujo programa de capacitação foi desenvolvido em conjunto com a Virginia
Polytechnic Institute and State University, com a colaboração da National Academy of Public
Administration - NAPA.
Como resultado concreto deste aprimoramento do corpo técnico do TCU, dignas de
menção, dentre inúmeros outros trabalhos desenvolvidos no âmbito deste Tribunal, a Auditoria
Operacional, por mim relatada, em que se avaliou, do ponto de vista do desempenho operacional, as
atividades dos Centros de Atendimento Integral à Criança e ao Adolescente — CAICs, aferindo os
resultados alcançados pelos programas e projetos governamentais pertinentes (TC-016.305/96-5 - Decisão
n° 468/97 - Plenário - Ata 30/97); e a Auditoria Operacional, esta última já incluída no projeto de
capacitação em avaliação de programas públicos, relatada pelo Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da
Rocha, em que se avaliaram o Programa de Levantamento da Plataforma Continental — LEPLAC e o
Programa de Avaliação do Potencial Sustentável de Recursos Vivos na Zona Econômica Exclusiva —
REVIZEE (TC-002.838/97-4 — Decisão n° 447/98 — Plenário — Ata 28/98).
Quanto ao presente trabalho, verifico que se direcionou mais às questões descritivas do
Programa do Gás Natural, apresentando uma visão profunda e didática sobre a sua composição; o
embasamento teórico que sustenta o aumento da participação do gás na matriz energética brasileira; as
vantagens da utilização do gás natural como opção energética e como combustível menos agressivo ao
meio ambiente, se comparado aos demais combustíveis fósseis; as reservas existentes no território
nacional e nos países vizinhos, especialmente na Bolívia, Argentina, Peru e Venezuela; e as alternativas
estudadas ao incremento da utilização do gás natural.
No que se refere ao impacto desta ação governamental, não posso deixar de observar
que a sua análise restou prejudicada por uma limitação intrínseca ao objeto da presente auditoria
operacional, haja vista estar o Programa do Gás Natural em fase inicial de implantação (o gasoduto
Bolívia-Brasil tem previsão de início de operação para o final do exercício de 1998; a utilização do gás
natural de Urucu para produção de energia elétrica e os demais projetos encontram-se em fase bastante
incipiente).
Nada obstante, necessário afirmar que a equipe, ao analisar as informações prestadas
pela Petrobras, relacionadas à previsão de mercado, levantou a possibilidade de as fontes previstas de
suprimento de gás natural (reservas nacionais e gás importado da Argentina e Bolívia) não serem
suficientes para atender à demanda, sendo necessária, a partir do ano 2.000, de importação adicional
àquela inicialmente prevista. Observou, ainda, que a possibilidade de concentração da utilização do gás
natural para geração de energia elétrica (cerca de 60%, no ano de 2.006) poderia afetar os demais usos
previstos no Relatório da Comissão constituída por força do Decreto Presidencial de 18.7.1991 (fls. 49/67
— Vol. I). Tais achados de auditoria justificam plenamente as recomendações propostas pela Equipe de
Auditoria.
Ressalto, ainda, que um outro objetivo deste trabalho, qual seja, o treinamento de
servidores nesta nova seara de avaliação de programas públicos, foi plenamente alcançado.
Desse esforço destaco a edição do Manual de Auditoria de Desempenho, elaborado
pela Secretaria de Auditoria e Inspeções/SEGECEX, aprovado pela Portaria n° 222 do Presidente deste
Tribunal, de 22.4.1998, que contempla os procedimentos operacionais e as estratégias metodológicas a
serem utilizadas na realização de auditorias operacionais e avaliações de programa.
Impende informar que o Programa do Gás Natural possui dois de seus projetos
principais (aproveitamento de gás natural de Urucu-AM e gasoduto Bolívia-Brasil) contidos no plano de
metas do Governo Federal denominado "Brasil em Ação", conjunto de projetos que visam a incrementar
a competitividade da economia nacional e a integração e o desenvolvimento regionais. Tais projetos estão
sendo realizados em parceria com o setor privado, com a participação de investimentos externos e uma
pequena parcela de recursos do governo federal. Serão investidos R$ 54,359 bilhões, em 42 dos 1.500
projetos e programas contidos no Plano Plurianual (PPA), estando, desde já, assegurados os recursos
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necessários. Especificamente para os dois projetos acima indicados, serão destina eldeoSn'sicr'
de R$ 3,1 bilhões, como investimento total estimado.
Digna de nota, neste momento, a visita, em agosto de 1997, realizada por comitiva
deste Tribunal à província petrolífera do rio Urucu, no Município de Coari — AM, maior fonte de gás
natural do país (capacidade potencial estimada de 5 bilhões de metros cúbicos), onde pudemos verificar
os esforços despendidos pelo Governo Federal, por intermédio da Petrobras, no sentido de incrementar os
recursos enérgicos da Amazônia. O gás natural de Urucu fará com que Manaus tenha fornecimento de
energia firme, evitando os constantes cortes que prejudicam as mais de 500 indústrias instaladas nos 22
pólos industrias de sua Zona Franca. Permitirá, ademais, a Rondônia e ao Acre um salto qualitativo em
sua plena inserção econômica e energética na realidade brasileira, ao substituir o óleo diesel e
combustível usado pelas usinas termoelétricas locais, com barateamento da energia na região amazônica.
O Projeto do Gasoduto Bolívia-Brasil, além dos benefícios já demonstrados no
Relatório de Auditoria, possui um importante papel geopolítico, pois incrementará significativamente o
relacionamento econômico entre Brasil e Bolívia, contribuindo para a integração dos Povos da América
Latina, princípio constitucional informativo da República Federativa do Brasil em suas relações
internacionais (art. 4°, parágrafo único, da Constituição Federal/1988).
É conhecido que, anos passados, houve desconfiança interna quanto a uma
dependência brasileira em relação a vizinhos fornecedores de energia. Tudo fazendo parte de ciumeiras
regionais ou de rivalidades com acento castrense, que começaram a ser desfeitas de modo cabal e com
espírito construtivo nos governos Sarney, por parte do Brasil, e Alfonsin, na Argentina. E, também, no
lado externo, com as acusações a "invasões imperialistas" de nossa parte diluiram-se a paranóia e a falsa
de senso geopolítico.
O gasoduto de 3.150 quilômetros, 3 mil dos quais em território nacional, tem efeito
demonstração de novos tempos e mostra, por outro lado, a nunca suficientemente louvada competência,
nas tratativas diplomáticas, do Itamaraty. A chancelaria, neste caso, manteve o seu alto padrão de serviços
ao país. Não se omita, na questão do gasoduto, a relevância do trabalho do Embaixador Marco Cesar
Naslausky, nosso ex-representante junto ao governo de La Paz.
O Presidente da República, falando em Corumbá, a 25 de julho de 1997, na assinatura
de atos relativos a obras do gasoduto, comparou-as à etapa dos anos 70 de Itaipu. A energia de Guri
(Venezuela) e o gás de Urucu, também se inserem nesse complexo energético integrativo, com
repercussões na política de desenvolvimento regional do Brasil e da América do Sul.
A relevância do projeto do Gasoduto Bolívia-Brasil pode ser aferida pelo
pronunciamento do Exmo. Sr. Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, em seu programa
semanal Voz do Presidente de 20 de janeiro do corrente exercício, in litteris:
"A minha palavra hoje é, principalmente, para os brasileiros que vivem em São Paulo,
Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Sete Estados
que vão receber um impulso para crescer já a partir de 98. Todos serão beneficiados com a construção
do gasoduto Bolívia/Brasil, que trará gás natural daquele país para cá.
O uso do gás natural vai reduzir a poluição, baratear o custo da produção industrial,
afastar os riscos de racionamento e corte de energia elétrica nas Regiões Sul e Sudeste e também
reduzirá o seu orçamento doméstico. É que o gás natural poderá chegar até a sua casa, substituindo o
tradicional botijão de gás. E por um preço mais barato, já que hoje quase 80 por cento do chamado
GLP, o gás de cozinha, consumido no país é importado, apreços maiores do que é vendido.
A população destes sete Estados, principalmente os prefeitos precisam se preparar para as
mudanças que vão ocorrer. As prefeituras devem, desde já, começar a mudar as especificações técnicas
para a construção de edifícios e residências, orientando para que a rede de distribuição seja para o gás
natural.

*

As indústrias também terão que se adaptar para substituir o óleo combustível, que é caro,
pelo gás natural. E, desta vez, para gastar menos. Podemos dizer que o gás natural é ecológico. Não
polui o meio ambiente, porque não deixa resíduos na queima. Isso significa que os empresários vão
deixar de gastar dinheiro no combate à poluição. A cidade de São Paulo, que sofre muito no inverno com
os altos índices de poluição, será uma das grandes beneficiadas.
Min-mv_121\C:\Votos\00774897.doc
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gás natural será usado, principalmente, por aquelas indústrias cujos produtos exigem
um acabamento de polimento fino, como a de cerâmica, vidros, cristais, geladeiras, fogões e automóveis.
Aliás, as novas indústrias de automóveis que se instalaram e estão se instalando no Brasil, definiram o
local de construção das fábricas contando com o uso do gás naturaL
Com a chegada do gás natural da Bolívia afasta-se o risco de racionamento ou corte de
energia, que durante muito tempo foi considerado uma ameaça para os próximos anos. Além disso, as
indústrias evitarão os prejuízos que hoje acontecem quando há quedas ou panes na corrente elétrica.
Novas termoelétricas serão construídas, em Corumbá, Campo Grande e outras nos Estados de São Paulo
e Rio de Janeiro.

gás natural poderá, ainda, ser utilizado como combustível nos automóveis. Esta
mudança vai demorar um pouco mais. A previsão é de que o processo de troca da gasolina e do álcool
pelo gás comece por volta do ano 2000.
No final deste mês, estaremos assinando os cinco contratos para a construção do trecho
do gasoduto que ligará Campinas, em São Paulo, a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O trecho
Bolívia/São Paulo já está em obras. No dia 15 de dezembro deste ano, o gás natural chega em São Paulo.
E no final de 990 Rio Grande do Sul.
Antes de encerrar, devo ressaltar que as negociações para construção do gasoduto
Bolívia/Brasil levaram quase 30 anos. Negociações retomadas e concluídas no início deste Governo.
Hoje há cinco frentes de trabalho entre Corumbá, em Mato Grosso e Campinas. Ainda este ano, o
gasoduto, que tem 3 mil quilômetros de extensão, empregará 20 mil trabalhadores.
Mais, muito mais empregos serão gerados com a chegada do gás natural, por conta das
inovações de que falei. Mas eu vou repetir: você que vive nas Regiões Sul-Sudeste se prepare para as
(fonte:
mudanças que o gás natural trará para a sua cidade, para sua empresa e para sua residência."
http://www. radiobras. gov . br/pal avra/1998/pal avra_2001. htm)
Segundo relatório, elaborado pelo Ministério do Planejamento e Orçamento — MPO,
acerca da Situação dos 42 empreendimentos do Programa Brasil em Ação, contendo informações
atualizadas até o mês de julho último, os projetos de aproveitamento do gás natural de Urucu e do
gasoduto Bolívia-Brasil encontram-se assim:
-Gás Natural de Urucu:
Em construção o gasoduto Urucu-Coari, com 20% de execução física e conclusão
programada para dezembro198. Em negociação o Termo de Compromisso entre Petrobras, Eletrobras,
Eletronorte, Manaus Energia, BNDES, CIGÁS e Governo do Estado do Amazonas consolidando
entendimentos para viabilização do projeto.
- Gasoduto Bolívia-Brasil:
Prosseguem os serviços de instalação e montagem do gasoduto nos trechos 1 e 2 (lado
boliviano) e 3 a 8 (lado brasileiro). A realização física acumulada atingiu até Jun198, 47%. Conclusão do
trecho até Campinas (SP) prevista para dez/98, e até Porto Alegre (RS), para out/99.
O gás natural apresentasse-se como importante alternativa para o Brasil, incrementando
a competividade no setor energético e viabilizando o aumento da oferta de energia, imprescindível para o
desenvolvimento econômico de qualquer nação. Ademais, não posso deixar de consignar novamente que
o gás natural apresenta significativos ganhos do ponto de vista ambiental se comparado às demais fontes
de energia fóssil, contribuindo, dessa forma, para a efetivação da garantia constitucional a um meio
ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da Constituição Federal/1988).
Externo congratulações pelo trabalho de excelência apresentado pela 9' SECEX.
Ressalto a competência demonstrada pelos Analistas Marcelo Martins Pimentel (Coordenador) e José
Renato Lana Leite e proponho, na forma prevista no art. 40 da Resolução TCU n° 081/97, que o presente
trabalho seja incluído na publicação AUDITORIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, ante a
relevância do assunto tratado.
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Em face de todo o exposto, acolhendo a proposta da Unidade Técnica, VOTO no sentido
de que o Tribunal adote a Decisão que aqui submeto à deliberação do Plenário.
TCU, Sala das Sessões, em 16 de setembro de 1998.

(f2S2- \
Marcos Vini os Vilaça
Ministro elator

•
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DECISÃO N°

PlenatIO

61 9 /98-TCU - Plenário.

Processo n° TC — 007.748/97-3
Classe de Assunto: V — Relatório de Auditoria Operacional
Interessado: Tribunal de Contas da União
Unidade: Secretaria Nacional de Energia
Vinculação: Ministério das Minas e Energia - MME
Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: Nona Secretaria de Controle Externo (9' SECEX).
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. recomendar à Secretaria Nacional de Energia — MME que realize estudos no sentido de verificar
a adequação da utilização do gás natural aos usos previstos no Relatório da Comissão constituída pelo
Decreto de 18.07.1991, considerando que o montante de gás natural a ser destinado à geração de energia
elétrica é consideravelmente elevado;
8.2. recomendar à Secretaria Nacional de Energia — MME e à Agência Nacional de Petróleo — ANP
que realizem estudos visando quantificar a eventual necessidade de importação adicional de gás natural a
partir do ano 2.000, analisando as alternativas de suprimento disponíveis;
8.3. encaminhar cópia desta Decisão e do Relatório e Voto que a fundamentam, bem assim do
Relatório de Auditoria anexo, aos Senhores Ministros de Minas e Energia, das Relações Exteriores, do
Planejamento e Orçamento; ao Senhor Secretário de Energia do Ministério de Minas Energia; à Agência
Nacional de Petróleo; à PETROBRAS; à ELETROBRAS; e às Comissões pertinentes das duas Casas do
Congresso Nacional;
8.4. aprovar a inclusão do presente trabalho na publicação AUDITORIAS DO TRIBUNAL DE
CONTAS DA UNIÃO; e
8.5. arquivar o presente processo.
Ata n° 38/98 - Plenário.
Data da Sessão: 16/09/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça
(Relator), Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos
José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

HOMERO DOS SANTOS
Presidente

MARCOS VINI IOS VILAÇA
Ministro- elator
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GRUPO 1- CLASSE V - PLENÁRIO
TC 010.929/96-7
NATUREZA: Acompanhamento das diversas fases do processo de
sistematização da CPMF
APENSOS: TC 007060/97-1 - Relatórios de Auditorias efetivadas pela
e 5' SECEX
TC 009.218/97-1 - Relatório de Auditoria efetivada pela
SECEX
ÓRGÃOS: Fundo Nacional de Saúde - FNS/ Central de Medicamentos
— CEME(extinta)/ Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças —
CGOF/MS/ Secretaria do Tesouro Nacional — STN/ Secretaria da
Receita Federal — SRF
RESPONSÁVEIS: Milton Molinari Morete — Diretor-Executivo do
FNS; Renato Kleber Caldas cie Carvalho — Presidente da CEME
(extinta); Arionaldo Bomfim Rosendo — Coordenador-Geral de
Orçamento e Finanças; Eduardo Augusto Guimarães — Secretário do
Tesouro Nacional; Everardo Maciel — Secretário da Receita Federal.

•

EMENTA: Relatórios de Auditorias. Avaliação do fiel cumprimento da
legislação aplicável à arrecadação e à aplicação dos recursos relativos à
Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de
Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira — CPMF.
Recursos arrecadados efetivamente destinados ao financiamento das
ações e serviços de saúde. O produto da arrecadação da CPMF deverá
ser integralmente destinado ao Fundo Nacional de Saúde, de acordo
com o art. 74, do ADCT. Não aplicável a este caso, em função da sua
especificidade, o disposto no inciso IV, do art. 72, do ADCT.
Inexistência de irregularidade na destinação das multas e juros até 1%
incidentes sobre a CPMF ao Fundo de Desenvolvimento e
Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização - FUNDAF.
Procedimento amparado pelas Leis n os 8.383/91 e 9.069/95.
Impropriedades relativas à alocação dos recursos e inobservância dos
prazos de transferência ao FNS. Determinações. Encaminhamento de
cópias do Relatório, Voto e Decisão ao Ministro da Saúde, ao
Ministro do Planejamento e Orçamento, ao Ministro da Fazenda e ao
Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização do Congresso Nacional para conhecimento. Juntada às
contas do Fundo Nacional de Saúde relativas ao exercício de 1997.

•

Em Sessão Plenária de 17.07.1996, o Exmo. Ministro Marcos Vinicius Vilaça, então
Presidente desta Casa, considerando a tramitação no Congresso Nacional de proposta de Emenda
Constitucional objetivando outorgar à União competência para instituir Contribuição Provisória sobre
Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira, a CPMF, com
destinação exclusiva para financiamento das ações empreendidas na área da Saúde, comunicou haver
determinado às Unidades Técnicas competentes a adoção de medidas especiais objetivando o
acompanhamento das diversas fases do processo de sistematização daquela Contribuição.
MIN-HGS-455\ C:DOCUMENTOS\ DOCS-01092996
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Referida emenda foi promulgada em 15.08.1996 (Emenda Constitucional n° 12)
acrescentando o art. 74 no Ato das Disposições Constitucionais Provisórias, enquanto a Lei n° 9.311/96,
que instituiu a CPMF, foi editada em 24.10.1996.
Posteriormente, em Sessão de 06.11.1996, este Colegiado , ao acolher Voto de autoria do
Ministro Carlos Átila no TC 014.879/93-0, proferiu a Decisão n° 710/96, na qual deliberou, dentre outras
medidas, determinar à 48 SECEX a elaboração , em coordenação com a SAUDI e/ou demais unidades
técnicas julgadas convenientes, de planos de ação específicos para fiscalizar, mediante métodos
estatísticos (amostragem) ou outro considerado eficaz, a efetividade e a regularidade dos procedimentos
adotados pelas instituições e responsáveis no que se refere ao efetivo recolhimento e à regular aplicação
da CPMF, inclusive quanto à observância dos prazos de repasse dos montantes por essa fonte auferidos,
tanto pelas instituições responsáveis pela retenção e recolhimento à Receita Federal quanto desta ao
Ministério da Saúde/SUS, tendo em conta o disposto no art. 5 0 e a regulamentação prevista no art. 10 da
Lei n°9.311/96.
Em decorrência de sorteio promovido pela SEGECEX em 31.03.1997 tendo em vista a
diversidade dos órgãos envolvidos nas fases de sistematização da CPMF, abrangendo diferentes Listas de
Unidades Jurisdicionadas , coube-me a relatoria do feito.
Por meio de Despacho exarado em 23.04.1997, aprovei a estratégia de atuação proposta
pelas 4' e 5' SECEXs e pela SAUDI abrangendo procedimentos, metodologia e periodicidade do controle
que seria implementado. Em síntese, foram as seguintes as atribuições definidas para cada Unidade
Técnica:
4' SECEX
- avaliar a observância das normas regulamentadoras relativas à aplicação dos recursos
destinados ao Fundo Nacional de Saúde-FNS; e
- conhecer e avaliar o planejamento da aplicação e os critérios de distribuição daqueles
recursos
5aSECEX
- avaliar o cumprimento das normas regulamentadoras da arrecadação e recolhimento da
Contribuição;
- acompanhar o processo de arrecadação da CPMF em cada trimestre;
- verificar a correta alocação dos recursos provenientes da arrecadação ao mencionado
Fundo.
SAUDI
preparação das informações relativas às despesas orçamentárias na fonte 155 (CPMF),
por programa de trabalho e natureza da despesa, abrangendo órgãos e entidades encarregados da
aplicação dos recursos; e
elaboração de procedimentos de auditoria específicos e de seleção e tratamento de dados.
Foram as seguintes as atividades desenvolvidas , além das relativas à coleta e tratamento
de informações e dados obtidos mediante diligências ou por intermédio de sistemas informatizados:
TC 007060/97 1
-

Auditoria realizada pela 4 8 SECEX no Fundo Nacional de Saúde — FNS, Central de
Medicamentos — CEME (extinta) e na Secretaria do Tesouro Nacional - STN no período de 04.06 a
27.06.97, na qual foi efetivada uma avaliação preliminar da observância das normas que regulamentam a
aplicação dos recursos originários do recolhimento da CPMF.
Auditoria realizada pela 4a SECEX no Fundo Nacional de Saúde — FNS, na Fundação
Nacional de Saúde — FUNASA, na Secretaria Executiva do Ministério da Saúde — SE/MS e na Secretaria
do Tesouro Nacional — STN no período de 20.11 a 16.12.97, dando continuidade ao acompanhamento da
aplicação daqueles recursos; e
NIIN-HGS -455 \ C:DOCUMENTOS \ DOCS-01 092996
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c) Auditoria realizada pelas 4' e 5' SECEX no Fundo Nacional de Saúde-FNS, na
Fundação Nacional de Saúde — FUNASA, na Subsecretaria de Planejamento e Orçamento — SPO/MS, na
Secretaria do Tesouro Nacional e na Secretaria da Receita Federal — SRF no período de 13.04 a 15.05.98,
abrangendo o período de 01.01 a 31.12.97, objetivando concluir o acompanhamento a cargo daquelas
unidades técnicas descrito anteriormente.
O relatório produzido em decorrência desta última auditoria, considerando a sua
abrangência, será transcrito em sua totalidade neste Relatório.
TC 009.218/97 1
-

Auditoria realizada pela 5' SECEX na Secretaria da Receita Federal — SRF e na Secretaria
do Tesouro Nacional — STN no período de 16.06 a 27.06.97 na qual, com o objetivo de obter informações
acerca da arrecadação da CPMF, foram verificados, após análise da adequabilidade legal dos
procedimentos adotados por aqueles órgãos, os valores da arrecadação decendial registrados nos
sistemas da SRF e no SIAFI, os repasses financeiros realizados pela S'FN à Coordenação-Geral de
Orçamento e Finanças do Ministério da Saúde e desta ao Fundo Nacional de Saúde.
Este processo, tendo em vista que comporta inúmeros despachos, diligências saneadoras,
Decisão do Plenário e pareceres diversos do Ministério Público e da Unidade Técnica, e considerando a
relevância das questões tratadas, será tratado com mais detalhes adiante.
TC 011.933/97 6
-

Auditoria realizada pela 5' SECEX no Banco do Brasil S/A, Caixa Econômica Federal,
Banco Regional de Brasília e Bradesco S/A no período de 15.09.97 a 31.10.1997, com o apoio do Banco
Central do Brasil, objetivando analisar os procedimentos e controles existentes naquelas entidades no que
se refere a apuração e retenção dos recursos da CPMF, bem como o cumprimento dos prazos no
recolhimento efetivado à Secretaria da Receita Federal, conforme as disposições legais existentes sobre a
matéria.
Este processo, em decorrência de sua especificidade, será submetido à apreciação deste
Plenário posteriormente.

TC 007.060/97-1 — RELATÓRIO FINAL DAS 4' E 5' SECEXs

INTRODUÇÃO
O presente relatório trata de auditoria - registro SPA 030.104/1998-1/0002 - realizada na
1.1 Secretaria da Receita Federal - SRF, na Secretaria do Tesouro Nacional - STN, no Fundo Nacional de
Saúde - FNS, na Fundação Nacional de Saúde - FUNASA e na Subsecretaria de Planejamento e
Orçamento do Ministério da Saúde - SPO/MS, determinada pela Portaria n.° 19/98 - SEGECEX, de 13
de abril de 1998, com o objetivo de complementar os dados referentes à fiscalização da aplicação dos
recursos da Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e
Direitos de Natureza Financeira - CPMF.

•

RECOLHIMENTO,

2ARRECADAÇÃO,
TRANSFERÊNCIA AO MINISTÉRIO DA SAÚDE
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2.1 -

Arrecadação da CPMF

2.1.1 -

Responsabilidade pela Retenção e Recolhimento da CPMF

A CPMF é arrecadada pelas instituições financeiras, que têm a responsabilidade pela
2.1.1.1 retenção e recolhimento do tributo. Essa atribuição de responsabilidade, imposta pelo artigo 5°, incisos
I, II e 111, da Lei n.° 9.311, de 24 de outubro de 1996, encontra amparo no Código Tributário Nacional,
Capítulo V - Responsabilidade Tributária, art. 128, verbis:
"Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste Capítulo, a lei pode atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato
gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou
atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida
obrigação."
II

2.1.1.1 De acordo com o § 3° do art. 5° da referida Lei n.° 9.311/96, fica mantida, em caráter
supletivo, a responsabilidade do contribuinte pelo pagamento da contribuição. Dessa forma, a CPMF se
torna um tributo cuja arrecadação pouco onera os cofres públicos, vez que o lançamento - ato pelo qual
se constitui o crédito tributário - a cobrança e o recolhimento são delegados às instituições financeiras,
sem excluir a responsabilidade do contribuinte, o que a torna menos vulnerável ao risco de evasão fiscal,
comparada a outros tributos.

2.1.2 -

Códigos de Receita relacionados à CPMF

2.1.2.1 seguinte:

São treze os códigos de receita relacionados à CPMF, os quais se encontram na Tabela I

Tabela 1
Receitas ?elacionadas à CPMF
e

Código

Nome da Receita

5869
5871
5884
5978
5980
6025
6038
6053
6119
6134
6271
6420
6651

CPMF — Lançamento débito em conta
CPMF — Operações liquidadas com pagamento sem crédito em conta
CPMF — Instituição Financeira contribuinte
Receita de Dívida Ativa — CPMF
CPMF — Conversão de Depósito Judicial
Multa — CPMF
Juros — CPMF
Juros excedentes a 1% - CPMF
Multa — CPMF - Dívida Ativa
Juros excedentes a 1% - CPMF - Dívida Ativa
Juros CPMF — Divida Ativa
Multa Isolada - CPMF (art. 43 da Lei n° 9.430/96)
Juros CPMF — art. 43 da Lei n° 9.430/96

Fonte . SRF - Resnosta à Reauisicão de Documentos e Informadies n.° 1 — fls. 239/241 — Vol 1

2.1.3 -

e

Valores arrecadados em 1997

De acordo com informações fornecidas pela Secretaria da Receita Federal, em
2.1.3.1 atendimento à Requisição de Documentos e Informações n.° 1, (fl. 235, Vol. I), encontram-se na Tabela 2
e no gráfico correspondente os valores arrecadados em 1997, já computadas as retificações:
MIN-HGS-455 \ C:DOCUMENTOS \DOCS-01092996
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Tabela 2
Arrecada

(10

Decendial da CPMF - 1997 -

Valores em Reais

Decêndio
30
Mês
1°
2°
Total do mês
98.531.774
Fevereiro
272.227.367
146.264.386
517.023.527
Março
133.905.255
296.408.012
135.868.449
566.181.716
Abril
262.607.465
147.174.627
258.716.330
668.498.422
Maio
112.070.420
184.200.522
298.111.452
594.382.394
Junho
107.994.223
145.063.542
322.413.975
575.471.740
Julho
312.186.207
142.954.124
301.496.801
756.637.132
Agosto
132.009.542
311.493.552
137.544.572
581.047.666
Setembro
282.797.688
154.508.877
140.332.385
577.638.950
Outubro
283.495.494
153.034.161
718.542.355
282.012.700
Novembro
148.646.713
364.286.355
141.170.080
654.103.148
Dezembro
329.745.550
176.272.199
193.815.299
699.833.048
total do ano 2.203.990.331
2.524.973.771
2.180.395.996 6.909.360.098
31,90
%
36,54
31,56
100,00
Fonte: SRF - Resposta à Requisição de Documentos e Informações n.° 1 — fls. 239/241 — Vol I

Arrecadação da CPMF - 1997
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2.1.3.2 Como se pode observar na Tabela 2, a arrecadação da CPMF processa-se uniformemente
ao longo do mês, diferentemente de outros tributos que possuem uma determinada data de vencimento.

2.1.4 -

Arrecadação da CPMF - Confronto entre os dados da SRF e os do SIAFI

2.1.4.1 Os dados fornecidos pela SRF, obtidos do Sistema SIADI - Relatório de Informações
Básicas, foram confrontadas com os registros contábeis do SIAFI, mediante pesquisa nas contas:
2.9.3.5.1.01.01 - Arrecadação Bruta por código de receita e 2.9.3.5.1.09.05 - Retificações por código de
receita, na UG - 170500 (Secretaria do Tesouro Nacional) e Gestão 00001. Pesquisando a arrecadação
MIN-HGS-455 \C:DOCUMENTOS \DOCS-01092996
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bruta e as retificações em cada código de receita correspondente à CPMF, foram obtidos os dados
registrados na Tabela 3 seguinte, a qual apresenta um resumo das Tabelas A.1 e A.2, constantes às Ils.
312/319, Vol. 1.

Tabela 3
Arrecada cão da CPMF - Dados da SRF X Dados do SIAFI - 1997
Cód.

Total

anual

por

- Valores em R$

Total

Informado pela

Diferença

(A)

SRF (B)

A - 13

Receita

10

5869

2.117.553.399,32 2.440.558.996,90 2.108.913.261,55 6.667.025.657,77 6.687.232.987,00 -20.207.329,23
-86.327,90
17.846.309,48
44.533.165,90
31.962.531,72
94.342.007,10
94.428.335,00
38.604.800,61
125.730.958,84
126.098.320,00
-367.361,16
47.626.692,97
' 39.499.465,26
0,00
15,00
0,00
100,00
115,00
115,00

5871
5884
5978
5980

2°

Decêndio
30

176.763,42

6025
6038

41.918,26
157.638,78
27.913,00

43.712,92
387.210,71
19.179,21

91.132,24
690.222,82
130.118,94

1.235.072,31
177.211,15

6053
6119

515,57
1.744,94

231,31
2.439,34

1.795,78
607,10

2.542,66
4.791,38

6134
6271

61,34
57,05

0,00
2,05

0,00
2,05

61,34
61,15

176.762,00
1.235.071,00
177.212,00
2.543,00
4.792,00
61,00
875,00

2.413,00
2.413,03
612,00
610,90
2.183.257.131,88 2.525.045.137,95 2.180.395.996,22 6.888.698.266,05 6.909.360.098,00
Total-SRF (B) 2.203.990.331,00 2.524.973.771,00 2.180.395.996,00 6.909.360.098,00 -20.661.831,95
Diferença (A - -20.733.199,12
71.366,95
0,22
6420
6651
Total (A)

508,67
357,50

648,20
86,15

1.256,16
167,25

1,42
1,31
-0,85
-0,34
-0,62
0,34
-813,85
0,03
-1,10
-20.661.831,95
-

B)

Fontes: SRF - Resposta à Reg. Doc. Informações n.° 1 - fls. 239/241 Vol I; SIAFI - Contas 2.9.3.5.1.01.01 - Arrec. Bruta

por código de receita; 2.9.3.5.1.09.05 - Retificações por código de receita; UG: 170500 - Gestão 00001
Vide Tabelas Al e A2 - fls. 312/319, Vol I.

Como demonstrado na Tabela 3, a arrecadação bruta no SIAFI, computadas as devidas
2.1.4.2 e retificações, apresenta diferenças significativas em relação aos valores informados pela SRF. Essas
diferenças, que totalizam R$20. 661.832,00 (vinte milhões, seiscentos e sessenta e um mil, oitocentos e
trinta e dois reais), ocorreram, como se pode verificar nas Tabelas Ai e A2 (fls. 312/319, Vol. I),
principalmente no código de receita 5869 (Lançamento a Débito em Conta), no mês de fevereiro de 1997
(R$20.201.461,00). Não foi possível identificar em qual decêndio ocorreram essas diferenças, vez que a
SRF não dispunha mais dos dados sobre a arrecadação decendial por código Darf, apenas mensal.
No entanto, como será demonstrado no item 2.3.2, partindo-se da arrecadação bruta
2.1.4.3 (computadas as retificações) informada pela SRF, deduzindo-se as multas e juros destinados ao
FUNDAI,- e ao Fundo de Amortização da Dívida, e aplicando-se o percentual de 80% destinado à Fonte
155 - CPMF, o valor obtido corresponde exatamente ao apropriado pelo SIAFI nesta fonte.
2.1.4.4 Torna-se necessário obter, junto à Secretaria do Tesouro Nacional - STN e a Secretaria
da Receita Federal - SRF, informações sobre a origem dessas diferenças, de modo a que se possa
averiguar a confiabilidade dos dados do SIAFI e dos sistemas da SRF.
Registre-se que diferenças aproximadas a essas foram consignadas no TC 001.465/98-8,
2.1.4.5 que trata de quantificação do coeficiente tributário federal de 1997, realizada pela 5a SECEX Naquele
relatório, na folha 24, há o registro da diferença de R$23.189.605,12 entre os dados do Balanço da
União e os do Relatório SRF L&88, em relação à CPMF. Na apuração dessa diferença, não foram
MLN-IIGS-455 \C:DOCUMENTOSOOCS-01092996
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consideradas as retificações, nem as multas, juros e dívida ativa, que se constituíram itens separados da
Tabela apresentada.
2.1.4.5.1 Como, no curso daquele trabalho, a equipe não conseguiu obter explicações satisfatórias
por parte da STN e da SRF, foi consignada proposta no sentido de que o Tribunal promova a oitiva do
Secretário do Tesouro Nacional e do Secretário da Receita Federal a respeito da diferença de
R$522.047.947, 73, resultante da comparação entre os valores da arrecadação bruta das receitas
tributárias a cargo da SRF, contidos no Relatório de Arrecadação da SRF/SERPRO (L&88, de 31.12.97)
e os do Balanço da União referente ao exercício de 1997.

2.1.5 -

Demonstrativo da Arrecadação por Código de Receita

2.1.5.1 A Tabela 4 seguinte mostra um resumo da Tabela 3, evidenciando os montantes
arrecadados por código de receita e a representatividade de cada um:

Tabela 4
Arrecada do mensal por códi o de receita - CPMF - 1997- Valores em R$
Códigos

Receita

Mês

5869

5871

5884

5978

5980

6025

8038

8053

6119

8134 8271

8420

6651

Total

Fev

502.594.980

6.316.956

8.076.822

15

O

33.355

1.280

O

119

O

O

O

O

517.023.527

Mar

549.164.297

7.069.779

9.812.662

100

409

123.879

9.299

646

31

O

614

O

O

566.181.716

Abr

647.249.742

7.358.306

13.727.201

O

13

158.160

4.025

973

0

O

2

0

0

668.498.422

Mal

576.671.894

6.887.886

10.761.138

O

5.085

51.120

5.112

47

o

O

4

108

O

594.382.394

Jun

557.408.058

8.115.077

9.856.474

O

780

82.112

9.057

3

O

81

55

5

58

575.471.740

Jul

732.596.116

9.281.175

14.641.610

O

4.950

98.796

12.060

O

1.603

O

0

531

291

756.637.132

O

134

61

581.047.666

Ago

562.216.476

7.642.176

10.868.702

O

18.584

291.586

9.886

61

O

O

Set

560.435.103

8.117.967

9.007.428

O

2.416

58.676

16.166

813

O

O

O

312

69

577.638.950

Out

693.748.725

8.651.510

16.045.652

O

965

81.919

12.618

O

O

O

O

913

53

718.542.355

Nov

635.516.173

9.943.615

8.607.660

O

50

28.287

4.337

O

2.814

O

O

163

49

654.103.148

Dez

669.631.423

15.043.888

14.692.971

O

143.510

227.181

93.372

O

225

O

200

247

31

699.833.048

Total 6.687.232.987 94.428.335

126.098.320

115

176.762

1.235.071

177.212

2.543

4.792

61

875

2.413

612

6.909.360.098

%

1,83

0,00

0,00

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

loo,ôo

96,79

1,37

Fonte: SRF - Resp. à Req. Doc. Inf. n.° 1 - fls. 239/241, Vol. I.
Arrecadação da CPMF - 1997
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Como se observa pela Tabela 4 e o gráfico a ela correspondente, a arrecadação da CPMF
2.1.5.2 sob o código 5869 - Lançamento a Débito em Conta é a mais representativa, e a soma das três
modalidades (5869, 5871 - Operações Liquidadas sem débito em conta e 5884 - CPMF da instituição
financeira contribuinte) praticamente totaliza a arrecadação desse tributo.
Registre-se que a existência de valores nos códigos de receita 5978 - Receita de Dívida
2.1.5.3 Ativa - CPMF e 6119 - Multa CPMF Dívida Ativa no mês de fevereiro, como consta na Tabela 4, é
indício de inconsistência nos registros da arrecadação, vez que, tendo o primeiro recolhimento ocorrido
em 5 de fevereiro, de acordo com o artigo 21 do Decreto n.° 70.235, de 6 de março de 1972, que rege o
processo administrativo-fiscal não haveria tempo hábil para a realização dessas modalidades de receita,
vez que a cobrança amigável, que antecede a inscrição em Dívida Ativa, ocorre dentro de 30 dias a
partir da notificação ao contribuinte.

2.2 -

Recolhimento da CPMF

2.2.1 -

Preenchimento do Darf

A CPMF retida aos contribuintes é recolhida ao Tesouro mediante Darf como os demais
2.2.1.1 tributos administrados pela SRF. Os Darfs são preenchidos pela instituição financeira, com os seguintes
códigos de receita, estabelecidos no art. 9° da Instrução Normativa SRF n.° 3, de 13 de janeiro de 1997:
"I - 5869, quando decorrer dos fatos geradores previstos nos incisos I, II, V e VI
do art. 3°." (da Lei n.° 9.311 - Refere-se a retenções em conta)
"II - 5871, quando decorrer dos fatos geradores previstos no inciso III do art. 3°;"
(da Lei n.° 9.311 - Refere-se ao tributo cobrado quando da liquidação de créditos não
transitados por conta-corrente)
"III - 5884, quando devida pela instituição financeira na condição de
contribuinte."

2.2.2 -

Apuração da CPMF

De acordo com o artigo 1° da citada Portaria ME n.° 6/97, a CPMF é apurada
2.2.2.1 considerando os fatos geradores ocorridos entre a quinta-feira da semana anterior e a quarta-feira da
semana corrente.
A mesma portaria estabelece também que a retenção pode ser diária, ou a cada
2.2.2.2 lançamento, ou, ainda, semanalmente, desde que, neste último caso, a instituição financeira assuma a
responsabilidade pelo tributo na eventual insuficiência de recursos na conta do cliente.
2.2.2.3 Estabelece ainda a Portaria MF n.° 6/97 que a CPMF será paga até o terceiro dia útil da
semana subseqüente à do encerramento do período de apuração.
Conforme abordado no TC 011.933/97-6, que trata de auditoria realizada na SRF, STN,
2.2.2.4 Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Banco de Brasília e Bradesco, com a finalidade de avaliar
as atividades relativas à administração da CPMF, o prazo para recolhimento estabelecido na Portaria
MIN-HGS-4551 C:DOCUMENTOS \DOCS-01092996
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ME n.° 6/97 varia de 3 a 9 dias úteis, dependendo da forma de retenção adotada pela instituição
financeira.
No citado TC 011.933/97-6 aborda-se também a questão de o recolhimento ser entendido,
2.2.2.5 segundo a praxe adotada pelas instituições financeiras, como apenas o preenchimento e autenticação
dos Darf Isto vale dizer que a função dos bancos, enquanto responsáveis tributários, esgota-se com os
Darf preenchidos e autenticados. A partir daí o banco se torna apenas agente arrecadador, podendo
receber os seus próprios Darf apenas se forem credenciados pela SRF; do contrário, deverão procurar
um banco credenciado onde efetuar o pagamento.

2.2.3 -

•

Fluxo Documental e Fluxo Financeiro da Arrecadação

O fluxo documental da arrecadação da CPMF é o mesmo dos demais tributos arrecadados
2.2.3.2 pela instituição no dia, ou seja, é gerado um arquivo magnético contendo todos os Darf daquele dia.
Esse arquivo é encaminhado ao SERPRO, onde se processa a classificação e a integração com o Sistema
SIAFI, para apropriação contábil.
O fluxo financeiro consiste na transferência do produto da arrecadação ao Tesouro
2.2.3.3 Nacional, o que se operacionaliza no Banco Central - BACEN, por meio de uma transação específica do
SISBACEN, onde o valor do montante arrecadado de todos os tributos federais é debitado das reservas
da instituição financeira junto ao BACEN e creditado na conta única do Tesouro Nacional. Isto se dá
segundo as regras estabelecidas na Portaria do Ministério da Fazenda n.° 311, de 27 de dezembro de
1995, a qual dispõe "sobre o credenciamento da Rede Arrecadadora e a prestação de serviços de
arrecadação de receitas federais e dá outras providências", estabelecendo que o repasse do produto da
arrecadação diária à conta única do Tesouro Nacional dar-se-á no primeiro dia útil após o seu
recebimento (art. 2°).
Estabelece ainda a Portaria n.° 311/95, em seu art. 3°, que a instituição financeira poderá
2.2.3.3.1 permanecer com o produto da arrecadação diária pelo prazo de dois dias, contados da data do
recebimento, devendo remunerar o Tesouro Nacional pela variação da Taxa Referencial de Títulos
Federais - remuneração do útil anterior ao do repasse.
A seguir tem-se o fluxo da arrecadação da CPMF, contemplando as fases de retenção ao
2.2.3.4 contribuinte, apuração, recolhimento e repasse financeiro à conta única do Tesouro Nacional:

Fluxo da arrecadação da CPMF

Contribuinte
(Fato Gerador)

Retenção pela
Instituição
diária ou semanal
Financeira

a
MIN-HGS-455\C:DOCUMENTOS \DOCS-01092996
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Apuração
dos valores
retidos

I

Geração de
arquivo de
arrecadação

d+7a
d + 13

semanal ( de 5° a 4a feira)

3 0 dia útil da semana subseqüente à do encerr.
do período de apuração (d + 3 a d + 9)

Recolhimento
(preench. e
autenticação
dos Darf)

Repasse
Financeiro

d+ 4 a
d + 10

F—fluxo financeiro

fluxo documental

t
nta
única
Co
)

CBACEN

SRF/SERPRO

2.3 -

Classificação dos Valores Arrecadados

2.3.1 -

Critérios de alocação dos recursos da CPMF às respectivas fontes orçamentárias

2.3.1.1 Os arquivos magnéticos gerados pelas instituições financeiras são processados no
SERPRO , primeiramente nos sistemas da SRF, e depois incluídos no SIAFI, Sistema da STN
2.3.1.2 Cada código Darf está relacionado a um código de destinação da receita. Por meio desse
código de destinação o SIAFI faz a apropriação contábil e a alocação às respectivas fontes
orçamentárias. No caso da CPMF, na Tabela 5 seguinte encontra-se o critério de alocação dos valores
arrecadados:

Tabela 5
Aloca ão das Receitas da CPMF
Cód.

Discriminação

Receita

Alocação

Alocação

Fonte

Percentual

Fonte

Pero.

Obs.

5869
5871
5884
5978
5980

Principal

155

80

199

20

CPMF e
FEF

6053
6134
6651

Juros
que se incorporam ao principal

155

80

199

20

CPMF e
FEF

6038
6271

Juros até 1%
197
(não se incorporam ao principal)

100

6025
6119
6420

Multas

100

158

Fundo de Amortiz.
da Divida
—

Fonte: SIAFI - >CONDESTREC
SRF - informações fornecidas em resposta a diligências - TC 09218/97-1 - fl.52
STN - informações fornecidas em resposta a diligências - TC 09218/97-1 - fl.68
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A vincula ção das multas ao Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das
2.3.1.3 Atividades de Fiscalização - FUNDAF foi objeto de trabalho de auditoria, que resultou no TC
016.734/96-3, realizada pela 5° SECEX com o objetivo de verificar a capacidade de pagamento da
União referente à dívida externa contraída junto aos organismos multilaterais de financiamento e
agências governamentais estrangeiras e examinar o fluxo dos recursos repassados pelo Tesouro
Nacional relativamente às receitas vinculadas ao FUNDAF, ainda não apreciado pela Egrégia Corte.

•

2.3.1.3.1 Também no TC 004.333/96-9, que trata de auditoria realizada na SRF, STN e Secretaria
de Orçamento Federal - SOF com o objetivo de apurar os reais valores de contribuições arrecadadas
para a Seguridade Social e sua alocação, questiona-se a vincula ção ao FUNDAF dos encargos
incidentes sobre as contribuições da Seguridade Social administradas pela SRF. A Decisão n.° 746/96 TCU - Plenário, no item 8.1 - a, determinou à ST7V que se manifestasse acerca da "alocação ao
FUNDAF das multas incidentes sobre as contribuições vinculadas à seguridade social em desacordo
com o inciso I, do art. 27 da Lei n.° 8.212/91 que estabelece que as multas sobre as contribuições da
seguridade social a ela pertencem." As diligências foram realizadas pela 7' SECEX, mas ainda não
apreciadas pelo Tribunal, encontrando-se os autos na SEINF, conforme pesquisa no Sistema CAPT
realizada em 19 de maio de 1997.
Ainda em relação ao assunto, no já citado TC 009.218/97-1, que trata de levantamento de
2.3.1.3.2 auditoria na SRF e STN com o objetivo de acompanhamento da arrecadação da CPMF, consta, no item
4. I.b (folha 104), proposta de determinação à ST7V para que "passe a alocar os recursos arrecadados a
título de multas e juros até I% concernentes à Contribuição Provisória sobre Movimentação ou
Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF à Fonte 155 - CPMF,
consoante o disposto no ,§ 3 0 do ADC7', introduzido pela EC n.° 12/96, tendo em vista que o termo
"produto da arrecadação" abrange multas e juros; "proposta esta ainda não apreciada pelo Tribunal.
Com respeito a esta questão, transcreverei o trecho do referido TC, em instrução da AFCE
Verônica Maria R.U. Holanda, da 5a SECEX:

Análise

3.1.3

Conforme se depreende do exposto, as multas e os juros até o limite de I% estão
3.1.3.1
sendo deduzidos da arrecadação da CPMF e destinados ao Fundo Especial de Desenvolvimento e
Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização - FUNDAF, o que por conseguinte ocasiona as
divergências entre os números registrados no SIAFI a título de Fonte 155 e os valores identijkados
pela equipe, uma vez que, neste último caso, os cálculos foram efetivados sobre o valor total da
arrecadação da CPMF.
A destinação de tais recursos ao FUNDAF, conforme indica a Secretaria do
3.1.3.2
Tesouro Nacional, está calcada no art. 69 da Lei n° 8.383, de 30 de dezembro de 1991 e no art. 40 da
Lei n°9069, de 29 de junho de 1995, abaixo transcritos:
"Art.69
O produto da arrecadação de multas, inclusive as que fazem parte do valor pago
por execução da Dívida Ativa e de sua respectiva correção monetária, incidentes sobre os tributos e
contribuições administrados pelo Departamento da Receita Federal e próprios da União, bem como
daquelas aplicadas à rede arrecadadora de receitas federais, constituirá receita do Fundo instituído
pelo Decreto - Lei n° 1.437, de 17 de dezembro de 1975, sem prejuízo da legislação pertinente,
excluídas as transferências tributárias constitucionais para os estados, o Distrito Federal e os
municípios." (art. 69 da Lei n°8.383/91)
"Art. 40

O produto da arrecadação dos juros de mora de que trata o art. 38 desta Lei, no

1VON-HGS-455\ C:DOCUMENTOS \DOCS-01092996

11

- 6 8-

emir

cSanto

Secretária d

•

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Gabinete Ministro Humberto Souto

que diz respeito aos tributos e contribuições, exceto as contribuições sociais arrecadadas pelo INSS,
integra os recursos referidos nos artigos 3°, parágrafo único, 4° e 5°, §1°, da Lei 7.711, de 22 de
dezembro de 1988, e no art 69 da Lei n° 8.383, de 1991, até o limite de juros previstos no art. 161,
§1°, da Lei n°5.172, de 25 de outubro de 1996" (art.40 da Lei n°9.069/95)
A Emenda Constitucional n°12, de 15 de agosto de 1996, entretanto, ao incluir o
3.1.3.3
art. 74 no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, determinou:
"A ri. 74. A União poderá instituir contribuição provisória sobre movimentação ou transmissão de
valores e de créditos e direitos de natureza financeira.
(..)

•

§3° O produto da arrecadação da contribuição de que trata este artigo será destinado
integralmente ao Fundo Nacional de Saúde, para financiamento das ações e serviços de saúde
§4° (..)" (grifo nosso)
Conforme se observa, consoante a Emenda Constitucional n° 12, o produto da
3.1.3.4
arrecadação da CPMF deve ser destinado integralmente ao Fundo Nacional de Saúde-FNS. Dessa
forma, caso as multas e os juros até o limite de I% sobre a CPMF sejam identificados como
integrantes deste produto, a supremacia da disposição constitucional transitória sobre a lei ordinária
garantiria a vinculaçà'o dos valores concernentes a estes encargos ao FNS.
O significado do termo "produto da arrecadação", porém, tem suscitado
3.1.3.5
interpretações variadas. No âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por exemplo, são
identificadas conceituações divergentes sobre a matéria. No parecer concernente ao Processo n° 0469000376/80, publicado no Diário Oficial da União, 15 de março de 1982, o entendimento apresentado é
de que os juros e as multas integrariam o produto de arrecadação:
No concernente aos acréscimos de multa, juros e correção monetária, corroboro
"44.
que os mesmos também integram aquilo que a Constituição chamou de "produto da arrecadação".
Ingressam, pois, na distribuição. E que tais acréscimos, conforme entendimento pacífico desta
Procuradoria-Geral, visam à recomposição patrimonial, diante do desfalque sofrido pelo credor, em
razão de mora do devedor."
No Parecer PGFN n°134/95 (Anexo V, MIO, entretanto, emitido em
3.1.3.6
razão de considerações expostas pelo Secretário do Tesouro Nacional acerca do adequado
entendimento da expressão "produto de arrecadação" e de possíveis divergências entre o contido no
parecer acima transcrito e no Parecer/PGFN/PG n° 522/94, são feitas as seguintes observações, entre
outras:

•

Ora, tudo isso leva a convicção de que a expressão produto de arrecadação, quando empregada
relativamente a tributos federais, não tem a amplitude que lhe deu aquele Parecer, no Processo MF
n°0469-000376/80, de sempre incluir o valor dos acréscimos legais. Pelo contrário, o entendimento
mais consentâneo com a boa hermenêutica deve ser o de que aquela expressão somente alcança os
acréscimos legais quando assim o determinar o texto constitucional. Mesmo porque o Supremo
Tribunal Federal, ao examinar o significado dessa expressão no contexto do art. 26, I, da Carta de
1969, manifestou-se em sentido oposto ao do entendimento adotado naquele Parecer, conforme
consta do julgamento da Ação Cível Originária n° 325-3/85, em que o Estado de São Paulo
pretendia receber da União, retroativamente, como produto da arrecadação do imposto sobre
lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos", os adicionais e demais gravames (acréscimos
MN-HGS-455\ C:DOCUMENTOS \ DOCS-01092996
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legais) incidentes, em decorrência do que dispusera a Emenda Constitucional n°23/83.
13.
A controvérsia, naquela Ação, prendia-se, exatamente, à inclusão dos adicionais e
acréscimos legais conw produto da arrecadação do imposto citado, anteriormente à promulgação da
Emenda Constitucional que determinara tal inclusão, defendido tal entendimento pelo Estado de São
Paulo, sob a alegação de que, ao explicitar que os adicionais e demais gravames federais integravam o
produto da arrecadação do imposto, a EC-23/83 teria assegurado que tal direito já preexistiria à
vigência da norma constitucional que, dessa forma, apenas o teria tornado evidente.
De modo diferente, no entanto, entendeu o Excelso Pretório que, em decisão unânime,
19
aprovou o seguinte Acórdão, naquela ACO, cuja ementa e teor, publicados no Diário da Justiça de
7/3/86, dizem assim:
"EMENTA: Ação Cível Originária - Imposto único sobre combustíveis e lubrificantes líquidos
e gasosos.
Adicionais, acréscimos, gravames, parcelas, custas,etc. - que o Autor pretende incluir no
produto a ser distribuído (art. 26, I, da EC 1/69, redação anterior à EC 23/83).
Improcedência. Há que distinguir os custos-reais dos custos tributáveis, para caracterizar os
que integram o custo final dos que se comportam como aumento do tributo, e estes devem ser rateados.
A nova redação do art. 26, I, da EC 23/83 não favorece a pretensão do Autor: se se modificou o
texto para abranger os adicionais, é que antes não se incluíam.
Improcedência da ação
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal,
em sessão plenária, na conformidade da ata do julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade
de votos, em julgar improcedente a ação.
Ao fundamentar o lapidar voto que informou o Acórdão, o Relator, Ministro OSCAR
CORRÊA, assim colocou o entendimento quanto ao alcance da expressão "bem como dos adicionais e
demais gravames federais" relativamente à expressão produto da arrecadação do imposto:
"O tecto veio, pois ampliar - na linha do pretendido pelo Autor - o que antes não se continha no
texto, tanto que, para isso, se modificou",
E logo a seguir:
"Não nos parece se possa admitir texto constitucional interpretativo do texto anterior, nem que
o explicite com efeito de vigência antecipada.
Se se modifica o texto é que o anterior não atendia ou passou a não atender à realidade, não
importando isso, obviamente, pretender atribuir ao que se modificou os efeitos do que passa a viger".
3.1.3.7
Tomando por base o referido parecer, a PGFN faz um paralelo entre o caso
específico abordado pelo Supremo Tribunal Federal e a atual Constituição Federal, no que se refere
às receitas tributárias previstas na Seção VI, do Capítulo I, do Título VI, concluindo que apenas neste
caso, por assim expressar claramente a Constituição, art. 160, os acréscimos legais concernentes
reverteriam ao produto da arrecadação:
4418.
Semelhantemente ao que ocorreu com respeito à EC 23/83, o novo texto
constitucional (CF de 1988) inseriu no art. 160 a explicitação de adicionais e acréscimos relativos a
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impostos passariam a estar compreendidos entre os recursos atribuídos pela Seção VI, do Capítulo I,
do Título VI, da Lei Fundamental, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Tais recursos
são constituídos do que o texto constitucional denomina de produto da arrecadação dos impostos de
cuja receita partilham os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, como se vê dos arts. 157 a 159.
Essa norma, no entanto, somente é aplicável à situação específica determinada pela Lei Maior".
Não obstante as considerações expostas pela PGFN, cumpre-nos registrar que o
3.1.3.8
Supremo Tribunal Federal adotou parecer divergente da interpretação dada por aquela ProcuradoriaGeral sobre o significado do termo "produto da arrecadação" ao julgar, em 07 de outubro de 1976,
recurso interposto pela Prefeitura Municipal de Altinópolis e outros - RE n° 82102 (Anexo IH, Vol. II),
acerca da inclusão nos recursos a serem transferidos pelo estado de São Paulo a título de ICMs aos
municípios, em atendimento ao §8°, II, art. 23 da Emenda Constitucional n° 1/69, dos valores
recolhidos por motivo de infração, por dívida ativa, confissão de dívida, parcelamento de débito, etc;
consoante a Ementa transcrita a seguir
"A Emenda Constitucional n° 1/1969, em seu art.23, §8°, visou estabelecer,
Ementa
apenas, um sistema de partilha, cujo objeto abrange não só o valor do imposto stricto sensu, mas
também de todas as parcelas que se lhe agregam como acessórias, e a que teriam direito Estados ou
Municípios se fizessem a arrecadação exclusivamente para si. O valor considerado é o valor total do
crédito tributário (imposto e acessórios), ou seja, todo o valor que é recebido pelo Estado e em virtude
dele. Nada pode ser retirado, a título de ressarcimento de despesas com a atividade arrecadadora, que
inclui, em sua complexidade, a fiscalização."
3.1.3.9
O voto do Ministro Moreira Alves no processo em análise é bastante elucidativo
sobre as obrigações acessórias do crédito tributário:
"A multa moratória é acessório do imposto. O Estado faz jus a ela, não porque com ela se vá
ressarcir do que paga a seus agentes fiscais, mas porque tem direito a receber o valor do imposto na
época própria. Por isso mesmo é ela devida ainda que não haja atividade fiscal alguma do Estado,
como ocorre no recolhimento espontâneo, pelo contribuinte, do tributo atrasado. Ela se integra ao
crédito tributário pelo princípio de que o acessório segue a sorte do principal.
Por tudo isso, entendo que a Emenda Constitucional n°1/1969, em seu art.23, §8°, visou a
estabelecer, apenas, um sistema de partilha, cujo objeto abrange não só o valor do imposto stricto
sensu, mas de todas as parcelas que se lhe agregam, e a que teriam direito Estados ou Municípios se
fizessem arrecadação exclusivamente para si. O valor considerado por esse dispositivo é o valor total
do crédito tributário (imposto e acessórios), ou seja, todo o valor que é recebido pelo Estado com o
imposto e em virtude dele. Nada pode ser retirado, a título de ressarcimento de despesas com a
atividade arrecadadora, que inclui, na sua complexidade a fiscalização."
3.1.3.10

No mesmo sentido, o Ministro Eloy da Rocha, registra:

"Entendo que o §8° do art. 23 compreende o que for arrecadado pelo Estado, inclusive
acréscimo, por efeito de mora no pagamento do imposto. Este efeito repercute, certamente, no crédito
das parcelas pertencentes aos Municípios. Se o Estado, porque o imposto não foi pago pontualmente,
cobra os efeitos da mora-juros e correção monetária - tudo isso integra o produto da arrecadação do
imposto, de que devem participar os Municípios."
Tal entendimento é reiterado no julgamento de outros recursos sobre a
3.1.3.11
matéria, entre os quais o RE n 001110945/210 - SP, de 16 de fevereiro de 1993:

•

Ementa - "Recurso Extraordinário. ICM. Participação do Município na arrecadação do ICM.
Emenda Constitucional n°1/1969, art23, II, § 8°. A expressão "produto de arrecadação" é abrangente
MIN-HGS-455NC:DOCUMENTOS \DOCS-01092996
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
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§3 0- A obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, converte-se em obrigação
principal relativamente a penalidade pecuniária. "(grifo nosso)
Por todo o exposto, propomos que esta Egrégia Corte de Contas
3. 1.3. 17
determine à STN que passe a alocar os recursos arrecadados a título de multas e juros até 1%
concernentes a Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos
e Direitos de Natureza Financeira - CPMF à Fonte "155" - CPMF, consoante o disposto no §3 0 do Art.
74, do A.D.C.T, introduzido pela EC n° 12/96, tendo em vista que o termo "produto de arrecadação"
abrange multas Ouros."
Consta no mesmo TC 009.218/97-1 (fl. 37) proposta de oitiva do Ministério Público junto
2.3.1.4 ao Tribunal sobre os efeitos jurídicos do parágrafo terceiro do artigo 74 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias - ADCI; incluído pela Emenda Constitucional n.° 12, de 15 de agosto de
1996, (CPMF), em face do disposto no artigo 71 do mesmo ADC7', com a redação dada pela EC n.° 10,
de 4 de março de 1996 (Fundo de Estabilização Fiscal), no que se refere à destinação da parcela de
recursos da Fonte 199 - Fundo de Estabilização Fiscal, resultante do decréscimo de 20% sobre os
valores arrecadados a título de CPMF.
O Exm° Sr. Ministro-Relator submeteu a questão à apreciação do Ministério Público junto
2.3.1.4.1 ao Tribunal, o qual, mediante Parecer do Subprocurador-Geral, exarado às folhas 48 e 49 do citado TC
009.218/97-1, após considerações sobre a extinção do FEF, que até então não havia sido prorrogado, o
que tornaria desnecessária a manifestação daquele Parquet, conclui sobre a inexistência de conflito
entre as duas normas, posto que a EC n.° 12/96 além de posterior é mais específica, devendo o produto
da arrecadação da CPMF ser destinado integralmente ao Fundo Nacional de Saúde, não sendo, assim,
aplicável a dedução em favor do FEF.
Com a prorrogação da vigência do FEF até 31 de dezembro de 1999, determinada pela
2.3.1.4.2 EC n.° 17, de 22 de novembro de 1997, foi novamente solicitada a oitiva do Ministério Público junto ao
Tribunal, conforme Despacho do Exm° Sr. Ministro-Relator, exarado à filha 110 do mesmo TC
009.218/97-1. O Parecer do Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico, (folhas 111 a 113),
interpreta as normas, aparentemente conflitantes, afirmando ser possível conciliá-las e compatibilizálas, "... bastando, para isso, que os agentes públicos responsáveis pela distribuição dos recursos do
Fundo de Estabilidade Fiscal reservem os vinte por cento do produto da arrecadação da CPMF usados
em sua composição para aplicação exclusiva nas ações de saúde, que é uma das destinações previstas no
art. 71 da Constituição." E continua afirmando que "... as duas disposições constitucionais podem
coexistir harmoniosamente: o § 3° do art. 74, que determina a destinação integral do produto da
arrecadação da CPMF, estará obedecido quando se observa que uma parcela, correspondente a oitenta
por cento, será transferida diretamente ao Fundo Nacional de Saúde, e outra, de vinte por cento,
transferida indiretamente, depois de transitar pelo FEF; o inc. IV do art. 72 será também cumprido,
mediante a recepção dos vinte por cento do produto da arrecadação da CPMF, que ficarão "marcados"
para transferência futura, exclusivamente para utilização em ações do sistema de saúde, que, como já
visto, transitará pelo FNS."
No mesmo Parecer do Ministério Público consta também a concordância com a Unidade
2.3.1.4.3 Técnica no sentido de que os acréscimos incidentes sobre o recolhimento da CPMF integram o produto
da arrecadação da referida contribuição.
Conclui-se, portanto, que as multas e os juros incidentes sobre a CPMF deverão ser
2.3.1.4.4 também destinados ao Fundo Nacional de Saúde, e não ao FUNDAF (Fonte 158) ou ao Fundo de
MIN-HGS-455\CDOCUMENTOS \DOCS-010929%
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Amortização da Dívida (Fonte 197), como vem ocorrendo. A manifestação do Ministério Público reforça
a validade da proposta neste sentido, realizada pela 5a SECEX, no TC 009.218/97-1.

Demonstrativo da Alocação dos Recursos da CPMF - 1997

2.3.2 -

Na Tabela 6 seguinte encontra-se o demonstrativo dos valores arrecadados e o montante
2.3.2.1 alocado às respectivas fontes orçamentárias, no exercício de 1997:

Tabela 6
Demonstrativo da Aloca Cio dos Recursos da CPMF - 1997
Mês Arrec. Bruta
(A)

()

Fonte 197
Fonte 158
Jrs.até 1% (B) Multas (C)

Base Cálc.
(D)=(A)-(B)-(C)

FEF — F. 199 F.155 - SRF
(E) = (D)* 0,2 (F)=(D) • 0,8

F. 155- SIAFI

413.591.018
452.838.314
534.668.988
475.460.840
460.304.409
605.219.314
464.596.848
462.051.037
574.757.524
523.254.038
559.609.458

517.023.527
566.181.716
668.498.422
594.382.394
575.471.740
756.637.132
jul
ago 581.047.666
set 577.638.950
out 718.542.355
nov 654.103.149
dez 699.833.048

1.280
9.913
4.027
5.116
9.112

33.474
123.910
158.160
51.228
82.117

516.988.773
566.047.893
668.336.235
594.326.050
575.380.511

12.060
9.886
16.166
12.618
4.337
93.573

100.930
291.720
58.988
82.832
31.265
227.653

756.524.142
580.746.060
577.563.796
718.446.904
654.067.548
699.511.822

103.397.755
113.209.579
133.667.247
118.865.210
115.076.102
151.304.828
116.149.212
115.512.759
143.689.381
130.813.510
139.902.364

total 6.909.360.099

178.087

1.242.277

6.907.939.735

1.381.587.947 5.526.351.788 5.526.351.788

0,0026

0,0180

99,9794

19,9959

fev
mar
abr
mai
jun

%

100

413.591.018
452.838.314
534.668.988
475.460.840
460.304.409
605.219.314
464.596.848
462.051.037
574.757.524
523.254.038
559.609.458

(G)

Dif.
(H)=(F)-(G)

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

79,9836

Fonte: SRF - Resposta à Req. Doc. Inf. n.° 1 — fls. 239/241, Vol. I.
SIAFI - Conta 191212100 - Arrec. Realiz. por Fonte de Recursos - UG 170500 - Gestão 00001
(*) inclui os valores de retificação

Como se pode observar nesta Tabela, o critério de não alocar às fontes da CPMF os
2.3.2.2 valores de multas e juros até 1% fez com que, no exercício de 1997, deixasse de ser apropriado como
recurso daquela contribuição o valor de RS1.420.364,00, que corresponde a 0,02% (dois centésimos por
cento) da arrecadação.
Conforme comentado no item 2.1.4, os dados da Tabela 5 demonstram que os valores
2.3.2.3 classificados no SIAF1 (Fonte 155) não apresentam diferença em relação aos obtidos a partir da
arrecadação bruta informada pela SRF.
Em uma nova Tabela ( n° 07), a Equipe de Auditoria relacionou os valores decendiais
correspondentes à CPMF classificados nas Fontes 155 e 199.
De acordo com o Parecer do Ministério Público do Tribunal, citado no item 2.3.1.4,
2.3.2.5 torna-se necessário criar uma identificação no SIAF1 para os recursos da Fonte 199 oriundos da CPMF.
Atualmente não há essa identificação, e os valores que são classificados nesta fonte não são
individualizados pelos tributos que lhes dão origem.

2.4 -

Transferência dos Recursos da CPMF ao Ministério da Saúde

2.4.1 -

Prazo para a Transferência

A STN descentraliza os recursos arrecadados da CPMF ao Ministério da Saúde para a
2.4.1.1 sua setorial orçamentária e financeira, Unidade Gestora 250088 - Secretaria de Planejamento e
Orçamento - Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças.
MIN-HOS-455 \C:DOCUMENTOS \DOCS-01092996
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De acordo com o artigo 18 da Lei n.° 9.311, de 24 de outubro de 1996, as liberações
2.4.1.2 financeiras subordinam-se ao disposto no artigo 4° da Lei Complementar n.° 62, de 28 de dezembro de
1989, que disciplina as liberações referentes às transferências constitucionais aos estados e municípios,
estabelecendo a obrigatoriedade de que o repasse referente a um decêndio ocorra até o final do
decêndio subseqüente:
"Art. 4° A União observará, a partir de março de 1990, os seguintes prazos máximos na
entrega, através de créditos em contas individuais dos Estados e Municípios, dos recursos
do Fundo de Participação:
I - recursos arrecadados do primeiro ao décimo dia de cada mês: até o vigésimo
dia,
11 - recursos arrecadados do décimo primeiro ao vigésimo dia de cada mês: até o
trigésimo dia;
III - recursos arrecadados do vigésimo primeiro dia ao final de cada mês: até o
décimo dia do mês subseqüente.

2.4.2 -

Transferência de Recursos - da STN para a SPO/MS - Fonte 155 - CPMF

A Tabela 8 demonstra os valores arrecadados e os descentralizados pela STN à SPO/MS
na fonte 155 em cada decêndio do exercício de 1997. A análise efetivada demonstrou que a STN
transferiu tanto valores abaixo quanto acima do total arrecadado em cada decêndio, apresentando uma
variação percentual entre o valor transferido e o arrecadado de 91,33% a 229%, conforme demonstrado a
seguir:
Tabela 8
Arrecada do X Descentraliza do de Recursos - Fonte 155- CPMF - 1997
Valor
A
Valor
e

•

Mês
Janeiro

total mês
fevereiro

total mês
março

total mês
abril

total mês
maio

total mês
junho

total mês
julho

Arrecadado
Decênd. Fonte 155

1°
2°
30
1°
2°
3°
1°
2°
3°
10
2°
3°
1°
2°
3°
1°
2°
3°
1°

Arrecadação
Acumulada

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78.824.992,63
78.824.992,63
217.777.026,43 296.602.019,06
116.988.999,20 413.591.018,26
413.591.018,26
107.117.321,72 520.708.339,98
237.102.165,74 757.810.505,72
108.618.827,34 866.429.333,06
452.838.314,80
210.072.809,36 1.076.502.142,42
117.729.091,09 1.194.231.233,51
206.867.087,88 1.401.098.321,39
534.668.988,33
89.629.636,94
1.490.727.958,33
147.354.084,35 1.638.082.042,68
238.477.118,74 1.876.559.161,42
475.460.840,03
1.962.949.641,42
86.390.480,00
257.891.309,94 2.220.840.951,36
116.022.619,01 2.336.863.570,37
460.304.408,95
249.736.407,03 2.586.599.977,40

MIN-HGS-4551CDOCUMF
, .NTOS \DOCS-01092996

C=

D=

A(n-1)- B(n)

%B(n)/
A(n-1)

180.620.816,64
180.620.816,64
289.865.049,00

-101.795.824,01
6.736.970,06

229
98

438.602.019,06
520.708.339,98
757.810.505,72

-25.011.000,80
0,00
0,00

106
100
100

917.810.505,72
1.068.344.505,72
1.194.231.233,51

-51.381.172,66
8.157.636,70
0,00

106
99
100

1.431.231.233,51
1.490.727.958,33
1.638.082.042,68

-30.132.912,12
0,00
0,00

102
100
100

2.038.082.042,68
2.120.462.763,06
2.220.840.951,36

-161.522.881,26
-157.513.121,64
0,00

109
108
100

2.572.325.751,36

-235.462.180,99

110

Transferido
Fonte 155

Transferência
Acumulada

5.770.000,00
0,00
107.850.816,64
113.620.816,64
67.000.000,00
0,00
109.244.232,36
176.244.232,36
148.736.970,06
82.106.320,92
237.102.165,74
467.945.456,72
160.000.000,00
150.534.000,00
125.886.727,79
436.420.727,79
237.000.000,00
59.496.724,82
147.354.084,35
443.850.809,17
400.000.000,00
82.380.720,38
100.378.188,30
582.758.908,68
351.484.800,00

5.770.000,00
5.770.000,00
113.620.816,64
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114.359.020,86
2°
3°
241.123.886,09
605.219.313,98
total mês
1°
105.595.816,36
agosto
2°
248.986.594,75
110.014.437,26
3°
total mês
464.596.848,37
1°
setembro
226.229.618,32
2°
123.602.962,89
112.218.455,90
3°
total mês
462.051.037,11
outubro
1°
226.754.348,31
2°
122.425.505,25
3°
225.577.669,98
total mês
574.757.523,54
Valor
Arrecadado
Decênd. Fonte 155

Mês

novembro

total mês
dezembro

1°
2°
3°
1°
2°
3°

total mês
janeiro/98

118.916.544,75
291.413.843,84
112.923.649,05
523.254.037,64
263.773.324,16
141.009.851,93
154.826.281,85
559.609.457,94

2.700.958.998,26
2.942.082.884,35
3.047.678.700,71
3.296.665.295,46
3.406.679.732,72
3.632.909.351,04
3.756.512.313,93
3.868.730.769,83
4.095.485.118,14
4.217.910.623,39
4.443.488.293,37

291.057,00
244.342.189,90
596.118.046,90
520.000.000,00
0,00
0,00
520.000.000,00
520.000.000,00
0,00
237.118.223,26
757.118.223,26
520.000.000,00
0,00
0,00
520.000.000,00

lenir
Sectotána

13.983.169,04
116.000.000,00

99
104

3.336.958.998,26
3.336.958.998,26
3.336.958.998,26

-394.876.113,91
-289.280.297,55
-40.293.702,80

113
109
101

3.856.958.998,26
3.856.958.998,26
4.094.077.221,52

-450.279.265,54
-224.049.647,22
-337.564.907,59

113
106
109

4.614.077.221,52
4.614.077.221,52
4.614.077.221,52

-745.346.451,69
-518.592.103,38
-396.166.598,13

119
113
109

2.572.616.808,36
2.816.958.998,26 •

;

cy._
do PI X

A
Arrecadação
Acumulada

Valor
Transferido
Fonte 156

B
Transferência
Acumulada

C=
A(n-1) - B(n)

D=
%B(n) /
A(n-1)

4.562.404.838,12
4.853.818.681,96
4.966.742.331,01

520.000.000,00
0,00
0,00
520.000.000,00
520.000.000,00
-877.204.068,55
709.869.178,20
352.665.109,65
590.000.000,00

5.134.077.221,52
5.134.077.221,52
5.134.077.221,52

-690.588.928,15
-571.672.383,40
-280.258.539,56

116
113
106

5.654.077.221,52
4.776.873.152,97
5.486.742.331,17

-687.334.890,51
453.642.502,20
-115.216.824,07

114
91
102

6.076.742.331,17

-550.390.542,22

110

5.230.515.655,17
5.371.525.507,10
5.526.351.788,95
5.526.351.788,95

Fonte: SIAFI - >conrazao - Conta 193290200 - Disponibilidades por fonte de recursos - UG 170500 - Gestão 00001
UG 250088 - Gestão 00001
Relação Percentual entre Transferência e Arrecadação de
Recursos - CPMF - Fonte 155 - 1997
250,00
200,00
150,00
100,00
50,00
0,00
4

'2>
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• .5
decêndio

2.4.3 -

Transferência de Recursos - da STN para a SPO/MS - Fonte 199 - CPMF

Em relação aos recursos da Fonte 199, como não há uma identificação dentro dessa fonte
2.4.3.1 para caracterizar que se referem à CPMF, a análise comparativa entre a arrecadação e a
descentralização considera todo o volume repassado ao Ministério da Saúde nesta fonte. Com isso,
obtêm-se valores de descentralização muito acima dos considerados como arrecadados, correspondentes
aos 20% da base de cálculo, obtida como demonstrado na Tabela 7.
Considerando, no entanto, os repasses da Fonte 199 realizados por Ordem Bancária - OB,
2.4.3.2 fazendo-se o detalhamento desses documentos, na consulta ao SIAFI, pode-se considerar como repassesMIN-HGS-455 \ C:DOCUMENTOS \DOCS-01092996
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da Fonte 199 referentes à CPMF apenas aqueles onde, no campo próprio da OB está consignado
expressamente que a transferência financeira se refere àquela contribuição.
Sob esses dois critérios, foram construídas as Tabelas 9 e 10 e o gráfico correspondente,
2.4.3.3 os quais demonstram os níveis de descentralização de recursos considerando todos os repasses da Fonte
199 e considerando apenas os repasses dessa fonte identificados como relativos à CPMF:

Tabela 9
Arrecadação X Descentralização de Recursos - Fonte 199- CPMF - 1997

Mês

Decènd.

janeiro

1°
20
30

total mês
fevereiro

total mês
março

total mês
abril

total mês
maio

total mês
junho

total mês
julho

10
20
3°
10
2°
3°
1°
2°
30
1°
2°
30
1°
2°
30
1°
2°
3°

total mês

Mês
agosto

total mês
setembro

total mês
outubro

total mês
novembro

total mês
dezembro

total mês
janeiro/98

Decênd.

10
2°
3°
1°
2°
30
1°
2°
3°
1°
2°
30
1°
2°
3°

Valor
Arrecadado
Fonte 199

A
Arrecadação
Acumulada

0,00
0,00
0,00
0,00
19.706.248,16
54.444.256,61
29.247.249,80
103.397.754,57
26.779.330,43
59.275.541,44
27.154.706,84
113.209.578,70
52.518.202,34
29.432.272,77
51.716.771,97
133.667.247,08
22.407.409,24
36.838.521,09
59.619.279,69
118.865.210,01
21.597.620,00
64.472.827,49
29.005.654,75
115.076.102,24
62.434.101,76
28.589.755,22
60.280.971,52
151.304.828,50

0,00
0,00
0,00
19.706.248,16
74.150.504,77
103.397.754,57
130.177.085,00
189.452.626,43
216.607.333,27
269.125.535,61
298.557.808,38
350.274.580,35
372.681.989,58
409.520.510,67
469.139.790,36
490.737.410,36
555.210.237,84
584.215.892,59
646.649.994,35
675.239.749,57
735.520.721,09

Valor
Arrecadado
Fonte 199

A
Arrecadação
Acumulada

26.398.954,09
62.246.648,69
27.503.609,31
116.149.212,09
56.557.404,58
30.900.740,72
28.054.613,98
115.512.759,28
56.688.587,08
30.606.376,31
56.394.417,50
143.689.380,89
29.729.136,19
72.853.460,98
28.230.912,26
130.813.509,41
65.943.331,04
35.252.462,98
38.706.570,46
139.902.364,49

761.919.675,18
824.166.323,87
851.669.933,18

Valor
Transferido
Fonte 199

Valores em R$
C=
A(n-1) - B(n)

D=
%B(n) /
A(n-1)

75.000.000,00
78.300.000,00
246.776.000,00

-58.593.751,84
-172.625.495,24

397,34
332,80

246.957.365,00
273.736.695,46
333.012.236,91

-143.559.610,44
-143.559.610,47
-143.559.610,48

238,84
210,28
175,78

398.022.236,91
398.022.236,91
529.972.711,95

-181.414.903,65
-128.896.701,31
-231.414.903,57

183,75
147,89
177,51

609.072.711,95
708.979.626,71
851.118.147,79

-258.798.131,60
-336.297.637,13
-441.597.637,12

173,88
190,24
207,83

1.010.737.427,41
1.092.137.427,41
1.321.063.953,97

-541.597.637,06
-601.400.017,06
-765.853.716,13

215,44
222,55
237,94

1.413.935.153,97
1.488.935.153,97
1.680.959.011,01

-829.719.261,38 242,02
-842.285.159,62 230,25
-1.005.719.261,45 248,94

B
Transferência
Acumulada

C=
A(n-1) - B(n)

1.810.959.011,01
1.841.559.011,01
1.941.559.011,01

-1.075.438.289,92 246,21
-1.079.639.335,83 241,70
-1.117.392.687,15 235,58

2.071.559.011,01
2.072.059.011,01
2.076.359.011,01

-1.219.889.077,83 243,23
-1.163.831.673,25 228,14
-1.137.230.932,53 221,09

2.206.359.011,01
2.252.559.011,01
2.360.559.011,01

-1.239.176.318,55 228,12
-1.228.687.731,48 220,00
-1.306.081.355,16 223,86

2.490.559.011,01
2.491.559.011,01
2.667.319.011,01

-1.379.686.937,67 224,20
-1.350.957.801,48 218,44
-1.453.864.340,52 219,81

2.797.319.011,01
2.636.476.407,25
3.250.625.821,54

-1.555.633.428,26 225,28
-1.328.847.493,46 201,62
-1.907.744.444,77 242,06

3.250.625.821,54

-1.869.037.874,30 235,28

8
Transferência
Acumulada

0,00
0,00
0,00
0,00
75.000.000,00
3.300.000,00
168.476.000,00
246.776.000,00
181.365,00
26.779.330,46
59.275.541,45
86.236.236,91
65.010.000,00
0,00
131.950.475,04
196.960.475,04
79.100.000,00
99.906.914,76
142.138.521,08
321.145.435,84
159.619.279,62
81.400.000,00
228.926.526,56
469.945.806,18
92.871.200,00
75.000.000,00
192.023.857,04
359.895.057,04
Valor
Transferido
Fonte 199

130.000.000,00
30.600.000,00
100.000.000,00
260.600.000,00
908.227.337,76
130.000.000,00
939.128.078,48
500.000,00
967.182.692,46
4.300.000,00
134.800.000,00
1.023.871.279,54 130.000.000,00
1.054.477.655,85 46.200.000,00
1.110.872.073,34 108.000.000,00
284.200.000,00
1.140.601.209,53 130.000.000,00
1.213.454.670,491.000.000,00
1.241.685.582,75 175.760.000,00
306.760.000,00
1.307.628.913,79 130.000.000,00
1.342.881.376,78 -160.842.603,76
1.381.587.947,24 614.149.414,29
583.306.810,53
1.381.587.947,24

D=
%B(n) /
A(n-1)

Fonte: SIAFI - >conrazao - Conta 193290200 - Disponibilidades por fonte de recursos - UG 170500 - Gestão 00001
UG 250088 - Gestão 00001
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Tabela 10
Arrecadação X Descentralização de Recursos - Fonte 199 - CPMF - 1997 - Valores em R$

Mês
janeiro

total mês
fevereiro

total mês
março

total mês
abril

total mês
maio

total mês
junho

total mês
julho

total mês

Mês
agosto

total mês
setembro

total mês
outubro

total mês
novembro

total mês
dezembro

total mês
janeiro/98

Valor
Arrecadado
Decènd. Fonte 199 - CPMF
10
0,00
2°
0,00
30
0,00
0,00
1°
19.706.248,16
54.444.256,61
2°
30
29.247.249,80
103.397.754,57
10
26.779.330,43
2°
59.275.541,44
30
27.154.706,84
113.209.578,70
1°
52.518.202,34
2°
29.432.272,77
3°
51.716.771,97
133.667.247,08
1°
22.407.409,24
2°
36.838.521,09
30
59.619.279,69
118.865.210,01
1°
21.597.620,00
2°
64.472.827,49
30
29.005.654,75
115.076.102,24
1°
62.434.101,76
2°
28.589.755,22
30
60.280.971,52
151.304.828,50
Valor
Arrecadado
Decênd. Fonte 199 - CPMF
1°
26.398.954,09
2°
62.246.648,69
30
27.503.609,31
116.149.212,09
1°
56.557.404,58
2°
30.900.740,72
3°
28.054.613,98
115.512.759,28
10
56.688.587,08
2°
30.606.376,31
30
56.394.417,50
143.689.380,89
1°
29.729.136,19
2°
72.853.460,96
30
28.230.912,26
130.813.509,41
1°
65.943.331,04
2°
35.252.462,98
3°
38.706.570,46
139.902.364,49
10

A
Arrecadação
Acumulada
0,00
0,00
0,00
19.706.248,16
74.150.504,77
103.397.754,57
130.177.085,00
189.452.626,43
216.607.333,27
269.125.535,61
298.557.808,38
350.274.580,35
372.681.989,58
409.520.510,67
469.139.790,36
490.737.410,36
555.210.237,84
584.215.892,59
646.649.994,35
675.239.749,57
735.520.721,09
A
Arrecadação
Acumulada
761.919.675,18
824.166.323,87
851.669.933,18
908.227.337,76
939.128.078,48
967.182.692,46
1.023.871.279,54
1.054.477.655,85
1.110.872.073,34
1.140.601.209,53
1.213.454.670,49
1.241.685.582,75
1.307.628.913,79
1.342.881.376,78
1.381.587.947,24
1.381.587.947,24

Valor
Transferido
Fonte 199 - CPMF
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.779.330,46
59.275.541,45
86.054.871,91
25.000.000,00
0,00
29.432.272,75
54.432.272,75
28.000.000,00
22.407.409,18
0,00
50.407.409,18
59.619.279,62
0,00
53.265.620,07
112.884.899,69
12.871.200,00
0,00
91.023.857,04
103.895.057,04
Valor
Transferido
Fonte 199 - CPMF
130.000.000,00
0,00
0,00
130.000.000,00
130.000.000,00
0,00
0,00
130.000.000,00
130.000.000,00
0,00
0,00
130.000.000,00
130.000.000,00
0,00
0,00
130.000.000,00
130.000.000,00
0,00
0,00
130.000.000,00
0,00

B
Transferência
Acumulada
0,00
0,00
0,00

C=
A(n-1) - B(n)

0,00
0,00
0,00

0,00
19.706.248,16
74.150.504,77

0,00
0,00

0,00
26.779.330,46
86.054.871,91

103.397.754,57
103.397.754,54
103.397.754,52

0,00
20,57
45,42

111.054.871,91
111.054.871,91
140.487.144,66

105.552.461,36
158.070.663,70
158.070.663,72

51,27
41,27
47,06

168.487.144,66
190.894.553,84
190.894.553,84

181.787.435,69
181.787.435,74
218.625.956,83

48,10
51,22
46,61

250.513.833,46
250.513.833,46
303.779.453,53

218.625.956,90
240.223.576,90
251.430.784,31

53,40
51,05
54,71

316.650.653,53
316.650.653,53
407.674.510,57

267.565.239,06
329.999.340,82
267.565.239,00

54,20
48,97
60,37

B
Transferência
Acumulada
537.674.510,57
537.674.510,57
537.674.510,57

C=
A(n-1) - B(n)
197.846.210,52
224.245.164,61
286.491.813,30

D=
%B(n) /
A(n-1)
73,10
70,57
65,24

667.674.510,57
667.674.510,57
667.674.510,57

183.995.422,61
240.552.827,19
271.453.567,91

78,40
73,51
71,10

797.674.510,57
797.674.510,57
797.674.510,57

169.508.181,89
226.196.768,97
256.803.145,28

82,47
77,91
75,65

927.674.510,57
927.674.510,57
927.674.510,57

183.197.562,77
212.926.698,96
285.780.159,92

83,51
81,33
76,45

1.057.674.510,57
1.057.674.510,57
1.057.674.510,57

184.011.072,18
249.954.403,22
285.206.866,21

85,18
80,88
78,76

1.057.674.510,57

323.913.436,67

76,55

D=
%B(n) /
A(n-1)

Fonte: SIAFI - >conrazao - Conta 193290200- Disponibilidades por fonte de recursos - UG 170500- Gestão 00001
UG 250088 - Gestão 00001
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Relação Percentual Repasse sobre Arrecadação - CPMF - 1997 Fonte 199
400,00
350,00
300,00
250,00

lia 200,00
a 150,00
100,00
Fonte 199
50,00
Fonte 199 identif. como
CPMF

0,00
-50,00
decêndio

A identificação do repasse financeiro como sendo referente à CPMF, adotada pela STN,
2.4.3.4 não permite um grau de segurança adequado à afirmação de que as descentralizações dos recursos da
CPMF na Fonte 199 ocorreram apenas nos níveis demonstrados na Tabela 10. Isto porque se trata de
preenchimento de um campo na OB que não possui nenhuma validação pelo SIAFI, estando, portanto,
sujeito a falhas. A solução definitiva para se obter uma perfeita identificação da parcela dos recursos do
FEF que integra os da CPR/1F seria a criação de uma fonte especifica, ou uma subfonte dentro da 199, e,
como tal, constituir-se uma conta-corrente no SIAFI, de forma que os valores recebam o adequado
registro contábil naquele sistema. Caberia uma determinação à STN neste sentido, porém, no citado TC
009.218/97-1, essa questão já está sendo abordada.

2.4.4 -

Transferência de Recursos - da SPO/MS para o FNS - Fonte 155 - CPMF

O prazo para transferência dos recursos, comentado no item 2.4.1, refere-se à destinação
2.4.4.1 do produto da arrecadação da CPMF aoFundo Nacional de Saúde, e não apenas ao Ministério da
Saúde. Por esta razão, a análise sobre a relação entre o repasse financeiro e a arrecadação deve
estender-se também à descentralização interna da SPO/MS para o FNS.
2.4.4.2 Na Tabela 11 seguinte, encontra-se demonstrativo dos sub-repasses efetuados pela
SPO/MS ao FNS:

•
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Tabela 11
Cotas Recebidas da STN X Sub-repasses ao FNS - CPMF - Fonte 155 - 1997
Mês
janeiro

Decênd.

1°
2°
30

total mês
fevereiro

total mês
março

total mês
abril

total mês
maio

total mês
junho

total mês
julho

1°
2°
3°
1°
2°
3°
1°
2°
3°
1°
2°
3°
1°
2°
3°
10
2°
3°

total mês

Decènd.
1°
2°
3°

Mês
agosto

total mês
setembro

total mês
outubro

total mês
novembro

total mês
dezembro

total mês

1°
2°
30
1°
2°
30
1°
2°
30
1°
2°
3°

Valor Cotas
Receb. STN
Fonte 155
5.770.000,00
0,00
107.850.816,64
113.620.816,64
67.000.000,00
109.244.232,36
176.244.232,36
148.736.970,06
82.106.320,92
237.102.165,74
467.945.456,72
160.000.000,00
150.534.000,00
125.886.727,79
436.420.727,79
237.000.000,00
59.496.724,82
147.354.084,35
443.850.809,17
400.000.000,00
82.380.720,38
100.378.188,30
582.758.908,68
351.484.800,00
291.057,00
244.342.189,90
596.118.046,90
Valor Cotas
Receb. STN
Fonte 155
520.000.000,00

520.000.000,00
520.000.000,00
237.118.223,26
757.118.223,26
520.000.000,00

520.000.000,00
520.000.000,00

520.000.000,00
520.000.000,00
-877.204.068,55
709.869.178,20
352.665.109,65

Valor
sub-repasse
Fonte 155
0,00
50.000.000,00
63.620.816,64
113.620.816,64
180.620.816,64
67.000.000,00
180.620.816,64
0,00
289.865.049,00
109.244.232,36
176.244.232,36
142.000.000,00
438.602.019,06
82.106.320,92
520.708.339,98
757.810.505,72
110.647.071,72
334.753.392,64
410.192.064,06
917.810.505,72
1.068.344.505,72 147.434.000,00
1.194.231.233,51 62.051.414,95
619.677.479,01
1.431.231.233,51 150.000.000,00
1.490.727.958,33 37.000.000,00
1.638.082.042,68 147.354.084,35
334.354.084,35
2.038.082.042,68 350.000.000,00
2.120.462.763,06 80.000.000,00
2.220.840.951,36 164.915.094,79
594.915.094,79
2.572.325.751,36 300.000.000,00
2.572.616.808,36 0,00
2.816.958.998,26 166.374.919,64
466.374.919,64
A
Valor
sub-repasse
Valor cotas
Fonte 155
Acumulado
3.336.958.998,26 520.000.000,00
3.336.958.998,26 60.000.000,00
3.336.958.998,26 7.910.035,83
587.910.035,83
3.856.958.998,26 520.000.000,00
3.856.958.998,26 0,00
4.094.077.221,52 475.790.357,32
995.790.357,32
4.614.077.221,52 301.036.808,94
4.614.077.221,52 0,00
4.614.077.221,52 0,00
301.036.808,94
5.134.077.221,52 -507.462.075,58
5.134.077.221,52 0,00
5.134.077.221,52 0,00
-507.462.075,58
5.654.077.221,52 150.000.000,00
4.776.873.152,97 211.316.304,06
5.486.742.331,17 0,00
361.316.304,06
A
Valor cotas
Acumulado
5.770.000,00
5.770.000,00
113.620.816,64

13
Valor sub-rep.
Acumulado
0,00
50.000.000,00
113.620.816,64

C=
A-B

D=
%B / A

5.770.000,00
-44.230.000,00
0,00

0,00
866,55
100,00

180.620.816,64
180.620.816,64
289.865.049,00

0,00
0,00
0,00

100,00
100,00
160,48

431.865.049,00
513.971.369,92
624.618.441,64

6.736.970,06
6.736.970,06
133.192.064,08

98,46
117,18
119,96

1.034.810.505,70
1.182.244.505,70
1.244.295.920,65

-116.999.999,98
-264.433.999,98
-175.951.414,93

136,55
128,81
116,47

1.394.295.920,65
1.431.295.920,65
1.578.650.005,00

36.935.312,86
-64.687,14
-87.922.046,67

116,75
100,00
105,90

1.928.650.005,00
2.008.650.005,00
2.173.565.099,79

109.432.037,68
29.432.037,68
-53.102.336,73

117,74
98,56
102,50

2.473.565.099,79
2.473.565.099,79
2.639.940.019,43

98.760.651,57
98.760.651,57
-67.323.211,07

111,38
96,16
102,62

B
Valor sub-rep.
Acumulado
3.159.940.019,43
3.219.940.019,43
3.227.850.055,26

C=
A-B

D=
%B / A

177.018.978,83
117.018.978,83
109.108.943,00

112,18
96,49
96,73

3.747.850.055,26
3.747.850.055,26
4.223.640.412,58

109.108.943,00
109.108.943,00
-129.563.191,06

112,31
97,17
109,51

4.524.677.221,52
4.524.677.221,52
4.524.677.221,52

89.400.000,00
89.400.000,00
89.400.000,00

110,52
98,06
98,06

4.017.215.145,94
4.017.215.145,94
4.017.215.145,94

1.116.862.075,58
1.116.862.075,58
1.116.862.075,58

87,06
78,25
78,25

1.486.862.075,58
398.341.702,97
1.108.210.881,17

81,17
77,44
91,66

4.167.215.145,94
4.378.531.450,00
4.378.531.450,00

-

Fonte: SIAFI >balancete - Contas: 61.2.1.3.02.01 - Repasse do Exercício Corrente
6.1.2.1.4.01.00 - Sub-repasses no País - UG 257001 - Gestão 25901
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Relação Percentual entre cotas recebidas e sub-repasses
efetuados - da SPO/MS para FNS - CPMF - Fonte 155 - 1997
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Observa-se na Tabela 11 que a Secretaria de Planejamento e Orçamento do Ministério da
2.4.4.3 Saúde - SPO/MS em alguns meses não efetuou a transferência ao Fundo Nacional de Saúde - FNS nos
mesmos valores das cotas recebidas da SIN.
Conforme será abordado no item 3.1, a SPO/MS descentralizou recursos em 1997 também
2.4.4.4 à Fundação Nacional de Saúde e à Central de Medicamentos, nos valores, respectivamente, de
R$49.000.000,00 e R$56. 400.000,00, o que reduz o saldo remanescente, registrado na Tabela 11, no
final de dezembro/97, para R$1.002.810.881,17 ( ou seja, R$1.108.210.881,17 menos R$49.000.000,00 e
menos R$56.400.000,00).

2.4.5 -

Transferência de Recursos - da SPO/MS para o FNS - CPMF - Fonte 199

Na Tabela 12 seguinte encontra-se demonstrativo dos sub-repasses efetuados pela
2.4.5.1 SPO/MS ao FNS na Fonte 199. Foram consideradas as transferências financeiras realizadas pela STN
por meio de OB identificadas como sendo referentes à CPMF, como consta na Tabela 10.

Tabela 12
Cotas Recebidas da STN X Sub-re asses ao FNS - - 1997 - CPMF - Fonte 199 - Valores em R$
D=
C=
Valor
a
Valor Cotas
A
Mês

Decènd.

janeiro

10
2°
3°

total mês
fevereiro

total mês
março

total mês
abril

total mês

1°
2°
3°
1°
2°
3°
1°
2°
3°

%B / A

Receb. STN
Fonte 199

Valor cotas
Acumulado

Sub-repasse
Fonte 199

Valor sub-rep.
Acumulado

A-B

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.779.330,46
59.275.541,45
86.054.871,91
25.000.000,00
0,00
29.432.272,75
54.432.272,75

0,00
0,00
0,00

0,00
5.951.932,90
44.000.121,31
49.952.054,21
0,00
55.482.650,11
118.891.178,24
174.373.828,35
0,00
27.911.103,38
0,00
27.911.103,38
0,00
54.898.000,00
0,00
54.898.000,00

0,00
5.951.932,90
49.952.054,21

0,00
-5.951.932,90
-49.952.054,21

49.952.054,21
105.434.704,32
224.325.882,56

'-49.952.054,21
-105.434.704,32
-224.325.882,56

224.325.882,56
252.236.985,94
252.236.985,94

-224.325.882,56
-225.457.655,48
-166.182.114,03 941,91

252.236.985,94
307.134.985,94
307.134.985,94

-141.182.114,03 293,11
-196.080.114,03 276,56
-196.080.114,03 276,56

MIN-HGS-455\C:DOCUMENTOMOCS-01092996
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maio
1°
28.000.000,00
2°
22.407.409,18
3°
0,00
50.407.409,18
total mês
1°
59.619.279,62
junho
2°
0,00
3°
53.265.620,07
total mês
112.884.899,69
1°
julho
12.871.200,00
2°
0,00
3°
91.023.857,04
total mês
103.895.057,04
agosto
1°
130.000.000,00
2°
0,00
3°
0,00
total mês
130.000.000,00
setembro
1°
130.000.000,00
2°
0,00
0,00
3°
total mês
130.000.000,00
outubro
1°
130.000.000,00
2°
0,00
3°
0,00
total mês
130.000.000,00
Valor Cotas
Receb. STN
Mês
Fonte 199
Decênd.
novembro 1°
130.000.000,00
2°
0,00
3°
0,00
total mês
130.000.000,00
dezembro 1°
130.000.000,00
0,00
2°
30
0,00
total mês
130.000.000,00

168.487.144,66
190.894.553,84
190.894.553,84
250.513.833,46
250.513.833,46
303.779.453,53
316.650.653,53
316.650.653,53
407.674.510,57
537.674.510,57
537.674.510,57
537.674.510,57
667.674.510,57
667.674.510,57
667.674.510,57
797.674.510,57
797.674.510,57
797.674.510,57
A
Valor cotas
Acumulado
927.674.510,57
927.674.510,57
927.674.510,57
1.057.674.510,57
1.057.674.510,57
1.057.674.510,57

50.074.000,00
28.000.000,00
0,00
78.074.000,00
100.000.000,00
32.238.000,00
125.000.000,00
257.238.000,00
1.560.000,00
91.000.000,00
60.000.000,00
152.560.000,00
0,00
11.052.000,00
44.205.000,00
55.257.000,00
0,00
1.595.000,00
0,00
1.595.000,00
0,00
26.477.174,00
57.250.000,00
83.727.174,00
Valor
Sub-repasse
Fonte 199
0,00
1.590.000,00
110.584.000,00
112.174.000,00
0,00
0,00
259.976.000,00
259.976.000,00

do Plotl

,„.

357.208.985,94
385.208.985,94
385.208.985,94

-188.721.841,28 254,26
-216.721.841,28 228,63
-194.314.432,10 201,79

485.208.985,94
517.446.985,94
642.446.985,94

-234.695.152,48 254,18
-266.933.152,48 206,55
-391.933.152,48 256,45

644.006.985,94
735.006.985,94
795.006.985,94

-327.356.332,41
-418.356.332,41
-478.356.332,41

795.006.985,94
806.058.985,94
850.263.985,94

-257.332.475,37 195,01
-268.384.475,37 149,92
-312.589.475,37 158,14

850.263.985,94
851.858.985,94
851.858.985,94

-182.589.475,37 158,14
-184.184.475,37 127,59
-184.184.475,37 127,59

851.858.985,94
878.336.159,94
935.586.159,94

-54.184.475,37
127,59
-80.661.649,37
110,11
-137.911.649,37 117,29

B
Valor sub-rep.
Acumulado
935.586.159,94
937.176.159,94
1.047.760.159,94

C=
A-B

1.047.760.159,94
1.047.760.159,94
1.307.736.159,94

9.914.350,63
112,94
9.914.350,63
99,06
-250.061.649,37 123,64

212,00
232,12
251,07

D=
%B IA

117,29
-7.911.649,37
-9.501.649,37
101,02
-120.085.649,37 112,94

Fonte: SIAFI >balancete - Contas: 61.2.1.3.02.01 - Repasse do Exercício Corrente
6.1.2.1.4.01.00 - Sub-repasses no País - UG 257001 - Gestão 25901

2.4.6 Fonte 155

Comparação entre valores arrecadados (STN) e valores transferidos ao FNS (SPO/MS) -

2.4.6.1 Conforme comentado no item 2.4.4.1, a análise sobre o cumprimento dos prazos legais
para descentralização dos recursos arrecadados ao Fundo Nacional de Saúde não pode restringir-se ao
repasse desses recursos pela STN à SPO/MS. Por esta razão, na Tabela 13 seguinte encontra-se
demonstrativo entre os montantes arrecadados e classificados na Fonte 155 - CPMF, os valores
transferidos pela STN à SPO/MS e desta ao Fundo Nacional de Saúde. O percentual constante na coluna
E refere-se ao montante acumulado de sub-repasses recebidos pelo Fundo Nacional de Saúde até um
determinado decêndio em relação ao montante acumulado de arrecadação até o decêndio imediatamente
anterior:

MIN-HGS-455 C:DOCUMENTOMOCS-01092996
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Tabela 13
Arrecadação X Descentralização de Recursos
Conwarativo entre valores arrecadados e valores transferidos ao FNS - Fonte 155- CPMF - 1997
A
B
c
D
Mês
Janeiro

total mês
Fevereiro

total mês
Março

total mês
Abril

total mês
Maio

total mês
Junho

Mês
total mês
Julho

total mês
Agosto

total mês
Setembro

total mês
Outubro

total mês
Novembro

total mês
Dezembro

total mês
janeiro/98

Valor
Arrecadado
Dec. Fonte 155
1°
0,00
20
0,00
3°
0,00
0,00
1°
78.824.992,63
2°
217.777.026,43
3°
116.988.999,20
413.591.018,26
1°
107.117.321,72
2°
237.102.165,74
3°
108.618.827,34
452.838.314,80
1°
210.072.809,36
2°
117.729.091,09
206.867.087,88
3°
534.668.988,33
1°
89.629.636,94
2°
147.354.084,35
3°
238.477.118,74
475.460.840,03
86.390.480,00
1°
2°
257.891.309,94
3°
116.022.619,01
Valor
Arrecadado
Dec. Fonte 155
460.304.408,95
1°
249.736.407,03
114.359.020,86
2°
3°
241.123.886,09
605.219.313,98
1°
105.595.816,36
2°
248.986.594,75
3°
110.014.437,26
464.596.848,37
1°
226.229.618,32
2°
123.602.962,89
112.218.455,90
3°
462.051.037,11
1°
226.754.348,31
2°
122.425.505,25
3°
225.577.669,98
574.757.523,54
118.916.544,75
1°
2°
291.413.843,84
3°
112.923.649,05
523.254.037,64
1°
263.773.324,16
2°
141.009.851,93
3°
154.826.281,85
559.609.457,94

Arrecadação
Acumulada
0,00
0,00
0,00
78.824.992,63
296.602.019,06
413.591.018,26
520.708.339,98
757.810.505,72
866.429.333,06
1.076.502.142,42
1.194.231.233,51
1.401.098.321,39
1.490.727.958,33
1.638.082.042,68
1.876.559.161,42
1.962.949.641,42
2.220.840.951,36
2.336.863.570,37
A
Arrecadação
Acumulada
2.586.599.977,40
2.700.958.998,26
2.942.082.884,35
3.047.678.700,71
3.296.665.295,46
3.406.679.732,72
3.632.909.351,04
3.756.512.313,93
3.868.730.769,83
4.095.485.118,14
4.217.910.623,39
4.443.488.293,37
4.562.404.838,12
4.853.818.681,913
4.966.742.331,01
5.230.515.655,17
5.371.525.507,10
5.526.351.788,95
5.526.351.788,95

Valor Cotas
transf. da STN
p/ SPO/MS
5.770.000,00
0,00
107.850.816,64
113.620.816,64
67.000.000,00
0,00
109.244.232,36
176.244.232,36
148.736.970,06
82.106.320,92
237.102.165,74
467.945.456,72
160.000.000,00
150.534.000,00
125.886.727,79
436.420.727,79
237.000.000,00
59.496.724,82
147.354.084,35
443.850.809,17
400.000.000,00
82.380.720,38
100.378.188,30
Valor Cotas
transf. da STN
p/ SPO/MS
582.758.908,68
351.484.800,00
291.057,00
244.342.189,90
596.118.046,90
520.000.000,00
0,00
0,00
520.000.000,00
520.000.000,00
0,00
237.118.223,26
757.118.223,26
520.000.000,00
0,00
0,00
520.000.000,00
520.000.000,00
0,00
0,00
520.000.000,00
520.000.000,00
-877.204.068,55
709.869.178,20
352.665.109,65
590.000.000,00

Valor cotas
Acumulado
5.770.000,00
5.770.000,00
113.620.816,64
180.620.816,64
180.620.816,64
289.865.049,00
438.602.019,06
520.708.339,98
757.810.505,72
917.810.505,72
1.068.344.505,72
1.194.231.233,51
1.431.231.233,51
1.490.727.958,33
1.638.082.042,68
2.038.082.042,68
2.120.462.763,06
2.220.840.951,36
B

Valor sub-rep.
SPO/MS p/
FNS
0,00
50.000.000,00
63.620.816,64
113.620.816,64
67.000.000,00
0,00
109.244.232,36
176.244.232,36
142.000.000,00
82.106.320,92
110.647.071,72
334.753.392,64
410.192.064,06
147.434.000,00
62.051.414,95
619.677.479,01
150.000.000,00
37.000.000,00
147.354.084,35
334.354.084,35
350.000.000,00
80.000.000,00
164.915.094,79

Valor sub-rep.
SPO/MS p/
Valor cotas
Acumulado
FNS
594.915.094,79
2.572.325.751,36 300.000.000,00
2.572.616.808,36 0,00
2.816.958.998,26 166.374.919,64
466.374.919,64
3.336.958.998,26 520.000.000,00
3.336.958.998,26 60.000.000,00
3.336.958.998,26 7.910.035,83
587.910.035,83
3.856.958.998,26 520.000.000,00
3.856.958.998,26 0,00
4.094.077.221,52 475.790.357,32
995.790.357,32
4.614.077.221,52 301.036.808,94
4.614.077.221,52 0,00
4.614.077.221,52 0,00
301.036.808,94
5.134.077.221,52 -507.462.075,58
5.134.077.221,52 0,00
5.134.077.221,52 0,00
-507.462.075,58
5.654.077.221,52 150.000.000,00
4.776.873.152,97211.316.304,06
5.486.742.331,17- 0,00
361.316.304,06
6.076.742.331,17 550.000.000,00

Valor sub-rep.
Acumulado
0,00
50.000.000,00
113.620.816,64

E
yo

A(n-1)
- C(n)

C(n) /
A(n-1)

180.620.816,64
180.620.816,64
289.865.049,00

0,00
6.736.970,06

229,14
97,73

431.865.049,00
513.971.369,92
624.618.441,64

-18.274.030,74
6.736.970,06
133.192.064,08

104,42
98,71
82,42

1.034.810.505,70 -168.381.172,64
1.182.244.505,70 -105.742.363,28
1.244.295.920,65 -50.064.687,14

119,43
109,82
104,19

1.394.295.920,65 6.802.400,74
1.431.295.920,65 59.432.037,68
1.578.650.005,00 59.432.037,68

99,51
96,01
96,37

1.928.650.005,00 -52.090.843,58
2.008.650.005,00 -45.700.363,58
2.173.565.099,79 47.275.851,57
D

102,78
102,33
97,87
E
%
C(n) /
A(n-1)

c

Valor sub-rep.
Acumulado

A(n-1)
- C(n)

2.473.565.099,79 -136.701.529,42
2.473.565.099,79 113.034.877,61
2.639.940.019,43 61.018.978,83

105,85
95,63
97,74

3.159.940.019,43 -217.857.135,08
3.219.940.019,43 -172.261.318,72
3.227.850.055,26 68.815.240,20

107,40
105,65
97,91

3.747.850.055,26 -341.170.322,54
3.747.850.055,26 -114.940.704,22
4.223.640.412,58 -467.128.098,65

110,01
103,16
112,44

4.524.677.221,52 -655.946.451,69
4.524.677.221,52 -429.192.103,38
4.524.677.221,52 -306.766.598,13

116,96
110,48
107,27

4.017.215.145,94 426.273.147,43
4.017.215.145,94 545.189.692,18
4.017.215.145,94 836.603.536,02

90,41
88,05
82,76

4.167.215.145,94 799.527.185,07
4.378.531.450,00 851.984.205,17
4.378.531.450,00 992.994.057,10

83,90
83,71
81,51

4.928.531.450,00 597.820.338,95

89,18

Fonte: SIAFI - >conrazao - Conta 193290200 - Disponibilidades por fonte de recursos - UG 170500 - Gestão 00001
>balancete - Contas: 61.2.1.3.02.01 - Repasse do Exercício Corrente 6.1.2.1.4.01.00 - Sub-repasses no País - UG 257001 Gestão 25901
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Relação entre Arrecadação (STN) e Descentralização (FNS) CPMF - Fonte 155 - 1997
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2.4.6.2 A análise da Tabela 13 e do gráfico correspondente revela que, a partir do primeiro
decêndio de novembro/97, a relação percentual entre a arrecadação dos recursos da CPMF - Fonte 155
e a respectiva transferência ao FNS situa-se abaixo de 100%. Comparando-se com o gráfico semelhante,
constante no item 2.4.2.3, que evidencia os repasses da STN para a SPO/MS, verifica-se que, nesse
período a relação ali representada situa-se em valores mais próximos, ou mesmo excedentes a 100%.
Conclui-se, assim, que os recursos da CPMF - Fonte 155 estão permanecendo indevidamente na
SPO/MS. O gráfico seguinte espelha essa situação:
Comparativo das Descentralizações de Recursos - CPMF - Fonte 155 1997
250,00
200,00
-5

150,00
100, 00
50,00
0,00

Repasses/ Arrec. Dec. Anterior ~% Sub-repasses/ Arrec. Dec. Anterior

3- TRANSFERÊNCIAS AO FNS, FUNASA E GEME
3.1 A partir de verificações no SIAFI, constata-se que, do montante recebido pela SPO/MS a
título de CPMF, no exercício examinado (R$ 5.486.742.331,17), R$ 49 milhões foram repassados à
FUNASA e R$ 56,4 milhões à Central de Medicamentos - CEME, tendo sido remetido ao FNS o total de
R$ 4.378.531.450,00. Constata-se, assim, que a SPO permaneceu com um saldo contábil de R$
1.002.810.881,17, do qual a parcela de R$ 829.202.760,79 corresponde a recursos diferidos, ou seja,
recursos recebidos em 1997 que se destinariam a atender a despesas do exercício de 1998 (vide Tabela
A6, fls. 323 e documento SIAFI às fls. 327 / vol. I).
MIN-HOS-455 \C:DOCUMENTOS \DOCS-01092996
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3.2 -

Assim, os recursos da CPMF teriam tido os seguintes destinos, a partir da CGOF/MS:

Tabela 14
,Total
recebidwda
ST
,
,

'5.486.742,331 17

'100 $ 005(
, o-, ' .

(-) Transferido para FNS
(-) Transferido para FUNASA
(-) Transferido para CEME
(=) Saldo
Diferido (é parte do saldo)

4.378.531.450,00
49.000.000,00
56.400.000,00
1.002.810.881,17
829.202.760,79

79,80%
0,89%
1,03%
18,28%
15,11%

Fonte: SIAFI

Embora haja saldo de R$ 1.002.810.881,17 (devedor) na conta "19329.02.00
3.3 Disponibilidade por Fonte de Recursos", fonte 0155000000, o saldo total desta conta, considerando-se
todas as fontes, é de apenas R$ 1.548.116,18 (credor), evidenciando que os recursos foram transferidos
como se fossem das contas correntes 0151000000 e/ou 0153000000, pois as mesmas se encontram com
saldos invertidos — conforme fls. 327/ vol. I, sem que fossem efetuados os devidos acertos em 31.12.97.
4-

4.1-

APLICAÇÃO

FNS

No âmbito do Fundo Nacional de Saúde, de acordo com levantamentos realizados no
4.1.1
SIAFI, as dotações consignadas à unidade orçamentária 36901 - FNS foram utilizadas pela seguintes
unidades gestoras:

Tabela 15
Despesas Realizadas — FNS/CPMF- 1997
Valor

Unidade Gestora

•

Código

Nome

250005

Coord. Geral de Serviços Gerais — CGSG

62.876.625,12'

250040

Hospital Ana Néri

27.124,00

250041

Hospital Geral do Andara(

2.699.005,00

250042

Hospital Geral de Bonsucesso

3.991.869,56

250043

Hospital Geral de Jacarepaguá

902.453,20

250044

Hospital da Lagoa

2.995.822,85

250048

Hospital Piedade

799.957,62

250053

Hospital Raphael de Paula Souza

683.300,23

250057

Instituto Nacional de Traumo-Ortopedia

3.389.986,03

250058

Hospital de Ipanema

1.996.666,24

250059

Hospital de Cardiologia de Laranjeiras

999.319,03

250061

Hospital dos Servidores do Estado

1.987.949,19

250062

Hospital de Nova Iguaçu

2.499.940,00

257001

Fundo Nacional de Saúde

4.906.849.245,43
4.992.699.263,50

TOTAL
Obs.: I) despesa realizada à conta de dotação transferida da CEME, após sua extinção.
Fonte: SIAFI >CONOR
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4.1.2 Deve-se observar que o valor total das despesas realizadas no âmbito do MS
(administração direta) importou em R$ 5.079.482.737,41, considerando-se a CEME, a qual se constituía
em unidade orçamentária específica.
4.1.3 As dotações consignadas à UO 36901 são registradas na UG 257001 Fundo Nacional de
Saúde, à conta das quais são emitidos empenhos ou promovidas descentralizações de créditos
orçamentários, interna e/ou externa, o que permitirá que outras UG's realizem as despesas autorizadas
na Lei de Meios. Isso posto, pode-se considerar que as despesas realizadas no âmbito do Ministério da
Saúde/ Fundo Nacional de Saúde importaram em R$ 4.992.699.263,50, conforme demonstrado na Tabela
15.
4.1.4 A UG 257001 também descentralizou crédito orçamentário para a Universidade Federal
do Rio Grande do Norte - UFRN, no valor de R$ 3.456.000,00, com o que a entidade realizou despesas
de igual importância. Assim, saindo da órbita do MS, pode se afirmar que as dotações consignadas ao
Fundo Nacional de Saúde permitiram a realização de despesas no valor total de R$ 4.996.155.263,50.
4.1.5 Na Tabela 16 a seguir, estão relacionadas as despesas realizadas na fonte 155, por
Subprograma e respectivo Projeto/Atividade, as quais ocorreram dentro da Função "13 - Saúde" e
Saneamento e Programa "075 -Saúde", considerando-se a U0 36901 Fundo Nacional de Saúde:

Tabela 16
Subprogramas e Projetos/Atividades - CPMF

fonte 155

1997

Subprog./

Nome: dó Subprograma

Valor

Proj.-Ativ.

Nome do Projeto — Atividade

em R$

- 0427

Alimentação e nutrição':
80.445.863,74

4432

Assistência alimentar e Nutricional do SUS

0428

Assistência médica e sanitária

1619

Aquisição de unidades equipadas para atendimento móvel

0428. :

Assistência Médica e sanitária

2646

Assistência financeira a entidades do setor saúde

0428:

Astisténcia médica e sanitária.

3376

Infra-estrutura do SUS

0428

Assistência médica e"sánitária

4438

Manutenção e Operacionalização do SUS

0428

Assistência médica e.sanitária

4439

Normatização e coordenação do SUS

0428

Assistência médica e sanitária

4916

Manutenção e Operacionalização de unidades próprias de saúde do SUS

0429.

Controle das doenças transmissiveit.

3443

Erradicação do aedes aegypti do Brasil
•

•,

1.152.100,00
3.579.018,40
73.244.942,12 1
4.695.635.587,72
544.648,27
32.946.268,95 2
45.730.209,18

„

Subprogl.: N ome . o Subprograma...

Valor

Proj.-Ativ.

Nome do Projeto — Atividade

em R$

0431

Produtos profiláticos e -terapêutiCos.

4459

Aquisição e distribuição de medicamentos para controle de DST/AIDS

4.996.155.263,50

TOTAL
MIN-HGS-455 C:DOCUMENTOSMOCS-01092996
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1) R$ 27.124,00 foram aplicados pela UG 250.040 (vide itens 4.1.1 e 4.1.12) e R$ 3.456.000,00 foram
Obs.:
descentralizados para a UFRN, tendo sido as despesas realizadas no subprojeto "2336 Reforma e Equipamentos do Hospital
Universitário O. Lopes;
R$ 22.946.268,95 foram aplicados pela UG's 250.041 a 150.062 (vide itens 4.1.1 e 4.1.12);
valor aplicado pela CGSG, utilizando-se de dotação transferida da extinta CEME.
Fonte: SIAFI > CONSULTORC

Em relação aos subprogramas relacionados na Tabela 16, foram aplicados os seguintes
4.1.6valores com recursos da fonte 199, no âmbito da UO 36901 Fundo Nacional de Saúde:

Tabela 17
Subprograntas e Projetos/Atividades — CPMF
-.

.

fonte 199

1997

Subprog./

Nome dá Subprograrria

Valor

Proj.-Ativ.

Nome do Projeto — Atividade

em R$

0428

Assistência médica e ..sanitáriá

3376

Infra-estrutura do SUS

:0428

-

13.774.388,87

Assistência médica e sanitária
1.056.070.827,36

Manutenção e Operacionalização do SUS

4438
0428.

.

4916

.Assistência.médicá e sanitária
Manutenção e Operacionalização de unidades próprias de saúde do SUS

TOTAL
Fonte: SIAFI > CONSULTORC

6.097.053,95
1.075.942.270,18

4.1.7A CGEOF/MS mantém quadro demonstrativo onde estão evidenciados os recursos
recebidos pelo Ministério da Saúde e despesas realizadas, exclusive as não pagas, com recursos da fonte
155 e 199 (parte relativa à CPMF), abrangendo todas as unidades orçamentárias contempladas no
orçamento com recursos da CPMF, e cujo objetivo é informar o público em geral quanto à aplicação
desses recursos. A informação consolidada é colocada no site do MS e foi reproduzida a seguir:

Tabela 18
Despes
Pagamento
Pag. de Divida ao Fundo de Amparo ao Trabalhador
Total com Assistência Ambulatorial e Hospitalar

- Internações em Hospitais não Lucrativos
- Internações em Hospitais Lucrativos
- Internações em Hospitais não Lucrativos — Abono de 25 %
- Internações em Hospitais Lucrativos — Abono de 25%
- Atend. AmbuIat. em Unid. não Lucrativas
- Atend. Ambulat. em Unid. Lucrativas
- Atend. Ambulat. em Unid. não Lucrativas - 25 %
- Atend. Ambulat. em Unid. Lucrativas—Abono 25%
- Municípios em Gestão Semiplena — Abono de 25 %
- Municípios em Gestão Semiplena
- órteses e Próteses - Unid. não Lucrativas- Abono de 25 %
Programa de Combate ao Aedes aegypti
Aquisição de Medicamentos
Programa "Leite é Saúde"
Programas Diversos
Total

Fonte: Internet (http://www.saude.gov.br/cpmUcprrif97/saidas97.htm)
30
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Valor (R$ 1,00)
909.117.570,66
5.475.982.823,17

1.021.959.863,14
335.686.056,80
309.610.983,36
116.460.273,83
1.277.482.354,81
167.979.376,25
528.723.152,30
134.886.663,12
389.191.607,05
1.278.328.790,21
3.298.393,40
63.950.191,57
86.782.596,82
7.654.239,22
1.240.000,00
6.632.352.112,54
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Observa-se que a tabela 18 está desatualizada quanto a informar que houve pagamento de
4.1.8 empréstimo obtido junto ao Fundo de Amparo ao Trabalhador — FAT no valor de R$ 909.117.570,66,
uma vez que tais despesas foram atendidas com recursos da fonte 151, conforme acertos promovidos no
SIAFI em 01 e 03.10.97, motivados pela Portaria/SOF n°33, de 30.09.97.
De fato, as despesas relativas à Atividade Manutenção e Operacionalização do SUS que
4.1.9haviam sido realizadas originalmente na fonte 151, passaram a ser consideradas despesas executadas na
fonte 155, as quais deveriam ser evidenciadas no demonstrativo da Tabela 18. Foi o que se questionou
junto à Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira do Fundo Nacional de Saúde —
CGEOF/MS, tendo sido o demonstrativo anteriormente apresentado, no qual se basearam os dados
constantes da Internet, substituído pelo de fls.
4.1.10Além disso, o demonstrativo traz ainda as seguintes limitações, o que nos impossibilitou
de cruzar seus dados com aqueles constantes do SIAFI:
evidencia apenas os valores efetivamente pagos, não considerando a totalidade das
despesas efetivamente liquidadas;
embora busque demonstrar a totalidade das despesas atendidas por recursos oriundos
da CPMF (incluindo a CEME e a FUNASA) e parcela do FEF relativa ao mesmo
tributo, o demonstrativo não relaciona despesas realizadas pela CGSG com aquisição
de medicamentos, nem pelas unidades próprias (hospitais) do MS;
o volume de recursos recebidos não considera acertos de fonte promovido pela STN
no mês de dezembro, quando o valor de Cota Recebida pelo MS passou de R$
5.654.077.221,52 para 5.486.742.331,17;
segundo o demonstrativo, o valor total de despesas realizadas à conta de recursos da
CPMF corresponde a R$ 5.664.483.782,95, enquanto no SIAFI o montante de
despesas liquidadas (pagas e a pagar) é de R$ 5.175.962.357,93, o que se revela
contraditório vez que o demonstrativo evidencia tão somente as despesas pagas.
O fato descrito no item d evidencia que despesas fixadas no orçamento aprovado para
4.1.11 serem atendidas com recursos de outras fontes, foram realizadas com recursos da fonte 155, sem que
houvesse os acertos orçamentários subseqüentes, para fins de regularização da fonte de recursos.
Uma vez que a CGEOF/MS não informou a natureza dos gastos realizados pela unidades
4.1.12 próprias, procedeu-se ao levantamento junto ao SIAFI para sanar tal omissão. Ressalte-se que os
respectivos programas de trabalho já foram identificados na Tabela 16.

Tabela 19
Natureza dos astos das unidades próprias do MS
MATERIAL DE CONSUMO
3 4 90 30 04

3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4

90
90
90
90
90
90
90
90

30
30
30
30
30
30
30
30

09
16
22
23
25
29
35
36

Gás Engarrafado
Material Farmacológico
Material de Expediente
Mat. Limpeza e Prod. de Higienização
Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Material p/ Manut. de Bens Moveis
Materiil-P/ Audio, Vídeo e Foto
Material Laboratorial
Material Hospitalar
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9.613.884,87

41,85%

290.505,42
353.030,14
10.167,00
30.393,75
37.126,00
29.866,00
35.805,00
898.848,62
7.465.383,43

1,26%
1,54%
0,04%
0,13%
0,16%
0,13%
0,16%
3,91%
32,50%
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Restos a Pagar
3 4 90 30 98
SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
3 4 90 36 15
Locação de Imóveis
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Apoio Admin., Técnico e Operacional
3 4 90 37 01
3 4 90 37 02
Limpeza e Conservação
3 4 90 37 03
Vigilância Ostensiva
3 4 90 37 04
Manut. e Conserv. de Bens Imóveis
3 4 90 37 05
Servicos de Copa e Cozinha
3 4 90 37 06
Manut. e Conserv. de Bens Moveis
3 4 90 37 98
Restos a Pagar
Outras Locações de Mão de Obra
3 4 90 37 99
SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3 4 90 39 12
Locação de Equipamentos
3 4 90 39 13
Locação de Máquinas
3 4 90 39 16
Manut. e Conserv. de Bens Imóveis
3 4 90 39 17
Manut. e Conserv. de Equipamentos
3 4 90 39 18
Manutenção e Conserv. De Veículos
3 4 90 39 19
Manutenção e Conserv. de Veículos
3 4 90 39 20
Manut. e Cons. de B. Móveis de Outras Naturezas
3 4 90 39 43
Serviços de Energia Elétrica
3 4 90 39 44
Serviços de Água e Esgoto
3 4 90 39 45
Serviços de Gás
3 4 90 39 46
Serviços Domésticos
3 4 90 39 47
Serviços de Comunicação em Geral
3 4 90 39 58
Serviços de Telecomunicações
3 4 90 39 65
Serviços de Apoio ao Ensino
3 4 90 39 78
Limpeza e Conservação
3 4 90 39 83
Serv. de Cópias e Reprod. de Documentos
3 4 90 39 98
Restos a Pagar
3 4 90 39 99
Outros Serv. de Terceiros - P. Jurídica
OBRAS E INSTALACOES
3 4 90 51 91
Obras em Andamento
TOTAL DAS DESPESAS

462.759,51
13.041,27
13.041,27
10.991.013,49
447.063,15
3.275.233,68
1.749.222,86
2.718.578,33
2.715.969,65
32.943,50
43.970,60
8.031,72
2.328.329,32
3.523,10
18.977,12
199.855,07
623.859,33
408.787,81
28.546,60
31.095,90
60.000,00
48.122,22
8.516,74
632.265,00
832,5
9.828,72
2.280,00
82.606,22
57.815,24
86.640,93
24.776,82
27.124,00
27.124,00
22.973.392,95

2,01%
0,06%
0,06%
47,84%
1,95%
14,26%
7,61%
11,83%
11,82%
0,14%
0,19%
0,03%
10,13%
0,02%
0,08%
0,87%
2,72%
1,78%
0,12%
0,14%
0,26%
0,21%
0,04%
2,75%
0,00%
0,04%
0,01%
0,36%
0,25%
0,38%
0,11%
0,12%
0,12%
100,00%

Fonte: SIAFI (>BALANCETE)

4.2 -

FUNASA

Para avaliar a execução das despesas da FUNASA, a equipe solicitou, por meio da
4.2.1 Requisição de Informações e Documentos n.° 04, de 16.04.98 (fls. 243, Vol. I), informações quanto a
montante de recursos recebidos e utilizados, a título de CPMF, no exercício, restos a pagar com CPMF
inscritos, critérios para o repasse de recursos nos diversos programas de trabalho que compõem a
execução da CPMF, comparados com os repasses efetuados às mesmas rubricas com recursos de outras
fontes e a avaliação do órgão acerca do impacto da CPMF no orçamento e ações de saúde a seu cargo.
4.2.2 Em resposta, a Fundação encaminhou o Oficio n.° 0958/GABPR/FNS, de 23.04.98 (fls.
244, Vol. I), tendo em anexo planilhas com a execução orçamentária e financeira do órgão, à conta da
fonte 155 «is. 245/248, Vol. I), cujos dados apresentam-se na tabela 20:

•

Tabela 20
Recursos Recebidos x Despesas Realizadas - FUNASA - CPMF /1997
MIN-HGS-455NC:DOCUMENTOS \DOCS-01092996
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t*(000W'r"
.t
'kg, ga. 1 ,,114, -2 lraef Mgr .104.04h0A:( 1,x4
,-''"

.

37.465.195. ,09
3.043.563,50
34.421.631,59
70,25%
40,27%
16.900,64
0,02%
16.900,64
0,00
0,00%
0,52%
79.688,90
479.688,90
400.000,00
0,82%
-20.433,38
23.566,62
0,03%
0,09%
44.000,00
221.966,04
0,24%
38.280,30
0,37%
183.685,74
4,88%
894.633,97
4.542.097,97
.
3.647.464,00
7,44%
539.887,27
1,83%
2,37%
1.700.087,27
1.160.200,00
-2.000,00
1,45%
2,76%
1.350.000,00
1.352.000,00
393.435,32
0,85%
400.000,00
0,82%
793.435,32
1.443.365,59
2,67%
1.040.000,00
2,12%
2.483.365,59
245.360,15
0,49%
206.000,00
0,42%
451.360,15
-93.916,88
0,12%
116.083,12
210.000,00
0,43%
263.986,13
0,40%
0,22%
371.986,13
108.000,00
778.865,35
1,92%
2,06%
1.788.865,35
1.010.000,00
697.698,22
2,90%
4,08%
2.697.698,22
2.000.000,00
55.403,17
0,54%
450.000,00
0,92%
505.403,17
361.508,73
0,43%
401.508,73
40.000,00
0,08%
-486.877,61
0,20%
1,37%
183.122,39
670.000,00
105.926,40
0,74%
1,19%
688.112,62
582.186,22
31.737.760,88
34,12%
0,00%
31.737.760,88
0,00
3,84%
2.848.240,25
3.576.522,70
728.282,45
1,49%
166.607,32
0,18%
167.207,32
600,00
0,00%
360.105,77
360.105,77
0,39%
0,00%
0,00
-31.708,00 0,05%
0,15%
43.742,00
75.450,00
105.488,56
0,11%
0,00%
105.488,56
0,00
28.214,20
61.714,20
0,07%
33.500,00
0,07%
215.818,76
0,24%
0,01% - 222.818,76
7.000,00 .
432.817,01
467.817,01
0,50%
0,07%
35.000,00
-90.000,00
0,00%
0,18%
0,00
90.000,00
-45.000,00
0,00%
0,09%
0,00
45.000,00
0,00%
-25.000,00
25.000,00
0,05%
0,00
0,00%
-25.000,00
0,05%
0,00
25.000,00
-10.000,00
0,00%
0,00
10.000,00
0,02%
49O ÓOOOOOb
4
4O2362O521
.„._.,._, - ;.......
IEC: Instituto Evandro Chagas; EEM: Escola de Enfermagem de Manaus; HF: Hospital Fêtnina; SUS: DATASUS-RJ; CNP:
Centro Nacional de Primatas
Fonte: FUNASA Of. 958/FNS - fls. 244, Vol. I.
Pres - 255000
AC -255001
AL - 255002
AP - 255003
AM - 255004
BA -255005
CE - 255006
DF - 255007
ES - 255008
GO - 255009
MA - 255010
MT - 255011
MS -255012
MG -255013
PA -255014
PB - 255015
PR 255016
PE - 255017
PI -255018
RJ - 255019
RN - 255020
RS - 255021
RO -255022
RR -255023
SC - 255024
SP - 255025
SE -255026
TO - 255027
IEC -255028
EEM - 255029
HF - 255030
SUS - 255031
CNP -255032
-

Atousalow.

goo- ' .70 -

MPI....3.R.32re. PM-WM*1,

-

Na tabela 21 a seguir estão demonstrados os programas de trabalho em que as despesas
4.2.3 da FUNASA, no valor total de R$ 93.023.620,52, foram realizadas:

Tabela 21
FUNASA - Des esas por programa de trabalho - CPMF / 1997
, g, , ,
..,,,,..•,'L:::n,....,0;:.,, , ,w,.. válise. ' Fis , ;::',;:;:e. „, R
b{:F. I
,,,::

-.,...-,

.,

1307504293443
130760,4471111
1307604481112
1307604491114
,-

'n 'Wi,..4<;,:wr

;' ,,0- ,'

..5,.•

Controle das doenças
Abastecimento de Água
Saneamento Geral
Sistemas de Esgotos
'' •%., ,;.;. i. ';VjT:.:'s:-''
„‘,',',:;:),:a.,,à.:i

Fonte: SIAFI (>CONSULTORC)
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76.366.003,11
8.326.569,32
3.475.157,34
4.858.890,75

Açmg,;:-

43.',.026.

,
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A análise das tabelas 20 e 21 permite vislumbrar alguns dados interessantes. Por exemplo,
4.2.4 70% da CPMF da FUNASA foram recebidos pela Presidência do órgão e 40% da execução
orçamentária àquele título foi por ela executada. Outros 34% do orçamento realizado foram executados
somente no Estado do Rio de Janeiro, onde é notório o risco de uma epidemia de dengue. Isto significa
que a Presidência da FUNASA foi responsável pela aplicação dos recursos da CPMF para o combate à
dengue (veja a planilha detalhada às fls. 245/246, Vol. I), embora não o. tenha feito por meio de sua
unidade naquele Estado. O exame da planilha revela ainda que essas liberações ocorreram no período
de junho a dezembro de 1997.
Por outro lado, um valor significativo da CPMF (82,09%) foi empregado no combate a
4.2.5 agravos à saúde e apenas 18% em serviços e ações preventivos, retratando, ao menos em parte, a forma
FUNASA - Execução da CPMF por UG - 1997

40.000

Si

'

0'0 , •

t, ,...kui

.

i

4,
'k ,XX

25.000

si'''

.r. ,,,

; ,

ex--;

20.000
15.000

,

. • F'.
,

,. J

• ?.

-•

1

'4- :

',

,

•

'-'4•''.

•
..„,

.1.

, ,çs '4 'it'...' •

,

• p

'

.

,

,•,

- ti'

,
,,,,

-w ,:.
•

7 • & ., ,

•

.4.

, ,..„.. •

''••

5

'
,

. 4%,

,

,

s'

-2,
z.;'

05'•

"' 51.5

,,,

E

M

M

E

S

A

S

e

UG

••■•••• RECURSOS RECEBIDOS

R

,

s
,,l."
..,..n..1

- -

R
O

á'

-

.
– '.

4"
,

D
,,,,Vr' •
,„0.1,2

Y",

,

R
A

,

1

,

C

44

r

' .;,'
g.5„5-p•e:7-

'..

•

'4 'I' ij.

, .•

-4. '1
y

- —
A

,

'.

.,:ogf,.' ** '

s

■:, ''
7.7,

.

1\

hl

... ':
. ‘.

„r; ',"
.

14.4

'?. '

. :*.

,0 , , !, PI
,

.

?'

.'

.4

•

.,̀5

. ,5
5

'é
r'' 4

p

''iN.,.:;:. ,.,

,,-P

*-.P
.1.NO
4Arha•

...

o

9,

,5

.

Nn,' •

.

..
40,
,

`■

'''''

7.,k

'40:.

,,

....A2,...

-(0. •

sg "‘L.,,r:
-,,:, -- - ,:nrmg

- .../-4.10

.

'

4(

,,,
. •,

.,

bl' •

, "W•• yy

,„

O
A

h RO'

„

w•

•

.

'iT

t,
./. ?‘
, t44-

0.

.,..
• . It

- '2...tf,..

5.000

‘ ' 17.

, ,r' ., l,,, (.,

À0 ,-•

:01.

à:
,

,

,,

'

5,

,'W' "

t

,
,k.,, .
x„ z,,,...i.- .. .

t•

10.000

A' „,
dt.42,:i„1,

-....

'

>
. ,

Z

.

. .,-

- •;( ‘ •
5 " k •tkOt&
t iS.'

30.000

•

4

,

-,-

''

..." :

ZIP?, 1.

35.000

,,,

.

.Á. :*t4 e

H
C

E

E
C

DESPESA EFETUADA

como se dá a aplicação dos recursos da saúde.
O gráfico acima fornece uma idéia aproximada da distribuição geográfica da execução
4.2.6 orçamentária da fonte 155, não se discriminando a aplicação feita diretamente pela Presidência do
órgão.
4.2.7 De maneira geral, pode-se concluir que a FUNASA, de uma dotação inicial de CPMF de
R$ 173.428.292,00 (fls. 12/13 do TC-007.060/97-1) e tendo apresentado saldo invertido na fonte 155,
com uma execução de R$ 93.026.620,52 contra recebimentos de R$ 49.000.000,00, na realidade pagou
com recursos de outras fontes despesas cujo financiamento estava previsto para ser CPMF.
Finalmente, sobre a questão do impacto da CPMF nas ações e serviços de saúde a seu
4.2.8 cargo, a FUNASA afirmou ser pouco representativa, uma vez que o montante recebido (R$ 49 milhões)
significou menos de 3% do recebido em todas as fontes.
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4.3 -

CEME

Em virtude da desativação da CEME, em decorrência da Lei n°9.618/98, as informações
4.3.1 quanto à aplicação de recursos por aquela unidade permaneceram as mesmas em relação aos dados
obtidos em auditoria anterior, realizada pela 4a SECEX, a saber:

Tabela 22
Despesa realizada pela CEME
Empresa
Bristol
Furp
Glaxo
Glaxo
Glaxo
lquego
Lafepe
Lafepe
Lafepe
Merck
Roche
Roche
Total

Medicamento
Didanosina
Zidovudina
Lamivudina
Lamivudina
Lamivudina
Zidovudina
Ganciclovir
Zidovudina
Estavudina
Indinavir
Saquinavir
Zalcitabina

Valor
17.339.805,00
2.708.985,01
2.185.444,80
32.001.833,60
1.641.273,60
2.656.353,44
4.936.402,76
5.536.205,28
4.452.807,78
3.954.877,25
3.879.580,08
5.489.905,31
86.783.473,91

5EVOLUÇÃO DA DESPESA POR FONTE DO MS E COMPARAÇÃO COM
O ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Tendo por _finalidade avaliar a evolução dos recursos aportados ao MS, ao longo dos três
5.1 últimos exercícios (95/97), foi solicitado ao MS informar quais seriam aqueles valores, discriminados
por fonte. Em resposta, a Subsecretaria de Planejamento e Orçamento, encaminhou as planilhas de fls.
226/233, Vol. I, as quais encontram-se consolidadas por fonte e resumidas no quadro seguinte:

Tabela 23
Comparativo Consolidado da Execução Final, por Fontes, 1995-1997.
FONTE - ESPECIFICAÇÃO

1995

1996

1997

100 —Recursos Ordinários

483.862.012

28.160.103

192.936.072

112 — Recursos Destinados à. Manutenção e Desenvolvimento do 771.358
Ensino

O

O

115 — Contribuição p/os Programas Especiais (PIN e PROTERRA)

O

192.000

O

122— Renda Liquida de Concursos e Prognósticos

58.673.611

63.370.429

152.268.128

139— Alienação de Bens Apreendidos — FUNDAF/LBA — PRONAVE

O

22.500

O

144- Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional

399.671.294

484.879.571

747.002.340

146— Operações de Crédito Internas - Em Moeda

1.183.845.360

1.199.999.329

O

148 — Operações de Crédito Externas - Em Moeda

160.683.958

124.698.420

94.416.665

150 — Recursos Diretamente Arrecadados

344.944.481

327.616.681

409.017.687

151 — Contribuição Social sobre o Lucros das Pessoas Jurídicas

3.014.247.167

2.973.151.398

3.591.379.239

153— Contribuição para Financiamento da Seguridade Social

7.248.487.137

6.073.844.387

4.751.200.874

FONTE - ESPECIFICAÇÃO

1995

1996

1997

155 — Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira

O

O

5.176.111.751
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156- Contribuição para Financ. da Seguridade Social do Servidor

220.264.155

472.386.984

O

195 - Doações de Entidades Internacionais

o

o

500.000

199- Recursos do Fundo de Estabilização Fiscal

1.751.431.735

2.577.889.299

3.647.610.943

250- Recursos Diretamente Arrecadados

24.992.314

34.163.614

42.030.154

292 - Saldo de Exercícios Anteriores - Recursos Diversos

o
o

16.317.002

O

99.892

O

14.891.874.582

14.376.791.609 _18.804.473.853

296 - Doações de Pessoas ou Instituições Privadas Nacionais

TOTAL
Fonte: MS

5.2 A partir dos dados da tabela anterior, pode-se elaborar o gráfico seguinte, onde se
vislumbra, com clareza no exercício de 1997, a redução sofrida pelo orçamento do MS na fonte 153 e
incremento na fonte 199.
•
8.CCO
7.0
6.000

g

5.0
3.CCO
2.030
1.000 O
1C0 112 115 122 139 144 146 148 193 151 153 155 1% 1% 199 250 22

2E6

Falte

5.3 - Tal fato se explica pela transferência de despesas que antes eram financiadas principalmente
pela fonte 153 e que, com o advento da fonte 155, passaram a ser financiadas por esta fonte,
caracterizando a substituição de fontes no financiamento da saúde pública. Por outro lado, o incremento
significativo. da fonte 199 é resultante das transferências feitas por conta de 20% da arrecadação de
CPMF, de acordo com a Emenda Constitucional n.° 17, de 22 de novembro de 1997.
5.4 Entretanto, pode-se afirmar que esses 20% retirados da arrecadação da CPMF realmente
estão indo para a saúde pois, conforme observado no item 2.3.2.1, foram arrecadados R$
6.907.939.735,00 por conta da fonte 155; R$ 1.381.587.947,00 foram convertidos em FEF e R$
5.526.351.788,00 são CPMF líquida; entretanto, a STN repassou como FEF o montante de R$
3.250.625.821,54 (vide Tabela 9, coluna "Transferência Acumulada').
5.5 A seguir, é apresentada outra tabela, onde se procura ressaltar, no período de 1994 a
1997, em quais ações e serviços foram empregados os recursos destinados ao MS.
Tabela 24
Execução Or amentária, MS - 1994 -1997
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Programa do Leite
Prog. Combate Carências Nutricionais
Administração Central Regional
Hospitais Próprios
Inca — Instituto Nacional do Câncer
G.H.C. — Grupo Hospitalar Conceição
Pioneira Social — Sarah
Campanhas Comunitárias
Programa do Sangue e Hemoderivados
Erradicação do Aedes aegypti
Prevenção Câncer Cérvico-Uterino
Aquisição Distribuição Medicamentos
Aquisição Medicamentos para DST/AIDS
Outros Programas
AIOS/NE I e II
KFW CE, PI
AH / SIA-SUS — lntemações / Ambulatório
Incentivo ao PACS/PSF
Incentivo à Melhoria Ações Básicas do SUS
Vigilância Sanitária
Partic. em Organismos Internacionais
Reaparelhamento de Unidades do SUS/MS
Reapar. de Unidades do SUS/MS REFORSUS
Auxílios ao Servidor
Assistência Médica a Servidores
se RO
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50.852.905
O
25.651.888
168.853.087
36.172.704
111.377.218
101.338.607
13.824.330
5.244.584
O
O

128.017.254
O
36.528.818
248.062.158
41.642.814
152.420.738
115.248.000
12.689.025
11.174.051
O
O

29.199.998
O
48.166.346
258.870.355
49.021.109
181.437.397
162.578.000
30.315.842
O
O
O

50.594.364
277.215.168
59.627.161
209.856.041
162.786.050
43.994.652
680.000
121.187.351
28.542.265.

o
o

o
o

o
o

o
o

117.773.570
117.180.912
5.158.413.956

15.539.205
147.445.571
7.324.525.904
O
O
2.960.842
14.628.000
115.297.072
O.
107.772.416
O

12.710.740
127.034.039
7.960.906.747
O
O
4.683.623
12.909.344
60.477.983
O
102.117.772
O

56.857.987
91.488.175
9.755.053.999

o
O
7.650.371
3.734.254
177.991.713

o
96.303.910
O
'''-%

4.'

Manutenção de Unidades Próprias
Administração Central Regional
Infra-Estrutura de Unidades
Vacinas e Vacinação
. PCMAM / PCDEN / VIGISUS
- Erradicação do Aedes aegypti
Controle de Endemias
Saneamento Básico
Auxílios.ao Servidor
Assistência Médica a Servidores
Outros Programas

o
72.375.067
53.099.854
49.281.328
O
.51.209.602
26.654.968
460.921
13.828.809
26.021.389
23.476.987
3.838.411
O

87.819.817
79.694.174
1.625.829
o
163.049.463
118.499.396
20.719.130
O
127.323.817 .
o
o
156.478.157
89.146.472
145.714.095
159.809.526
64.741.486
58.273.282
78.899.559
67.999.851
60.909.282
34.719.800
o
o
45.824.027
81.913.267
95.415.689
á.~ 4:00:1Mti.98/. j23 ... 30 82Ofit2
W"
47.779.556
44.655.529
40.354.342
7.651.639
7.984.803
1.128.556
15.925.705
23.158.176
5.638.259
14.216.947
16.194.130
25.464.140
27.669.589
29.209.982
36.293.342
5.408.793
5.245.658
4.752.458
3.201.408
O
O
80.744.444
152.499.281

y21j175j.4ff,',N f43. • :MOMOS 43'306,10..90M5f, ..5.02:1,04.'004551
1.376.201
2.189.945
203.538.277
O
3.760.345
310.342
O

it.4.~.MMUNNWCP,~9,4,
;;CONSON W..60:.37 .

2.084.747
1.512.240
423.148.616
1.380.275
7.735.202
289.733
O

2.460.604
1.879.949
217.119.716
13.638.766
7.908.308
298.755
O

,M W5:02:10,4MgákT06.0:009~

2.027.197
Manutenção Administrativa
877.477
809.555
2.411.974
Prog. Combate Carências Nutricionais
657.105
1.654.202
3.227.311
Outros Programas
1.852.154
235.617
194.487
176.248
Auxílios ao Servidor
o
o
o
Assistência Médica a Servidores
O
..14 SOMOU f4316-6;
7 25.0Ë ' eek, PRW:;, - , .2eRS:WW ;$44050:JZ ,
kt.0..
. ~1:V
Obs: 1) a coluna Valor Executado em 1994 foi atualizada no 1° semestre pela URV média mensal.
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90.361.618
94.726.541
O
83.145.317
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O
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Manutenção Administrativa
Manutenção Unidades Operacionais
Reaparelhamento de Unidades
Produção de Vacinas
Outros Programas
Auxílios ao Servidor
Assistência Médica a Servidores
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Manutenção Administrativa
Manutenção Unidades Operacionais
Aquisição Distribuição Medicamentos
Aquisição Medicamentos para DST/AIDS.
Outros Programas
Auxílios ao Servidor
Assistência Médica a Servidores
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2) para efeito de demonstração incluiu-se no item Amortização da Divida (em 1997) o montante de r$ 226.063495,
amortizados pelo Tesouro Nacional.
Fonte: SPO/MS

Por outro lado, é necessário efetuar mais uma comparação, agora acerca da participação
5.6 percentual das despesas do MS no orçamento da Seguridade Social. Para esse fim realizou-se
levantamento junto ao SIAFI e, comparando com os dados obtidos da ST1V, obteve-se a tabela constante
das fls. 326, Vol. 1.
5.7Da referida tabela, foram selecionadas as fontes de maior relevância para o
financiamento da Seguridade Social para fins de elaboração do gráfico a seguir:

Participação do MS na Execução do Orçamento da
Seguridade -1995/1997
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AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA CPMF NAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

6.1 Neste tópico, a intenção a priori era de se realizar uma comparação do impacto causado
pela instituição de um imposto vinculado à saúde nas ações e serviços de saúde. Neste sentido, torna-se
conveniente tornar a examinar a Tabela de execução orçamentária do MS 94-97. Naquela tabela estão
retratados os principais programas executados pelo MS, discriminados por órgão.
6.2 Primeiramente, cabe observar que o orçamento executado do MS teve um aumento, de
1996 para 1997 da ordem de 31%. A previsão orçamentária da CPMF era de cerca de um terço do
montante executado em 96. Conclui-se portanto que, não fosse a instituição da CPMF, o orçamento do
MS ter-se-ia reduzido em 1997.
6.3 -

Feitas essas considerações, pode-se agora iniciar o exame do impacto da CPMF.

6.3.1 Como item global no contexto do MS, nota-se o considerável incremento no item
Amortização da Dívida, da ordem de 258,17%.
6.3.2 No âmbito do Fundo Nacional de Saúde, há aumento na execução do Programa do Leite
(236,16%), na execução do combate ao Aedes egypti e Prevenção do Câncer Cérvico-Uterino (para os
quais não constou despesa em 1996), nos pagamentos do Sistema SIA/S1H/SUS (22,54%) e no sistema de
MIN-HGS-455\C:DOCUMENTOSMOCS-01092996
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Vigilância Sanitária (342,53%) .
6.3.3 Especificamente quanto aos pagamentos do Sistema SIA-H/SUS, o aumento deve-se à
retomada de pagamentos de faturas que se encontravam em atraso, enquanto o combate ao dengue e ao
câncer uterino não dispunham de execução orçamentária anterior.
A FUNASA apresenta um incremento global de execução da ordem de 49%, em que pese a
6.3.4 afirmativa do órgão de que o impacto da CPMF não é relevante. O item Vacinas e Vacinação teve um
aumento de 37%; o combate ao dengue teve execução de mais de R$ 127 milhões; o Controle de
Endemias gozou de 75% de aumento e o item Saneamento Básico aumentou em mais de 174%.

*

6.3.5 A Fundação Instituto Oswaldo Cruz contou com um aumento no item Reaparelhamento de
Unidades de 182% e a execução com Produção de Vacinas, que vinha em uma descendente desde 1994
voltou a crescer.
6.16 Finalmente, a CEME, embora tenha tido suas atividades encerradas, apresentou, nos itens
Aquisição e Distribuição de Medicamentos e Aquisição de Medicamentos para DST/AIDS, um
incremento de, respectivamente, 93,45% e 909,73%.
6.3.7A partir dos programas de trabalho que utilizaram CPMF, elaboramos a tabela 25 (vide
fls. 325, Vol. I) na qual identificamos as diversas fontes, e correspondentes volumes de recursos, que
lhes deram cobertura. Verifica-se que tais programas foram financiados da seguinte forma:

Tabela 25
Projetos/Atividades financiados com recursos da CPMF
e de outras fontes
Fonte

Valores (R$)

ok

151

2.211.992.195,89

18,95%

153

2.568.817.823,23

22,01%

155

5.175.962.357,93

44,34%

199

1.082.325.162,16

9,27%

Outras

634.660.439,32

5,44%

Total
Fonte: SIAFI

11.673.757.978,53

100,00%

Quando são citados dados de aumento de execução orçamentária, há uma tendência
6.4 quase que natural ao raciocínio de que a situação tende a melhorar. Entretanto, há outros fatores que
devem ser levados em consideração.
6.4.1 O primeiro fator é a conclusão óbvia de que um aumento de eficiência, pela utilização de
mais recursos, não implica necessariamente em aumento de eficácia ou efetividade.
6.4.2 Outro ponto a considerar é que embora sejam colocados mais recursos na área de saúde,
não se pode esperar que os indicadores de morbi-mortalidade e outros agravos se alterem num curto
espaço de tempo, embora haja ações que uma vez adotadas têm uma resposta muito rápida, como por
exemplo em situações de desnutrição infantil.
•

6.4.3 Outros fatores há, ainda, que apenas refletem decisões tomadas em decorrência de outras
políticas públicas de atenção à saúde. Como exemplo, cita-se o fato de que só recentemente tornou-se
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obrigatório o fornecimento de um coquetel de medicamentos contra a AIDS por instituições públicas de
saúde, daí se originando o aumento de mais de 900% na execução orçamentária para aquisição desse
tipo de medicamento.
TC 009.218/97-1 — RELATÓRIO ELABORADO PELA 5' SECEX

•

Neste processo constam relatórios produzidos pela 5' SECEX em decorrência das
inspeções e diligências procedidas com vistas ao acompanhamento da arrecadação da CPMF, objetivando
elucidar alguns questionamentos surgidos no decorrer dos trabalhos, bem como pareceres emitidos pelo
Ministério Público.
Foram encaminhadas várias diligências à Secretaria de Orçamento Federal — SOF, à
Secretaria do Tesouro Nacional — STN e à Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças — COF/MS, sob
minha supervisão, nas quais, além daquele ponto já referenciado no processo retro ( destinação das
multas e juros até 1% incidentes sobre a CPMF, foram questionados principalmente os seguintes:
alocação de recursos da fonte 155 — CPMF às unidades orçamentárias 36103 — Central
de Medicamentos (CEME) e 36211 — Fundação Nacional de Saúde — FUNASA, contrariando o disposto
no § 3 0 , art.74, do ADCT, incluído pela Emenda Constitucional n° 12/96, que vincula os recursos da
CPMF integralmente ao Fundo Nacional de Saúde — FNS;
liberações de recursos pela STN à Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças do
Ministério da Saúde — COF/MS, na fonte 155 — CPMF, em valores menores que os arrecadados,
descumprindo o disposto no art. 18 da Lei n° 9.311/96, bem como liberações sem a correspondente
arrecadação ou em montante superior a esta, devendo ser informado, neste caso, quais as implicações
para a descentralização de recursos em outras fontes orçamentárias;
repasse de recursos pela COF/MS ao Fundo Nacional de Saúde — FNS na fonte 155CPMF,em valores menores que os liberados até o respectivo decêndio pela STN, contrariando o art.18 da
Lei n°9.311/96, bem como em valores superiores aos arrecadados e/ou liberados, por aquela Secretaria,
devendo ser informado, nesta última hipótese, as implicações para a realização de despesas amparadas
por outras fontes orçamentárias; e
diminuição das despesas realizadas pelo Ministério da Saúde em 1997, tendo por
referencial o exercício de 1996, nas seguintes fontes orçamentárias:
FONTE
146— Oper. Créd. Internas
153 — COFINS
156— Contr. Plano Seg. Servidor
1199 — Recursos do FEF
Com respeito às

1996
1.199.999.328
6.068.075.183
472.386.984
15.481.831

1997
4.738.625.415
-

DIMINUIÇÃO
1.199.999.328
1.329.449.768
472.386.984
15.481.831

questões tratadas nos itens "h" e "c", a Unidade Técnica, após análise das

justificativas apresentadas, propõe que sejam efetivadas determinações corretivas aos órgãos
competentes.
Quanto às demais, transcreverei o parecer da Unidade Técnica a respeito.

Questão "a" — à Secretaria de Orçamento Federal para que se pronuncie a respeito da
alocação, na proposta orçamentária do Poder Executivo de 1997, de recursos da Fonte 155 — CPMF
— às unidades orçamentárias 36103 — Central de Medicamentos (CEME) e 36.211 — Fundação
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Nacional de Saúde, em desacordo como § 3°,do art. 74 do ADCT, incluído pela Emenda
Constitucional n° 12/96, de 15.08.1996;

Resposta (Resumo) Parecer n°050/97/GP-SEG/DESOC/SOF/MPO, de 09 de outubro de
1997, encaminhado por meio do Oficio n° 068/SOF/MPO, de 10 de outubro de 1997 (lis 76/79)

3.2.1

-

ff

Inicialmente, deve ser destacado como fato relevante que a classificação institucional do
Ministério da Saúde teve, durante muito tempo, a seguinte composição:
Órgão:
Unidades:

36000 - Ministério da Saúde - Fundo Nacional de Saúde
36101 - Ministério da Saúde - Fundo Nacional de Saúde,
36103 - Central de Medicamentos - CEME,
36201 - Fundação Oswaldo Cruz - F1OCRUZ
36203 - Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição - INAN
36211 - Fundação Nacional de Saúde - FUNASA,
36901 - Fundo Nacional de Saúde - FNS

Portanto, o Ministério da Saúde, com todas as unidades sob a sua supervisão, constituía o
próprio Fundo Nacional de Saúde - FNS. Nesse sentido, foi alocada, no corrente exercício, a fonte 155 CPMF na CEME e na FUNASA.
Entretanto, recentemente, após análise pormenorizada da questão, verificou-se que as
unidades com personalidade jurídica própria, não poderiam ser caracterizadas como integrantes do
referido Fundo, salvo na hipótese de legislação específica. Em função disso, ao elaborar o Projeto de
Lei Orçamentária para 1988, os recursos da contribuição em tela foram alocados integralmente no FNS,
uma vez que a classificação institucional daquele Ministério passou a ser a seguinte:
Órgão: 36000 - Ministério da Saúde,
Unidades
36201 - Fundação Oswaldo Cruz,
36211 - Fundação Nacional de Saúde,
36901 - Fundo Nacional de Saúde;
Ainda, em relação aos questionamentos levantados pelo TCU, julga-se procedente
abordar os seguintes aspectos:
no âmbito do Ministério da Saúde, além do FNS, a Fundação Nacional de Saúde FUNASA e a Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ executam ações e prestam Serviços em Saúde;
a CPMF, desde a sua instituição, tem sido destinada integralmente àquele Ministério;
a alocação da fonte de recursos, constitui identificador de sua origem, com vistas a
assegurar o cumprimento das Legislações pertinentes (destinações, vincula ções, etc.)
Diante do exposto, pode-se afirmar, com toda a certeza, que os procedimentos adotados
neste exercício não resultaram em redução na aplicação dos recursos da CPMF em ações e serviços de
saúde. Prova disto é que a situação poderia vir a ser solucionada com uma simples troca de fontes de
recursos, conforme autorização contida no art. 6°, § 8, da Lei n 9.293, de 15 de julho de 1996
(LDO/1997), entre a FUNASA e o FNS, sem prejuízo da programação aprovada, tanto do Fundo quanto
da FUNASA
lf
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3.2.2.

Análise

3.2.2.1
Apesar de não ter sido objeto da resposta da SOF, o cumprimento do § I° do art. 33 da
08080,
Lei n
de 19 de setembro de 1990, do art. 2° da Lei n° 8.142, de 28 de dezembro de 1990, bem
como do arts. 2° e 12 do Decreto n° 806, de 24 de abril de 1993, a seguir transcritos, determinaria o
trânsito de todos os recursos do Ministério da Saúde pelo Fundo Nacional de Saúde:
"Art. 33. Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) serão depositados em conta
especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização dos respectivos Conselhos
de Saúde.

•

§1° Na esfera federal, os recursos financeiros, originários do Orçamento da Seguridade Social, de
outros orçamentos da União, além de outras fontes, serão administrados pelo Ministério da Saúde,
através do Fundo Nacional de Saúde.
" (grifo nosso)( Lei n ° 8080, de 19 de setembro de 1990)
"Art. 2°. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão alocados como ;
1- despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração
direta e indireta;
II - investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo
Congresso Nacional;
III - investimentos previstos no Plano Qüinqüenal do Ministério da Saúde;
IV - cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos municípios, estados e
Distrito Federal.
Parágrafo único. Os recursos referidos no inciso IV deste artigo destinar-se-ão a investimentos na
rede de serviços, à cobertura assistencial ambulatorial e hospitalar e às demais ações de saúde."(Art.
2° da Lei n°8.142, de 28 de dezembro de 1990)

•

" Art. 2°. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde destinam-se a prover, nos termos do art. 2° da Lei
n°8.142, de 28 de dezembro de 1990, as despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus
órgãos e entidades da administração indireta, as de transferência para a cobertura de ações e
serviços de saúde, a serem executados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal, e outras
autorizadas pela Lei Orçamentária Federal, em consonância com o Plano Qüinqüenal do Ministério
da Saúde.

Art. 12. O Ministro de Estado da Saúde promoverá, junto aos Ministérios responsáveis pela
arrecadação e distribuição da receita da Seguridade Social, e internamente, no âmbito do
Ministério da Saúde, as medidas necessárias para a efetiva transferência, ao Fundo Nacional de
Saúde, dos recursos que nele devem ser depositados por força das Leis n°.s 8.080 e 8.142, de 1990."
(grifo nosso) ( Arts. 2° e 12 do Decreto n°806, de 24 de abril de 1993).

•

3.2.2.2
Não obstante, as Leis n°8.080 e n°8.142 datarem do exercício de 1990, apenas em 1992
a classificação orçamentária institucional passa a conter nas leis orçamentárias a designação Fundo
Nacional de Saúde ao lado do nome do órgão "Ministério da Saúde", a qual persistiu até o exercício de
1996. Tal classificação, entretanto, não determinou de fato o trânsito de todos os recursos deste
Ministério pelo Fundo Nacional de Saúde, o qual sempre configurou como unidade orçamentária
específica - 36901, assim como a Central de Medicamentos -36207, atualmente extinta, a Fundação
MIN-FI0S4551C:DOCUMENTOMOCS-01092996
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Oswaldo Cruz - 36201, e a Fundação Nacional de Saúde - 36211. Neste sentido, inclusive, registra o
Coordenador-Geral de Orçamento e Finanças do Ministério da Saúde, Arionaldo Bonfim Rosendo, em
resposta a uma outra diligência (Oficio n°273, de 16.09.97):
"O Ministério da Saúde possui em sua estrutura a Fundação Nacional de Saúde e a Fundação
Oswaldo Cruz; possuía a CEME(desativada) e o INAN(extinto), todos com autonomia administrativa,
o que leva a setorial do
orçamentária e financeira, por força da natureza jurídica de cada órgão,
Sistema a repassar os recursos diretamente às suas Unidades Gestoras, sem necessariamente, leválos ao Fundo para posterior sub-repasse a essas Unidades, até mesmo pelas restrições dos
mecanismos existentes no Sistema SL4FI, o que por si só, justifica a permanência momentânea de
saldos em poder da UG Setorial." (grifo nosso)( Ofício n° 115/SPO-MS, de 07 de outubro de 1997).
3.2.2.3
No exercício de 1997, em que pese o Manual Técnico de Orçamento concernente
preservar a classificação institucional do exercício anterior, a Lei Orçamentária publicada apresentou a
classificação referida no item 5 do Parecer SOF n° 050/97/GP-SEG/DESOC/SOF/MPO, de 9.10.97,
passando de novo a conter apenas o. nome órgão "Ministério da Saúde" retirando o termo Fundo
Nacional de Saúde.
3.2.2.4
A mudança citada, segundo o parecer da SOF, apesar de não precisar o ano, decorreu do
fato de que "após análise mais pormenorizada da questão, verificou-se que as unidades com
personalidade jurídica própria, não poderiam ser caracterizadas como integrantes do referido Fundo,
salvo na hipótese de legislação especifica'. Em função disso, inclusive, "ao elaborar o Projeto de Lei
Orçamentária para 1988, os recursos da contribuição em tela foram alocados integralmente no
FNS
•
ff

32.2.5
Para o exercício de 1997, entretanto, permaneceu a incongruência entre a classificação
institucional adotada na Lei Orçamentária Anual - LOA, que denominou de Fundo Nacional de Saúde,
apenas a unidade orçamentária correspondente - 36901; a alocação na mesma LOA de recursos da
Fonte 155 à CEME e a Fundação Nacional de Saúde, além do próprio Fundo Nacional de Saúde; e o
disposto no §3° do art. 74 do ADC7', incluído pela Emenda Constitucional n° 12/96, que determinou a
destinação integral dos recursos da CPMF ao Fundo Nacional de Saúde.
No parecer elaborado pela SOF é feito o registro que caso o Tribunal entenda necessário
3.2.2.6
e/ou conveniente proceder a alteração das fontes de recursos, aquela Secretaria providenciará as
modificações necessárias, com base na autorização contida no art. 6°, §8°, da Lei n° 9.293, de 15 de
julho de 1996 (LDO/1997), entre a FUNASA e o FNS, sem prejuízo da Programação aprovada, tanto do
Fundo quanto da FUNASA.
A mudança de fontes na CEME não seria necessária uma vez que a mesma foi desativada,
3.2.2.7
em virtude da publicação da MP n° 1.576, de 05 de junho de 1997, e o saldo de suas dotações
orçamentárias foi transferido ao Fundo Nacional de Saúde.
3.2.2.8
A Secretaria de Orçamento Federal, alerta, entretanto, que a mudança de fontes entre o
Fundo Nacional de Saúde e a Fundação Nacional de Saúde acarretará muitos transtornos operacionais
àquelas unidades, tendo em vista que a FUNASA já executou 57,2% dos recursos destinados a sua
unidade na Fonte 155.

•

3.2.2.9
Preliminarmente, cumpre-nos ressaltar que frente às considerações registradas pelo
Coordenador-Geral de Orçamento e Finanças do Ministério da Saúde e pela Secretaria de Orçamento
Federal, verifica-se que de fato os arts 33 e 2°, respectivamente das Leis n° 8080/90 e n° 8.142/90, bem
como os arts. 2° e 12 do Decreto n° 806/93 não estão sendo de fato integralmente observados, pois
mesmo quando o termo Fundo Nacional de Saúde complementava, na classificação orçamentária
institucional, a designação do órgão "Ministério da Saúde", os recursos não transitavam integralmente
pelo referido Fundo, ocorrendo sempre a descentralização direta de recursos da setorial orçamentária e
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financeira para as outras unidades orçamentárias integrantes do Ministério.
A Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças do Ministério da Saúde e a
3.2.2.10
Secretaria de Orçamento Federal, mesmo que de forma indireta, identificaram alguns fatos que
certamente influenciam no cumprimento dos dispositivos legais em análise, no que se refere ao trânsito
de todos os recursos do Ministério da Saúde pelo Fundo Nacional de Saúde. Segundo tais órgãos, as
unidades orçamentárias integrantes do Ministério da Saúde possuem personalidade jurídica própria não
podendo ser caracterizadas como integrantes do Fundo Nacional de Saúde, além do que o SIAFI
possuiria mecanismos restritivos que inviabilizariam o trânsito dos recursos pelo FNS.

•

Frente a esta questão, propomos, inicialmente, que a Egrégia Corte de Contas
3.2.2.11
determine ao Ministério da Saúde que, em conjunto com a Secretaria do Tesouro Nacional e a Secretaria
de Orçamento Federal, proceda a estudos com vistas a análise da viabilidade da execução do disposto
no §1° do art. 33 da Lei n 08080, de 19 de setembro de 1990, do art. 2° da Lei n° 8.142, de 28 de
dezembro de 1990, bem como dos arts. 2° e 12 do Decreto n° 806, de 24 de abril de 1993, no que se
refere ao trânsito de todos os recursos do Ministério da Saúde pelo Fundo Nacional de Saúde, e adote,
caso sejam necessárias, as providências cabíveis para proposta das modificações pertinentes desses
artigos.
Quanto a solução sugerida pela SOF, para o exercício de 1997, no que se refere a
3.2.2.12
possível troca de fontes orçamentárias, com o objetivo de "alocar" todos os recursos da Fonte 155
CPMF à unidade orçamentária 36901 - Fundo Nacional de Saúde, observamos que a mesma, caso venha
a ser determinada pela Egrégia Corte de Contas, já ao final do exercício de 1997, além de acarretar
transtornos operacionais às unidades gestoras envolvidas, as quais teriam de modificar todos os
registros concernentes às fontes em análise, seria dotada de pouca significância. Comefeito, a lei
orçamentária possui durabilidade anual, e no presente exercício já produziu seus efeitos quase que
integralmente. A troca de fontes orçamentárias, no atual momento, em nenhum aspecto representaria um
incremento de recursos ao Fundo Nacional de Saúde, mas tão somente, a substituição da denominação
de fontes consignadas a despesas, em grande parte, já realizadas.

•

Assim, com vistas apenas a evitar irregularidades futuras, propomos que este
3.2.2.13
Tribunal recomende à Secretaria de Orçamento Federal que, ao elaborar os projetos de lei de
orçamento, observe todos os dispositivos constitucionais e legais, em especial, os concernentes à
alocação das fontes de recursos às unidades orçamentárias.
Outro ponto que, apesar de não ter sido objeto de diligências, decorre da questão
3.2.2.14
em análise, seria a legalidade do cumprimento da LOA/97, no que se refere aos aspectos em que esta
contrariou o disposto o §3° do art. 74 do A.D.C.T, incluído pela Emenda Constitucional n° 12/96. Neste
sentido, são relevantes os comentários elaborados pela Professora Maria Helena Diniz:
"O Poder Executivo ou qualquer autoridade poderia deixar de cumprir lei, por entendê-la
inconstitucional? Não existiria razão para tal questão, pois, se se permitisse o não cumprimento da
norma inconstitucional, quebrar-se-iam os princípios da legalidade, autoridade e certeza jurídica. A
raiz dessa problemática está principalmente, no apelo à idéia de segurança jurídica. Por isso o
sistema normativo absorverá a norma inconstitucional, ou ilegal, dando a impressão de que a
inviabilidade subsistiria, tão somente, por tolerância sua, prestigiando assim a autoridade jurídica,
até que se processe a declaração oficial de sua constitucionalidade, mantendo dessa forma sua
unidade e coerência lógica."( Norma Constitucional e Seus Efeitos, Maria Helena Diniz)
3.2.2. 15

•

Esclarece, ainda, a mesma autora:

"No caso concreto a declaração de inconstitucionalidade surte efeitos ex tunc, fulminando a relação
jurídica sub judice, fundada na norma inconstitucional , desde o seu nascimento. Mas a lei
inconstitucional permanecerá eficaz até que o Senado Federal suspenda sua executoriedade.
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Portanto, a declaração de inconstitucionalidade pelo judiciário, feita em vista de caso concreto, não
anula nem revoga a lei, os seus efeitos se produzem entre as partes. ..." ( Norma Constitucional e Seus
Efeitos, Maria Helena Diniz)"
Ante tais esclarecimentos, verifica-se que não obstante a aparente inobservância,
3.2.2.16
no caso em análise, de um dispositivo da Lei Orçamentária/1997 a um item do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, o Poder Executivo, no caso representado pelo Ministério da Saúde, não
pode ser responsabilizado pelo seu efetivo cumprimento.

Questão "d" — redução das despesas realizadas pelo Ministério da Saúde no exercício
de 1997 nas fontes orçamentárias indicadas;
16.
As respostas às diligências foram encaminhadas por meio dos. expedientes: Oficio n.°
1018/98 — GAB1N, de 23 de março de 1998, do Sr. Secretário do Tesouro Nacional (fls. 127-128), Oficio
n.° 12/SOF/MPO, de 30 de março de 1998, do Sr. Secretário de Orçamento Federal (fls.134-136) e
Oficio n.° 026/CGOF/SPO/MS, de 26 de março de 1998, do Sr. Coordenador-Geral de Orçamento e
Finanças do Ministério da Saúde (fls. 138-139), transcritas e analisadas a seguir:
16.1.

Resposta da STN:
"O assunto diz respeito à alocação orçamentária das receitas da União,
efetivada pelo Congresso Nacional através da Lei Orçamentária Anual e, no âmbito do
Poder Executivo, é matéria de competência da Secretaria de Orçamento Federal.

e

No entanto, permitimo-nos esclarecer que a arrecadação de receitas representa variações
expressivas a cada exercício, o que torna inviável a manutenção; ao longo dos anos, da
mesma correspondência de fontes de financiamento das despesas do Governo. É também
relevante, neste aspecto, a excessiva vincula ção das receitas e a elevada
incompressibilidade das despesas. Esses dois fatores, juntos, exigem que a alocação
orçamentária em cada ano se dê de forma a permitir que as despesas obrigatórias possam
ser adequadamente contempladas no orçamento, e sem que haja descumprimento da
legislação que vincula a receita. Assim, inevitavelmente ocorrem grandes variações, em
cada ano, nas fontes de financiamento das despesas de alguns órgãos, principalmente
daqueles que consomem maiores volumes de recursos.
Em 1996, encontrava-se em tramitação no Congresso Nacional a proposta de instituição
da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira — CPMF, cujas receitas
seriam destinadas ao financiamento da Saúde. Para antecipar a ampliação dos valores da
tabela de benefícios pagos aos prestadores de serviços do SUS, enquanto a CPMF era
discutida no Congresso, o Ministério da Saúde tomou empréstimo junto ao Banco do
Brasil S. A., no valor de R$ 2 bilhões, tendo como fonte os recursos do Fundo de Amparo
ao Trabalhador — FAT, depositados naquele Banco. Essa receita constituiu a fonte 146 doMinistério da Saúde naquele ano.
Em 1997, a CPMF passou a ser arrecadada e os seus recursos passaram a dar suporte às
despesas do Ministério. Portanto, não mais seria adequado financiar as despesas da
Saúde com a fonte 146, motivo pelo qual esta não constou do orçamento da Saúde naquele
ano.
No caso das receitas da fonte 156 — Contribuição para o Plano de Seguridade Social do
Servidor, cabe-nos registrar que a arrecadação em 1997 sofreu forte frustração em
relação à estimativa inicial constante da Lei Orçamentária, em decorrência de decisões
MIN-FIGS-4551C:DOCUMENTOSN.DOCS-01092996
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judiciais que suspenderam a cobrança do tributo. Esse fato, certamente, tornou necessário
alocar outras receitas para o Ministério da Saúde.
Finalmente, cumpre-nos esclarecer que nada há em nossa legislação que determine a
manutenção de correspondência das fontes de financiamento da Saúde em exercícios
distintos."

Entende-se que as explicações dadas pela SIN podem ser consideradas satisfatórias,
16.1.1.
posto que o cerne da questão está na proposta da Lei Orçamentária, de responsabilidade da SOF/MPO.
Em relação às receitas da Fonte 156 - Contribuição para o Plano de Seguridade Social
16.1.2.
do Servidor, encontram-se em curso nesta SECEX trabalhos de auditoria com a finalidade de apurar os
valores devidos descontados e efetivamente arrecadados pelos órgãos da Administração Direta e
Indireta, a partir do exercício de 1991, identificando possíveis irregularidades - TC 019.018/96-7.
16.2.

Resposta da SOF/MPO
"Sobre o assunto, esta Secretaria tem os seguintes esclarecimentos a prestar:
Fonte 146 - Operações de Crédito Internas - em moeda
Referem-se, exclusivamente, à alocação, em depósitos especiais remunerados no
Banco do Brasil S/A, de recursos (..) do Fundo de Amparo do Trabalhador - FAT, para
concessão de empréstimo, em caráter excepcional, à União Federal, por intermédio do
Ministério da Saúde (..), conforme autorização contida na Lei n.° 9.322, de 5 de dezembro
de 1996. Esses recursos foram integralmente utilizados naquele exercício, motivo pelo
qual não figuraram no Orçamento daquele Órgão para 1997.
Fonte 153 - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
(.)
No exercício de 1997, as receitas de contribuições sociais experimentaram
frustração em suas estimativas iniciais, sendo que a da fonte em causa, em nível
global da União, foi de aproximadamente R$ 3,0 bilhões.
Nesse sentido, a diminuição desta fonte mostrada no detalhamento
encaminhado por Vossa Senhoria insere-se no contexto da técnica orçamentária,
onde fixa-se a despesa e estima-se a receita.
É importante esclarecer, ainda, que não houve prejuízo para a Saúde, pois
essas mesmas ações, considerando a composição da fonte 153 com outras da
Seguridade Social, apresentaram uma execução de R$ 12,9 bilhões e R$ 17,8
bilhões, em 1996 e 1997, respectivamente, onde fica evidenciado um crescimento
nominal de 38%.
Fonte 156 - Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor

•

Essa fonte, em 1996 e 1997, foi direcionada integralmente ao pagamento de
Encargos Previdenciários da União - EPU e como não foi suficiente, utilizou-se de
outras fontes do Tesouro, para cobrir o total dos gastos, tanto no âmbito da União
quanto em nível de órgãos.
A programação dessa fonte, em nível de órgãos, não obedeceu a nenhum
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critério especifico de distribuição, tampouco históricos de exercícios anteriores,
mas simplesmente à legislação em vigor.
(.)
4) Fonte 199 — Recursos do Fundo de Estabilização Fiscal — FEF
Trata-se de parcela relativa à Contrapartida Nacional a empréstimos
externos. O fato de não figurar no orçamento de 1997 é comum ; uma vez que outra
fonte do Tesouro Nacional poderia ter sido utilizada, sem qualquer prejuízo da
execução do contrato. Neste caso, no exercício de 1997 foram alocados recursos
da fonte 100 — Recursos Ordinários do Tesouro, cuja execução alcançou o
montante de R$ 31.500 mil.
Acrescente-se, por oportuno, que no total geral do Órgão, considerando todas as
fontes, a execução para os períodos de 1996 e 1997 foi, respectivamente, de R$ 14,4 e R$
18,6 bilhões, com crescimento nominal de 29%, tendo como principais responsáveis por
esta performance a Contribuição Provisória Sobre Movimentação e o Fundo de
Estabilização Fiscal."

16.2.1. A SOF justifica a redução de recursos argüida pelo Tribunal ressaltando um incremento de 29%
no total da execução das despesas do Ministério da Saúde em 1997 em relação a 1996.

16.2.2. É importante observar, todavia, que, descontando-se do total da execução orçamentária daquele
Ministério os recursos referentes à CPMF, tanto na Fonte 155 como na Fonte 199, verifica-se que em
1997, comparando-se os dois exercícios em questão, houve uma redução no financiamento pelas fontes
tradicionalmente alocadas à saúde da ordem de 16%, equivalente a aproximadamente R$2,3 bilhões.
Como a CPMF representou, no exercício de 1997, 45% da execução orçamentária de 1996, o normal é
que as despesas com a saúde tivessem apresentado um crescimento equivalente, e não apenas de 29%, ou
seja, dezesseis pontos percentuais a menos. A tabela seguinte demonstra esses cálculos.

Execu ão Or amentária do Ministério da Saúde
Execução - 1996
Execução - 1997

Variação Demais Fontes
Variação Total

R$

Valor (A) (*)
155— CPMF
199 — CPMF (**)
Total CPMF (B)
Demais Fontes (C)
Total (D) (***)
% CPMF sobre Total Execução 97 (BID)
% CPMF sobre Execução 96 (B/A)
Valor (E = C A)
Percentual sobre Execução 96 (EIA)
Valor (F = D — A)
Percentual sobre Execução 96 (F/A)
-

14.361.095.830
5.172.506.357
1.293.126.589
6.465.632.946
12.071.789.270
18.537.422.216
35
45
-2.289.306.560
-16
4.176.326.386
29

Fonte: Tabela — fl. 115
Obs.
(*) Inclui-se no total da execução orçamentária do exercício de 1996 o valor de R$1.199.999.328 executado na Fonte
146 — Operações de Crédito Internas, correspondentes a dívida contraída junto ao Fundo de Amparo ao Trabalhador FAT
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(**) A execução orçamentária na Fonte 199 correspondente à CPMF foi obtida dividindo-se o valor executado na
Fonte 155 por 80% e multiplicando o resultado por 20%. Considera-se, assim, que uma parcela, no valor de R$
1.293.126.589 da Fonte 199 refere-se à CPMF, embora não haja registro contábil específico para os recursos da
CPMF alocados a essa fonte;
(***) Inclui-se no total de execução de despesas do Ministério da Saúde em 1997 o valor de R$909.117.570,66,
utilizados para amortização da dívida contraída junto ao FAT em 1996.(Dados obtidos pela Internet — saude.gov.br .)

Embora não haja dispositivo legal que obrigue a que se mantenha correspondência entre
16.2.4.
o valor autorizado na lei orçamentária de um exercício em relação a outro, o caso da Saúde se revela um
tanto peculiar, posto que a instituição da CPMF resultou de uma mobilização social e foi autorizada
pelo Congresso Nacional com o objetivo de conceder incremento de recursos a essa importante área da
seguridade.
16.2.6. Se não há como argüir a legalidade do procedimento adotado pelo Poder Executivo em não
manter os mesmos patamares de execução orçamentária nas fontes que tradicionalmente financiaram a
Saúde, é perfeitamente cabível a argüição da utilização da CPMF como substituição de outros recursos,
ao nível de 16% - equivalentes a R$2,3 bilhões - das despesas realizadas pelo Ministério da Saúde, no
exercício de 1997 em relação a 1996. O que ocorreu, na realidade, foi que, uma vez aprovado o novo
tributo, e tendo este gerado no exercício de 1997 uma arrecadação de cerca de R$ 6,5 bilhões, o real
incremento em ações de saúde foi de apenas R$4,1 bilhões.
16.2.7. A inexistência de uma identificação especifica para os recursos correspondentes a 20% da
arrecadação da CPMF, alocados ao FEF juntamente com os valores correspondentes a idêntico
decréscimo em todos os tributos e contribuições, faz com que essa parcela fique à margem do controle de
sua vinculação a ações de saúde, conforme prescreve a EC n.° 12/96. Conforme comentado no item 13, o
Ministério Público junto ao Tribunal manifestou-se favorável a que se proceda a essa identificação,
como forma de garantir que a totalidade dos recursos arrecadados a título de CPMF seja alocada a
programas de trabalho caracterizados como ações de saúde. Nesse sentido, faz-se pois necessário que o
Tribunal determine à STN e à SOF a criação de uma identificação especifica para os recursos da Fonte
199 procedentes da CPMF.

O Coordenador-Geral de Orçamento e Finanças do Ministério da Saúde alegou que as
fontes que financiam os órgãos que compõem o Orçamento da União a cada exercício são definidas pela
Secretaria de Orçamento Federal - SOF quando da elaboração da Proposta Orçamentária. Afirmou, ainda,
que as fontes questionadas, à exceção da 146, não são específicas do Ministério da Saúde, podendo
ocorrer oscilações entre um exercício e outro não só em termo de arrecadação, como também na
distribuição e alocação nos diversos Ministérios por aquele órgão central de orçamento.
A Unidade Técnica, ante tais ponderações, considerou dirimida a questão no âmbito da
CGOF/MS.
CONCLUSÃO
Em conclusão, foram efetivadas as seguintes propostas pelas laboriosas 4' e 5' Secretarias de
Controle Externo:

•

1_
Diante do exposto, conclui-se que os recursos da CPMF vêm sendo regularmente
empregados em ações e serviços de saúde, de acordo com o previsto na Lei n.° 9.311/96, de 24.10.96,
alterada pela Lei n.° 9.539, de 12.12.97, ressalvado o fato de que o FNS utiliza a parcela de FEF
retirada da CPMF para pagamento de despesas que incluem entidades lucrativas, o que, conforme
MIN-HGS-455\ C:DOCUMENTOSWOCS-01092996
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entendimento expresso pelo Ministério Público Junto ao TCU, exarado no TC-009. 218/97-1 afronta o
princípio legal estabelecido pela legislação citada.
Por outro lado, como a parcela de CPMF destinada ao FEF não possui individualização
7.2 própria nos sistemas contábeis da União, seja por meio de uma subconta, conta-corrente ou outro
mecanismo que permita sua identificação, torna-se quase impossível a identificação dos pagamentos
feitos com recursos do FEF originários da CPMF.
Para fins de padronização de informações e tendo vista a probabilidade de a CPMF se
7.3 transformar em tributo de caráter permanente, seria conveniente que, se for determinada a continuação
de auditorias sobre a arrecadação e aplicação da CPMF, esse trabalho seja realizado anualmente, por
ocasião do exame das contas do FNS.
Finalmente, há a considerar que ocasionalmente ocorre descompasso entre a arrecadação
7.4 e a realização de despesas, o que tem gerado inversão de saldos nas contas-correntes, inclusive quanto à
CPMF, do título contábil " 1.9.3.2.9.02.00 - Disponibilidade por Fonte de Recursos", quando não se
procede aos devidos acertos.
7.5 -

Destarte, a equipe submete os autos à consideração superior, propondo seja determinado:

I) à SPO/MS, que promova a conciliação da conta Disponibilidade por Fonte de Recursos,
7.5.1 conta-corrente 0155000000, afim de que esta evidencie a exata disponibilidade na UG 250088 e oriente
as UGs e entidades a ela vinculadas quanto aos procedimentos necessários a acertos de pendências
motivadas pelo recebimento de recursos em uma fonte e realização da despesa em outra (alteração de
ODD, estorno de empenhos e de liquidação de despesas);
7.5.2 -

II) ao Fundo Nacional de Saúde, que:
inclua, nos próximos Relatórios de Gestão a serem apresentados nos processos de
contas anuais, dada, a intenção do Governo Federal em tornar a CPMF um tributo de
caráter permanente, talvez vinculado à área de saúde, pronunciamento expresso
acerca da execução financeira e orçamentária da CPMF;
deixe de utilizar os recursos do FEF originários da CPMF no pagamento de entidades
de saúde de fins lucrativos."

A 5' SECEX, no âmbito do TC 009.218/97-1, apresentou as seguintes propostas, tendo em
vista as considerações expendidas naqueles autos:
Diante do exposto na presente instrução e da manifestação do Ministério Público junto ao
" 18. I.
TCU, propõe-se ao Tribunal determinação à Secretaria do Tesouro Nacional para que, juntamente com
a Secretaria de Orçamento Federal, estabeleça uma sistemática contábil (orçamentária e financeira) que
permita a perfeita identificação dos recursos da CPMF alocados à Fonte 199 - Fundo de Estabilização
Fiscal, de forma a permitir o controle da classificação, das transferências financeiras e da aplicação
desses recursos
Em relação às propostas formuladas na instrução anterior (fls. 80 a 105), a manifestação
18.2.
do Ministério Público junto ao Tribunal reforça a contida na alínea "h" do item 4.1 (/7. 104). Quanto à
proposta contida na alínea "a" do mesmo item 4.1, tornou-se necessária a sua reformulação, dado o
entendimento do Ministério Público de que não há conflito entre o disposto no § 3° do art. 74 do A. D. C.
T, introduzido pela Emenda Constitucional n.° 12, de 1996, e o disposto no art. 72 do A.D.C.T, alterado
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pela Emenda Constitucional n.° 10, de 1996, e pela Emenda Constitucional n.° 17, de 1997. A
reformulação da proposta encontra-se no item 18.1 da presente instrução. Em relação às demais
propostas, entende-se que se deva mantê-las na íntegra:
"4.1 determine à Secretaria do Tesouro Nacional que:
passe a alocar os recursos arrecadados a título de multas e juros até 1% concernentes
a Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de
Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF à Fonte 155 - CPMF, consoante
o disposto no § 3 0 do art. 74, do A.D.C.T, introduzido pela EC n.° 12/96, tendo em
vista que o termo "produto da arrecadação" abrange multas e juros (subitem 3.1);
cumpra os prazos previstos no art. 18 da Lei n.° 9.311, de 24/10/96, combinado com o
art. 4 0 da Lei Complementar n.° 62, de 28 de dezembro de 1989, no que se refere à
liberação integral dos recursos da CPMF do Ministério da Saúde (subitem 3.4).
Determine à Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças do Ministério da
4.2
Saúde que:
promova a imediata descentralização ao Fundo Nacional de Saúde dos recursos da
Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de
Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF recebidos da Secretaria do
Tesouro Nacional, em observância ao disposto no art. 18 da Lei n.° 9.311, de 24 de
outubro de 1996, combinado com o art. 4 0 da Lei Complementar n.° 62, de 28 de
dezembro de 1989 (subitem 3.5);
adote as providências cabíveis a compatibilização entre o aprovado na Lei
Orçamentária Anual - LOA e o valor das fontes descentralizadas pela Secretaria do
Tesouro Nacional, propondo sempre que necessário a mudança nas fontes
orçamentárias aprovadas na LOA (subitem 3.6).
Determine ao Ministério da Saúde para que, em conjunto com a Secretaria do
4.3
Tesouro Nacional e a Secretaria de Orçamento Federal, proceda a estudos com vistas a
análise da viabilidade da execução do disposto no § I° do art. 33 da Lei n.° 8.080, de 19
de setembro de 1990, do art. 2° da Lei n.° 8.142, de 28 de dezembro de 1990, bem como
dos arts. 2° e 12 do Decreto n.° 806, de 24 de abril de 1993, no que se refere ao trânsito
de todos os recursos do Ministério da Saúde pelo Fundo Nacional de Saúde, e adote, caso
sejam necessárias, as providências cabíveis para proposta das modificações pertinentes
desses artigos (subitem 3.2).
Recomende à Secretaria de Orçamento Federal que, ao elaborar os projetos de lei
4.4
orçamentária, observe todos os dispositivos constitucionais e legais, em especial os
concernentes à alocação de recursos às unidades orçamentárias (subitem 3.2).

•

Recomende à Secretaria do Tesouro Nacional que proceda, sempre que possível e
4.5
respeitada a legislação concernente à programação orçamentária e financeira, a
realização de ajustes entre o volume de recursos disponíveis em cada fonte e as
necessidades específicas de cada órgão, descentralizando os valores solicitados por estes
de forma a evitar a mudança desnecessária de fontes de recursos aprovadas nas leis
orçamentárias (subitem 3.2)."
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VOTO

•

Como já ressaltado no relatório que antecede este Voto, trago ao conhecimento deste
Plenário o resultado dos trabalhos desenvolvidos pelas 4' e 5' Secretarias de Controle Externo deste
Tribunal, auxiliadas pela SAUDI, objetivando conhecer e avaliar o fiel cumprimento da legislação aplicável
à retenção, recolhimento e aplicação dos recursos relativos à Contribuição Provisória sobre Movimentação
ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira, a CPMF.
A 4a SECEX realizou um acompanhamento da execução orçamentária dos recursos
oriundos da CPMF, tendo sido avaliado se a destinação daqueles recursos obedeceu aos ditames da
Emenda Constitucional n° 12/96 e da Lei n° 9.311/96, ou seja, se foram efetivamente destinados ao
financiamento das ações e serviços de saúde. Deve-se registrar, por oportuno, que não foram realizadas
auditorias objetivando fiscalizar a aplicação daqueles recursos por todos os órgãos e entidades
beneficiárias.
A 5' SECEX efetivou uma análise criteriosa de todas as fases que compõem o processo de
arrecadação da CPMF, desde a retenção do valor da contribuição mediante débito na conta dos clientes até
o repasse dos recursos ao Fundo Nacional de Saúde — FNS, verificando a observância das normas legais
pelo órgão ou entidade envolvidos e a adequabilidade dos procedimentos adotados.
Foi também por mim solicitado àquelas Unidades Técnicas que fossem analisados os
seguintes pontos:
a execução da despesa do Ministério da Saúde por fonte de recursos, nos exercícios
1995, 1996 e 1997;
a participação do volume de recursos do Ministério da Saúde no Orçamento da
Seguridade Social em relação aos três exercícios retro;
se o volume de recursos da CPMF destinado ao FEF é, efetivamente, aplicado na área de
saúde;
quais foram os critérios para o repasse de recursos nas diversas rubricas que compõem a
CPMF, comparados com os repasses efetuados com recursos de outras fontes.
Foi consignado nos autos que o valor total arrecadado no exercício de 1997 (arrecadação
bruta, já computadas as retificações efetivadas em cada código de receita correspondente à CPMF)
alcançou a cifra de R$ 6.909 milhões
Deste montante, foram alocados recursos às seguintes fontes orçamentárias:
Total

Vo

fb

Fonte 197

Fonte 158

Base Cálc.

FEF — F — 199

F.155 — SRF

Jrs. Até 1% (B)

Multa (C)

(D)=(A)-(B)-(C)

(E) = (D) * 0,2

(F) = (I)) * 0,8

6.909.360.099

178.087

1.242.277

6.907.939.735

1.381.587.947

5.526.351.788

100

0,0026

0,0180

99,9794

19,9959

79,9836

Arrec. Bruta
(*) (A)

Como demonstrado, excluídos os valores relativos a multas e juros, alocados ao Fundo
Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização — FUNDAF, e os
dirigidos ao Fundo de Estabilização Fiscal — FEF (fonte 199), foram alocados à fonte 155, correspondente
à CPMF, R$ 5.526 milhões.
Quanto às despesas liquidadas (pagas e a pagar), incluindo as relativas aos recursos
transferidos à Central de Medicamentos — CEME (extinta) e à Fundação Nacional de Saúde — FUNASA,
na fonte 155, foi registrado o valor de R$ 5.176 milhões, executados orçamentariamente pelo Ministério
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da Saúde.
O saldo remanescente, no valor de R$ 350 milhões, permaneceu sob o controle da
Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças daquele Ministério, na setorial do Sistema de Programação
Financeira (UG 250088), não tendo sido repassados, até jan/98, ao Fundo Nacional de Saúde — FNS.
De início, devo registrar que restou claro no processo, ante os documentos apresentados
pela Secretaria da Receita Federal - SRF, pela Secretaria do Tesouro Nacional — STN e pelo próprio
Ministério da Saúde e de acordo com as informações colhidas junto ao SIAFI, que os recursos originários
da CPMF, excluídos aqueles alocados ao FEF, foram efetivamente destinados ao Ministério da Saúde e
direcionados ao financiamento das ações e serviços de saúde na forma prescrita pela Lei n° 9.311/96.
Entretanto, tendo em vista as ponderações expendidas pelos órgãos instrutivos, e
considerando a análise por mim empreendida nos elementos acostados aos autos, tenho alguns comentários
a fazer acerca da questão relativa ao Fundo de Estabilização Fiscal e às transferências de multas e juros até
1% ao FUNDAF.
Com respeito ao percentual de 20% retirados da arrecadação da CPMF e alocados à fonte
199 — Fundo de Estabilização Fiscal — FEF, em observância à disposição constitucional inserida no art. 72
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias — ADCT, divirjo das propostas constantes dos autos.
O FEF, antigo Fundo Social de Emergência, foi prorrogado até 30.06.1997, pela Emenda
Constitucional n° 10/97, de 04.03.1996, e posteriormente, pela Emenda Constitucional n° 17/97, até
30.12.1999.

Dispõe o art. 72 do ADCT:
"Art. 72 Integram o Fundo Social de Emergência:
(...)
(...)
IV — vinte por cento do produto da arrecadação de todos os impostos e contribuições
da União, já instituídos ou a serem criados, excetuado o previsto nos incisos I, II e III, observado o

disposto no § 3 0 e 4°".(grifo nosso)
A CPMF, por sua vez, foi instituída a partir da autorização constante da Emenda
Constitucional n° 12, de 15.08.1996, que acresceu o art. 74 ao ADCT, in verbis:
"Art. 74 A União poderá instituir contribuição provisória sobre movimentação ou
transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira.
§ 1° (...)
§ 2° (...)
§ 3° o produto da arrecadação da contribuição de que trata este artigo será destinado
integralmente ao Fundo Nacional de Saúde, para financiamento das ações e serviços de saúde."(grifo
nosso)
Após analisar detidamente as referidas Emendas conclui que, realmente, em função da sua
especificidade, a Emenda Constitucional n° 12/96 deve ser observada em seus exatos termos, não sendo
aplicável o disposto no inciso IV do art.72, do ADCT.
Como reforço deste meu posicionamento, recorro ao Parecer exarado em 13.10.1997 pelo
Subprocurador Lucas Rocha Furtado:
"Vislumbramos, no presente caso, a existência de uma antinomia aparente entre normas.
A EC n° 10/96 disciplinou acerca da destinação do produto da arrecadação de todos os
impostos e contribuições da União de forma genérica, estipulando que 20% (vinte por cento) do total
arrecadado seriam integrados ao F.E.F. De forma distinta, a EC n° 12/96, norma de mesma hierarquia e
posterior, tratou de forma específica a destinação do produto de arrecadação da C.P.M.F., determinando
que este seria integralmente direcionado ao Fundo Nacional de Saúde.
Assim, como se observa, não há conflito real entre as normas ora sob análise, haja vista o
caráter genérico da primeira (EC n° 10/96) e a especificidade da segunda (EC n° 12/96). Com efeito,
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ensina Caio Mário da Silva Pereira (in Instituições de Direito Civil, 16' ed., Vol. I, p.84) que "a disposição
especial irá disciplinar o caso especial, sem colidir com a normação genérica da lei geral, e, assim, em
harmonia poderão simultaneamente vigorar. (...) O que o legislador quis dizer (Lei de Introdução, art. 2°, §
2'; Projeto de Lei Geral de Aplicação das Normas, art. 4°, parágrafo único) foi que a generalidade desta
natureza não cria incompatibilidade com regra de caráter especial."
Ante o exposto e em atenção à audiência propiciada pelo Exmo. Sr. Ministro-Relator, força
concluirmos que o produto da arrecadação da C.P.M.F. deve ser destinado integralmente ao Fundo
Nacional de Saúde, não sendo aplicável, no caso, o disposto no art. 72, inciso IV, do A.D.C.T., alterada
pela E.C. n° 10/96, deixando assente a implementação do termo "ad quem" (30.6.97) estipulado pelo
constituinte derivado para a extinção "pleno lure" do F.E.F."
Embora entendendo o espírito conciliador do Dr. Marinus Eduardo De Vries Marsico, que
buscou encontrar uma fórmula de atender as prescrições dos dois dispositivos constitucionais, no sentido
de se transferir os recursos para o FEF, com a obrigatoriedade destes retornarem ao Fundo Nacional de
Saúde, não posso concordar pois considero não haver nenhum beneficio em apenas fazer transitar pela
fonte 199 recursos que deverão ser direta e integralmente destinados àquele Fundo, na forma prescrita
constitucionalmente.
Com o objetivo de reafirmar este meu entendimento, devo lembrar que, em que pese os
recursos originários da CPMF alocados à fonte 199 - FEF no exercício de 1997, no montante de R$ 1.381
milhões, terem retornado ao Ministério da Saúde, posto que naquela fonte foram destinados àquele órgão
R$ 3.250 milhões, não existe nenhuma obrigatoriedade legal para essa correspondência, podendo-se
manter o repasse no mesmo nível ou não.
Outro ponto a ser ressaltado é o fato da Lei n° 9.311/96, que instituiu a CPMF, prever, em
seu art. 18, parágrafo único, que os recursos arrecadados não poderão ser utilizados para pagamento de
serviços prestados pelas instituições hospitalares com finalidade lucrativa. Como não existem mecanismos
que identifiquem os recursos do FEF oriundos da CPMF, não há como avaliar a observância daquela
norma, posto que aqueles recursos também são utilizados para aquele fim, como comprovado nos autos.
Por fim, cabe aduzir que os recursos do Fundo de Estabilização Fiscal não têm destinação
específica, como a CPMF; apenas são observadas áreas prioritárias, conforme reza o dispositivo
constitucional.
Assim, apesar de no exercício em comento terem sido alocados ao Ministério da Saúde na
fonte 199 - FEF recursos em valor superior aos originários da CPMF, entendo que o mandamento
constitucional deve ser observado, mantendo-se, todavia, a transferência dos recursos derivados dos
demais tributos para custeio das ações dos sistemas de saúde, prevista no art. 71 do ADCT, da forma
como vinha sendo executado nos exercícios anteriores.
Deve-se esclarecer, por oportuno, que não cabe imputar qualquer responsabilidade aos
diversos gestores envolvidos, tendo em vista a controvérsia existente acerca daquelas prescrições
constitucionais, e considerando, ainda, a aprovação pelo Congresso Nacional da Lei Orçamentária, a qual
previa alocação de recursos originários da CPMF ao Fundo de Estabilização Fiscal — FEF.
Com vistas a solucionar o problema, deve-se efetivar determinação corretiva à Secretaria de
Orçamento Federal - SOF, unidade responsável pela elaboração da proposta de Lei Orçamentária a cada
exercício, dando-se conhecimento da questão às autoridades ministeriais envolvidas e à Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional.
Outra questão tratada nos autos diz respeito à dedução da CPMF das multas e dos juros até
1% e a sua destinação ao Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de
Fiscalização — FUNDAF. De acordo com a STN, este procedimento estaria consentâneo com as
disposições da art. 69 da Lei n° 8.383/91 e do art. 40, da Lei n° 9.069/95.
Em pareceres uniformes, a Unidade Técnica manifestou entendimento no sentido da
ilegalidade daquela conduta, ante o disposto no § 3° do art. 74 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias — ADCT, introduzido pela Emenda Constitucional n° 12/96, já transcrito anteriormente, tendo
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em vista que o termo "produto da arrecadação" abrange multas e juros.
Quanto a esta questão, entendo, divergindo dos pareceres acostados aos autos, que o
produto da arrecadação de impostos e contribuições não engloba os adicionais e acréscimos, ai
considerados os juros e as multas incidentes.
Considero inteiramente aplicável à espécie o entendimento manifestado pela PGFN, no
Parecer n°134/95, de 20.02.1995, aprovado pelo Sr. Luis Carlos Sturzeneyger , Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que perfilhou o entendimento emanado pelo Supremo Tribunal Federal no Acórdão
emitido quando do julgamento da Ação Cível Originária n° 325 — 3/85, publicado no Diário da Justiça de
07.03.1986.
Quanto ao parecer emitido pela PGFN no Processo 0469-000376/80, publicado no DOU de
15.03.1982, invocado pela Unidade Técnica, não deve prevalecer por conflitar com outro parecer que lhe é
posterior.
A Constituição Federal, em seu art. 160, ao se referir ao produto da arrecadação dos
impostos atribuídos aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, dispõe in verbis:
"Art. 160 É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos
atribuídos, nesta seção, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, neles compreendidos adicionais
e acréscimos relativos a impostos."
Entendo que o fato de ser feita manifestação expressa somente neste artigo no sentido de
que as parcelas do produto da arrecadação daqueles impostos especificados nos artigos 158 e 159
destinadas aos Estados e Municípios compreendem os adicionais e os acréscimos a eles relativos, evidencia
que o termo "produto da arrecadação" não abrange aqueles complementos. A lei não contém palavras
inúteis. Seria despiciendo aquela ressalva caso correto o entendimento manifestado pela Unidade Técnica.
Releva notar que os recursos aqui tratados representaram apenas 0,02% do total arrecadado
Com referência às considerações tecidas pela 5' SECEX a respeito da redução das despesas
havidas em algumas fontes orçamentárias da Seguridade Social financiadoras da saúde, caracterizando a
sua substituição por recursos oriundos da CPMF, entendo serem pertinentes.
Consta dos autos que no exercício de 1996 o Ministério da Saúde executou despesas no
montante global de R$ 14.400 milhões e que, se tivessem sido mantidas no mesmo patamar as verbas
destinadas 'aquele órgão no exercício de 1997, teria havido, com o incremento da CPMF, uma execução
total de R$ 20.900 milhões, e não R$ 18.500 milhões como efetivamente ocorreu.
Todavia, não há qualquer imposição legal para a manutenção das fontes de financiamento
da saúde nos mesmos níveis, nos diferentes exercícios.
A título de informação, devo ressaltar que o Secretário de Orçamento Federal, ao atender
diligência desta Corte, informou que naquele exercício as estimativas iniciais das receitas de contribuições
sociais não foram alcançadas, sendo que na fonte 153, houve um redução, a nível global, de cerca de R$ 3
bilhões. Arguiu, ainda, que na pasta da saúde, considerando-se todas as fontes, ocorreu uma evolução das
receitas em torno de 29% naquele exercício.
A respeito de tais ponderações, cabe registrar que a análise da performance orçamentária do
Governo Federal relativa à saúde é uma das questões entre as que serão analisadas de forma abrangente no
amplo diagnóstico da área da saúde que será realizado por este Tribunal neste semestre, cujos trabalhos já
estão em andamento, conforme decidido no TC 014.640/97.
As auditorias ora apreciadas objetivaram tão somente, conforme decisão prolatada por este
Tribunal em Sessão de 06.11.1996, analisar a efetividade e a regularidade dos procedimentos adotados
pelas instituições e responsáveis no que se refere ao efetivo recolhimento e à regular aplicação da CPMF,
inclusive quanto à observância dos prazos de repasse dos recursos arrecadados, tanto pelas instituições
responsáveis pela retenção e recolhimento à Receita Federal, quanto desta ao Ministério da Saúde/FNS.
Quanto a estes aspectos, como registrado nestes autos, cumpre registrar que nos trabalhos
de fiscalização aqui analisados não foram constatadas irregularidades no recolhimento dos recursos da
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CPMT à Receita Federal e nas transferências efetivadas à Coordenação—Geral de Orçamento e
Finanças/MS e desta ao Fundo Nacional de Saúde, bem como não foi registrado descumprimento das
normas relativas à destinação dos referidos recursos. Foram detectadas apenas falhas relativas ao
descumprimento dos prazos de repasse dos recursos em alguns decêndios.
Com referência à auditoria realizada em instituições financeiras responsáveis pela retenção e
recolhimento da contribuição à Secretaria da Receita Federal, devo informar que o relatório resultante está
sendo analisado no TC 011.933/97-6.
Finalmente, gostaríamos de ressaltar a importância que a instituição da CPMF representou
para garantir ao Ministério da Saúde os recursos indispensáveis ao financiamento das ações por ele
empreeendidas, possibilitando àquele órgão a manutenção dos inúmeros projetos e atividades em
andamento, principalmente a "Manutenção e Operacionalização do SUS", atividade que envolve a
cobertura de internações e atendimento ambulatorial (cerca de 83% dos recursos foram direcionados para
esta rubrica).
Deve-se considerar, ainda, que nos exercícios anteriores houve a necessidade de recorrer ao
Fundo de Amparo ao Trabalhador — FAT mediante os Contratos de empréstimos nos 254/TN e 235/TN,
no valor de R$ 1.200.000.000,00 nos exercícios de 1995 e 1996, respectivamente, para fazer frente
àquelas despesas.
Quanto às determinações propostas pelas Unidades Técnicas, excetuadas aquelas
questionadas neste Voto, entendo que devam ser efetivadas.
Assim, ante o exposto, Voto no sentido de que este Tribunal adote a Decisão que submeto
à deliberação deste Plenário.

T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 1 6 de setembro de
1998.

HUMB. TO GUIMARÃES SO O
Ministro-Relator
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DECISÃO N°

620 /98 - TCU - PLENÁRIO

1.Processo n°: 010.929/96-7 — Apensos: TC-007.060/97-1 — Relatórios de Auditorias efetivadas pela 4' e
5a SECEX e TC-009.218/97-1 — Relatório de Auditoria efetivada pela 5' SECEX
2.Classe de Assunto: V - Acompanhamento das diversas fases do processo de sistematização da CPMF
3.Interessado: Tribunal de Contas da União
4.Órgãos/Entidades: : Fundo Nacional de Saúde - FNS/ Central de Medicamentos — CEME(extinta)/
Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças — CGOF/MS/ Secretaria do Tesouro Nacional — STN/
Secretaria da Receita Federal — SRF
5.Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
6.Representante do Ministério Público: Marinus Eduardo De Marsico
7.Unidade Técnica: 4' e 5 a Secretarias de Controle Externo
8.Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. determinar ao Secretário de Orçamento Federal que, quando da elaboração da proposta de Lei
Orçamentária, efetue a alocação integral do produto da arrecadação da CPMF ao Fundo Nacional de
Saúde, conforme determina o art. 74, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias — ADCT, pois
a este caso não se aplicam as disposições do art. 72, inciso IV, referente à dedução de 20%.destinados ao
Fundo de Estabilização Fiscal — FEF;
8.2. determinar ao Ministério da Saúde que, em conjunto com a Secretaria do Tesouro Nacional e a
Secretaria de Orçamento Federal, proceda a estudos com vistas a análise da viabilidade da execução do
disposto no § 1° do art. 33 da Lei n.° 8.080, de 19 de setembro de 1990, do art. 2° da Lei n.° 8.142, de 28
de dezembro de 1990, bem como dos arts. 2° e 12 do Decreto n.° 806, de 24 de abril de 1993, no que se
refere ao trânsito de todos os recursos do Ministério da Saúde pelo Fundo Nacional de Saúde; e adote,
caso sejam necessárias, as providências cabíveis para proposta das modificações pertinentes desses
artigos;
8.3. determinar à Secretaria do Tesouro Nacional — STN que cumpra os prazos previstos no art. 18 da
Lei n.° 9.311, de 24/10/96, combinado com o art. 4° da Lei Complementar n.° 62, de 28 de dezembro de
1989, no que se refere à liberação integral dos recursos da CPMF do Ministério da Saúde;
8.4. determinar à Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças do Ministério da Saúde que:
8.4.1. promova a imediata descentralização ao Fundo Nacional de Saúde dos recursos da
Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de
Natureza Financeira - CPMF recebidos da Secretaria do Tesouro Nacional, em observância ao disposto no
art. 18 da Lei n.° 9.311, de 24 de outubro de 1996, combinado com o art. 4° da Lei Complementar n.° 62,
de 28 de dezembro de 1989; e
8.4.2. adote as providências necessárias à compatibilização entre o aprovado na Lei Orçamentária
Anual — LOA e o valor das fontes descentralizadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, propondo sempre
que necessário a mudança nas fontes orçamentárias aprovadas na LOA..
8.5. recomendar à Secretaria do Tesouro Nacional que proceda, sempre que possível e respeitada a
legislação concernente à programação orçamentária e financeira, a realização de ajustes entre o volume de
recursos disponíveis em cada fonte e as necessidades específicas de cada órgão, descentralizando os
valores solicitados por estes de forma a evitar a mudança desnecessária de fontes de recursos aprovadas
nas leis orçamentárias;
8.6. determinar ao Fundo Nacional de Saúde que inclua, nos próximos Relatórios de Gestão a serem
apresentados nos processos de contas anuais, enquanto vigente a CPMF, pronunciamento expresso acerca
da execução orçamentária e financeira daquele tributo;
8.7. determinar à CISET/MS que, enquanto vigente a CPMF, faça constar do Relatório de Auditoria
de Gestão do Fundo Nacional de Saúde, pronunciamento expresso sobre a correta aplicação dos recursos
proveniente daquele tributo, nos termos do art. 18, caput e Parágrafo único, da Lei n°9.311/96;
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8.8. encaminhar cópia desta Decisão, bem como do relatório e Voto que a fundamentaram ao
Ministro de Estao da Saúde, ao Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, ao Ministro da Fazenda
e ao Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional
para conhecimento; e
8.9. juntar o presente processo às contas do Fundo Nacional de Saúde relativas ao exercício de 1997
Ata n° 38/98 - Plenário.
Data da Sessão: 16/09/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça,
Humberto Guimarães Souto (Relator), Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos
José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

HOMERO DOS SANTOS
Presidente

HUMBERTO GUIMARÃES SOUT
Ministro-Relator
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GRUPO 1- CLASSE V - Plenário
TC 022.881/92-1
Natureza: Acompanhamento do Programa Nacional de Desestatização —
PND.
Entidades. Conselho Nacional de Desestatização — CND e Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social — BNDES

•

Ementa:
— Acompanhamento do Programa Nacional de Desestatização
Concessão de serviço público de transporte ferroviário de carga da Malha
Nordeste. Instrução Normativa n° 007/94. Regularidade do quarto
estágio. Ressalvas relativas ao quinto estágio. Aprovação dos
procedimentos e determinações.
RELATÓRIO
Versam os autos sobre o acompanhamento do processo de desestatização da Rede Ferroviária
Federal S.A. — RFFSA, concernente ao quarto e quinto estágios relativos à concessão da Malha Nordeste.
De consignar que os três primeiros estágios de todas as malhas foram aprovados quando da
apreciação do procedimento relativo à Malha Oeste (Decisão n° 138/96, Sessão Plenária de 27/03/96 - Ata
n° 13/96).
Transcrevo, a seguir, o relatório elaborado pelos Analistas designados para proceder ao exame
da matéria, cujas conclusões mereceram a anuência da Sr' Diretora da 3' Divisão Técnica e do titular da
9' SECEX:
"Em continuação ao processo de acompanhamento de desestatização da Rede Ferroviária
Federal S.A — RFFSA, foi realizada inspeção na Malha Nordeste.
A Malha Nordeste é formada pelas Superintendências Regionais de Recife (SR-1), Fortaleza
(SR-11) e São Luís (SR-12). Tem extensão de 4.312 km em trilhos predominantemente 37 t/km e bitola
métrica.
A Malha transportou, em 1996, 685 milhões de TKU (toneladas/quilômetro útil), sendo os
principais produtos: derivados de petróleo, produtos siderúrgicos (ferro gusa, clínquer), alumínio, cimento,
gesso, açúcar, trigo e milho.
São evidenciados dois corredores de transporte:
Norte-Sul: tráfego no trecho Macau/Propriá;
Leste-Oeste: fluxo no trecho Itabaiana/São Luís.
A localização da Malha Nordeste é privilegiada, uma vez que tem ligação com sete portos e
fica mais próxima, em relação aos demais pontos brasileiros, dos continentes europeu e africano e da América
do Norte.
O Complexo Portuário de Itaqui é alcançado pela Malha Nordeste, apresentando tráfego de
minério, vindo de Carajás (CVRD), em parte da SR-12. No trecho comum, a bitola é mista.
Não há trens de passageiros no âmbito das regionais.
A Malha Nordeste encontra-se em estado desfavorável à desestatização, devido à manutenção
postergada da via e do material rodante. Há muito tem apresentado déficit em seus resultados, proveniente
da baixa operacionalidade por causa da deterioração dos bens.
DEMANDA
O serviço de transporte da Malha Nordeste vem decrescendo pela ausência de manutenção
dos bens operacionais. Em 1993, a produção foi de 878 milhões de TKU, em 1994, houve acréscimo de
C MIN-FGWICRO-02 RELATORIOS \ 022881 DOC

-1 1 5—
Tribunal de Contas da União

90499

(

rr et. diTC
c:"C'21R1
swoW14
022.881/92-1

/01101‘"

fls. 2

5,5%, passando para 928 milhões de TKU e caindo para 747 milhões de TKU em 1995. Em 1996, houve
decréscimo em relação ao ano anterior.
A demanda pelo transporte ferroviário encontra-se principalmente no setor de derivados de
petróleo e produtos agrícolas. A competitividade com o modal rodoviário abrange as tarifas e o tempo de
percurso.
A demanda captável alcança 1,2 bilhão de TKU; com tarifas competitivas poderá alcançar 1,7
bilhão de TKU, pelo estudo da RFFSA. A demanda potencial alcança números maiores, porém depende de
eficácia gerencial.
Superintendência Regional de Recife - SR-1
Entre as Superintendências, a área abrangida pela SR-1 apresenta boa possibilidade de
aumento de demanda de transporte, tendo em vista a ligação aos portos de Macau, Natal, Cabedelo, Suape,
Recife e Maceió, o que possibilita a importação e a exportação de mercadorias diversas, além da interligação
com a cabotagem para as regiões Sul e Sudeste do país.
Quanto às mercadorias de fácil captação para o modal ferroviário, pode ser considerado que:
o combustível tem sido transportado pelas rodovias BR 101 e BR 116;
- nos portos de Recife e Suape, encontram-se quantidade significativa de conteineres para
serem carregados por caminhões;
há grande produção de gesso na região de Salgueiro (PE), que é usado no cimento e como
insumo agrícola;
- o sal é escoado pelos modais rodoviário e portuário para Goiânia e Belo Horizonte, como
carga de retorno;
o açúcar utiliza atualmente a rodovia por ser um modo rápido e confiável;
- o milho encontra consumo no interior da Região.
Assim, a demanda captável no âmbito da SR-1 pode ser estimada em 8000 t/ano, mais 70.000
unidades de conteineres ao ano.
Como demanda potencial, pode ser citado o combustível para abastecer João Pessoa,
desembarcado no porto de Suape, e a barrilha a granel, oriunda da Alcanorte, no trecho Macau-Natal, assim
que for recuperado. Outras cargas agrícolas - cloreto de potássio, uréia, fosfato - apresentam boas
perspectivas de transporte, em intercâmbio com a Estrada de Ferro Carajás e em direção a Maceió e Recife.
Superintendência Regional de Fortaleza - SR-11
Para a SR-11, cerca de 70% da carga são referentes a derivados de petróleo. Entre eles,
destacam-se a gasolina e o óleo diesel, desembarcados no Terminal de Mucuripe e destinados a Teresina,
numa extensão de 750 km. Atualmente, como conseqüência da desregulamentação do petróleo, parte deste
combustível está sendo desembarcado no porto de São Luís e levado para Teresina pelo modal rodoviário,
sendo a distância diminuída em 350 km em relação ao trecho anterior; além disso, o frete do caminhão é
quase o mesmo do trem, com a vantagem de já estar incluída a entrega do produto à porta do cliente. Podem
ser citados, ainda, como demanda captável, cimento e gás em botijões, que utilizam a rodovia por questão
tarifária, bem como ferro gusa e alumínio, que têm a demanda ditada por seus preços no mercado externo.
A demanda potencial no âmbito da SR-11 apoia-se na implantação do porto de Pecém, de
grande calado, e na siderúrgica de aços planos na região de influência de Fortaleza. Também podem ser
considerados o transporte de conteineres, procedentes dos EUA com destino a Recife, e de brita, para São
Luís, ambos dependentes de viabilidade tarifária.
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Para a SR-12, a demanda captável está em alumínio e combustível, transportados por rodovia,
e em ferro gusa. No caso do combustível, há necessidade de investimento na via permanente para que a
ferrovia atinja o padrão exigido pelo DNCC (Decreto n° 98.973, de 21.03.90, e Portaria n° 111, de
05.03.90). Para o ferro gusa, que causa deterioração nos vagões, e para o alumínio, há carência de unidades
que transportam esse tipo de carga.
Malha Nordeste - SR 1, SR-11 e SR-12
A demanda por transporte existente na Malha Nordeste, em 1996, superava em 50% a
demanda atendida no ano anterior.
De acordo com estudo das Superintendências que compõem a referida Malha, a informação
a respeito da produção agrícola, mineral e siderúrgica da região é a seguinte:
açúcar cristal - 1,5 milhões de tonelada/ano;
açúcar demerara - 1 milhão de tonelada/ano;
barrilha a granel - 400 mil toneladas/ano;
conteineres - 67 mil unidades/ano;
insumos agrícolas (uréia, cloreto de potássio, fosfato) - 240 mil toneladas/ano;
soja (sul do MA e oeste da BA) - 140 mil toneladas/ano;
produtos siderúrgicos - 120 mil toneladas/ano; e
sal - 3 milhões de toneladas/ano.
O total de carga é estimado em 6,4 milhões de toneladas/ano (2,7 bilhões de TKU/ano) mais
os conteineres. Considerando que há necessidade de investimento em via permanente e em material rodante
para que a carga possa ser transportada por ferrovia e que parte dessa carga utilizará o modal rodoviário,
numa visão conservadora deduz-se que a captação dar-se-á em nível de 20% ao ano, em relação ao que está
sendo tracionado em 1996.
Dessa maneira, em cinco anos a produção atingiria cerca de 4,5 milhões de toneladas,
equivalentes a 1,9 bilhão de TKU.
Em estudo realizado pelo GEIPOT, em convênio Com a SUDENE, foram identificados fluxos
de carga ferroviária na Região Nordeste e propostos três cenários para concretização dos resultados:
otimista, conservador, pessimista. O trabalho contemplou um fluxo de carga significativo da Malha Nordeste
com a Ferrovia Centro-Atlântica, antiga Malha Centro-Leste, que também foi considerado no cenário.
Assim, a perspectiva de transporte, segundo o GELPOT, excluindo o cenário pessimista, é a
seguinte:
1000 TK
2000/2005
2005/2010
1997/2000
CENÁRIO
5.012. 834
5.817.829
5.872.971
Otimista
3.417.677
3.435.609
Conservador
3.099.298
Para efeito de acompanhamento da desestatização, o volume de transporte a ser considerado
foi identificado a partir da análise do comportamento dos produtos em cada cenário, de acordo com as
possibilidades oferecidas pelas ferrovias RFFSA e FCA. Foram adotados os cenários otimista e conservador,
uma vez que o pessimista não previa nenhum melhoramento de produção, mesmo com os investimentos que
estão sendo realizados pela RFFSA antes do leilão. Então, os produtos: açúcar, bebidas e vasilhames,
cimento, conteineres, derivados de petróleo, granéis minerais, milho, produtos siderúrgicos e sal foram
enquadrados no cenário otimista, e alumínio, fertilizantes, gipsita, gesso, produtos siderúrgicos e trigo
ficaram no conservador (planilha em anexo).
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Dessa maneira, a produção encontrada foi:
FERROVIAS
RFFSA
RFFSA com FCA
RFFSA com 50% FCA

1997/2000
1.453.104
3.303.609
2.605.703

2000/2005
1.549.570
3.520.765
2.783.316

1000 TKU
2005/2010
1.577.542
3.574.530
2.825.474

RECEITA

•

A receita da Malha em 1994 foi de R$22.108,1 mil . Em 1995, houve melhoria no resultado,
atingindo R$34.231,1 mil. Como houve decréscimo da produção, a melhoria da receita deveu-se a aumentos
de tarifa.
A Superintendência que apresentou melhor desempenho foi a SR-11 (Fortaleza), com
acréscimo de 70% na relação de resultados 1995/1994
Assim, a Malha Nordeste obteve a seguinte receita média .
1994
1995

111

R$30,9/mil TKU
R$32,6/mil TKU

Considerando que a tarifa média praticada em 1995 foi de R$16,72 e que em 1996 houve
recuperação desses valores, convém adotar para efeito de cálculo da tarifa média o valor de R$17,50, uma
vez que o setor privado não poderá elevar sobremaneira o preço da tarifa, pois sofrerá a concorrência de
outros modais de transporte.
Outra análise para cálculo da receita pode ser feita por meio do produto médio ou receita
média, tomando os valores de produção em TKU, que considera a quilometragem média da Malha. Nesse
caso, os valores obtidos refletem a produção verdadeira da ferrovia. Para um produto médio de R$32/mil
TKU nos quatro primeiros anos e R$33/mil TKU para o restante do período, tem-se:
Ano 1: R$38.400,00 para 1,2 bilhão de TKU
Ano 5: R$99.000,00 para 3,0 bilhões de TKU
Ano 12: R$115.500,00 para 3,5 bilhões de TKU
Foi tomada como quilometragem média de transporte da Malha a distância de 416km, que
foi o parâmetro aplicado em 1995.
DESPESA

Historicamente, a despesa é superior à receita na Malha Nordeste.
Em 1994, a despesa foi de R$68.625 mil e em 1995 chegou a R$85.217,8 mil.
A despesa com pessoal/encargos representou, em 1994, 41% das despesas totais, e no ano
seguinte, 76% da mesma rubrica.
A despesa média nos anos anteriores foi de:
1994
1995

R$74/mil TKU
R$112/mil TKU

Comparando a receita média com a despesa média, conclui-se que a Malha Nordeste
apresenta alto grau de endividamento.
Com o ajuste procedido na área de pessoal, as despesas dessa natureza ficarão bem menores.
Em 1994 havia 4.874 empregados; em 1995 o número era de 3.767 e em 1996, reduziu para 2.549.
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A RFFSA deverá transferir para a nova concessionária 1600 empregados no mínimo.
Considerando que o salário médio mensal é de R$1.400,00, o custo com pessoal ficará em cerca de
R$32.000 mil/ano, já acrescentando os gastos com mão-de-obra terceirizada. Desse modo é possível concluir
que os custos e despesas de pessoal reduzir-se-ão à metade dos praticados em 1995. Conforme informações
obtidas nas SR0s, a mão-de-obra total da Malha será de 3.150 empregados, sendo cerca de 85%
terceirizadas e apenas 15% contratadas pela concessionária, baixando mais ainda o custo de pessoal até
R$20.000 mil/ano.
Os custos variáveis sairão de um patamar de R$30 milhões/ano e crescerão com o aumento
da produção até a demanda estar quase estabilizada. A partir daí, o acréscimo será menor, para manter a
capacidade de atendimento. Durante os anos seguintes, deverá haver dispêndio em manutenção, pois o
material rodante e a via necessitarão de reparos maiores. Da mesma forma, os custos serão alternados até
o final do período. Estima-se que os custos variáveis atingirão R$49,67 milhões no ano 30.
Para o cálculo das despesas administrativas, foi estimado que elas serão maiores no início da
concessão, caindo no decorrer do período e estabilizando na faixa de R$6 milhões.
INVESTIMENTOS NO SETOR OPERACIONAL
Para melhorar a situação de deficiência operacional apresentada pela Malha Nordeste, a
Administração Geral da RFFSA está realizando investimentos da ordem de R$61,7 milhões, sendo R$19
milhões para via permanente, R$41 milhões para tração e R$1,667 milhões para o sistema rádio de
comunicação.
No caso da tração, os investimentos serão suficientes para recuperar as locomotivas da
Malha, de maneira a elevar o índice de disponibilidade a 95%.
Para o sistema de comunicação, as aplicações financeiras serão suficientes para sinalizar a via
e dispensar os ferroviários nela empregados para tal fim.
Apenas a via permanente ficará com carência de investimentos, pois o recurso destinado a
esse aspecto servirá para não deixar piorar o estado em que se encontra, uma vez que as ações convergem
somente para os pontos críticos.
Mediante os fatos, a AG entende que a produção atual deverá ser aumentada em pelo menos
20% antes do leilão de privatização.
As características da via permanente e a situação do material rodante serão detalhadas por
Superintendência, com os respectivos investimentos.
VIA PERMANENTE
De maneira geral, a Malha Nordeste apresenta as seguintes características de via:
4.312 km de extensão;
- 125 km de compartilhamento com trem de passageiro da CBTU;
bitola métrica, com apenas 5,3 km em bitola mista no Complexo Ferroviário de Itaqui; e
predominância de trilho TR-37 e dormentação de madeira.
a) Superintendência de Recife/PE SR-1
A SR-1 possui, aproximadamente, 2.464 km de linhas férreas, incluindo os ramais, formados
exclusivamente por bitola métrica. O perfil de trilho predominante é, também, o TR-37 (62%), os dormentes
são quase todos de madeira (93%) e o lastro de pedra bitolada é o mais usual (57%). O raio mínimo (83
metros) e a rampa máxima (2,9%) ocorrem no trecho Propriá-Souza.
A parte de infra-estrutura desta regional carece de serviços de drenagem, bueiros, aterros,
obras de contenção, cortes e limpeza da faixa, principalmente nos trechos de Souza-Propriá, Engenheiro
C:\ MIN-FG MICRO-02VRELATORIOS1022881.00C
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Jorge Lins-Salgueiro, Itabaiana-Macau e Souza-Mossoró. Necessita, ainda, de investimentos em recuperação
de pontes metálicas e de concreto, pontilhões e viadutos.
Assim como ocorre nas outras superintendências que formam a Malha Nordeste, o maior
problema de superestrutura é a elevada taxa de dormentes podres. Além disso, devem ser realizadas
intervenções na via permanente para troca de trilhos e remodelamento de lastros.
Investimentos na malha da SR-1
A regional de Recife estima investimentos da ordem de R$5 milhões para regularizar a sua
infra-estrutura. Quanto à superestrutura, o BIRD financiará parte da recuperação da via permanente, porém,
de acordo com técnicos desta regional, os recursos disponíveis para esse fim não são suficientes para
regularizar o estado operacional da via. Calcula-se que serão consumidos mais R$13 milhões para deixar a
superestrutura em condições aceitáveis para a circulação de trens.
b) Superintendência de Fortaleza/CE SR-11
A malha da Superintendência de Fortaleza (SR-11), que soma 1.365 km de linhas férreas,
incluindo os ramais, tem características geométricas favoráveis, à exceção de alguns trechos de gargalos
operacionais, onde são encontrados raios de 100 m e rampas de 2,5%. Ressalta-se, ainda, o
compartilhamento entre o trem de passageiro (CBTU) e o de carga (RF'FSA) que ocorre em
Caucaia/Mucuripe/Parangaba/Prof. J. Felipe (Porto), quando, somente à noite, os trens da RFFSA podem
se dirigir ao porto. No caso desse último, o projeto Metrofor sanará o problema.
A SR-11 possui alguns problemas de infra-estrutura, quais sejam drenagem, cortes, aterros
e reforços de pontes. Existem pontes na linha sul que estão operando com restrição de velocidade, pois foram
dimensionadas para tonelagem mais baixa e precisam de reforços. Associado à geometria, entre Croatá e
Tururu tem-se uma variante inacabada e no trecho de Crato tem-se a "Vala da Coca-Cola".
Tal qual ocorre na SR-12, o grande problema da SR-11 é a alta porcentagem - média de 30%
- de dormentes podres, atingindo 50% em alguns trechos. O financiamento do BIRD somente irá corrigir
25% desse obstáculo ao transporte regular de cargas, sendo necessário a escolha de trechos mais críticos
para a substituição de dormentes.
Com relação aos trilhos, cerca de 90% são do tipo TR-37. A regional calcula que, excluídos
os investimentos que serão realizados com financiamento do BIRD, necessitaria de, aproximadamente, 6.000
toneladas para se ter uma malha em boas condições de tráfego. Cabe ressaltar que, aproximadamente, 200
km de linha férrea desta regional, trecho Iguatu-Crato, será recuperada com investimento do Ministério dos
Transportes.
Há, ainda, vários tipos de lastro na regional, sendo que de pedra bitolada (36,70%) e pedra
desbitolada (31,43%) são predominantes.
Outro problema que a SR-11 apresenta em infra-estrutura é no que se refere aos aparelhos
de mudança de via (AMV0s) que, devido a falta de manutenção e de peças, não se encontram em boas
condições, sendo causadores de alguns acidentes.
Investimentos na malha da SR-11

•

A SR-11 estima investimentos da ordem de R$100 mil para solucionar o problemas da
variante existente entre Croatá e Tururu e da Vala da Coca-Cola. Calcula-se, ainda, investimenros da ordem
de R$6 milhões para reduzir a taxa de dormentes podres para 20%, que é uma condição aceitável
Os investimentos, com recursos do Banco Mundial, na superestrutura serão de substituição
de dormentes, complementação/substituição de lastros e substituição de trilhos, quando serão despendidos
cerca de R$6,9 milhões na malha desta regional.
CAMIN-FG\MICRO-02URELATORIOS\022881.DOC
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Outros investimentos, além dos financiados pelo BIRD, fazem-se necessários para a boa
operacionalização da malha, quais sejam:
substituição de dormentes na linha tronco norte e sul, para reduzir o percentual de
dormentes podres para 20% (Custo estimado US$4,2 milhões);
substituição de trilho TR-37 com desgaste excessivo na linha norte e sul (US$400 mil);
lastramento com brita na linha tronco norte e sul em locais com deficiência de suporte
(US$816 mil);
substituição de trilhos com perfil inferior ao TR-37 na linha tronco norte (US$550 mil);
substituição de uma ponte na linha tronco sul e duas na tronco norte (US$3,24 milhões);
soldagem de trilhos na linha tronco norte e sul (US$1,5 milhões);
variante do Poty, para eliminação de ponto crítico de quebra de tração (US$3 milhões).
Total: US$13,706 milhões
c) Superintendência de São Luís/MA SR-12
A malha que forma, atualmente, a SR-12 tem extensão de 512 km.
O traçado da malha desta superintendência é bom. O menor raio (152 metros) está no trecho
de São Luís-Rosário, quando se tem a limitação de velocidade em 57 km/h, considerada alta para o modal
ferroviário. A rampa máxima é de 2,5 % em um pequeno trecho de 300 metros.
No que se refere à infra-estrutura a regional não possui grandes problemas. Apenas uma
ponte necessita de reforços e reparos; as intervenções nas demais se restringem a jateamento e pintura.
Ressalta-se que os bueiros se encontram, também, em boas condições.
O grande problema de via permanente na SR-12 ocorre na superestrutura, onde se tem 42%
de dormentes podres. O lastro predominante é de laterita e o de pedra brita não soma 10%, ou seja, não se
chega a ter 50 km de pedra brita de lastro.
Nesta regional tem-se trilhos de vários perfis, com predominância do TR-37. O TR-25 perfaz
19 km e encontra-se em péssimo estado, apresentando deformações permanentes. Essa situação é uma
restrição forte para não transportar combustíveis em conjunto com a alta porcentagem de dormentes
inadequados a este tipo de transporte. Constata-se que o combustível que abastece Teresina (PI) procede
pelo modal ferroviário de Fortaleza e depois da desregulamentação, pelo modal rodoviário de São Luís. Em
63 km se tem os trilhos TR-32 sobre lastro de terra ainda existente (aplicados em areia/argila) que não se
encontram em boas condições. Outros 99 km de linha que, também possuem o TR-32 assentados em lastro
de pedra brita ou laterita, encontram-se em condições aceitáveis, permitindo a regular circulação dos trens.
Investimentos na malha da SR-12
De acordo com dados fornecidos pela SR-12, a necessidade de dormentes é de 330.000 para
o trecho de São Luís-Teresina. Para se reduzir o percentual de dormentação podre para 20%, seriam
necessários 165.000 dormentes. Como os investimentos previstos com recursos do Banco Mundial prevê
a substituição de apenas 30.000, ficaria um déficit de 135.000 dormentes a serem trocados.
A SR-12 estima investimentos de R$5,3 milhões para redução da porcentagem de dormentes
podres ao patamar de 20% e para troca de trilhos que comprometam a boa circulação dos trens, além de
serviços/materiais para lastro e, ainda, a aplicação de herbicida na capina química. Nesse cálculo considerouse que os trilhos, talas e parafusos seriam fornecidos pela RFFSA, caso isso não ocorra, seriam gastos,
aproximadamente, mais R$4 milhões para aquisição de tais materiais.
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MATERIAL RODANTE
A Malha Nordeste apresenta o seguinte quadro, em se tratando de material rodante:
LOCOMOTIVAS
ANO
1994
1995

QUANT.
85
80

DISPONIB.
54%
50%

UTILIZ. DISP.
68%
61%

VAGÕES
ANO
1994
1995

QUANT.
1915
1725

DISPON.
85% _
81%

A frota de locomotivas e de vagões da Malha Nordeste apresenta alto nível de
indisponibilidade e elevado índice de obsoletismo, caracterizada pela prática do canibalismo e pela falta de
manutenção adequada, restringindo, assim, a capacidade de transporte e elevando os custos operacionais.
O financiamento do Banco Mundial para recuperação das locomotivas, acreditam os técnicos das regionais
da Malha Nordeste, será suficiente para regularização da frota, inclusive modernizando-as e equipando as
unidades com motores novos e atualizados, restando apenas investimentos a serem realizados na frota de
vagões.
A situação de cada Superintendência é a seguinte:
a) Superintendência de Recife SR-1
Existe atualmente na Superintendência de Recife 42 locomotivas, sendo que apenas 21
• formam a frota ativa. Os investimentos do BIRD (R$9.071.999,00) serão empregados para recuperação de
21 locomotivas, selecionadas entre as frotas ativa e morta. Após a recuperação dessas unidades, a regional
contará com uma frota de 32 locomotivas aptas para o transporte de mercadorias.
Observa-se, também, que os investimentos que serão realizados para recuperação de
locomotivas, nas superintendências que compõem a Malha Nordeste, vão influenciar todo o desempenho da
Malha, ou seja, com disponibilidade de material rodante e, principalmente, o retorno da confiabilidade, os
clientes típicos do modal ferroviário voltarão a utilizar o trem como meio de transporte de seus produtos,
aumentando a receita concomitante com a diminuição de custos operacionais (locomotivas novas).
Investimentos na frota da SR-1
A SR-1 estima em torno de R$1,6 milhão os investimentos destinados a recuperação das duas
locomotivas acidentadas.
Há nesta regional 939 vagões com predominância dos tipos hopper fechado (44,86%),
fechados (22,66%) e tanques (11,92%) O índice de imobilização é 24,6% (1997). Para reduzir este indicador
para o patamar de 10%, faz-se necessário investir, aproximadamente, R$685 mil em serviços e material para
recuperar 137 vagões
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Superintendência de Fortaleza SR-11
O grande problema da SR-11 no que se refere a demanda reprimida é a falta de
disponibilidade de material rodante, principalmente de locomotivas. Isso porque a regional possui uma
demanda inelástica (petróleo) reprimida. Contudo, com os investimentos do Banco Mundial nesta área, a
regional acredita que esse problema será solucionado.
A regional conta, atualmente, com 44 locomotivas (10 modelos GE-U5B para movimentação
em pátios, 2 modelos GE-U8B e 24 modelos GE-U1 0B). A carência de peças para reparos provoca a
canibalização das locomotivas paradas na oficina a espera de intervenções que demandam maiores recursos.
A principal causa de paralisação das locomotivas nesta regional são os ultrapassados e deteriorados motores
que as equipam. Porém esses serão substituídos por modelos novos e de maior potência, que darão
confiabilidade ao transporte.
A SR-11 fará a recuperação de 16 locomotivas GE-U1OB com recursos do Banco Mundial,
responsabilizando-se, também, pela recuperação de locomotivas da SR-12 e das provenientes da SR-5 e SR6. Ficaram 8 GE-U8B, 2 GE-U5B e 10 GE-10B sem cobertura de financiamento para suas restaurações
(reformas).
Ressalta-se que a regional necessitaria de vagões gôndolas a fim de atender a demanda
reprimida e a existente com maior agilidade. Há, ainda, a previsão de transferência de 97 vagões tanques tipo
TCC e TSC da Malha Centro-Leste da RFFSA, hoje Ferrovia Centro-Atlântica S.A (FCA), para esta
superintendência, porém somente chegaram 23 tanques. Com a efetivação do total da transferência, a SR-11
terá meios de atender regularmente a clientela desta carga específica.
Investimentos na frota da SR-11

•

No que se refere a locomotivas, a recuperação das 10 GE-U5B não são economicamente
viáveis e estima-se em torno de R$4,8 milhões o investimento necessário para colocar as GE-U1OB D s e GEU8B El s em condições de operarem normalmente.
Esta regional possui, aproximadamente, 725 vagões, sendo que 150 necessitam de
intervenções variando entre médias e pesadas, com custo médio de R$12 mil/vagão. O restante da frota
somente precisa de manutenção leve, incluindo troca de rolamentos, num custo médio de R$5 mil/vagão.
Portanto, o montante para a recuperação da frota de vagões é da ordem de R$4,7 milhões
Superintendência de São Luis SR-12
A SR-12 possui 14 locomotivas, sendo 10 GE-U5B e 4 GE-U8B. A porcentagem de
indisponibilidade desta é de 41% e daquela de 50 %. Os recursos do BIRD financiará a recuperação das 3
GE-U5B e 4 GE-U8B, normalizando o fornecimento de locomotivas para esta regional. Aumentando a carga
transportada, necessitaria de outras locomotivas. A recuperação das outras GE-U5B não é economicamente
viável, já que esse tipo de locomotiva é utilizada, geralmente, para movimentação em pátios. Caso a SR-12
conseguisse mais 3 GE-U8B, poderia substituir as GE-U5B (de menor potência) com redução de custos em
recursos humanos e manutenção. Caso a demanda dessa regional fique atrativa, poderia ser viabilizado o
remanejamento de locomotivas das atuais SR-1 e SR-11.
A frota de vagões é composta por 245 unidades, já excluídas aquelas destinadas para baixa.
A maior parte é de plataformas (mistas ou metálicas), contando, também, com vagões tipos gôndolas,
fechados e gaiolas.
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Investimentos na frota da SR-12
Após a recuperação das locomotivas da SR-12 com financiamento do Banco Mundial,
carecerão investimentos na reforma e aquisição de vagões.
Esta regional estima que seriam necessários, aproximadamente, R$7.000/vagão para reformalos, inclusive serviços de pintura, a ponto de colocá-los aptos a produzirem, somando um total de R$1,715
milhões. A fim de atender à demanda captável, seriam necessários adquirir mais 80 vagões (40 tipo
plataforma e 40 tipo fechado) num total de, aproximadamente, R$5,6 milhões.
SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES
O sistema de telecomunicações possibilita as trocas de informações para o licenciamento de
trens e gerenciamento administrativo e operacional, através do SIGO, que propicia a utilização de dados em
tempo real na malha da RFFSA.
Alguns trechos da Malha Nordeste, principalmente na SR-12, apresentam o Sistema de
Telecomunicações com operacionalidade bem ultrapassada. Há trechos que o licenciamento para circulação
de trens é realizado, ainda, manualmente, mediante blocos de licença; a sinalização ao longo da malha é feita
através de placas de advertência passivas e indicativas, colocadas nas principais passagens de nível. Porém,
na maior parte da malha, temos um sistema de comunicação mais avançado.
A SR-11 possui o sistema de rádio terra-trem praticamente instalado em toda a linha
ferroviária, faltando apenas pequenos ajustes. Todas as estações possuem rádio, telefone e fax (Crato, Muriti
e Fortaleza possuem, também, o SIGO).
A fim de se obter agilidade no transporte ferroviário, em toda a malha, poderá ser implantado
sistema centralizado de controle de licenciamento, permitindo a troca de licença entre o maquinista e o
despachador, com diminuição do custo operacional de pessoal e com possibilidade de fechamento de
estações sem atividade comercial.
A Concorrência Pública Nacional n° 17-A/96-BIRD/COLIC-RFFSA permitirá uma
atualização/modernização do sistema de telecomunicações da malha, com investimentos nas três
superintendências que a compõem. O quadro a seguir resume as atividades de melhoria que serão realizadas
na Malha Nordeste, que deixará a malha, em termos de telecomunicações, em situação satisfatória.
SERVIÇOS
SR-1
SR-11
SR-12
Instalação do Centro de Controle Operacional
1
1
1
Instalação de repetidoras
9
3
Instalação de estações rádio-base
54
6(*)
15
Instalação de estações móveis ferrov.(locomotivas) 16
9
Instai. de estações móveis ferrov.(auto de linha)
30
10
15
Instal de estações móveis rodoviárias
22
10
2
* A instalação de estações rádio-base para a SR-11 refere-se apenas aos serviços de montagem das torres
de concreto e aterramento
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QUADRO RESUMO DOS INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS

VIA PERMANENTE
MATERIAL RODANTE

SR-1
18,0
2,3

SR-11
13,3
9,5

SR-12
9,3
7,3

TOTAL
40,6
19,1

QUARTO ESTÁGIO
ANÁLISE DA AVALIAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DAS CONSULTORAS
SERVIÇO A - Consórcio Delloitte Touche Tohmatsu Consultores S. C. Ltda e Enefer
Consultoria, Projetos Ltda.
RECEITA
Receita operacional
A Consultora A estudou o transporte realizado pela Malha nos anos de 1989 a 1993, obtendo
resultado mínimo de 1.124t em 1989, equivalentes a 599 milhões de TKU, e máximo de 1.585t em 1992,
equivalentes a 614 milhões de TKU. Sendo assim, a demanda projetada para os seis primeiros anos de
concessão variará de 1,106 bilhão de TKU a 1,773 bilhão de TKU. Para o 30° ano, está previsto 2,0 bilhões
de TKU.
Para a receita, a Consultora apresentou a evolução da receita nos anos 1 a 6, com os
respectivos valores de US$34,78 milhões e US$53,81, tomando como produto médio, inicialmente
US$31,45 (1° e 2° anos), depois US$30,82 (3° ano) e US$30,20 (para os demais anos)
Comparando os valores de receita e demanda em toneladas no primeiro e no quarto anos,
tem-se que a receita média é cerca de U$31, valor semelhante ao praticado atualmente pela Malha.
Outras receitas
Obtidas a partir de um percentual da receita operacional, uma vez que essa Ultima é a que
realmente tem valor significativo.
DESPESA
Os custos e despesas foram separados em fixos e variáveis e por funções.
Entre os fixos, foi considerado um quadro otimizado de 1600 funcionários, com o custo de
US$31,58 milhões/ano. O item material e diversos, em despesa fixa, participam com uma pequena
porcentagem do total (8%).
Para os variáveis, combustível e lubrificantes é que são significativos, chegando a atingir mais
de 60% do total, seguidos pela manutenção de locomotivas e vagões. Assim, foi adotado para o custo
variável US$9,6/mil TKU, projetando o total de US$42,2 milhões para o primeiro ano de concessão,
US$47,5 para o quarto ano e US$48,58 para o sexto ano.
Esse resultado é o esperado pelas Superintendências após a desestatização, com redução
ainda maior no custo fixo, devido a informatização nas comunicações e terceirização da mão-de-obra,
ficando com a concessionária somente o pessoal de nível mais elevado e aquele essencialmente operacional
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INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS
Com os investimentos programados pela RFFSA para serem executados antes da
desestatização, a Consultora A previu que serão gastos apenas US$1,1 milhão em recuperação da via
permanente (ponte), no primeiro ano. A partir do 16° ano seriam investidos US$49,7 milhões em
superestrutura, para que a mesma continue atendendo a demanda prevista.
Inicialmente, para renovação da frota, seriam repostas 88 locomotivas nos trinta anos da
concessão, sendo que 29 delas no 29° ano. O gasto total em tração seria de US$44,4 milhões. Com vagões,
foi previsto repor 1.342 unidades, despendendo US$76,5 milhões, sendo 63 delas do 23° ao 29° ano. Com
a atualização do trabalho, foi previsto o valor de US$63 milhões para investimentos em reposição, porém
sem detalhamento de quantidade e de prazo para tal. Assim fica dificil analisar como a Consultora chegou
a essa conclusão. Apenas cabe consideração no sentido de que há significado para reposição de material
rodante nos últimos anos da concessão, pois a concessionária terá que entregar os bens arrendados nas
mesmas condições de conservação que recebeu.
TAXA DE DESCONTO
A Consultora A enumerou treze itens a respeito de aspectos a serem considerados para a
adoção da taxa de desconto. Entre eles, podem ser citados: desejável grau de eficiência na operação
ferroviária, necessidade de armazenagem, complementação de outros modais, atualização tecnológica das
ferrovias, características das mercadorias transportadas, investimentos em recuperação, baixo risco devido
à modelagem (concessão), garantia do equilíbrio econômico-financeiro, possibilidade de modificação na
estrutura administrativa da empresa e fluxo de caixa influenciado por fatores subjetivos.
Após tais considerações, a Consultora A adotou a taxa de 15% de desconto, encontrando o
valor de US$9,7 milhões para a Malha Nordeste.
Na análise de sensibilidade, para taxa de desconto de 13%, foi obtido o valor de US$11,4
milhões e para 17%, US$8,3 milhões.
SERVIÇO B (PREÇO MINIMO ADOTADO PELO CND) - Associação Nova Ferrovia
A Consultora B ajustou a avaliação inicial a um novo panorama, ocasionado por
investimentos por parte da RFFSA na Malha Nordeste e redução do quadro de pessoal. Foram consideradas
duas hipóteses: a transferência de toda a malha hoje existente, com a possibilidade de ligação com a ferrovia
Transnordestina - a ser implantada - ou o trecho em tráfego, com exclusão do ramal Jorge Lins a Salgueiro,
onde não há carga a transportar.
Ressalvando que o melhor resultado está com a retirada do Ramal de Salgueiro e que a opção
entre as hipóteses envolvem aspectos além daqueles técnico e econômico-financeiro, a Consultora B observa
que a exclusão do referido trecho "poderá gerar problemas" (não os menciona) que acabarão por retardar
o processo de desestatização da Malha.
Por sua vez, o Conselho Nacional de Desestatização aprovou o leilão da malha toda,
incluindo a concessão de operação da ferrovia Transnordestina, nos trechos a serem construídos, e mediante
o pagamento de um valor adicional. Se não houver interesse nessa operação, a ferrovia Transnordestina será,
mais tarde, novamente licitada.
a) DEMANDA
A Consultora B explica que existe na área da Malha Nordeste demanda potencial de mais de
3 bilhões de TKU, portanto superior aos limites de atendimento suportado pelo trecho. Para atender essa
demanda de transporte, além de boas condições do material operacional, a empresa deverá agir de maneira
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competitiva em relação aos preços das tarifas e à qualidade do serviço.
Atualmente a Malha Nordeste consegue transportar menos de 1 bilhão de TKU, devido ao
mau estado da via e do material de tração. Uma vez sanado tal problema, a demanda atingirá rapidamente
1,2 bilhão de TKU, apenas com cargas típicas do modal em questão, tais como derivados de petróleo,
cimento e ferro gusa. Além disso, foram identificadas cargas como barrilha e conteineres que podem ser
consideradas importantes como demanda potencial, pois a primeira circulará por um trecho (Macau/Natal)
atualmente pouco utilizado e necessitando de reparos, enquanto que a segunda poderá gerar 300 milhões de
TKU/ano de produção. A demanda projetada atingirá 2,0 bilhões de TKU no sexto ano de concessão.
No Ramal de Salgueiro não foi identificada carga, porém sua importância está na conexão
futura com a ferrovia Transnordestina, completando uma ligação direta dos portos de Recife e Suape com
a região central do país.
RECEITA
Com o estudo da demanda, a receita operacional foi projetada a partir da aplicação do
produto médio àqueles dados.
O produto médio adotado como base foi obtido com informações do ano de 1996, iniciando
o período de concessão com o valor de R$32,49/mil TKU, crescendo lentamente até o sexto ano e
estabilizando, a partir daí até o final do período, em R$33,31/mil TKU.
Sendo assim, a receita total foi considerada:
ANO 1
38.992

ANO 2
42.891

ANO 3
47.180

ANO 4
52.720

R$ x 1000
ANO 6
ANO 5
66.619
59.127

Do sétimo ao último ano da concessão, a receita projetada permanece a mesma
As outras receitas operacionais eqüivalem a 5,8% das receita de transporte
CUSTOS
A análise dos custos procedida pela Consultora B nos custos da Malha Nordeste teve como
base os períodos de janeiro a outubro de 1996 e todo o ano de 1995. Tal estudo revelou que são
significativos os gastos com pessoal (85% do total), seguido de combustíveis e lubrificantes (6%) e de
materiais de consumo - peças (3%).
Assim sendo, concentrou-se a análise nesses três itens.
Para pessoal, foi elaborado profundo e abrangente estudo a respeito do quadro hoje existente
e dos salários praticados no âmbito da Malha. Da situação existente à solução proposta de repassar à
concessionária 1600 empregados, foram examinados quais os reflexos operacionais que a situação provocará.
Uma das situações vistas foi que funções como agente de segurança e serviços gerais têm
remuneração alta em comparação com o mercado, sendo viável a terceirização desses quadros. Além do
salário, seriam eliminados o adicional de risco de vida e outras vantagens estabelecidas no acordo coletivo
de trabalho, bem como uma redução administrativa devido à unificação das Superintendências.
Outra forma de redução será a dispensa pelo PDV daqueles funcionários que apresentassem
salários mais altos dentro de sua categoria, havendo uma sensível redução na remuneração média. O pessoal
universitário, que ocuparia os cargos mais altos, teria seu salário mantido nos níveis atuais, acrescido do
anuênio.
O gasto médio com pessoal representou em 1995 cerca de 2,7 vezes mais que a arrecadação
da Malha Nordeste e até outubro de 1996, 2,2 vezes a receita. Com a adaptação proposta esse dispêndio
reduziria, aproximadamente, a 0,5 vezes da receita operacional.
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Relação Gastos com Pessoal x Receita

1995
Jan/Out 1996
26,7
27,2
Receita
60,2
72,5
Dispêndios com pessoal
Fonte: Relatório Consultora B (Associação Nova Ferrovia)

R$ milhões
1° Ano de Concessão
41,3
20,9

Para os combustíveis, a Consultora B recomendou que fosse adotado o consumo registrado
em 1995, que é de 6,30 1/mil TKB. Considerando que o estado da via e do material rodante ensejam
velocidades menores e elevado consumo, o índice está dentro da faixa aceitável de valores, resultando um
gasto de R$3,96/mil TKU.
Quanto aos materiais, foram utilizados valores de fontes externas, uma vez que os dados
fornecidos pela RFFSA não representam a realidade empresarial por estar com os trabalhos de manutenção
postergados. Como esses gastos são da mesma ordem de grandeza dos combustíveis, foi adotado o mesmo
valor.
Em resumo:
os gastos com pessoal iniciam o período de concessão com R$20.917 mil,
acrescidos de R$6.744 mil de outros gastos fixos, atingindo R$29.686 no 11 0 ano e continuando no
decorrer do contrato;
- os gastos variáveis totais terão como base o valor de R$9,14/mil TKU, iniciando com
R$12.708 mil e estabilizando no sexto ano de concessão com R$21.180 mil, tendo em vista o atingimento
da produção em 2,0 bilhões de TKU.
Para as despesas operacionais, no primeiro ano foi previsto o dispêndio de R$4.593 mil com
dispensa de pessoal. Nos anos seguintes, apenas despesas com acidentes e seguros, projetadas em 4,5% do
total de custos e despesas operacionais da Malha.
d) INVESTIMENTOS
A Consultora B considerou que os investimentos em via e material rodante já seriam feitos
pela RFFSA com os recursos do BIRD. Por isso previu apenas investimentos em pontes e aqueles
necessários à manutenção da capacidade de produção, abrangendo o material rodante.
Para o primeiro, foi previsto R$5,5 milhões.
Para o segundo, seria observado, entre o 6° e o 22° anos:
reforma de locomotiva: R$28,8 milhões;
reforma e substituição de vagões: R$33,4 milhões.
O total dos investimentos é R$67,7 milhões.
Cabe ressaltar que a recuperação da via a ser feita antes da desestatização não irá sanar os
problemas ora existentes. Somente servirá para não deixar que os trechos críticos fiquem sem tráfego, pois
os serviços serão de substituição da dormentação podre nos trechos mais necessitados, troca de trilhos em
péssimo estado e complementação do lastro onde há muita necessidade. Dessa maneira, a empresa deverá
desembolsar aproximadamente mais 6 milhões para investimentos em via permanente.
Uma vez que o modelo é de arrendamento de ativos operacionais, os bens arrendados ao
concessionário não sofrerão depreciação para efeito de cálculo do preço mínimo. Somente participarão do
fluxo de caixa os bens recuperados e repostos pelo concessionário
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CAPITAL DE GIRO

O capital de giro foi obtido pela diferença, ano a ano, entre os totais de usos e fontes.
Para o ano zero, o montante deverá ser de R$3.600 mil, tendo como fonte apenas os
fornecedores. No primeiro ano de concessão, o capital de giro cairá para R$1.104 mil e será crescente até
20° ano de concessão, atingindo o valor de R$3.687 mil; a partir daí, reduzirá a R$3.401 mil, no 30° ano.
TAXA DE DESCONTO
As taxas de desconto utilizadas pela Consultora para se chegar ao valor presente variou de
12% a 17%, sendo obtidos os montantes de R$20,2 milhões a R$7,3 milhões, respectivamente
Efetuada a análise de sensibilidade, a Consultora B ressalva que "os resultados da avaliação
tornam-se bastante sensíveis a quaisquer variações dos parâmetros projetivos", por envolverem um número
grande de pressupostos, entre eles uma receita operacional projetada três vezes maior que as atuais e um
valor para gasto fixo de 40% em relação àquele verificado em outubro/96. Assim sendo, o valor presente
do fluxo de caixa sofre modificação a cada pequena variação desses parâmetros, resultando em ambiente de
risco relativamente elevado
Nesse caso, a taxa de desconto adotada foi de 15% ao ano
PREÇO MÍNIMO RECOMENDADO
Mediante as considerações expostas no item acima, a Consultora B recomendou o preço
mínimo de R$11,461 milhões para a desestatização da Malha Nordeste
COMENTÁRIO REFERENTE AO QUARTO ESTÁGIO
O processo utilizado para encontrar o valor de desestatização das Malhas da RFFSA foi o
fluxo de caixa descontado. Tal método exige que se faça as projeções para determinado período, no caso
30 anos, de demanda de transporte ferroviário, receitas operacionais, custos dos serviços, despesas
operacionais, capital de giro requerido para operação da malha e investimentos necessários para atendimento
da demanda e respectiva depreciação. Para isso, há que se estudar os valores históricos da empresa e adotar
condições e premissas para o futuro, com base em cenários macro e microeconômicos.
Extrai-se, então, com facilidade, que os valores utilizados na projeção são apenas referenciais
para aquelas hipóteses adotadas. Caso um dos parâmetros seja modificado, certamente a referência também
será. Além disso, tem a taxa de desconto, baseada no risco do negócio, que não deixa de ter seu lado
subjetivo. Portanto, o preço de uma empresa é variável e depende das premissas.
Assim, o método do fluxo de caixa descontado, estabelecido pelo art. 30 do Decreto n°
1.204/94, é sensível a variações econômicas e à subjetividade do consultor. Por isso não reflete exatamente
preço da empresa.
No caso da Malha Nordeste, deficitária por excelência, o preço mínimo é função
principalmente do volume de transporte e dos custos. Uma pequena variação desses fatores influenciam
significativamente no preço mínimo.
A análise efetuada pela Consultora B, cujo preço recomendado foi aprovado pelo CND como
valor mínimo da Malha, foi atualizada com dados de 1996 e adaptada a um novo cenário que envolve
investimentos feitos pela RFFSA antes da desestatização. Vale dizer que a atitude adotada sobre os dados
foi em decorrência à determinação desta Corte de Contas ao BNDES, em Decisão n° 823/96, item 8.2.2, para
que atualizasse os "elementos que servem de base à avaliação econômico-financeira elaborada pelas
Consultoras com impacto sobre a definição do preço mínimo". Os valores utilizados coincidem com aqueles
obtidos e analisados pela equipe de auditoria durante inspeção nas Superintendências, com exceção dos
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"investimentos".
Para investimentos, a Consultora B previu que haveria recuperação total da via com os
recursos do BIRD, restando apenas pontes a serem restauradas pela concessionária, no montante de R$5,5
milhões. Na realidade, a via terá que ser totalmente recuperada, pois o que será feito antes da desestatização
servirá apenas para que o tráfego não seja interrompido.
No caso do material rodante, foi previsto investimento em manutenção da capacidade de
atendimento da malha, sendo recuperação de locomotivas e vagões e reposição de vagões, no valor de
R$62,2 milhões, entre o 6° e o 22° anos. Porém deverão ser feitas recuperação e reposição de vagões antes
desse prazo - para que cargas específicas, como ferro gusa e sucata, possam ser transportadas por ferrovia
-, e recuperação de locomotivas não contempladas com recursos do BIRD, com dispêndio de R$19,1
milhões. Como a vida útil do vagão é de cerca de 40 anos, essas unidades provavelmente não apresentarão
mais gastos. Assim, o montante previsto para todo o período de concessão deverá ser mais que suficiente
para cobrir o investimento.
Como os dados tornam-se subjetivos ao longo do período, pois dependem de parâmetros
econômicos, o caso da Malha Nordeste revela que o método é uma referência para o preço, devendo serem
consideradas outras condições. A região é bastante propícia ao desenvolvimento do transporte ferroviário,
por muitos motivos: localização geográfica privilegiada, topografia que não exige alto investimento em infra
e superestrutura, incentivos fiscais para a instalação de empresas, planos de desenvolvimento regional e
outros que tornam atraente aplicar em transporte ferroviário. Portanto, mesmo que o método de avaliação
estabelecido legalmente mostre resultado pouco satisfatório, as possibilidades retromencionadas podem
exercer influência na escolha da taxa de desconto, na intenção de acrescer o preço mínimo da Malha.
Vale acrescentar que o estudo do GELPOT, numa visão otimista, prevê crescimento de
demanda ao patamar de 6,0 bilhões de TKU (com a colaboração da FCA e uma administração eficaz),
enquanto a Consultora B estimou 2,0 bilhões de TKU sem considerar os mesmos aspectos Assim, com
certeza a taxa de desconto a ser utilizada com os dados de demanda fornecidos pelo GEIPOT será menor
que aquela adotada pela Consultora B, pois os riscos do investimento são menores. Conseqüentemente, o
preço mínimo para a Malha Nordeste seria maior.
QUINTO ESTÁGIO

•

RESOLUÇÃO n° 4, DE 13 DE MARÇO DE 1997 - PND

A Resolução n° 4/97 do PND torna público "as condições para a desestatização dos serviços
ferroviários de transporte de carga prestados pela Malha Nordeste" da RFFSA.
O preço mínimo foi aprovado pelo Conselho Nacional de Desestatização em
R$11.461.000,00, sendo:
- R$573.050,00 para a concessão; e
- R$10.887.950,00 para o arrendamento e venda de bens de pequeno valor.
Para o pagamento, foi estabelecido que será composto de 109 parcelas. O valor da primeira
parcela eqüivalerá a 20% do preço mínimo - R$2.292.000,00 - e deverá ser paga na liquidação financeira do
leilão, acrescido da diferença entre o valor fixado e o lance vencedor. As parcelas restantes serão pagas
trimestralmente, com prazo de carência de três anos, com valor de R$500.000,00 reajustados pela variação
do IGP-DI da Fundação Getúlio Vargas ou, na falta deste, do índice indicado pela União Federal, acrescido
de juros a taxa de 15% ao ano, calculados trimestralmente.
No que se refere à participação no capital votante da nova empresa, a limitação é de no
máximo 40% para cada licitante, podendo as empresas estatais atingirem, em conjunto, apenas 20%.
A nova concessionária terá que assumir os contratos de trabalho de, no mínimo, 1600
empregados atualmente lotados nas Superintendências Regionais da RFFSA que formam a Malha Nordeste.
Um ponto importante é o direito de concessão de operação da Ferrovia Transnordestina, caso
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a mesma venha a ser efetivamente implantada. Nesse caso, o concessionário da Malha Nordeste terá
prioridade na exploração dos serviços, pagando por isso.
PREÇO MÍNIMO RECOMENDADO
A análise efetuada de demanda, receita, despesa e investimentos, com dados e estudos obtidos
nas Superintendências Regionais que compõem a Malha Nordeste, evidencia que o preço mínimo fixado de R$11 461 000,00 - situa-se dentro dos parâmetros utilizados pelo método de fluxo de caixa descontado
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DA RFFSA APROVANDO O PREÇO MÍNIMO
Ao término desse trabalho não foi enviado a esta Unidade Técnica o documento em questão.
Pela IN TCU n° 07/94, a referida ata compõe o quinto estágio de análise do processo de
desestatização (art. 3°) e deverá ser enviada a este Tribunal no mínimo 45 dias antes do Leilão (art. 4°). O
BNDES não atendeu à legislação.
EDITAL n° PND/A-02/97/RFFSA
O presente edital trata da desestatização da Malha Nordeste da RFFSA, sob a modalidade de
concessão do serviço público de transporte ferroviário de carga, junto com o arrendamento dos bens
operacionais e a compra e venda de bens de pequeno valor. Foi publicado no DOU n° 82, de 02 de maio de
1997.
Duas questões a respeito da operação da malha são estabelecidas no Edital.
A primeira, faculta à concessionária a manifestação por escrito à concedente, num prazo de
até 8 meses, a partir da data de assinatura do Contrato de Concessão, de seu interesse em operar os trechos
Souza (PB) a Mossoró (RN) e Ribeirão a Barreiros (ambas no Estado de Pernambuco), que hoje encontramse com o tráfego suspenso. Caso ocorra essa manifestação, será feito um aditivo ao Contrato de
Arrendamento para a inclusão dos bens operacionais que compõem tais trechos, independente de acréscimo
ao valor arrendado.
A segunda questão dá à Concessionária o direito de explorar o serviço, nos trechos que
vierem a ser construídos pela concedente, na Ferrovia Transnordestina e no Acesso Ferroviário ao Complexo
Portuário do Pecém. A outorga da concessão dar-se-á sob condição suspensiva cumulada com opção. A
condição suspensiva isenta de responsabilidade a concessionária pela construção da mencionada ferrovia
e cria a obrigação para a União. A opção é a desistência da operação da Ferrovia e do Acesso Ferroviário
pela concessionária, sem ônus, assim que for notificada pela concedente sobre o preço e condições do
serviço.
O preço mínimo e a forma de pagamento são aquelas constantes na Resolução n° 4, de 13
março de 1997, do PND, anteriormente comentada. Todos os pagamentos deverão ser feitos em moeda
corrente nacional.
Para a concessão, será destinado à União 5% do valor das parcelas e, para o arrendamento
e venda de bens de pequeno valor, os 95% complementares, sendo que estes bens, últimos, serão pagos
integralmente já na liquidação financeira do leilão.
Importante observar que foi limitada a 40% a participação, direta e indireta, no capital
votante da Concessionária. As demais limitações referem-se à participação de entidades do setor público,
em 20% do capital privado, e de entidades de Previdência ou Assistência Social ou dos Fundos de
Complementação Previdenciária vinculados à Administração Pública, que obedecem regulamentação própria.
Cabe destacar que consta do presente edital que a Câmara de Liquidação e Custódia exigirá
que as sociedades corretoras representantes dos licitantes deverão efetivar garantia no valor de
R$2.300 000,00, a fim de assegurar a boa liquidação financeira do leilão (itens 3.1.2. e 3.1.3.). Caso o fato
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não se verifique na data prevista, o licitante vencedor estará sujeito a multa pecuniária punitiva, em favor da
União, no valor de R$2.292.000,00, além dos encargos referentes a emolumentos do SENN e da CLC (item
4.2.). Tal medida decorre do atendimento à determinação ao BNDES, contido na Decisão n° 823/96 Plenário do TCU, item 8.3, para "que cesse a prática de fixar limite máximo para os lances dos participantes
em leilões de privatização, como forma de assegurar a capacidade de liquidação financeira da operação,
adotando, em seu lugar, outros meios de garantir o cumprimento do compromisso assumido pelo licitante
vencedor, tais como cláusulas punitivas de natureza pecuniária, de rescisão contratual e similares, a serem
aplicadas em caso de inadimplência".
Como obrigação especial do grupo controlador, consta que o controle acionário da
concessionária deverá ser mantido de maneira que nenhum acionista tenha mais que 40% da totalidade das
ações, "salvo autorização da CONCEDENTE". Antes da assinatura do Contrato de Concessão, deve ser
criado capital autorizado mínimo no valor de R$19.500.000,00, acrescido do ágio, se houver, e realizado
capital social mínimo não inferior ao valor da liquidação financeira do leilão, mais R$3.500.000,00 destinados
ao capital de giro próprio inicial.
Aos empregados serão alienados até 10% de cada espécie de ações da nova concessionária,
com valor equivalente a 30% do preço de emissão de cada uma.
Consta também como obrigação a assunção, por parte da concessionária, do contrato de
trabalho de 1600 empregados da RFFSA, lotados nas Superintendências que compõem a Malha, garantindo,
durante o período mínimo de 3 anos, a partir da data do contrato trabalhista, a participação na REFER
daqueles empregados que assim se interessarem. Pelo prazo de 1 ano, os empregados terão assegurados, no
mínimo, beneficios equivalentes ao PID, da RFFSA, para rescisão do contrato de trabalho sem justa causa.
O Edital menciona que todos os passivos, inclusive os trabalhistas, decorrentes de atos e fatos
relativos ao período anterior à desestatização são de inteira responsabilidade da RFFSA.
O leilão está marcado para dia 18 de julho (1997), às 14 horas, na Bolsa de Valores
do Rio de Janeiro A liquidação financeira da primeira parcela deverá ser feita até o dia 25 de julho seguinte,
quando também será assinado o Contrato Regulador de Procedimentos (Transição) entre a RFFSA e a futura
Concessionária.
CONTRATO DE CONCESSÃO

e

O Contrato de Concessão rege-se pelas Leis n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 e n° 9.074,
de 07 de julho de 1995, pelo Decreto n° 1.832, de 04 de março de 1996, pelas normas regulamentares
pertinentes e pelo edital de licitação e seus anexos. O objeto social é a exploração do transporte ferroviário
de carga, não sendo permitida a exploração de outras atividades de natureza empresarial.
Consta do presente contrato as cláusulas de operação dos trechos com tráfego suspenso e a
outorga da Ferrovia Transnordestina, já comentadas anteriormente, no trecho referente ao Edital. Até o
momento de análise do processo, não houve retificação da cláusula para que se incluísse o Acesso
Ferroviário ao Complexo Portuário de Pecém.
O prazo da concessão é de 30 anos, prorrogáveis por no máximo igual período, por interesse
da concessionária e exclusivo critério da concedente, desde que a primeira "não tenha sido reincidente em
condenação administrativa ou judicial por abuso de poder econômico e tenha atingido e mantido a prestação
de serviço adequado".
Quanto ao pagamento das parcelas trimestrais da concessão, o valor será de R$25.000,00
cada uma, reajustáveis pela variação do IGP-DI da Fundação Getúlio Vargas, e começarão a ser liquidadas
após 3 anos de carência.
Para a prestação do serviço, foram estabelecidas as seguintes metas.
de produção:
0,9 bilhão de TKU no primeiro ano;
-1,2 bilhão de TKU no segundo ano;
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-1,5 bilhão de TKU no terceiro ano;
1,7 bilhão de TKU no quarto ano; e
1,8 bilhão de TKU no quinto ano.
de redução de acidentes, tendo como referência o índice de 170 acidentes/milhão de
trens/quilômetro registrado na Malha Nordeste em 1996:
- 5% até o final do primeiro ano;
15% no segundo ano;
25% no terceiro ano;
- 35% no quarto ano; e
- 40% no quinto ano.
As metas serão restabelecidas a cada qüinqüênio subseqüente, em conjunto com a
concessionária. No caso da produção, os novos valores terão como base estudos de demanda fornecidos pela
concessionária.
Pela prestação do serviço, será cobrado do usuário tarifas de interesse comercial, sendo que
o máximo valor será a tarifa de referência homologada pelo poder concedente. O mínimo não poderá ser
inferior aos custos variáveis de longo prazo. Para o usuário dependente do transporte ferroviário, poderá
haver contrato voluntário ou a fixação de tarifa especifica pela concedente, por solicitação do usuário.
Foi previsto, na cláusula oitava, o reajuste das tarifas, tendo como data base 31 de março
de 1997, pela variação do IGP-DI da Fundação Getúlio Vargas, bem como a revisão delas, se houver
alteração justificada de mercado e/ou custos, ambas com o objetivo de manter o equilíbrio econômicofinanceiro da concessão.
Conforme estabelece o art. 11 da Lei n° 8.987/95, poderá haver fonte de receitas de
atividades associadas à prestação do serviço público ou de projetos associados, desde que contabilizadas em
separado e autorizadas pelo poder concedente, sendo pagos a ele 3% a 10% do arrecadado.
Como obrigação das partes, constam, entre outras:
a constituição em empresa antes da celebração do contrato, conforme previsto no art. 20
da Lei n° 8.987/95;
o uso do SIGO por no mínimo 3 anos, para assegurar a integração do Sistema Ferroviário
Nacional;
prestar serviço adequado aos usuários, conforme previsto na Lei n° 8.987/95;
assegurar a qualquer operador ferroviário a passagem de até 2 pares de trens de passageiros,
por dia, em trechos com densidade anual de tráfego mínima de 1.500.000 TKU/lcm;
garantir tráfego mútuo ou permitir o direito de passagem a outros operadores ferroviários,
mediante contrato; e
dar conhecimento prévio à concessionária de plano trienal de investimentos visando ao
alcance das metas contratuais, indicando projetos, custos e cronograma de implantação.
Deverá ser estabelecido no acordo de acionista a vedação da transferência, cessão ou
alienação das ações vinculadas ao controle acionário da concessionária, "sem prévia e expressa concordância
da concedente". Caso isso ocorra, o novo titular terá de declarar sua obrigação no cumprimento de todas
as cláusulas do contrato em tela.
No que concerne à fiscalização, ela será realizada por meio de órgão técnico da concedente
e, periodicamente, por comissão composta de representantes da concedente, concessionária e usuários.
Importante ressaltar que a fiscalização da concedente incluirá os contratos e acordos firmados pela
concessionária. Até 30 de abril de cada ano, a concessionária enviará suas demonstrações financeiras
publicadas, acompanhadas de relatório circunstanciado sobre a prestação do serviço concedido durante o
ano anterior e do relatório dos auditores independentes
As cláusulas a respeito da intervenção e extinção da concessão são regidas pela Lei
n° 8.987/95, em seus Art. 33 a 37
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CONTRATO DE ARRENDAMENTO
O Contrato de Arrendamento tem como objeto o arrendamento, pela RFFSA, dos bens
operacionais necessários à prestação do serviço de transporte ferroviário de carga. O referido instrumento
é intuitu personae e tem vinculação expressa e direta com o Contrato de Concessão, incluindo as alterações
e eficácia a ele atribuídas.
Para o pagamento, serão efetuadas 108 parcelas trimestrais no valor de R$475.000,00 cada
uma, reajustáveis pela variação do IGP-DI da Fundação Getúlio Vargas, sendo a primeira com carência de
3 anos em relação à parcela de liquidação financeira do leilão, e as 107 restantes, sucessivamente, a cada 90
dias. No caso de descumprimento dessa cláusula, haverá aplicação de multa não compensatória igual a 10%
do valor do débito e juros de mora de 1% ao mês, pro rata dies, sobre o valor do débito mais a multa.
Os bens objeto de arrendamento estão relacionados em anexo que integram o contrato em
questão, tendo a arrendatária responsabilidade por sua guarda, segurança, conservação e manutenção. Se
algum deles vier a ser devolvido e desvinculado do serviço, mesmo sucateado, não significa que o valor do
arrendamento sofrerá redução.
Como obrigação, a arrendatária deverá, entre outros deveres:
guardar os bens desvinculados e sucateados pelo prazo de 12 meses, a partir da
comunicação, até que a RFFSA providencie a sua retirada. Encerrado esse prazo, cessará a responsabilidade
da arrendatária;
proteger os bens arrendados, inclusive tomando medidas judiciais se for necessário, além
de conservá-los e mantê-los segundo as normas técnicas específicas e os manuais de instrução do fabricante;
e
no caso de destruição ou perda, substituir o bem arrendado por outro nas mesmas condições
ou ressarcir a arrendadora.
Dos direitos da arrendatária, consta que ela poderá transferir o material rodante objeto do
arrendamento entre concessionárias, "em caráter provisório ou permanente, desde que previamente
autorizada pela RFFSA", alterando, assim, os respectivos inventários. Poderá, também, contratar com
terceiros, utilizando os bens arrendados, seguindo estritamente os termos do Contrato de Concessão
Como penalidade pelo descumprimento do disposto nesse Contrato, exceto quanto ao
pagamento, será cobrado do arrendatário, como multa não compensatória, 10% do valor da renda mensal
do arrendamento ou do valor do prejuízo causado à RFFSA, o que for maior, bem como terá que responder
por perdas e danos. Entretanto, está assegurado o direito do contratante à prévia defesa.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BENS DE PEQUENO VALOR
Os bens disponíveis objetos do referido instrumento foram relacionados em anexo, parte do
contrato, e terão preço total de R$1.000.440,36, pagos integralmente no momento da liquidação financeira
do leilão
Tal contrato é feito com vinculação à concessão, ficando a vendedora isenta de
responsabilidade pela evicção de direito e vícios redibitórios em relação aos bens vendidos por ela.
CONTRATO REGULADOR DE PROCEDIMENTOS
Esse contrato disciplina os procedimentos para transferência da operação da Malha Nordeste
ao futuro concessionário, pelo prazo de 120 dias, prorrogável por mais 60 dias.
Durante o período de transição, a administração continuará sendo da responsabilidade da
RFFSA, porém haverá acompanhamento das operações ferroviárias por representantes da concessionária
para que a mesma tome conhecimento de todos os fatos e atos relacionados com o objeto da concessão. Os
direitos e obrigações cujos efeitos se estendam ao concessionário não serão assinados sem a ciência dele, que
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deverá manifestar-se no prazo de 5 dias úteis, contados do recebimento da comunicação.
No que concerne a combustíveis e lubrificantes, essenciais na operação do transporte, a
concessionária se obriga a comprar e a RFFSA se obriga a vender os estoques - quantidade existente nos
depósitos de armazenamento - na data de transferência para a concessionária.
Para as receitas operacionais, aquelas geradas no período de transição e findadas em data
posterior à entrada em vigor do Contrato de Concessão serão partilhadas pelo critério "pro rata tempore" ,
com base naquela data.
Em relação aos recursos humanos, o contratante indicará à RFFSA quais dos seus
empregados farão parte da futura concessionária, obrigando-se a efetuar os registros nas carteiras de trabalho
em até 15 dias a partir da entrada em vigor do Contrato de Concessão.
COMENTÁRIO REFERENTE AO QUINTO ESTÁGIO
A análise do Edital de desestatização da Malha Nordeste segue o modelo dos demais
instrumentos referentes aos processos das malhas da RFFSA, já levadas a leilão.
Há que se ressaltar que as determinações feitas ao BNDES pelo Plenário desta Egrégia Corte
de Contas, em Decisão n° 823/96 (desestatização da Malha Sul da RFFSA), foram atendidas.
Contrato de Concessão contém as cláusulas estabelecidas como essenciais pela Lei n°
8.987/95 e o Contrato Regulador de Procedimentos prevê as providências a serem tomadas quando da
passagem das operações para a futura concessionária. Não foi expresso, no primeiro, a fiscalização por parte
do Tribunal de Contas da União; reservou-se tal atribuição ao concedente e à comissão composta pelo
concedente, concessionário e usuários. Porém a presente concessão, com arrendamento dos bens
operacionais, trata de gerenciamento e guarda de bem público e, sendo assim, está sob jurisdição desta Corte
de Contas, conforme prescreve o art. 5 0 , inc. I, da Lei n° 8.443/92.
preço mínimo aprovado pelo Conselho Nacional de Desestatização já foi objeto de análise
na conclusão do estágio anterior, cabendo aqui os mesmos comentários.
CONCLUSÃO

olo

As premissas para o futuro, consideradas em um fluxo de caixa, e a taxa de desconto adotada,
refletindo a grau de incerteza do negócio, podem sofrer variações entre avaliadores, ou mesmo, desses para
com a avaliação realizada pelo TCU. O método do fluxo de caixa descontado a valor presente, legalmente
estabelecido para avaliações de empresas a serem privatizadas, é sensível a variações econômicas e à
subjetividade do consultor, não refletindo, por muitas das vezes, o exato preço da empresa.
No caso da aludida malha, devem ser considerados outros fatos, tais como: interliga sete
estados e sete portos (principais da Região Nordeste); estende para o interior desses estados, sendo em
alguns casos o elo de ligação com o restante do país; pode ser otimizada se a construção da Transnordestina,
como divulgado no próprio Edital de desestatização, for efetivada; possui uma região bastante propícia ao
desenvolvimento do transporte ferroviário (topografia que não exige alto investimento em infra e
superestrutura, localização geográfica privilegiada, incentivos fiscais para a instalação de empresas, planos
de desenvolvimento regional e outros que tornam atraente aplicar em transporte ferroviário). Além disso,
havendo investimentos na via permanente (não necessita investimentos, de imediato, em material rodante)
e praticando uma política comercial agressiva, não praticada pela empresa enquanto estatal devido a fatores
já conhecidos, poder-se-á alavancar significativamente, a curto prazo, os resultados operacionais atualmente
obtidos, uma vez que existe grande demanda reprimida.
estudo realizado pelo GEIPOT deixa claro que não basta haver demanda na Malha
Nordeste. Aspectos de qualidade gerencial devem ser considerados para maior capacidade de oferta e
atendimento da demanda. Podem ser citados: redução de tarifas e de custos, administração centralizada dos
recursos operacionais e dimensionamento das possibilidades de transporte.
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Segundo a pesquisa do GEIPOT, um grande incremento de carga pode ser dado pela Ferrovia
Centro-Atlântica (FCA), que liga o Nordeste às regiões Sudeste e Sul do país. Mas para isso há necessidade
de investimento no local conhecido como travessia do Paraguaçu (São Félix/Cachoeirinha, na Bahia),
considerado o maior óbice ferroviário a passagem de trens e induzindo ao isolamento da Malha Nordeste.
Também deve ser ressaltado o intercâmbio técnico e comercial entre as administrações das duas ferrovias
para que os negócios possam ser bem sucedidos.
Outra possibilidade de negócio é o intercâmbio com a Estrada de Ferro Carajás (CVRD) e
com a ferrovia FERRONORTE (em construção), atualmente impossibilitado devido às más condições da via
e do material rodante da RFFSA Com a recuperação da Malha Nordeste, as regiões do centro e do norte
do país estarão interligadas com o litoral nordestino, facilitando as exportações e importações.
Caso esses pontos sejam concretizados, a Malha Nordeste apresenta-se como um bom
negócio, principalmente pelo preço mínimo fixado em relação às potencialidades existentes.
Também pode ser considerado o tipo de interesse que a Malha Nordeste desperta em cada
um dos prováveis licitantes. Ao ser aplicado o método do fluxo operacional descontado, não é levado em
consideração o planejamento estratégico de cada empresa interessada em adquirir o trecho. Nesse contexto,
havendo mais de um consórcio habilitado para participar do leilão, a disputa pela concessão terá o ágio como
conseqüência e a Malha atingirá o preço real ou estratégico
À vista do exposto, conclui-se que o método adotado é apenas um parâmetro para o preço
da empresa, pois não prevê as possibilidades de eficácia gerencial que os concessionários privados podem
adotar, tais como redução dos custos, investimentos que redundarão em aumento de receita e intercâmbio
com outros modais e ferrovias.
Assim, considerando que:
- a legislação estabelece a projeção do fluxo de caixa operacional, para determinação do
preço mínimo;
as projeções baseiam-se em hipóteses e cenários macroeconômicos de longo prazo;
o método fixado não considera os interesses dos licitantes e a qualidade gerencial;
é possível identificar demanda na Malha Nordeste para o modal ferroviário;
os custos operacionais da Malha Nordeste são altos;
a RFFSA implantou, nas Superintendências Regionais que formam a Malha Nordeste, plano
de recuperação da via permanente, de telecomunicações e do material rodante;
- o investimento feito é capaz de alavancar a produção inicial de transporte da Malha
Nordeste;
propõe-se, de acordo com o art. 5°, inciso I, da Lei n° 8.443/92:
a aprovar o quarto estágio e, com ressalva, o quinto estágio - conforme IN (TCU) 07/94 -,
referentes à desestatização da Malha Nordeste;
b determinar ao Ministério dos Transportes para enviar ao Tribunal de Contas da União o
relatório anual, prestando contas do serviço concedido, e o plano trienal de investimentos,
ambos elaborados pela concessionária e dirigidos ao órgão concedente, conforme
estabelecido nas Cláusulas Nona, item 9.1, incisos XV e XVI, e Cláusula DécimaSegunda, §§ 6° e 7°, ambas do Contrato de Concessão.
c) determinar ao BNDES que cumpra os prazos estabelecidos na Instrução Normativa do
TCU n° 07/94, no que tange a período para envio de documentos a esta Corte de Contas"
(fls. 415).
É o Relatório.
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Inicialmente, registro que relato estes autos com fundamento no art. 18 da Resolução
n° 64/96 - TCU, haja vista tratar-se de processo relativo à Lista de Unidades Jurisdicionadas atribuída ao
Exnm Senhor Ministro Fernando Gonçalves.
Conforme visto, a Malha Nordeste da RFFSA, cujo processo de desestatização relativo aos
quarto e quinto estágios que ora se examina, de há muito vinha apresentando déficit em seus resultados,
proveniente da baixa operacionalidade.
A meticulosa análise efetuada pela 9' SECEX assinala que o método utilizado pelas
Consultoras A e B para recomendar o preço mínimo de desestatização da Malha Nordeste foi o do fluxo de
caixa descontado, estabelecido pelo art. 30 do Decreto n° 1.204/94, método esse sensível a variações
econômicas e à subjetividade do consultor.
O trabalho realizado pela Consultora B — que sugeriu o preço de R$ 11,461 milhões, aprovado
pelo CND — foi atualizado com dados do ano de 1996, e levou em consideração um cenário que envolveu
os investimentos feitos pela RFFSA antes da desestatização.
Vale ressaltar, o aludido procedimento resultou de determinação do Plenário desta Corte de
Contas ao BNDES, objeto do subitem 8.2.2 da Decisão n° 823/96, no sentido de serem atualizados os
elementos que servem de base à avaliação econômico-financeira com impacto sobre a definição do preço
mínimo.
Certamente, em razão das eficazes medidas adotadas para torná-la economicamente viável
e atrativa para a iniciativa privada, quando da concessão desse serviço público de transporte ferroviário, o
lance vencedor atingiu o valor de R$ 15,8 milhões, o que corresponde ao ágio de 37,8%, o maior já
alcançado no processo de desestatização da RFFSA.
Diante do exposto, acolho o parecer da Unidade Técnica e Voto por que o Tribunal adote
a Decisão que ora submeto à deliberação deste Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões, em16 de setembro de 1998.

Wj

ez.C.L.rxec,

JOSÉ ANTONIO BARRETO DE MACEDO
Ministro-Relator
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Processo n° TC 022.881/92-1
Classe de Assunto: V - Acompanhamento do Programa Nacional de Desestatização
Responsáveis: Clóvis de Barros Carvalho, Presidente do Conselho Nacional de Desestatização - CND;
André Pinheiro de Lara Resende, Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
- BNDES
Entidades: Conselho Nacional de Desestatização - CND e Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES
Relator: Ministro José Antonio Barreto de Macedo
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: 9 SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. aprovar os procedimentos adotados no processo de desestatização da Rede Ferroviária Federal S.A.
— RFFSA, concernente ao quarto e quinto estágios relativos à concessão da Malha Nordeste;
e 8.2. determinar ao Ministério dos Transportes que envie ao Tribunal de Contas da União o relatório
anual, prestando contas do serviço concedido, e o plano trienal de investimentos, ambos elaborados pela
concessionária e dirigidos ao órgão concedente, conforme estabelecido nas Cláusulas Nona, item 9.1, incisos
XV e XVI, e Cláusula Décima-Segunda, §§ 6° e 7 0 , ambas do Contrato de Concessão; e
8.3. determinar ao BNDES que cumpra os prazos estabelecidos na Instrução Normativa do TCU
n° 07/94, no que tange ao período para envio de documentos a esta Corte de Contas.
Ata n° 38/98 - Plenário.
Data da Sessão: 16/09/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça,
Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos José Antonio
Barreto de Macedo (Relator), Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

,a
HOMERO DOS SANTOS
Presidente

e0 .

JOSÉ Al4,1ONIO BARRETO DE MACEDO
Ministro-Relator
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GRUPO 1- CLASSE VII- PLENÁRIO
TC n° 010.946/96-9 c/ 3 volumes
NATUREZA: Representação
ENTIDADE: Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO
INTERESSADO: Ministério Público Federal - Procuradoria da
República no Rio Grande do Sul

EMENTA: Representação relativa a pagamento antecipado de faturas.
Ausência de indícios de má-fé ou locupletamento. Falhas de natureza
formal. Conhecimento. Provimento. Dispensa de determinação tendo
em vista a adoção das providências cabíveis. Arquivamento.

Trata-se de representação formulada pela Procuradoria da República no Rio Grande do Sul,
por meio do OF/PRDC/PR/RS n° 1979 (fl. 40), de 8/7/96, em razão da denúncia apresentada pelo
Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados no Estado do Rio Grande do Sul —
SINDPPD/RS acerca da realização por parte do Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO
de pagamentos a terceiros antes das datas estabelecidas nos respectivos contratos, em desacordo com a
legislação vigente e com prejuízos para a referida Empresa.
Por meio do Despacho exarado à fl. 41, determinei o encaminhamento dos autos à 8'
SECEX para que procedesse à instrução da presente representação.
Analisando os elementos inseridos nos autos, o Analista verificou que o SERPRO
instaurou, em 23/12/93, Comissão de Sindicância para apurar o pagamento de faturas a terceiros antes das
datas estabelecidas nos respectivos contratos, constatado em auditoria interna realizada na Filial de Porto
Alegre.
Após examinar todos os contratos de prestação de serviços vigentes em 1993 (com exceção
daqueles relativos à prestação de serviços de profissionais liberais, laboratórios e hospitais e ao repasse de
transcrição de dados, que foram examinados por amostragem), levantar os pagamentos efetuados no
referido exercício e colher depoimentos de diversos funcionários, a referida Comissão concluiu, conforme
relatório final inserido às fls. 55/67 do Vol. III, que o ateste e o pagamento de faturas antes das datas
ajustadas contratualmente consistiam em procedimento de rotina, decorrente principalmente . da
inexistência de regulamentos claros acerca da matéria, solucionada com a edição da Lei n° 8.666/93 e da
Norma Funcional n° 7133.00.03, de 1/11/93.
A Comissão de Sindicância verificou que, em razão dessa deficiência de normas, os
funcionários responsáveis pela liquidação das faturas, quase sempre apresentadas pelas empresas
contratadas antes do término do período da prestação do serviço, realizavam o ateste logo após o
recebimento do documento de cobrança, sem atentar para o cumprimento ou não do objeto do contrato. Já
o Departamento Financeiro promovia o pagamento dessas faturas sem a realização prévia de qualquer
crítica ou conferência dos referidos documentos.
A preocupação excessiva dos setores responsáveis com possíveis atrasos e consequentes
multas moratórias também contribuía para o pagamento antecipado de faturas.
A Comissão de Sindicância constatou, também, que a ocorrência das falhas supracitadas na
administração e no controle dos contratos de prestação de serviços não era um fato isolado da Filial do
SERPRO em Porto Alegre, mas de toda a Empresa, e que os pagamentos eram realizados por diversos
funcionários, de áreas distintas, em relação a diferentes credores, o que descaracterizava a existência de
qualquer beneficio em favor de determinadas empresas.
MIN-HGS-457\C:DOCUMENTOS\DOCS-01094696
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Concluindo o relatório, a Comissão de Sindicância recomendou a elaboração, a implantação
e o treinamento das rotinas de ateste e pagamento de faturas, bem como o redirecionamento da área
logística e financeira com vistas à prática de atos processuais que pudessem resultar em responsabilidade
administrativa, civil e penal.
Propôs, ainda, que fosse instaurado processo administrativo visando ao pleno conhecimento
dos fatos lesivos, principalmente no tocante a valores, e à citação dos funcionários envolvidos no ateste e
pagamento antecipados
O Gerente da Filial do SERPRO em Porto Alegre manifestou-se, com a concordância do
Diretor-Superintendente da Entidade, pela desnecessidade de instauração de processo administrativo, uma
vez que não foi constatada lesão ao patrimônio da Entidade e tendo em vista a impossibilidade de
responsabilização de qualquer funcionário, uma vez que as impropriedades levantadas na sindicância foram
praticadas em decorrência de erro de procedimento (fls. 68/73 do Vol. III).
Naquela oportunidade, foi recomendada a plena observância das normas vigentes.
Inicialmente, o Analista ressalta que a falha verificada nos autos não apresenta caráter
lesivo, uma vez que se refere à antecipação de pagamentos de serviços que foram regularmente
executados, e não a pagamentos sem a devida contraprestação dos serviços, além de que o valor calculado
pela Comissão de Sindicância como prejuízo é, segundo ele, mero custo de oportunidade do dinheiro, não
resultando em qualquer dano à Entidade.
No tocante à proposta de responsabilização penal e civil, o Analista entende que não há
razões para apenar os funcionários que realizaram os atestes e os pagamentos antecipados ora
questionados uma vez que não ficou caracterizada nos autos a existência de dolo.
Por fim, o Analista ressalta que esta Corte de Contas tem considerando, em reiteradas
decisões, o pagamento antecipado de faturas como falha de natureza formal quando não evidenciados
indícios de má-fe, locupletamento ou desvio de recursos públicos.
Concluindo, propõe, com o endosso do Diretor e do Titular da Unidade Técnica, que a
presente representação seja conhecida para, no mérito, ser considerada parcialmente procedente, que o
interessado seja comunicado da decisão proferida nestes autos e que o presente processo seja arquivado,
sem qualquer determinação à Entidade, tendo em vista a adoção das medidas necessárias à prevenção da
ocorrência finura de falhas semelhantes (fls. 42/48).
É o Relatório.

VOTO

Da análise que empreendo nos autos, verifico que a presente representação deve ser
conhecida, nos termos do Resolução n ° 77/96-TCU, alterada pela Resolução n° 110/98-TCU, para, no
mérito, ser considerada procedente, uma vez que ficou comprovada nos autos a ocorrência do pagamento
antecipado de faturas no âmbito do SERPRO.
Nesse sentido, concordo com a Unidade Técnica quanto à caracterização da referida
impropriedade como falha de caráter meramente formal, uma vez que não foram constatados indícios de
locupletamento ou má-fé por parte dos agentes responsáveis pela antecipação dos pagamentos.
Considerando que o SERPRO já adotou as medidas cabíveis visando à prevenção da
ocorrência futura de falhas de mesma natureza, entendo adequada a proposta exarada pela Unidade
Técnica no sentido de ser dispensada qualquer determinação à Entidade.
Também entendo adequado o arquivamento dos presentes autos, uma vez que as contas do
SERPRO relativas ao exercício de 1/7/93 a 30/6/94 já foram apreciadas por este Tribunal na Sessão da 1 a
• Câmara realizada em 5/5/98 (Ata n° 13/98), oportunidade em que foram julgadas regulares com ressalvas,
com quitação aos responsáveis e determinações à Entidade, conforme deliberação inserida na Relação n °
MIN-HGS-457\ C:DOCUMENTOS \ DOCS-01094696
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Ante todo o exposto, Voto por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à
consideração deste Plenário.

T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves d Souza, em 16 dé wtembÉo de
1998.
/
ARÃES SOUT
HUMBERTO
"Ministro-Relator
(
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Processo n° : 010.946/96-9 c/ 3 volumes
Classe de Assunto: VII - Representação
Interessado: Ministério Público Federal - Procuradoria da República no Rio Grande do Sul
Entidade: Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO
Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: 8 a SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 conhecer da presente representação, nos termos do disposto na Resolução n ° 77/96-TCU, alterada
pela Resolução n° 110/98-TCU, para, no mérito, considerá-la procedente, dispensando-se, em caráter
excepcional, qualquer determinação ao Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, em razão
de já ter adotado as medidas necessárias à prevenção da ocorrência futura de falhas de mesma natureza;
8.2 dar ciência desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, ao interessado;
8.3 arquivar o presente processo.
Ata n° 38/98 - Plenário.
Data da Sessão: 16/09/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça,
Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos José
Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

HOMERO DOS SANTOS
Presidente

HUMBE O GUIMARÃES SO TO
Ministro-Relator
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GRUPO II- CLASSE VII- PLENÁRIO
TC n°005.811/98-8
NATUREZA: Solicitação
ÓRGÃO: Departamento de Policia Federal - Superintendência
Regional no Piauí
INTERESSADO: Antônio Vanderley P. e Vasconcelos - Delegado de
Policia Federal

EMENTA: Solicitação formulada por Delegado de Policia Federal no
Estado do Piauí. Pedido de cópias de Tomada de Contas Especial
relativa ao Convênio n° 551/94, celebrado entre o extinto Ministério da
Integração Regional e a Prefeitura Municipal de Barras/PI. Processo
ainda em fase de análise pela Unidade Técnica, das razões de defesa
apresentadas pelo responsável. Conhecimento. Informar ao interessado
que tão logo haja deliberação do Tribunal sobre a matéria, ser-lhe-ão
encaminhados os elementos solicitados.

e.
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Pelo Oficio n° 794/98, o Sr. Antônio Vanderley P. e Vasconcelos, Delegado de Policia
Federal da Superintendência Regional do Estado do Piauí, solicita a este Tribunal cópias do processo de
tomada de contas especial, relativas ao Convênio n° 551/94, firmado entre o então Ministério da
Integração Regional e a Prefeitura Municipal de Barras/PI, com a finalidade de subsidiar a instrução de
inquérito policial, instaurado naquele Departamento Regional de Policia Federal.
Ao emitir parecer sobre a presente solicitação, a Unidade Técnica informa que a tomada de
contas especial a que se refere o interessado, constitui o TC 525.043/97-7, tendo sido instaurada por
motivo de desaprovação da prestação de contas apresentada pelo responsável ao órgão repassador dos
recursos, encontrando-se, no momento, em fase de análise das alegações de defesa apresentadas pelo
responsável.
Concluindo, opina pelo deferimento da solicitação em comento, em face do preceituado no
art. 30 da Resolução TCU n° 36/95, esclarecendo-se à autoridade requisitante que a matéria constante do
referido processo ainda não teve julgamento definitivo de mérito, por parte desta Corte de Contas.
É o Relatório.

VOTO
O processo, objeto da solicitação ora sob exame, encontra-se, na SECEX/PI, em fase de
instrução, e, consequentemente, ainda não possui decisão institucional.
Não obstante, entendo que se deva conhecer do presente pedido para informar ao Sr.
Antônio Vanderley P. e Vasconcelos, nos termos do art. 30 da Resolução TCU n° 036/95, que a tomada
de contas especial referente ao Convênio n° 551/94, celebrado entre o então Ministério da Integração
Regional e a Prefeitura de Barras/PI, está em fase final de apreciação da defesa apresentada pelo
responsável, e tão logo seja decidida a matéria, ser-lhe-ão encaminhados os elementos solicitados.

•
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Diante do exposto, voto por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à elevada
consideração deste Egrégio Plenário.

T.C.U., Sala das Sessões Ministro uciano randão Alves de Souza, em 16 de setembro de
1998
HUMB O GUIMARÃES SOUTO
Ministro-Relator
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1.Processo n°: TC-005.811/98-8
2.Classe de Assunto: VII - Solicitação
3.Interessado: Antônio Vanderley P. e Vasconcelos
4.Órgão: Departamento de Policia Federal- Superintendência Regional do Piauí
5.Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
6.Representante do Ministério Público: Não atuou
7.Unidade Técnica: SECEX/PI
8.Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - conhecer da presente solicitação para informar ao Sr. Antônio Vanderley P. e Vasconcelos, nos
termos do artigo 30 da Resolução TCU n° 036/95, que a tomada de contas especial, referente ao Convênio
n° 551/94, celebrado entre o então Ministério da Integração Regional e a Prefeitura Municipal de
Barras/PI, está em fase final de apreciação da defesa apresentada pelo responsável, e tão logo seja
decidida a matéria, ser-lhe-ão encaminhados os elementos solicitados;
8.2 -juntar o presente processo ao TC-525.043/97-7.
9. Ata n° 38/98 - Plenário.
Data da Sessão: 16/09/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça,
Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos José
Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

HOMERO DOS SANTOS
Presidente
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Grupo I Classe - VII- Plenário
TC- 004.741/98-6
Natureza: Solicitação
Órgão: Procuradoria da República em Mato Grosso
Interessado: Procurador da República, José Pedro Taques
Ementa: Solicitação de informações a respeito do atual estágio
processual em que se encontra o TC 425.127/93-1, referente ao
Levantamento de Auditoria realizado na UNIC, no exercício de 1993.
Acolher a Solicitação e informar ao requerente que o TC
425.127/93-1 encontra-se em fase de análise, não tendo ocorrido, até
a presente data, decisão de mérito desta Corte de Contas quanto às
ocorrências relatadas no referido processo e que tão logo ocorra o
julgamento pelo Tribunal ser-lhe-á remetida cópia da decisão que vier
a ser prolatada. Determinar a juntada deste processo ao TC
425.127/93-1.

Cuidam os autos de solicitação da Procuradoria da República em Mato Grosso, subscrita pelo Exmo.
Sr. Dr. José Pedro Taques, Procurador da República, acerca do atual estágio processual em que se encontra
o TC 425.127/93-1, referente ao Levantamento de Auditoria realizado na Universidade de Cuiabá - UNIC,
no exercício de 1993.
O Sr. Diretor da 2 2 Divisão Técnica da SECEX/MT, em parecer de fl.05, esclarece que:
"Após análise desta SECEX, foram restituídos os autos à SEGECEX para adoção das medidas contidas
no art. 30 da Resolução TCU n 2 77/96, entretanto, retornam os autos à esta SECEX/MT para que se
proceda conforme previsto no § 1 2, in fine, do art. 1 2 da Portaria TCU n 2 331/98.
O TC 425.127/93-1 foi encaminhado por esta SECEX ao gabinete do Relator, Ministro Valmir
Campelq, em 28.07.98, para a apreciação do requerimento de autorização de recolhimento de parte do
débito, apresentado pelo responsável, não tendo ocorrido até a presente data, decisão de mérito desta
Corte de Contas quanto às ocorrências relatadas no processo em questão"..
Em face do exposto e "considerando que o TC 425.127/93-1 ainda está em tramitação", propõe, com
o endosso do Sr. Secretário da SECEX/MT, que:
"a) seja informado ao solicitante que o TC 425.127/93-1 encontra-se em fase de análise, não tendo
ocorrido, até a presente data, decisão de mérito desta Corte de Contas quanto às ocorrências relatadas no
referido processo;
b) seja determinada ajuntada deste processo ao TC 425.127/93-1".
É o Relatório
VOTO

•

Inicialmente, convém registrar que a solicitação formulada pelo ilustre Representante do Ministério
04
Público Federal preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 8 2 , II, da Lei Complementar
n2 75/93 e 26, I, b, da Lei n2 8.625/93, bem como no art. 30 da Resolução TCU n 2 36/95, no art. 30,
parágrafo único, da Resolução TCU n 2 77/96 e na Cláusula Segunda do Convênio de Cooperação Técnica
e Assistência Mútua celebrado entre este Tribunal e o Ministério Público Federal, devendo, portanto, ser
acolhida.
Min-VC_169%Min-vc_169\c\Trabalho\votos\474198.doc
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Quanto ao mérito, verifica-se que esta Corte:
ainda não apreciou o TC-425.127/93-1, objeto do presente pedido de informações;
vem firmando posicionamento, a partir da Decisão n 2 91/96 - Plenário, Ata n 2 8/96, no sentido
de que informações a respeito de matéria ainda não apreciada por este Tribunal somente poderão ser atendidas
mediante autorização do Plenário.
Assim, por todo o exposto e considerado, acolho no mérito as conclusões do parecer da
SECEX/MT e Voto no sentido de que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto ao Plenário.

05.

TCU, Sala das Sessões, em16 de setembro de 1998

ALI1R CAWLE0
Ministro-Relator
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DECISÃO N2 624 /98-TCU- Plenário
I. Processo n2 TC- 004.741/98-6
Classe de Assunto: (VII) Solicitação de informações a respeito do atual estágio processual em que se
encontra o TC 425.127/93-1, referente ao Levantamento de Auditoria realizado na UNIC, no exercício de
1993
Interessado: Procurador da República, José Pedro Taques
Órgão: Procuradoria da República em Mato Grosso
Relator: Ministro Valmir Campeio
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEX/MT
DECISÃO: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - acolher a Solicitação formulada pelo Exmo. Sr. Procurador da República em Mato Grosso, com
fundamento nos arts. 8, II, da Lei Complementar n'-' 75/93 e 26, I, b, da Lei n2 8.625/93, bem como no
art. 30 da Resolução TCU n 36/95, no art. 30, parágrafo único, da Resolução TCU if 77/96 e na Cláusula
Segunda do Convênio de Cooperação Técnica e Assistência Mútua celebrado entre este Tribunal e o
Ministério Público Federal;
8.2 - informar ao solicitante que o TC 425.127/93-1 encontra-se em fase de análise, não tendo ocorrido,
até a presente data, decisão de mérito desta Corte de Contas quanto às ocorrências relatadas no referido
processo e que tão logo ocorra o julgamento pelo Tribunal ser-lhe-á remetida cópia da decisão que vier a ser
prolatada;
8.3 - determinar ajuntada deste processo ao TC 425.127/93-1.
Ata n° 38/98 - Plenário.
Data da Sessão: 16/09/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça,
Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campeio (Relator) e os Ministros-Substitutos José
Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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Presidente
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GRUPO II— CLASSE VII— Plenário
TC-016.378/96-2 (c/ 01 volume anexo)

Natureza: Representação.
Entidade: Prefeitura Municipal de Cerejeiras/RO.
Interessado: Tribunal de Contas do Estado de Rondônia - TCE/RO.
Responsável: Onézio Florêncio Chaves, ex-Prefeito.
EMENTA: Representação formulada pelo Tribunal de Contas do
Estado de Rondônia. Irregularidades na aplicação de recursos federais
repassados pelo FNDE, por meio de convênio, à Prefeitura Municipal
de Cerejeira/RO. Conversão do presente processo em tomada de
contas especial. Citação. Audiência.

RELATÓRIO

•

Em Sessão Ordinária de 09/04/97, o Tribunal Pleno, ao deliberar nestes autos, prolatou a
Decisão n. 168/97, consubstanciada nos seguintes termos (fls. 24):
"8.1 — conhecer da presente Representação e, em conseqüência, determinar ao Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação — FNDE, por intermédio da CISET/MEC, que, no prazo de 30
(trinta) dias a contar da ciência, informe a este Tribunal acerca da prestação de contas dos recursos
repassados em decorrência do Convênio n. 04338/94, celebrado com a Prefeitura Municipal de
Cerejeiras/RO em 27.12.94;
8.2 — encaminhar ao FNDE, a título de subsídio, cópia desta Decisão, bem como do Relatório
e Voto que a fundamentam;
8.3 — remeter o presente processo à SECEX/RO para que acompanhe o cumprimento da
determinação objeto do subitem 8.1 supra e adote as demais providências a seu cargo;
8.4 — dar ciência desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, ao
Tribunal de Contas do Estado de Rondônia."
Em atendimento ao mencionado decisum, o Dr. José Antônio Carletti, Secretário-Executivo
do FNDE, por meio do Oficio n. 224-AUD, de 06/05/97, informou que a prestação de contas dos recursos
transferidos àquela Municipalidade foi "aprovada, com ressalvas, através do Parecer de Aprovação n.
1742, de 03/07/96, após a devida verificação `in loco' da execução do objeto conveniado" (fls. 28).
A douta Procuradoria, porém, em manifestação de fls. 34, observou que as irregularidades
relacionadas nos itens 'a' e 'g' constantes do Relatório apresentado por este Relator na Sessão de
09/04/97 - Plenário (fls. 21 e 22) "revelam falhas em procedimentos licitatórios, configurando grave
infração à norma legal, além de provável superfaturamento verificado na auditoria realizada pelo Tribunal
de Contas do Estado", concluindo pela necessidade de realização de diligência com vistas à obtenção do
pronunciamento do FNDE acerca das impropriedades apontadas pelo TCE/RO.
O FNDE, representado nos autos pelo Sr. Humberto Joaquim de Moraes, Chefe da Auditoria,
além de fazer juntar aos autos cópia integral do processo de prestação de contas, assim se manifestou (fls.
45):
"Em referência ao assunto supramencionado, informo a Vossa Senhoria que, conforme Parecer
Técnico n. 90/94 da Delegacia do Ministério da Educação — DEMEC/RO, a mesma realizou inspeção
`in loco' em 10.10.95 e 08.12.95, constatando que todas as irregularidades detectadas na prestação de
contas apresentada pela Prefeitura, no que concerne às reformas das escolas e construções de
quadras, foram sanadas, ficando pendente somente a ação n. 01, onde foi realizado apenas 01 (um)
treinamento, não apontando quaisquer irregularidades na documentação do processo licitatório,
recomendando a aprovação da Prestação de Contas correspondente, com ressalvas.
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Assim sendo, considerando o teor do citado relatório, fica esta Autarquia impossibilitada de
prestar esclarecimento acerca das irregularidades apontadas no relatório dessa SECEX-RO, uma vez
que não houve fiscalização `in loco', efetuada diretamente por Técnicos desta Autarquia, tendo a
Prestação de Contas sido aprovada com base nas informações prestadas pela DEMEC-RO".
5. Da análise das peças integrantes do processo de prestação de contas, resultaram, em síntese,
as seguintes considerações por parte da SECEX/RO (fls. 184/189):
"a. foi apontado nos autos um débito, decorrente de superfaturamento, serviços não executados
e serviços executados com vícios que comprometem as obras, devidamente quantificado:
R$ 44.950,04 (quarenta e quatro mil, novecentos e cinqüenta reais e quatro centavos), discriminado
de acordo com as tabelas abaixo.
o cálculo do preço de cada serviço foi realizado por meio de comparação com preços
praticados no mercado, à época, cuja validade foi demonstrada na instrução de fls. 172/183, itens 44
e45,
os cálculos foram realizados por técnicos (engenheiros civis) do Tribunal de Contas do
Estado de Rondônia — TCE/RO, com as correções realizadas pelo analista, no que se refere ao
cálculo do valor da ampliação das quadras poliesportivas (item 24 da instrução);

•

6.

f a priori, a responsabilidade de adotar as medidas administrativas cabíveis, com vistas ao
ressarcimento ao Erário, é da entidade repassadora dos recursos - o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação -, no entanto, essa entidade, apesar de cientificada das irregularidades
na execução do Convênio em análise (Oficio n. 260/97 — SECEX/RO — fls. 41/44) e da
inconsistência do Parecer da DEMEC/RO que aprovou a prestação de contas (Relatórios de Inspeção
in loco apontando irregularidades na execução do Convênio — fls. 144/154), não tomou qualquer
providência administrativa para apurar os fatos, nem mesmo para atender a diligência desta Corte de
Contas (solicitação de pronunciamento conclusivo sobre as irregularidades apontadas);
o dirigente do FNDE, Sr. José Antônio Carletti, deixou de observar o disposto no § 3° do
art. 199 do Regimento Interno c/c art. 2° da IN/TCU n. 13/96, visto que, cientificado, por meio do
Oficio-diligência n. 253/97 — SECEX-RO (fls. 36), da ocorrência de irregularidades na execução do
Convênio n. 04338/94, inclusive da ocorrência de dano aos Cofres Públicos (item 1.14 do Oficio
acima citado), não tomou qualquer providência administrativa no sentido de apurar os fatos,
identificar os responsáveis, quantificar o débito ou ressarcir ao Erário (...).
os objetivos da tomada de contas especial — a quantificação do débito e a qualificação dos
responsáveis — já foram alcançados;
a determinação à entidade concedente para instaurar tomada de contas especial somente
postergará o exame do mérito, visto que os objetivos da instauração de tal processo já foram
atingidos, contrariamente à racionalização administrativa e economia processual;
a Lei n. 8.443/92, nos termos de seu art. 47 c/c art. 12, inciso II, autoriza esta Corte de
Contas transformar o presente processo em tomada de contas especial e citar os responsáveis para
apresentar defesa ou recolher aos cofres da União a quantia devida, obtendo, desta feita, economia
processual e racionalização administrativa, sem prejuízo do exercício da ampla defesa por parte dos
responsáveis."
No que tange ao mérito, propôs a Unidade Técnica (fls. 186/9):
"a — com fulcro no art. 47 c/c art. 12, inciso II, ambos da Lei 8.443/92, e no art. 8°, inciso III,
da IN/TCU n. 13/96, transformar o presente processo em Tomada de Contas Especial, a fim de citar,
solidariamente:
a.1 — o Sr. Onézio Florêncio Chaves, ex-Prefeito Municipal de Cerejeiras; a Sra. Cleusa
Krause, ex-Presidente da Comissão Permanente de Licitação; as Sras. Eleonora Dias da Silva e
Luzia Eugênia Barbosa e os Srs. Valdemir Bispo e Jayme Oliveira da Silva, membros da CPL; e
a empresa contratada, Alencar — Comércio, Construções e Representação Ltda., na pessoa de seu
sócio-proprietário, o Sr. Israel Pereira de Alencar, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem
alegações de defesa ou recolherem aos cofres da União, o valor de R$ 27.139,22 (vinte e sete mil,
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cento e trinta e nove reais e vinte e dois centavos), atualizado monetariamente e acrescido de juros de
mora, a partir de 24.02.95, cujo débito é decorrente do pagamento de obras (objeto do Convênio n.
04338/94-FNDE) com preços superfaturados;
a.2 — os Srs. Onézio Florêncio Chaves, ex-Prefeito Municipal de Cerejeiras; Eugênio Feudo
Fratari, Diretor de Planejamentos e Projetos da SEMOSP; Joel Alves, ex-Chefe da Divisão de
Cadastro e a empresa contratada, Alencar — Comércio, Construções e Representação Ltda., na
pessoa de seu sócio-proprietário, o Sr. Israel Pereira de Alencar, para, no prazo de 15 (quinze) dias,
apresentarem alegações de defesa ou recolherem aos cofres da União, o valor de R$ 17.810,82
(dezessete mil, oitocentos e dez reais e oitenta e dois centavos), atualizado monetariamente e
acrescido de juros de mora, a partir de 24.02.95, cujo débito é decorrente do recebimento e
pagamento total de obras (objeto do Convênio n. 04338/94-FNDE) quando existiam serviços não
executados e serviços executados com vícios que comprometiam essas obras;
b — com fulcro no inciso III do art. 12 da Lei n. 8.443/92, determinar a audiência do Sr.
Onézio Florêncio Chaves, ex-Prefeito Municipal de Cerejeiras; da Sra. Cleusa Krause, exPresidente da Comissão Permanente de Licitação; das Sras. Eleonora Dias da Silva e Luzia
Eugênia Barbosa e dos Srs. Valdemir Bispo e Jayme Oliveira da Silva, membros da CPL, para,
no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem razões de justificativas acerca das seguintes
irregularidades relacionadas à execução do Convênio n. 04338/94-FNDE (Processo Administrativo
n. 08-086/95, Convite n. 089/95, Contrato n. 007/95):
b.1 — infringência ao art. 40, da Lei n. 8.666/93, por não elaborar o Edital e não fazer constar
no Aviso de Licitação, as indicações obrigatórias contidas neste artigo;
b.2 — descumprimento do disposto no § 2°, inciso I, do art. 40, da Lei n. 8.666/93, por realizar
o Processo Licitatório, sem dispor do devido projeto básico;
b.3 — infringência aos artigos 27 a 31 da Lei n. 8.666/93, por não exigir documentação
mínima para habilitação dos licitantes;
b.4 — infringência aos arts. 55, 67 e 69 da Lei n. 5.194, por não exigir o registro da Empresa e
de seus responsáveis técnicos, junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
— CREA/RO;
b.5 — descumprimento do disposto no parágrafo único do art. 48 da Lei n. 8.666/93, por
classificar, adjudicar e homologar a licitação em favor de empresa inabilitada;
b.6 — descumprimento do disposto no § 4° do art. 7° da Lei n. 8.666/93, por apresentar
planilha de fornecimento de materiais e serviços sem a previsão de quantidades, com unidade
expressa em verba `vb';
c — com fulcro no inciso III do art. 12 da Lei 8.443/92, determinar a audiência do Sr. Onézio
Florêncio Chaves, ex-Prefeito Municipal de Cerejeiras, para, no prazo de 15 (quinze) dias,
apresentar razões de justificativas acerca das seguintes irregularidades relacionadas à execução do
Convênio n. 04338/94-FNDE (Processo Administrativo n. 08-086/95, Convite n. 089/95, Contrato n.
007/95):
c.1 — descumprimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei n. 8.666/93 e Cláusula
Vigésima do Contrato n. 007/95, por não publicar o extrato desse Contrato;
c.2 — inobservância do art. 62 c/c 63 da Lei n. 4.320/64, por ter autorizado a inclusão, no
Termo Contratual, de cláusula conflitante com a norma legal, ou seja, adiantamento a título de
mobilização de 35% (trinta e cinco por cento) do valor do contrato;
c.3 — descumprimento do art. 67 da Lei n. 8.666/93, por não designar, formalmente, um fiscal
para acompanhar a execução do Contrato;
c.4 — descumprimento do disposto nas alíneas 'a' e `b' do inciso I do art. 73 da Lei n.
8.666/93, por não apresentar os devidos Termos de Recebimento Provisório e Definitivo nos autos
do Processo Administrativo;
c.5 — descumprimento do art. 56, §§ 1° e 2° da Lei n. 8.666/93, por não fazer constar nos autos
do Processo Administrativo, as garantias exigidas;
c.6 — descumprimento do art. 38 da Lei 8.666/93, por não apresentar a devida autorização para
licitação dos serviços objeto do Contrato n. 007/95;
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d — com fulcro no inciso III do art. 12 da Lei 8.443/92, determinar a audiência do Sr.
Eugênio Felicio Fratari, Diretor de Planejamentos e Projetos da SEMOSP, para, no prazo de 15
(quinze) dias, apresentar razões de justificativas acerca das seguintes irregularidades relacionadas à
execução do Convênio n. 04338/94-FNDE (Processo Administrativo n. 08-086/95, Convite n.
089/95, Contrato n. 007/95):
d.1 — descumprimento do disposto na Cláusula Oitava do Contrato e art. 62 da Lei n.
4.320/64, por não realizar medições detalhadas, contendo discriminação, unidade e quantidade dos
serviços executados que comprovem a boa e regular liquidação das despesas;
d.2 — descumprimento do disposto no art. 67, § 1 0 , da Lei n. 8.666/93, por não promover
anotações em registro próprio (Diário de Obras) das ocorrências relacionadas à execução das obras;
e — com fulcro no inciso IV do art. 58 da Lei 8.443/92, determinar a audiência do Sr. José
Antônio Carletti, Secretário-Executivo do FNDE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar
razões de justificativa acerca de:
e.1 — não-atendimento, nos exatos termos, à diligência promovida por meio do Oficio n.
253/97-SECEX/RO, relacionados à execução do Convênio n. 04338/94-FNDE, celebrado com a
Prefeitura Municipal de Cerejeiras/RO;
e.2 — inobservância do disposto no § 3° do art. 199 do Regimento Interno do TCU c/c art. 2°
da IN/TCU n. 13/96, visto que, cientificado, por meio do Oficio-diligência n. 253/97-SECEX/RO, da
ocorrência de irregularidades na execução do Convênio n. 04338/94, inclusive da ocorrência de dano
aos Cofres Públicos, não tomou qualquer providência administrativa no sentido de apurar os fatos,
identificar os responsáveis, quantificar o débito ou ressarcir o Erário."
O Ministério Público, por meio de parecer exarado pelo ilustre Dr. Ubaldo Alves Caldas,
manifesta sua anuência à proposição da Unidade Técnica (fls. 200/201).
É o relatório.
Tribunal de Contas da União
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Nestes autos, a Equipe do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia assinalou diversas
anomalias na execução do Convênio n. 04338/94, tendo quantificado o débito decorrente das
irregularidades perpetradas.
No âmbito da SECEX/RO, foram identificados os responsáveis pelo superfaturamento e pelo
pagamento de serviços não realizados, bem assim por aqueles executados com vícios.
Nesse sentido, tenho por pertinente a conversão do presente processo em tomada de contas
especial (art. 47 da Lei n. 8.443/92), de modo a propiciar a citação dos responsáveis, ressaltando, contudo,
que o recolhimento do débito deverá ser feito aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação.
A propósito, nos termos do art. 8° da Lei n. 8.443/92, "diante da omissão no dever de prestar
contas, da não-comprovação da aplicação dos recursos repassados pela União, na forma prevista no inciso
VII do art. 5° desta Lei, da ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos, ou,
ainda, da prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao Erário, a
autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, deverá imediatamente
adotar providências com vistas à instauração da tomada de contas especial para apuração dos fatos,
identificação dos responsáveis e quantificação do dano".
No mesmo sentido, o Regimento Interno do TCU, ao dispor sobre a fiscalização de convênios,
acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, estabelece, no § 3° do seu art. 199, que "o gestor
deverá adotar imediatas providências com vistas à instauração de tomada de contas especial no caso de
omissão na prestação de contas ou quando constatar irregularidade na aplicação dos recursos federais
transferidos, sob pena de responsabilidade solidária, na forma prescrita em instrução normativa.".
Conseqüentemente, considero caracterizada a responsabilidade solidária do SecretárioExecutivo do FNDE, Sr. José Antônio Carletti, haja vista que, consoante assinala a instrução,
\kmin-jam_443 jam_443 \jam\ 1998 \01637896.doc - 6d
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cientificado, por meio do Oficio n. 253/97-SECEX/RO, da ocorrência de irregularidades na execução do
Convênio n. 04338/94, não adotou imediatas providências com vistas à instauração de tomada de contas
especial.
Destarte, em vez de ser ouvido em audiência, tal como propõem os pareceres, há que ser
citado solidariamente pelo débito proveniente dos danos ao Erário apurados nos autos.
Ademais, entendo oportuno excluir da relação processual, desde já, os Srs. Valdemir Bispo e
Jayme Oliveira da Silva, visto que, embora fossem membros da Comissão Permanente de Licitação, não
subscreveram a Ata da Reunião da CPL pertinente ao Convite n. 089/95, levado a efeito com vistas à
contratação de firma para a execução das obras e serviços de engenharia objeto do convênio (fls. 46 e 86
do volume anexo I). Por conseguinte, a meu ver, não lhes pode ser imputada a responsabilidade pelo
débito decorrente do pagamento com preços superfaturados nem pelas diversas irregularidades detectadas
na aplicação dos recursos transferidos.
Ante o exposto, acolho, em parte, os pareceres exarados nos autos e voto por que seja adotada
a decisão que ora submeto à apreciação deste E. Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões, em 16 de setembro de 1998.

I

/Q._ ,Q_,e„

JOSÉ ONIO B DE MACEDO
Relator

SI
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Ministério Público

Proc. TC-016.378/96-2
Representação

PARECER
O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em razão do envolvimento de recursos federais, '
encaminhou documentação a este Tribunal, protocolada como Representação, referente à denúncia
originária do Ministério Público do Estado de Rondônia, acerca do superfaturamento na contratação de
obras e serviços de engenharia, da inexecução de serviços contratados e já pagos e da contratação de
empresas inabilitadas para execução de serviços de engenharia.
O Exmo. Relator José Antonio B. de Macedo, aquiescendo a posicionamento deste Ministério
Público, determinou, por meio do Despacho de fls. 35, a realização de diligência ao FNDE, a fim de que
fosse encaminhado a este Tribunal pronunciamento conclusivo acerca de diversas irregularidades
evidenciadas nos autos (vide fls. 36 e 37).
Em resposta, o Chefe da Auditoria do FNDE encaminhou os documentos de fls. 45 a 170,
informando que já havia procedido à inspeção, a qual constatou que a única falha ainda não sanada
correspondia à realização de apenas 1 (um) treinamento.
A minuciosa instrução de fls. 172 a 183 e o Parecer de fls. 184 a 189, quanto à análise da
documentação apresentada, em especial da prestação de contas avaliada pelo FNDE, concluem, dentre
outras irregularidades, pelas seguintes:
superfaturamento em obras relativas à reforma de três escolas de madeira na zona rural, à
construção de três quadras poliesportivas, à construção de muro em alvenaria, à construção de sala de
aula e administração de pré-escola e à ampliação das quadras;
serviços não executados ou executados com vícios, relativamente à obra de construção de
três quadras poliesportivas.
Concordamos com o posicionamento do Sr. Diretor Interino da la D.T., ao indicar como
responsáveis os seguintes: a) pelo superfaturamento: o ex-Prefeito; a ex-Presidente e os membros da
Comissão Permanente de Licitação; e a empresa contratada; b) pelos serviços não executados ou
executados com vícios: o ex-Prefeito; o fiscal da obra que atestou que 100% dos serviços objeto do
contrato 007/95 haviam sido executados; o ex-Chefe da Divisão de Cadastro, em razão de ter recebido
definitivamente os serviços objeto do Contrato 007/95, quando havia serviços não executados e
executados com vícios; e a empresa contratada.
As irregularidades relativas ao superaturarnento, à não execução de serviços e à execução de
serviços com vícios, certamente, causaram dano ao Erário, o que justifica a citação dos responsáveis.
Também restaram evidenciadas diversas falhas relativas à infringência de dispositivos da Lei
n° 8.666/93, da Lei n° 5.194/66 (que regula o exercício das profissões de arquiteto, engenheiro e
engenheiro-agrônomo), bem como da Lei n° 4320/64, que tornam corretas as audiências propostas a fls.
187 e 188.
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Aquiescemos, ainda, à proposta de audiência do Secretário Executivo do FNDE, por não tertomado providências para apurar irregularidades relatadas no oficio n° 253/97-SECEX/RO, bem como
por não ter atendido, nos exatos termos, à diligência promovida por meio do mesmo oficio
Por todo o exposto, manifestamos anuência às audiências e citações propostas pelo Sr
Diretor Interino e pelo Sr. Secretário de Controle Externo (fis 186 a 189).
Ministério Público, em 02 de junho de 1998

do Alvet Caldas
Procurador

•
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DECISÃO N° 625 /98 - TCU - Plenário
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Processo TC n. 016.378/96-2 (c/ 01 volume anexo).
Classe de Assunto: VII — Representação formulada pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
acerca de irregularidades na aplicação de recursos federais transferidos à Prefeitura Municipal, por força
do Convênio n. 04338/94-FNDE.
Entidade: Prefeitura Municipal de Cerejeiras/RO.
Responsável: Onézio Florêncio Chaves, ex-Prefeito.
Interessado: Tribunal de Contas do Estado de Rondônia - TCE/RO.
Relator: Ministro José Antonio Barreto de Macedo.
Representante do Ministério Público: Dr. Ubaldo Alves Caldas.
Unidade Técnica: SECEX/RO.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 — converter, com fulcro no art. 47 da Lei n. 8.443/92, o presente processo de Representação em
Tomada de Contas Especial;
8.2 - determinar à SECEX/RO que, relativamente à aplicação dos recursos federais transferidos à
Prefeitura Municipal de Cerejeiras/RO, por força do Convênio n. 04338/94-FNDE, adote providências
com vistas a promover:
8.2.1 — com fulcro no art. 12, inciso II, da Lei n. 8.443/92, a citação, em solidariedade, dos Srs.
Onézio Florêncio Chaves, ex-Prefeito Municipal de Cerejeiras/RO; Cleusa Krause, ex-Presidente da
Comissão Permanente de Licitação; Eleonora Dias da Silva e Luzia Eugênia Barbosa, membros da CPL;
e da empresa contratada, Alencar — Comércio, Construções e Representação Ltda., na pessoa de seu
sócio-proprietário, Sr. Israel Pereira de Alencar, bem assim do Sr. José Antônio Carletti, SecretárioExecutivo do FNDE, este último por não ter adotado imediatas providências com vistas à instauração da
tomada de contas especial (art. 8° da Lei n. 8.443/92 c/c art. 199, § 3°, do RI/TCU), para, no prazo de 15
(quinze) dias, a contar da ciência, apresentarem alegações de defesa ou recolherem aos cofres do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação o valor de R$ 27.139,22 (vinte e sete mil, cento e trinta e
nove reais e vinte e dois centavos), atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, a partir de
24.02.95, cujo débito é decorrente do pagamento de obras com preços superfaturados;
8.2.2 — com fulcro no art. 12, inciso II, da Lei n. 8.443/92, a citação, em solidariedade, dos Srs.
Onézio Florêncio Chaves, ex-Prefeito Municipal de Cerejeiras/RO; Eugênio Felicio Fratari, Diretor de
Planejamentos e Projetos da SEMOSP; Joel Alves, ex-Chefe da Divisão de Cadastro; e da empresa
contratada, Alencar — Comércio, Construções e Representação Ltda., na pessoa de seu sócio-proprietário,
Sr. Israel Pereira de Alencar, bem assim do Sr. José Antônio Carletti, Secretário-Executivo do FNDE,
este último por não ter adotado imediatas providências com vistas à instauração da tomada de contas
especial (art. 8° da Lei n. 8.443/92 c/c art. 199, § 3°, do RI/TCU), para, no prazo de 15 (quinze) dias, a
contar da ciência, apresentarem alegações de defesa ou recolherem aos cofres do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação o valor de R$ 17.810,82 (dezessete mil, oitocentos e dez reais e oitenta e
dois centavos), atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, a partir de 24.02.95, cujo débito
é decorrente do recebimento e pagamento total de obras quando existiam serviços não executados e
serviços com vícios que comprometiam essas obras;
8.2.3 - com fulcro no art. 12, inciso III, da Lei n. 8.443/92, a audiência dos Srs. Onézio Florêncio
Chaves, ex-Prefeito Municipal de Cerejeiras; Cleusa Krause, ex-Presidente da Comissão Permanente de
Licitação; Eleonora Dias da Silva e Luzia Eugênia Barbosa, membros da CPL, para, no prazo de 15
(quinze), a contar da ciência, apresentarem razões de justificativa acerca das seguintes irregularidades
relacionadas à execução do convênio:
8.2.3.1 — infringência ao art. 40 da Lei n. 8.666/93, por não elaborar o edital e não fazer constar no
aviso de licitação as indicações obrigatórias contidas nesse artigo;
8.2.3.2 — descumprimento do disposto no § 2°, inciso I, do art. 40, da Lei n. 8.666/93, por realizar o
processo licitatório sem dispor do devido projeto básico;
8.2.3.3 — infringência aos artigos 27 a 31 da Lei n. 8.666/93, por não exigir documentação mínima
para habilitação dos licitantes;
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8.2.3.4 - infringência aos arts. 55, 67 e 69 da Lei n. 5.194/66, por não exigir o registro da empresa e
de seus responsáveis técnicos junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia C REA/R0 ;
8.2.3.5 - descumprimento do disposto no parágrafo único do art. 48 da Lei n. 8.666/93, por
classificar, adjudicar e homologar a licitação em favor de empresa inabilitada;
8.2.3.6 - descumprimento do disposto no § 4° do art. 7° da Lei n. 8.666/93, por apresentar planilha de
fornecimento de materiais e serviços sem a previsão de quantidades, com unidade expressa em verba
`vb';
8.2.4 - com fulcro no art. 12, inciso III, da Lei 8.443/92, a audiência do Sr. Onézio Florêncio Chaves,
ex-Prefeito Municipal de Cerejeiras/RO, para, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência,
apresentar razões de justificativa acerca das seguintes irregularidades relacionadas à execução do
convênio:
8.2.4.1 - descumprimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei n. 8.666/93 e Cláusula
Vigésima do Contrato n. 007/95, por não publicar o extrato desse Contrato;
8.2.4.2 - inobservância dos arts. 62 e 63 da Lei n. 4.320/64, por ter autorizado a inclusão, no termo
contratual, de cláusula conflitante com a norma legal, ou seja, adiantamento a título de mobilização de
35% (trinta e cinco por cento) do valor do contrato;
8.2.4.3 - descumprimento do art. 67 da Lei n. 8.666/93, por não designar, formalmente, um fiscal
para acompanhar a execução do contrato;
8.2.4.4 - descumprimento do disposto nas alíneas 'a' e `b' do inciso I do art. 73 da Lei n. 8.666/93,
por não apresentar os devidos termos de recebimento provisório e definitivo nos autos do Processo
Administrativo;
8.2.4.5 - descumprimento do art. 56, §§ 1° e 2° da Lei n. 8.666/93, por não fazer constar, dos autos do
Processo Administrativo, as garantias exigidas;
8.2.4.6 - descumprimento do art. 38 da Lei 8.666/93, por não apresentar a devida autorização para
licitação dos serviços objeto do Contrato n. 007/95;
8.2.5 - com fulcro no art. 12, inciso III, da Lei 8.443/92, a audiência do Sr. Eugênio Felício Fratari,
Diretor de Planejamento e Projetos da SEMOSP, para, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência,
apresentar razões de justificativa acerca das seguintes irregularidades relacionadas à execução do
convênio:
8.2.5.1 - descumprimento do disposto na Cláusula Oitava do Contrato e art. 62 da Lei n. 4.320/64,
por não realizar medições detalhadas, contendo discriminação, unidade e quantidade dos serviços
executados que comprovem a boa e regular liquidação das despesas;
8.2.5.2 - descumprimento do disposto no art. 67, § 1°, da Lei n. 8.666/93, por não promover
anotações em registro próprio (Diário de Obras) das ocorrências relacionadas à execução das obras.
Ata n° 38/98 - Plenário.
Data da Sessão: 16/09/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça,
Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campeio e os Ministros-Substitutos José
Antonio Barreto de Macedo (Relator), Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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HOMERO DOS SANTOS
Presidente

JOSÉ ANT IO BARRETO DE MACEDO
Ministro-Relator
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GRUPO II - CLASSE VII - PLENÁRIO
TC- 013.417/95-9
Natureza: Denúncia tornada ostensiva
Interessado: Deputado Federal Luiz Fernando Mainardi
Entidade: Banco do Brasil S/A - Agência de Bagé/RS
Responsáveis: Alfredo Aramy Pires Fontella, Amário Theobaldo Mombach,
César Augusto Moreira Bergo, Marta Helena de Oliveira Braz Finageiv e
José Antônio Terra Pinho.
Ementa: Denúncia. Acórdão n° 005/98, prolatado na oportunidade da
apreciação do processo pelo Plenário, não contém autorização para a
cobrança judicial da multa aplicada ao Sr. José Antônio Terra Pinho, caso
não atendida a notificação. Autorização para a cobrança judicial da multa,
uma vez que o responsável não recolheu o valor devido. Caso de aditamento
de Acórdão, e não de aplicação do Enunciado n° 145.

Trata-se de denúncia oferecida a este Tribunal, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas
na composição de dívidas contraídas pelo ex-Deputado Federal Carlos Sá Azambuja junto à Agência do
Banco do Brasil, na cidade de Bagé/RS
O Sr. José Antônio Terra Pinho, ex-gerente da Agência do Banco do Brasil S/A na cidade de
2.
Bagé/RS, citado por via editalicia, deixou de apresentar suas razões de justificativas, não elidindo, assim, o
fundamento da impugnação, razão pela qual o Tribunal de Contas da União, reunido em Sessão Plenária,
acordou em aplicar-lhe a multa prevista no inciso III do art. 58, da Lei n° 8.443/92, no valor de R$
3500,00 (três mil e quinhentos reais).
Regimentalmente notificado do teor do Acórdão n° 055/98-TCU-Plenário, o responsável
3
compareceu aos autos para solicitar informação a respeito da data em que havia sido citado para
oferecimento de defesa
Em resposta foi-lhe encaminhado o oficio de fls. 404, contendo as informações solicitadas, que
4.
foi, comprovadamente, recebido em 18.05.98 (fls. 405). O responsável não mais se manifestou.
A Unidade Técnica, tendo verificado que o mencionado Acórdão deixou de autorizar a cobrança
5
judicial da multa, caso o responsável não viesse a efetuar o recolhimento no prazo fixado, propôs a
modificação do Acórdão n° 005/98-TCU-Plenário, com base no Enunciado n° 145 da Súmula desta Corte
O Ministério Público, nestes autos representado pelo Subprocurador-Geral Dr. Lucas Rocha
6.
Furtado, emitiu o Parecer de fls. 407,opinando da seguinte forma:
Contudo, pensamos que a hipótese aventada não é típica de erro de cálculo ou de inexatidão
material, pois, neste último caso, não se trata de 'engano ou lapso manifesto na expressão, na
transmissão da palavra e que se evidencia pela simples leitura da sentença', na definição de MOACYR
AMARAL SANTOS (in Comentários ao Código de Processo Civil, 2" ed., Forense, 1977, p. 448).
Desse modo, a ausência da aludida autorização não justifica a alteração ex officio do Acórdão n°
5/98.
A solução mais adequada ao caso nos parece ser a emissão da autorização em nova decisão da
Casa. Mesmo porque o art. 28, II, da Lei n° 8.443/92 não exige a autorização prévia da cobrança
Min_IS-445/C:\Meus Documentos\votos\01341795-Corrdoc
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judicial da dívida, mas antes estabelece que, expirado o prazo determinado para o recolhimento, poderá
o Tribunal emitir tal autorização.
Isso posto, manifesta-se este representante do Ministério Público por que o Tribunal, em nova
Decisão, autorize, com base no art. 28, II, da Lei n° 8.443/92, a cobrança judicial da multa aplicada ao
Sr. JOSÉ ANTÔNIO TERRA PINHO, por meio do Acórdão n° 5/98-Plenário (fl. 394), tendo em vista
que este foi devidamente notificado, mas não comprovou tempestivamente o cumprimento voluntário
da obrigação."
É o Relatório
VOTO
Registro, inicialmente, que atuo nos presentes autos com fundamento no art. 18 da Resolução n°
64/96-TCU, haja vista tratar-se de processo relativo à Lista de Unidades Jurisdicionadas atribuída ao
Senhor Ministro Iram Saraiva.
Ante a ausência, no Acórdão n° 005/98-TCU-Plenário, de autorização para a cobrança judicial do
valor da multa não recolhida pelo responsável, e tendo em vista que assiste razão ao Ministério Público em
afirmar que não cabe, no presente caso, a aplicação do enunciado n° 145 da Súmula deste Tribunal, por
não se tratar de erro de cálculo nem de inexatidão material, acolho seu Parecer e VOTO no sentido de que
o Tribunal adote o Acórdão que ora submeto à deliberação deste Plenário.

TCU, Sala das Sessões, em1,6 de s etern
bro de 1998.

Ministro-Relator

Min _IS-445/C: \Meus Documentos \votos\01341795-Cortdoc

u—

–15 9–

e

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

ACÓRDÃO N°

lentr

tr. (9.

(5anges

Secteláda Planátto

1 35 /98- TCU - Plenário

Processo n° TC-013.417/95-9
Classe de Assunto: VII - Denúncia
Interessado: Deputado Federal Luiz Fernando Mainardi
Entidade: Banco do Brasil S/A - Agência de Bagé/RS
Responsáveis: Alfredo Aramy Pires Fontella, Amário Theobaldo Mombach, César Augusto Moreira
Bergo, Marta Helena de Oliveira Braz Finageiv e José Antônio Terra Pinho.
Relator: Ministro Lincoln Magalhães da Rocha
Representante do Ministério Público: Dr. Lucas Rocha Furtado
Unidade Técnica: SECEX/RS
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Denúncia, tendo como responsável o Banco
do Brasil S/A.
Considerando que, na assentada de 28.01.98, este Colegiado proferiu o Acórdão n°
005/98, por meio do qual aplicou ao Sr. José Antônio Terra Pinho a multa prevista no art. 58, III, da Lei n°
8.443/92, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), tendo em vista que, citado, não
compareceu para elidir o fundamento da impugnação;
Considerando que, regimentalmente notificado para recolher o valor da multa, o
responsável não se manifestou;
Considerando que o mencionado Acórdão não autorizou antecipadamente a cobrança
judicial do valor devido, caso não fosse atendida a notificação; e
Considerando não se tratar tal omissão de erro de cálculo nem de inexatidão material,
ACORDAM os Ministros do Tribunal Pleno, com fundamento no art. 28, inciso III, da
Lei n° 8.443/92 em autorizar a cobrança judicial da multa a que foi condenado o Sr. José Antônio Terra
Pinho, nos termos do Acórdão n° 005/98-TCU-Plenário.
Ata n° 38/98 - Plenário.
Data da Sessão: 16/09/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça,
Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campeio e os Ministros-Substitutos José
Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha (Relator) e Benjamin Zymler.
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C é LN MAGA HÃES DA ROCHA
Ministro-Relator

HOMERO DOS SANTOS
Presidente
Fui presente:

LUCAS RtiCHA FURTADO
Rep. do Ministério Público
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Grupo I - Classe VII - Plenário
-TC 014.682/97-4
-Natureza: Representação.
Interessado: Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Ementa: Representação formulada pelo Tribunal de Contas do Estado de
Mato Grosso. Admissibilidade tratada em assentada anterior. Diligências
saneadoras processadas junto à CISET/MEC. Esclarecimento do assunto.
Inexistência de irregularidade. Arquivamento. Comunicação à Corte de
Contas Estadual.

s

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Representação formulada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso,
na qual é dado conhecimento a esta Corte da Ação de Responsabilidade Civil por Ato Ilícito, interposta pela atual
Administração Municipal de Chapada dos Guimarães, contra o Sr. Pedro Reindel da Fonseca, ex-Dirigente, citado
como responsável pela falta de aplicação da contrapartida financeira do Município, quando do seu mandato, face
às obrigações contraídas em razão do Convênio n° 524/96.
O Tribunal Pleno, na Sessão de 26/11/97, proferiu, em relação ao assunto, a seguinte deliberação
(Decisão n° 827/97-TCU-Plenário, Ata n° 48/97):
"8.1 — conhecer da matéria como Representação, nos termos do art. 42, caput, da Resolução TCU n°
77/96;
8.2 — comunicar à CISET/MEC os termos da Ação de Responsabilidade Civil por Ato Ilícito, interposta
pela Administração Municipal de Chapada dos Guimarães/MT contra o Sr. Pedro Reindel da Fonseca (exPrefeito, responsável por obrigações previstas no Convênio n° 524/96/FAE), fixando ao citado órgão de
Controle Interno o prazo de 60 (sessenta) dias para informar a este Tribunal as providências adotadas com
relação ao assunto, indicando, inclusive, se houve a instauração de processo de tomada de contas especial;
e
8.3 — comunicar o inteiro teor do Relatório, Voto e da presente Decisão ao Tribunal de Contas do Estado
de Mato Grosso".
Dando cumprimento ao decisum, foram adotadas as providências afins (fls. 89, 90, 99 e 100/101).
Os esclarecimentos prestados pela Auditoria do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(Oficio n° 169/98-AUD/FNDE), nos dizeres da instrução de fls. 106/108, informam "que o Convênio n° 524/96
FAE tem vigência plurianual, com término fixado para 28/02/99, estando a Prestação de Contas referente ao
exercício de 1996 apresentada desde 25/03/97 e não tendo a Gerência da Merenda Escolar levantado, até a data,
irregularidade que prejudicasse o atingimento do objetivo fixado. Também é informado que a assinatura do
Convênio foi em 1996, e que não tinha sido observado o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias —LDO, n°
9082/95, art. 18, § 2°, inciso IV, onde é dito que a obrigatoriedade da contrapartida não se aplica às transferências
de recursos destinados ao atendimento dos programas de Educação Fundamental, que é o caso do Programa
Nacional de Alimentação Escolar. Segue dizendo que não sendo a contrapartida obrigatória, ela passa a ser
facultativa e que no caso em questão não houve uma decisão no sentido de exigi-la, mas sim uma falha de não
1 . Win-lmr_482\zarquivoWoto1998\01468297.doc
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excluir esta cláusula do instrumento do convênio, repetindo o texto padrão dos anos anteriores. Conclui
solicitando escusas por não ter esclarecido nos oficios anteriores o motivo da inexistência de irregularidade que
ensejasse a instauração de TCE (fls. 100 e 101)".
Solucionada a questão vestibular, ensejadora da Representação em foco, o Órgão Técnico ofereceu
sugestão conclusiva (fl. 108), orientada para a retificação do tipo de processo (de Representação sigilosa para
ostensiva), o arquivamento dos autos e a comunicação do inteiro teor do Relatório, Voto e da Decisão ao Tribunal
de Contas do Estado de Mato Grosso.
VOTO
O assunto versado na Ação de Responsabilidade Civil por Ato Ilícito, levada inicialmente ao
conhecimento do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, e, por decisão do Colegiado daquela Corte,
comunicada a posteriori ao Controle Externo Federal, logrou obter esclarecimento satisfatório, que afasta do fato
abordado a interpretação de que tenha havido irregularidade.
A cláusula consignada no Convênio n° 524/96, atinente ao Programa de Alimentação Escolar, alusiva
à obrigatoriedade de contrapartida financeira por parte do beneficiário da verba federal, foi resultado de equívoco,
uma vez que o inciso IV do parágrafo 2° do art. 18 da Lei de Diretrizes Orçamentárias — LDO n° 9.082/95, já
vigente à época da celebração do compromisso, deixa esclarecido que tal exigência não se aplica às transferências
de recursos destinados ao atendimento dos programas de Educação Fundamental, como é o caso do Programa
Nacional de Alimentação Escolar.
Afastada, pois, a responsabilidade do signatário do Convênio e da pessoa jurídica Município de
Chapada dos Guimarães/MT, no que se refere ao ente transferidor de recursos, resta dispensar à matéria o
tratamento preconizado pela Unidade Técnica.
Entendo oportuno trazer à baila, todavia, a questão de ordem processual suscitada pela SECEX/MT
(mudança do tipo do processo, de Representação sigilosa para ostensiva), uma vez que, a meu ver, não há mais
razão para a retificação sugerida, visto que, por ocasião da Decisão n° 827/98-TCU-Plenário, proferida em
julgamento anterior dessa matéria, o processo já foi qualificado como de Representação e examinado em Sessão
Pública.
Assim, Voto por que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto ao descortino do Egrégio
Colegiado.

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Sousa,
em 16 de setembro de 1998
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DECISÃO N° 626 /98 - TCU - PLENÁRIO

Processo n° TC-014.682/97-4
Classe de Assunto: VII - Representação.
Interessado: Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.
Unidade: Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães/MT.
Relator: Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: SECEXJMT.
Decisão:
O Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 — determinar o arquivamento do processo, haja vista aos esclarecimentos obtidos acerca do assunto
vestibular, os quais lograram evidenciar a inexistência de irregularidade na matéria; e
8.2 - comunicar o inteiro teor do Relatório, Voto e da Decisão ao Tribunal de Contas do Estado de Mato
Grosso.
Ata n° 38/98 - Plenário.
Data da Sessão: 16/09/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto
Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de
Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha (Relator) e Benjamin Zymler.
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GRUPO I - CLASSE VII - PLENÁRIO
TC-001.468/98-7
Natureza: Solicitação
Órgão: Tribunal Regional Eleitoral no Estado de São Paulo
Interessado: Juiz Eduardo Tess
Ementa: Pedido de cópia da decisão proferida em Sessão de 24.04.97 —
Câmara — TC n° 700.502/95-5. Legitimidade do requerente amparada pelo
art. 30 da Resolução TCU n° 36/95. Matéria ainda pendente de deliberação.
Deferimento.

Examina-se o pedido formulado pelo Juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São
Paulo Eduardo Tess, para que lhe sejam encaminhadas cópias da Decisão proferida em Sessão de
24.04.97 da 2' Câmara, Ata n° 12/97, referente ao TC n° 700.502/95-5, que trata de Relatório de Auditoria
realizada no Órgão nas áreas de Pessoal, Bens Móveis/Imóveis e Suprimento de Fundos, no período de 13
a 20.11.95.
O pedido tem como finalidade instruir o Processo n° 2.103 — Matéria Administrativa — Classe 9, de
interesse do Sr. Agostinho Fonseca Fernandes.
2.
Quando da solicitação em tela, encontravam-se os autos na 10' SECEX aguardando análise do
pedido de reexame interposto pelo Exmo. Sr. Desembargador-Presidente do TRE Nelson Fonseca contra a
deliberação deste Tribunal. A titular da Unidade Técnica encaminhou o processo, anuindo pelo
atendimento do pedido formulado, para a concessão de cópia "do Relatório de Auditoria e demais
pareceres constantes dos autos". Acrescentou que após as providências necessárias, o processo deverá
retornar à SECEX referida para ser instruído (fl. 04).
É o Relatório.

e
VOTO

Registro, inicialmente, que atuo nos presentes autos com fundamento no art. 18 da Resolução n°
64/96-TCU, haja vista tratar-se de processo relativo à Lista de Unidades Jurisdicionadas atribuída ao
Senhor Ministro Iram Saraiva.
O Tribunal ainda não apreciou o pedido de reexame interposto pelo Desembargador-Presidente
do TRE, razão pela qual importa submeter a este Colegiado o requerimento formulado, tendo em vista a
Decisão n° 110/98 — TCU - Plenário, que determinou que os pedidos de cópias ou informações a respeito
de processos de competência do Tribunal, em se tratando de matéria ainda pendente de apreciação por
esta Corte, somente poderão ser deferidos pelo Plenário.

•

Quanto ao específico mérito do pleito, o art. 30 da Resolução TCU n° 36/95 ampara seu
deferimento, uma vez que reconhece a legitimidade dos magistrados para requerer informações a respeito
de processos em trâmite no Tribunal. Tendo em vista que o processo foi incluído em Relação, serão
enviadas as cópias da instrução da SECEX/SP e do parecer do Ministério Público.
Min_IS-445\A:\00146898-Sol.doc
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Dessa forma, acolho o parecer da titular da 10 . SECEX e VOTO no sentido de que o Tribunal
adote a Decisão que ora submeto à deliberação deste Plenário.
TCU, Sala das Sessões, em 16
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Processo n° TC-001.468/98-7
Classe de Assunto: VII — Solicitação
Interessado: Eduardo Tess
4.Órgão: Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo
Relator: Ministro Iram Saraiva
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: SECEX/SP
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 — deferir a presente solicitação, nos termos do art. 30 da Resolução-TCU n° 36/95 c/c o art. 9 0 , §
2° da Resolução-TCU n° 77/96, para determinar à SECEX/SP que informe ao interessado que foi deferido
o pedido de cópia das peças do processo necessárias à instrução do Processo n° 2.103- Matéria
Administrativa — Classe 93, esclarecendo-lhe, ainda, que o Tribunal ainda não se pronunciou de forma
definitiva acerca da matéria constante do processo.
8.2 — determinar o retorno dos autos a 10 SECEX para dar prosseguimento à analise do recurso
interposto pelo Desembargador-Presidente do TRE/SP.
Ata n° 38/98 - Plenário.
Data da Sessão: 16/09/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça,
Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos José
Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha (Relator) e Benjamin Zymler.
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Grupo I - Classe VII - Plenário

•

TC-450.182/98-3
-Natureza: Representação.
-Entidade: Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar
CIABA.
-Interessada: Luciene Machado Cruz.
Ementa: Representação formulada com base no § 1 2 do art. 113,
da Lei n2 8.666/93. Processo licitatório. Ausência de apostilamento
(art. 65 da Lei n2 8.666/93). Tomada de Preços n 2 005/95 já
apreciada pelo TCU mediante o processo TC- 008.416/97-4,
Decisão Plenária n 2 898/97 - Ata n 2 53. Conhecimento.
Representação procedente, em parte. Determinação. Comunicação
à interessada.

•

RELATÓRIO

Tratam os autos de Representação formulada pela Sra. Luciene Machado Cruz, com base no § 10
do art. 113 da Lei n° 8.666/93, relativamente a possíveis irregularidades ocorridas em processos licitatórios
realizados pelo Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar - CIABA, durante a gestão do Capitão de Mar
e Guerra, Sr. Lauro José Ferreira Júnior.
Alega a autora da Representação que o CIABA incorreu em irregularidades, relacionadas com as
2.
seguintes licitações:
Tomada de Preços n 2 001/96: Licitação para a construção do Núcleo de Adestramento de Combate
2.1.
a Incêndio. Irregularidade: a empresa vencedora da Licitação, DECOL ENGENHARIA E COMÉRCIO
LTDA., que apresentou o valor de R$ 453.031,19, recebeu do CIABA, durante a execução do contrato, a
importância de R$ 566.288,90, ou seja, R$ 113.257,79 acima do valor inicialmente pactuado. Segundo a
representante, o referido acréscimo, embora permitido pela Lei das Licitações, não foi apostilado;
Convite n2 081/96: Licitação visando a aquisição de disjuntor eletromecânico. Irregularidade: o
2.2.
objeto foi substituído por um disjuntor com supervisor eletrônico a gás SF6, acarretando acréscimo final de
R$ 6.870,00 sobre o valor inicialmente cotado de R$ 29.400,00;
Tomada de Preços n 2 005/97: Licitação para reimpressão de livros "Manual do Aluno PTA e
2.3.
Manual do Instrutor PTA". Irregularidade: desclassificação indevida da empresa Prática. Tal fato foi objeto
da Decisão rrg 897/97- TCU- Plenário, transcrita a seguir:

y.)

•

8.4 - determinar a transformação do presente processo em Tomada de Contas Especial, nos termos
do art. 47 da Lei n°8.443/92, ante a ocorrência de dano ao Erário, perfeitamente quantificável, oriundo
da diferença entre o valor pago pelos serviços gráficos, objeto da Tomada de Preços ti° 005/97, e o
oferecido pela empresa PRÁTICA GRÁFICA E EDITORA LTDA., cuja proposta foi indevidamente
desclassificada;
8.5 - determinar, em conseqüência, nos termos do art. 12, inciso II, da Lei n° 8.443/92, c/c o art.
153, inciso II do Regimento Interno, que sejam citados, solidariamente, o ordenador de despesas do
Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar, Sr. Lauro José Ferreira Júnior, e os Membros da
Comissão de Licitação, Srs. Jorge Chater Youssef Araous, Rogério da Silva Pinto e Raimundo Henrique
1. \\min-lmr_482\c\zarquiváwoto1998\45018298.doc
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Trindade do Amaral para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem alegações de defesa ou recolherem
aos cofres do Tesouro Nacional as importâncias abaixo discriminadas, com os acréscimos legais contados
a partir das datas indicadas até o dia do recolhimento, na forma da legislação em vigor:
Valor (R$)
Data
39.972,75
24/06/97
36.455,15
30/07/97
3.517,60
15/08/97
79.945,50
Total da diferença:

A Secretaria Técnica, ao pronunciar-se sobre o assunto, entende que a presente Representação não
observa os requisitos e formalidades de admissibilidade previstos no art. 38 da Resolução/TCU n 2 77/96, c/c
o art. 213 do RI/TCU, devendo, portanto, não ser conhecida por este Tribunal, por não estar acompanhada
de nenhum indício concernente às irregularidades representadas, especialmente quanto aos itens 2. a e 2.b, haja
vista que os fatos relatados no item 2.c já foram apreciados por esta Corte no processo TC-008.416/97-4.
VOTO

Entendo que as impropriedades elencadas pela autora da Representação, relativas aos processos
licitatórios que envolveram a Tomada de Preços n 2 001/96 e o Convite n 2 081/96, podem ser consideradas
como falhas formais, tendo em vista que nos dois casos foi observada a ausência de apostilamento durante os
respectivos contratos firmados pelo CIABA em decorrência de suplementação de valores, os quais não
excederam o limite de 25% estabelecido no § 8 2 do art. 65 da Lei n 2 8.666/93, cabendo, assim, ao Tribunal
alertar o mencionado órgão que em futuros acordos, ocorrendo alteração do preço final, adote medidas
necessárias à realização de seus apostilamentos.
No que concerne à Tomada de Preços n 2 005/97, que visou a reimpressão dos livros "Manual do
Aluno PTA" e "Manual do Instrutor PTA", esta Corte de Contas manifestou-se no processo TC-008.416/97-4
(Representação formulada pela empresa PRÁTICA GRÁFICA E EDITORA LTDA.), conforme decisão
transcrita no Relatório que antecede a este VOTO. O referido processo foi transformado em Tomada de
Contas Especial e os responsáveis, após serem citados, apresentaram suas alegações de defesa, as quais
encontram-se atualmente no Ministério Público, aguardando pronunciamento daquele Parquet especializado.
Diante deste contexto, acompanho, em parte, o posicionamento da Unidade Técnica, tendo em vista
que a Representação, ora analisada, indica, no que tange à Tomada de Preços n° 005/97, fatos relevantes, os
quais já se mostraram suficientes para que este Pretório determinasse a adoção das medidas cabíveis, conforme
explicitado no parágrafo anterior.
Dessarte, Voto por que o Tribunal adote Decisão que ora submeto a este Egrégio Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza,
em 16 de setembro de 1998

ENFC J
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DECISÃO N2

628 /98 - TCU - PLENÁRIO

Processo n° TC-450.182/98-3.
Classe de Assunto: VII - Representação formulada com base no § 1 2 do art.113 da Lei n2 8666/93.
Interessada: Luciene Machado Cruz.
Entidade: Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar - CIABA.
Relator: Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: SECEX/PA.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante da razões expostas pelo Relator, DECIDE conhecer da presente
Representação, formulada nos termos do § 1 2 do art. 113 da Lei n2 8.666/93, por preencher os requisitos
de admissibilidade previstos no artigo 213 do Regimento Interno/TCU, para:
8.1. considerá-la procedente, em parte, no que se refere aos procedimentos adotados pelo CIABA
relativamente à Tomada de Preços n 2 005/95, objeto da Decisão n 2 898/97 - Plenário/TCU, Ata n 2 53;
8.2. determinar ao Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar que, em futuros contratos a serem
celebrados pelo órgão, observe o disposto no § 8 2 do art. 65 da Lei n 2 8.666/93; e
8.3. levar ao conhecimento da interessada, Sra. Luciene Machado Cruz, o inteiro teor desta Decisão,
bem como do Relatório e do Voto que a fundamentam.
Ata n° 38/98 - Plenário.
Data da Sessão: 16/09/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça,
Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos José Antonio
Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha (Relator) e Benjamin Zymler.
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•

TC-650.193/98-9
Natureza: Solicitação
Unidade: Departamento de Polícia Federal — Superintendência Regional em
Santa Catarina
Interessado: Rogério da Silva Ortiz, Delegado de Polícia Federal
Responsável: Vamilton Oliveira
Ementa: Pedido de informação a respeito das providências adotadas pelo
Tribunal no sentido da apuração de improbidades praticadas pelo
responsável, denunciadas pela Procuradoria da República em Santa Catarina.
Legitimidade do requerente amparada pelo art. 30 da Resolução TCU n°
36/95. Matéria ainda pendente de deliberação Deferimento. Juntada destes
autos ao TC-002.267/98-1.

Trata-se de pedido formulado pelo Sr. Rogério da Silva Ortiz, Delegado de Polícia Federal da
Superintendência Regional de Santa Catarina, no sentido de que lhe sejam encaminhadas informações a
respeito das providências adotadas pelo Tribunal no sentido de apurar os atos de improbidade atribuídos a
Vamilton Oliveira, superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina, enviados ao Tribunal
pela Procuradoria da República no mesmo Estado
2.
Em instrução lançada às fls. 09, a unidade instrutiva consignou aplicar-se à matéria o art. 30 da
Resolução TCU n° por 36/95, bem como o art. 9°, § 2° da Resolução-TCU n° 77/96, e a orientação dada
pela Decisão n° 110/98-TCU-Plenário, tendo em vista que o processo em referência ainda não foi
apreciado por esta Corte, resguardado ainda o disposto no art. 32 da mencionada Resolução TCU n°
77/96, por tratar-se de matéria sigilosa, propugnando por que o Tribunal defira o requerimento formulado,
encaminhando ao interessado as seguintes informações:
a) foi protocolizada, em 28.04.98, denúncia sob o n° TC-002.627/98-1, formulada pela Procuradoria da
República em Santa Catarina contra o Superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Santa
Catarina; e
b) o mencionado processo encontra-se em fase inicial de análise.

É o Relatório

VOTO
Registro, inicialmente, que atuo nos presentes autos com fundamento no art. 18 da Resolução n°
64/96-TCU, haja vista tratar-se de processo relativo à Lista de Unidades Jurisdicionadas atribuída ao
Senhor Ministro Iram Saraiva

•

2
Releva mencionar que o Tribunal ainda não apreciou o presente feito, razão pela qual importa
submeter a este Colegiado o requerimento formulado, tendo em vista a Decisão n° 110/98-TCU-Plenário,
que determinou que os pedidos de cópias ou informações a respeito de processos de competência do
Tribunal, em se tratando de matéria ainda pendente de apreciação por esta Corte, somente poderão ser
deferidos pelo Plenário.
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Quanto ao especifico mérito do pleito, o art. 30 da Resolução TCU n° 36/95 ampara seu
3.
deferimento, uma vez que reconhece a legitimidade dos órgãos da Polícia Federal para requerer
informações a respeito de processos em trâmite no Tribunal.
Dessa forma, acolho o parecer da SECEX/SC, e VOTO no sentido de que o Tribunal adote a
Decisão que ora submeto à deliberação deste Egrégio Plenário.
TCU, Sala das Sessões, em 16 de setembro de 1998
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Processo n° TC-650.193/98-9
Classe de Assunto: VII — Solicitação
Interessado: Rogério da Silva Ortiz — Delegado de Polícia Federal
Unidade: Superintendência da Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina
Relator: Ministro Lincoln Magalhães da Rocha
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: SECEX/SC
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 — deferir a presente solicitação, nos termos do art. 30 da Resolução TCU n° 36/95;
8.2 — determinar à SECEX/SC que informe ao interessado que foi protocolizada, sob o n°
TC002.627/98-1, denúncia formulada pela Procuradoria da República em Santa Catarina contra o
Superintendente da Polícia Rodoviária Federal no mesmo Estado, alertando-o do caráter sigiloso que
envolve a matéria, bem como de que o assunto não foi ainda objeto de apreciação por esta Corte, tendo
em vista encontrar-se o processo em fase inicial de análise, informando, ainda, que, tão-logo o Tribunal
delibere sobre a denúncia, ser-lhe-á encaminhada cópia do Acórdão ou da Decisão que vier a ser
proferida; e
8.3 — determinar a juntada dos presentes autos ao TC-002.267/98-1, para que o interessado em
epígrafe seja informado da decisão que vier a ser adotada na mencionada denúncia.
Ata n° 38/98 - Plenário.
Data da Sessão: 16/09/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça,
Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos José
Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha (Relator) e Benjamin Zymler.
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TC — 475.186/98-2
Natureza: Representação
Interessada: Procuradoria da União na Paraíba — Dr. Gustavo César de
Figueiredo Porto — Procurador-Chefe
Entidade: Sociedade Anônima de Eletrificação da Paraíba - SAELPA
Ementa: Representação acerca de cobrança de multa moratória no
pagamento de serviço de fornecimento de energia elétrica, imposta a
Unidade Militar, por concessionário de serviço público. Entendimento de
que não cabe a cobrança de multas dessa natureza a órgão ou entidade
pública já firmado pelo Tribunal. Súmula n° 226. Ante a ausência de
norma legal específica, que autorize a cobrança de referida multa,
prevalece o entendimento sumulado. Conhecimento. Procedência.
Comunicação ao interessado.

Originam-se os autos de Representação dirigida a este Tribunal pelo Dr. Gustavo César de
Figueiredo Porto, Procurador-Chefe da União no Estado da Paraíba, em atendimento à solicitação do
Comando da 7 ' Região Militar/7a Divisão de Exército. Busca a autoridade representante que o Tribunal
determine à Sociedade Anônima de Eletrificação da Paraíba — SAELPA a suspensão da cobrança de
multa por atraso no pagamento de contas de fornecimento de energia elétrica, cobrada da mencionada
Unidade Militar.
O nobre Procurador da União juntou à peça inicial documentação, na qual destaca-se o Memo
DFG — 034/98, da Diretoria Financeira da SAELPA, afirmando que a multa deveria ser cobrada, sob pena
de obrigar-se a concessionária a estender o beneficio a todos os demais consumidores.
Foram também juntados os documentos de fls. 5/20, dentre os quais destacam-se os expedientes
em que o Diretor Presidente da SAELPA afirma que a cobrança da multa em questão se houve em
consonância às Portarias DNAEE, d s 466/97 e 438/96 (fls. 12 e 13), bem como o Memo DFG — 034/98,
da Diretoria Financeira da SAELPA, no qual era informado que, em não cobrando a multa, deveria a
SAELPA estender o beneficio aos demais consumidores.
Submetida a análise da matéria à 3' SECEX, sobreveio a bem elaborada instrução de fls. 22/25,
que contou com a aquiescência das Sras. Diretora de Divisão Técnica e Secretária de Controle Externo.
Amparado no entendimento predominante neste Tribunal acerca do tema — entendimento este
inclusive já consagrado no Enunciado n° 226 da Súmula de Jurisprudência do Tribunal -, o Sr. Analista
assim deslinda a questão, in verbis:
A jurisprudência desta Corte é pacifica no sentido de que, embora seja aceitável a
"6.
cobrança de correção monetária por atraso no cumprimento de uma obrigação, eis que a
atualização destina-se apenas a preservar o valor aquisitivo da moeda, é descabida a aplicação
de multas entre os órgãos das três esferas administrativas de Poder Público, inclusive por suas
empresas prestadoras de serviços públicos, salvo se houver expressa previsão legal, uma vez que
essa penalidade possui caráter eminentemente punitivo e não se coaduna com o principio
federativo (Decisões d s.40/92 — Plenário; 269/94 - Plenário; 305/97 Primeira Câmara; 399/95
— Plenário e várias outras). À vista das reiteradas Decisões, o Tribunal editou a Súmula n° 226,
in verbis:
—

'É indevida a despesa decorrente de multas moratórias aplicadas entre órgãos integrantes da
Administração Pública e entidades a ela vinculadas, pertencentes à União, aos Estados, ao Distrito
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Federal ou aos Municípios, inclusive empresas concessionárias de serviços públicos, quando inexistir
norma legal autorizativa'.
Dado que não foi editada nenhuma norma legal que autorize a aludida cobrança de multa
7.

moratória, continuam inalteradas as condições que possibilitaram a edição dessa Súmula."
A esse propósito, salienta a instrução que os normativos evocados pela SAELPA não tem força
nem status de lei, no sentido formal e material, pelo que entende inviável a cobrança em tela.
Conclui o Sr. Analista por que deva a representação em apreço ser conhecida e julgada
procedente, devendo ser ratificado o entendimento do Tribunal acerca do descabimento da cobrança de
multa em tais casos, bem como "seja determinado à Sociedade Anônima de Eletrificação da Paraíba —
SAELPA-, que suspenda a cobrança de multa moratória de contas de energia elétrica de órgãos e
entidades de direito público de qualquer nível de poder, posto que inexiste previsão legal para tal
procedimento".
É o Relatório.
41`

VOTO

•

Preliminarmente, afigura-se conveniente destacar que a concessionária em questão, Sociedade
Anônima de Eletrificação da Paraíba — SAELPA -, como seu nome sugere, constitui-se em sociedade de
economia mista cujo controle acionário pertence àquela unidade federativa.
Esse aspecto, contudo, não infirma a competência deste Tribunal para determinar as medidas
corretivas que se fizerem necessárias. Explique-se: a empresa concessionária, embora situada no âmbito
estadual, explora os serviços e instalações de energia elétrica, serviços estes de competência da União, a
teor do que dispõe o art. 21, XII, b, da Constituição Federal.
Destarte, por estar investida no desempenho de atividade à qual o constituinte elevou à
competência da União, submete-se a SAELPA, naturalmente, à jurisdição desta Corte, sem que isso
implique menoscabo à autonomia estadual, em face do federalismo de cooperação entre nós adotado.
No mérito, entendo que a percuciente instrução elaborada pela 3' SECEX demonstra de maneira
insofismável o posicionamento deste Tribunal, acerca da cobrança de multa moratória por atraso de
pagamento a concessionários de serviços públicos, o qual se revela na Súmula n° 226 — TCU. Portanto,
julgo oportuno o encaminhamento proposto pela Unidade Técnica para o deslinde do feito.
Ante o exposto, VOTO por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto a este Plenário.
TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 16 de setembro de 1998.
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DECISÃO N°

6 30 /98 — TCU — PLENÁRIO

Processo n° TC —475.186/98-5
Classe de Assunto: VII - Representação
Interessada: Procuradoria da União na Paraíba (Dr. Gustavo César de Figueiredo Porto — ProcuradorChefe).
Entidade: Sociedade Anônima de Eletrificação da Paraíba — SAELPA.
Relator: Ministro-Substituto Benjamin Zymler.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: 3 a SECEX.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 conhecer da presente representação, com fulcro no inciso III do art. 37 A da Resolução n° 77/96 —
TCU -, com a redação dada pela Resolução n° 110/98 — TCU -, para, no mérito, considerá-la procedente;
8.2 deixar claro à Sociedade Anônima de Eletrificação da Paraíba — SAELPA — que não existe
previsão legal para a cobrança de multa moratória de contas de energia elétrica de órgãos e entidades de
direito público de qualquer nível de poder.
8.3 encaminhar à autoridade representante, Dr. Gustavo César de Figueiredo Porto — ProcuradorChefe da Procuradoria da União no Estado da Paraíba — cópia desta Decisão, bem como do Relatório e
Voto que a precedem.
Ata n° 38/98 - Plenário.
Data da Sessão: 16/09/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça,
Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos José
Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler (Relator).

HOMERO DOS SANTOS
Presidente

JAM IN MLER
Ministro- lator
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Grupo I - Classe VII — Plenário
TC- 925.233/98-6
Natureza: Solicitação
Interessado: Aldenor Moreira de Sousa — Procurador da República
Entidade: Procuradoria da República no Distrito Federal
Ementa: Solicitação de cópia de Acórdão proferido em sede de
processo de Prestação de Contas da Embratur, exercício de 1994 TC 009.571/95-7 Conhecimento. Processo em fase de citação. Dar
ciência ao interessado quanto à inexistência de deliberação naqueles
autos.

Tratam os autos de solicitação formulada pela Procuradoria da República no Distrito Federal, com
o objetivo de obter cópia de Acórdão prolatado no TC 009.571/95-7 (Prestação de Contas da Embratur,
exercício de 1994).
A zelosa 7' SECEX entendeu que a presente solicitação preenche os requisitos de admissibilidade,
uma vez que atende ao disposto na Lei n° 8.625/93, art. 26, i, "b", e Resolução TCU n° 77/96, art. 30,
parágrafo único.
No mérito, ponderou a Unidade Técnica que, ao analisar os documentos que integram a prese:_e
solicitação, verifica-se que a Procuradoria tem ciência do teor dos autos daquela Prestação de Contas até a
apresentação das razões de justificativas pelos responsáveis. A partir de então, foram agregados aos autos a
instrução da Secretaria e o parecer do MP/TCU, que se manifestou pela citação dos envolvidos. Atualmente
os autos encontram-se na 7' SECEX no aguardo das respectivas alegações de defesa.
Diante disso, manifestou-se a Unidade Técnica no sentido de que não há, no presente, informação
4.
adicional a ser fornecida à Procuradoria da República no Distrito Federal e propôs fosse informado àquele
órgão do Ministério Público sobre a inexistência de deliberação por parte desta Corte acerca da matéria tratada
no Oficio n° 112/98-AM-PR/DF, de 25.8.98, e que, tão-logo haja decisão definitiva sobre a matéria, ser-lhe-á
remetida cópia da mesma. Por fim, propôs ajuntada destes autos ao TC 009.571/95-7.

VOTO

Preliminarmente, a gostaria de salientar que a presente solicitação preenche os requisitos da Lei
Complementar n° 75/93, art. 8°, inciso II, e da Resolução n° 77/96, art. 30, parágrafo único
Diante do exposto e, tendo em vista o teor da solicitação do Ministério Público Federal, que se limita
a requerer cópia de decisão, alinho-me à 7a SECEX e VOTO por que o Plenário adote a deliberação que ora
submeto à apreciação deste Colegiado

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 16 de setembro de 1998.

TMMF/98

„

(5 ,n,
to6.""rsa
tr.
c9do mono&
Atou
sectet á‘la

—176Tribunal de Contas da União

é`

DECISÃO N2

631 /98 - TCU - Plenário

Processo n2 TC-925.233/98
Classe de Assunto: VII — Solicitação
Interessado: Aldenor Moreira de Sousa
Entidade: Procuradoria da República no Distrito Federal
Relator: Ministro-Substituto Benjamin Zymler
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: r SECEX
O Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, Decide:
8.1 — conhecer da presente solicitação, por preencher os requisitos da Lei Complementar n° 75/93, art.
8°, inciso II, e da Resolução n° 77/96, art. 30, parágrafo único, para, no mérito, informar ao interessado
relacionado no item 3 supra que a matéria versada no oficio n° 112/98-AM-PR/DF, de 25.8.98, não foi objeto
de deliberação por parte desta Corte, uma vez que o processo encontra-se em fase de citação, e que, tão-logo
seja prolatada a respectiva Decisão, ser-lhe-á remetida cópia;
8.2 — determinar ajuntada destes autos ao TC 009.571/95-7.
Ata n° 38/98 - Plenário.
Data da Sessão: 16/09/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça,
Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos José Antonio
Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler (Relator).

5
HOMERO DOS SANTOS
Presidente

BE JAMIN YMLER
Ministro- elator
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ANEXO IV DA ATA N° 38, DE 16-09-1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
PROCESSO ORIUNDO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE CARÁTER RESERVADO
Relatório e Voto emitido pelo Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha, bem como
Decisão de n° 617, adotada no processo n° 013.817/97-3, relatado na Sessão Extraordinária de Caráter
Reservado realizada nesta data (Parágrafo Único do artigo 66 do Regimento Interno).
Na oportunidade da apreciação do referido processo, e após a leitura do correspondente
Relatório pelo Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha, manifestaram-se, oralmente, consoante o
disposto no artigo 47 do Regimento Interno, o Representante do Ministério Público, Dr. Lucas Rocha
Furtado, no sentido de serem as razões de justificativas acolhidas; e, em seguida, de acordo com o art. 47
c/c o § 10 do art. 227 do mesmo Regimento Interno, o Sr. Érico Mórbis, que apresentou sustentação oral
em seu próprio nome.
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Grupo I - Classe VII— Plenário (SIGILOSO)
-TC- 013.817/97-3
-Natureza: Denúncia.
-Interessado: Identidade preservada (art. 55, § 1 2, da Lei n2
8.443/92 c/c o art. 35, § 4 2, inciso II, da Resolução n 2 77/96 TCU).
-Entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC -Administração Regional do Paraná.
Responsáveis: Frederico Nicolau Eduardo Wiltemburg e Érico
Mórbis

•

Ementa: Denúncia. Procedência, em parte. Irregularidades
relacionadas a processos licitatórios, nos quais não foram
observados os princípios básicos da igualdade, da publicidade e da
probidade administrativa; pagamento de salário mensal a pessoas
que não prestam serviços efetivos ao SENAC; e readmissão de dois
funcionários em espaço de tempo inferior ao previsto em lei.
Determinações. Comunicações. Juntada às Contas. Retirada da
chancela de sigiloso.

RELATÓRIO

•

Tratam os autos de Denúncia a respeito de irregularidades praticadas na gestão do Presidente do
Conselho Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no estado do Paraná- SENAC/PR, Sr.
Frederico Nicolau Eduardo Wiltemburg. Os fatos constantes da peça acusatória receberam tratamento
adequado pela SECEX/PR e foram objeto da instrução de fls. 531 a 541, a qual adoto como relatório,
transcrevendo-a a seguir:
"Trata-se de denúncia apresentada contra a Administração Regional do SENAC no Paraná, que
deu origem à Inspeção realizada no período de 03 a 14. 11.97. O relatório de fls. 61/71-A apontou,
essencialmente, as irregularidades resumidas a seguir:
pagamento de salário mensal a 14 pessoas, sem que as mesmas prestem serviços ao
SENAC/PR;
prestação regular de serviços por pessoa física, sem vínculo empregatício;
readmissão de dois funcionários em espaço de tempo inferior ao previsto em lei;
realização de compras e contratações de serviços sem o competente processo licitatório;
ausência de organização e planejamento no setor de Compras;
I) indícios de conluio entre as empresas participantes do convite n.° 15/96, realizado pelo
SENAC/PR
As ocorrências relatadas nos itens 'a' a 'e' supra deram origem às audiências dos dirigentes do
2.
SENAC/PR (fls. 366/369), respondidas às fls. 413/446. Em decorrência do fato relatado no item
foram promovidas audiências dos responsáveis pelas empresas participantes do certame licitatório (fls.
370/384), atendidas às fls. 397/409, 449/450 e 465/466.
Durante o decurso de prazo para realização e resposta às audiências, foram apresentados os
3.
documentos de fls. 410/411 e 447/448, pelo Sr. Luiz Fernando Vieira Caldas, Auditor Interno do
SENAC/PR à época da Inspeção, referentes ao seu desligamento da instituição e ao desaparecimento de
\\Min-lmr 482\zarquivo\Voto1998\01381797.doc 1
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documentos da sala de auditoria, e de fl. 412, pelos Srs. Frederico Wiltemburg e Érico Mórbis, revogando
a autorização para vista dos autos anexada à fl. 45.
Posteriormente, o Sr. Luiz Fernando Vieira Caldas solicitou a juntada da manifestação e
documentos de fls. 459/464, e, dada a relevância das informações, a instrução de fls. 470/472 foi no
sentido de promoverem-se novas audiências dos dirigentes do SENAC/PR, e também dos integrantes da
Comissão de Licitação responsável pelo Convite n.° 15/96, realizadas por intermédio dos ofícios de fls.
477/486, respondidas às fls. 487/516. Por último, o ex-Auditor Interno solicitou ajuntada ao processo
de cópia dos autos de interpelação Judicial movido pelo SENAC/PR contra sua pessoa, e da sua
Contrainterpelação g75. 517/530).
Passarei a analisar, inicialmente, as respostas às audiências de fls. 366/369, dos dirigentes do
SENAC/PR, Sr. Frederico Wiltemburg, Presidente, e Érico Mórbis, Diretor Geral, que apresentaram, às
fls. 413/446, razões de justificativas idênticas para todos os itens questionados:
'1.1 - ao pagamento de salário mensal às pessoas a seguir identificadas, sem que as mesmas
prestem serviços efetivos ao SENAC/PR..'
Afirmam os responsáveis que 'sete dos funcionários indicados atuavam em unidades que
assessoravam a Direção Regional (COMAC, SEGE e GRINF)... para a qual faziam serviços de
elaboração de discursos, mensagens, notas para a imprensa, texto de ofícios e memoriais, contatos com
parlamentares Estes funcionários estão formalmente lotados em unidades que possuem atribuições
especificas (Coordenadoria de Marketing e Comunicações - COMA C, Secretaria Geral — SEGE, e Grupo
de Informatização - GRINF) e um responsável direto. O fato de prestarem serviços de assessoria à
Presidência e à Direção Geral poderia tratar-se, simplesmente, de desvio de função ou de atribuições.
No entanto, durante os trabalhos, constatamos que eles não são conhecidos pelos colegas de trabalho,
e nem sequer pela sua chefia imediata, que forneceu uma listagem dos funcionários lotados no seu setor
(fl. 129), inclusive os que executam serviços externos, e onde não estão incluídos os nomes relacionados
no quadro de fl. 366.
Os dirigentes informam que '...três funcionários atuaram no CDP/ I (Centro de Formação
Profissional de Curitiba)...' e mencionam o setor denominado UNIMO - Unidade Móvel, que mantém
contato com os clientes do SENAC no interior do estado, e que o pessoal lotado na UNIMO é dispensado
do registro do ponto. Realmente, durante a inspeção, fizemos o levantamento de todos os servidores que
não registram o ponto, e identificamos, entre outros, o Sr. Carlos Alberto Hellwinkel, lotado na U7VIMO,
sem registro de freqüência. Ao conversarmos com a Gerente do CDP/ , Sra. Jeanine Maria Egg, esta nos
confirmou que o supracitado funcionário é seu subordinado, presta serviços na Unidade Móvel, no
interior do Estado, e, por esse motivo, é dispensado do ponto, constando, inclusive, na relação dos
empregados lotados no setor, fornecida pela Gerente (fls. 125/127), razão pela qual não foi incluído no
quadro de fl. 366. Este não é o caso das pessoas listadas naquele quadro, Srs. Doraid Bark - Auxiliar de
Escritório, Maria Esther Senff Lamoglia - Secretária Auxiliar, e Reginaldo Felício Piekarski - Auxiliar
Administrativo, que não são conhecidos pela Gerente e nem pelos demais funcionários do CDP/ I, não
estão lotados na UNIMO, e não estão incluídos na relação de empregados do setor.
A situação das pessoas lotadas na Gerência de Tecnologia Educacional, Srs. Lauro Cezar
Levandoski, Auxiliar de Escritório, Léa Lerner Heilborn, Assistente Administrativa, Roberto Assad Kudri
Fadel, Assistente Técnico, e Sidney Morgnestern, Auxiliar Administrativo, é similar à supracitada, pois
não constam da lista de nomes do departamento, fornecida pelo Gerente, Sr. Cícero Isolani de Souza (17.
128), e não são conhecidas por ninguém na instituição.
Cabe ressaltar que as pastas funcionais dessas pessoas não possuem registros regulares, como
férias, licenças, e demais anotações. Enquanto as pastas dos funcionários que comparecem ao serviço
estão abarrotadas de documentos e assentamentos que registram o seu histórico funcional, as daqueles
constantes do quadro de fl. 366 contêm apenas a Ficha de Registro de Empregado e poucos documentos
irrelevantes «is. 541/562).
Além do exposto acima, convém relatar que, diirante a realização da inspeção, no contato mantido
com os trabalhadores dos diversos setores, verificou-se que todos têm conhecimento da existência de
funcionários fantasmas' na entidade, e sentem-se indignados, conforme relatos, pelo fato de que alguns
\\Min-lmr 482\zarquivo\Voto1998\01381797.doc 2
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desempenham suas tarefas com zelo, dedicam-se ao serviço, e têm seus horários controlados, enquanto
outros recebem salário mensal sem que façam nada em troca, pela instituição, e nem sequer se fazem
conhecer. Apesãr do mal-estar gerado pela situação, não se atrevem a reagir, por temerem pelo próprio
emprego. Esta informação, apesar de subjetiva, é relevante por configurar a situação encontrada durante
o desenvolvimento dos trabalhos.
Pelo exposto, e tendo em vista que não foram apresentadas evidências efetivas de serviços
prestados pelos funcionários em questão, entendo que as justificativas não. elidiram a irregularidade
apontada.
'1.2 - à situação funcional do Sr. Rubens Habitzreuter, que exerce as atribuições de
Coordenador de Marketing e Comunicações - COMAC, responde pelo setor, assina documentos, lidera
uma equipe de funcionários efetivos do SENAC/PR, cumpre horário, tem sob sua responsabilidade a
organização e o desenvolvimento dos trabalhos afetos à COMAC, enquadrando-se nos artigos 3° e 4°
da CLT, sem que haja vínculo empregatício formal com a entidade'.
Os responsáveis afirmam que foi regularizada a situação do Sr. Rubens Habitzreuter, que foi
contratado pelo SENAC/PR, nos termos da CL T, em 05.01.98. Dessa forma, considera-se sanada a
irregularidade, carecendo, no entanto, de provas documentais que comprovem a afirmativa.
'1.3 - à demissão e readmissão dos funcionários Nelson Renato Faria Nunes e Ruth Camargo
Scheibe, em curto espaço de tempo, procedimento este considerado como fraude contra o FGTS pela
Portaria MTB n.° 383, de 19.06.92'
Em suas alegações, os responsáveis explicam os motivos da readmissão dos dois funcionários.
Contudo, esses motivos não tornam o procedimento menos irregular, posto que infringe a legislação
trabalhista mencionada àfl. 64 do Relatório de Inspeção - Portaria n.° 383, de 19.06.92, do Ministro do
Trabalho, e Súmula TST n.° 20 (ver fls. 563/565).
'1.4 - à realização de compras e contratações de serviços sem o competente processo licitatório,
em descumprimento à Lei 8.666/93, à Resolução SENAC n.° 601/90 e ao Manual de Normas e
Procedimentos para Compras do SENAC/PR..'
Inicialmente, devo ressaltar que, quando da realização da Inspeção, e elaboração do respectivo
relatório, prevalecia neste Tribunal a jurisprudência de que os serviços sociais autônomos sujeitavam-se
aos princípios da Lei n.° 8.666/93. Posteriormente, o entendimento acerca da matéria foi alterado pela
Decisão Plenária n°907/97, de 11.12.97, Ata n.° 53/97, que considerou que os citados serviços 'não estão
sujeitos à observância dos estritos procedimentos na referida lei, e sim aos seus regulamentos próprios
devidamente publicados'.
Nas justificativas, os dirigentes discorreram isoladamente sobre as compras/contratações sem
licitação, caso a caso. Entretanto, os exemplos relacionados, como bem explicitado no relatório, servem
apenas como ilustração de uma situação que se repete sistematicamente na unidade. Os responsáveis
justificam a ausência do procedimento licitatório pela emergência, porém a natureza das
compras/serviços não se reveste do caráter de urgência (instalação de ar condicionado, chaveiros, etc.),
e todos os casos mencionados estão acima do limite para dispensa de licitação, previsto no anexo da
Resolução n.° 601/90 (fl. 185).
'1.5 - à ausência de organização e planejamento no Setor de Compras, que atua sem que haja
uma programação periódica de compras, que ocorrem aleatoriamente, com atendimento individual da
maioria das requisições, encaminhamento dos pedidos de material diretamente ao SECOM, quando
deveriam ir, antes, ao Almoxarifado Central - SEAC, e entrega de material no setor requisitante, sem
passagem pelo SEAC, em descumprimento ao item 4 do Manual de Normas e Procedimentos para
Compras, do SENAC/PR.'
Os dirigentes afirmam que 'a citação do Manual de Normas e Procedimentos para Compras não
Este manual nos foi apresentado
é adequada, pois... é ainda uma proposta em avaliação e estudo.'
pelo Sr. Luiz Mario Caxambú, Chefe da Seção de Compras - SECOM, como um compêndio dos
procedimentos a serem observados pelo setor, bem elaborado, por sinal, e já implantado, e não como
'uma proposta em avaliação e estudo.' Ademais, o artigo 21 da Resolução 601/90 prevê que 'As
Administrações Nacional e Regionais expedirão normas complementares especificas necessárias à
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efetivação das compras e contratações de serviços de engenharia'. A ausência de organização e
planejamento na SECOM foi evidenciada nos itens 19 a 23 do Relatório de Inspeção (fls. 66 a 69), e não
foi justificada pelos responsáveis, que se limitaram a negá-la, afirmando que 'o atual sistema funciona
bem'.
As audiências dos representantes legais das empresas participantes do Convite n° 15/96
17.
questionaram a ocorrência de inúmeros erros de digitação idênticos nas propostas apresentadas, havendo
indícios de utilização do mesmo arquivo-matriz, o que teria frustrado o caráter competitivo do
procedimento licitatório. Os responsáveis alegaram que, para elaboração das propostas, utilizaram o
disquete fornecido pelo SENAC, incluindo na planilha apenas os dados da empresa e os valores
propostos. No relatório da inspeção, esta hipótese foi desconsiderada, pelo fato de que na matriz do
convite não existiam os erros de digitação identificados nas propostas, consoante o exposto no item 15
e quatro n°02 (fls. 64/65). Contudo, a mera coincidência de erros não representa prova consistente da
quebra de sigilo, ficando prejudicada, dessa forma, a confirmação da ocorrência de conluio entre as
empresas.
Em decorrência dos documentos de fls. 459/464, apresentados pelo Sr. Luiz Fernando Vieira
18.
Caldas, promoveu-se a audiência dos membros da Comissão de Licitação, Srs. Adalberto Luiz Valiati,
Sérgio Luiz Picanco Carraro e Carlos Alberto Chuelonk, para prestarem os seguintes esclarecimentos:
'a) se a Comissão de Licitação participou da Sessão de Recebimento, Abertura, Julgamento e
Classificação das Propostas, em 27.09.96;
se afirmativa a resposta ao item anterior, por que não assinaram a Ata da Reunião na data
da Sessão;
se negativa a resposta ao item 'a':
c. 1.) porque a Comissão não participou da reunião;
quem conduziu a reunião, na ausência da Comissão;
porque, posteriormente, a Comissão de Licitação assinou a referida Ata;
c. 4.) quem, e de que forma, solicitou à Comissão para assinar a Ata.'
Em atendimento à audiência, os membros da Comissão de Licitação apresentaram os
esclarecimentos unânimes de fls. 487/492, que passo a analisar:
Os integrantes da Comissão afirmam que não participaram da Sessão de Recebimento, Abertura,
19.
Julgamento e Classificação das Propostas em 27/09/96, e que, apesar de estarem presentes na hora e
local marcados para a reunião, não compareceu nenhum proponente, e assim, deram por encerrada a
sessão. Não sabem quem conduziu a sessão.
A resposta aos itens 'c.3' e 'c.4' da audiência está transcrita a seguir: 'Quando a pasta contendo
20.
toda a documentação das propostas da Licitação 015/96 chegou em nossas mãos, com a solicitação
para que assinássemos a Ata da Sessão, como tendo sido no dia 27/09/96, ficamos surpresos e
preocupados, pois em nenhuma outra Licitação foi adotado esse procedimento. Então, refletimos
intensamente sobre as conseqüências que poderiam advir da recusa em assinar, enquanto funcionários
sem estabilidade, bem como das implicações que poderiam ocorrer caso apuséssemos nossas
assinaturas naquele documento. Após muitas ponderações sobre como nos resguardar, concluímos que
a fotocópia autenticada da 'Ata da Sessão de Recebimento, Abertura, Julgamento e Classificação das
Propostas' seria o documento que provaria que a mesma foi apresentada para assinatura dos membros
da Comissão em data posterior a 27/09/96, e que também provaria que não tivemos participação no
recebimento e julgamento das propostas. Posteriormente, recebemos telefonema do
Superintendente, pedindo esclarecimentos sobre porque a Comissão ainda não havia assinado a Ata
e onde se encontrava a pasta com o referido processo, e dizendo também que queria a mesma em suas
mãos. Assim a pasta foi entregue sem nossas assinaturas, mas com a fotocópia autenticada, pensando
em nos resguardar no caso de termos que assinar. Mais tarde, o Superintendente nos chamou
separadamente em sua sala, solicitando a assinatura na Ata. Alegou que o processo estava correto, e
que não tinha porque não assinar, tanto que o Presidente, o Diretor e ele mesmo já o haviam assinado,
inclusive o contrato, e que esse procedimento foi adotado em função da urgência na execução dos
serviços. Daí, frente a toda a situação, um a um, assinamos o que nos foi pedido, ou seja, a Ata da
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Sessão. Os demais documentos acabaram ficando sem a nossa rubrica, como é o procedimento adotado
em todos os processos de licitação.'
O relato transcrito acima evidencia que a participação da Comissão no certame foi meramente
formal, tendo em vista que seus membros não tomaram parte em nenhuma das etapas de recebimento,
abertura, julgamento e classificação das propostas, e que, posteriormente, receberam a Ata da reunião
pronta para ser assinada, sem possibilidade de qiíestionamento, uma vez que lhes foi informado que o
contrato já havia sido assinado.
O fato da Comissão ter assinado a Ata da Reunião como se dela houvesse participado, sem que
isso tenha realmente ocorrido, como afirma, incorre em fraude, por ser inverídico. No entanto, ao se
analisar o comportamento dos membros, há que se levar em consideração a situação em que se
encontravam essas pessoas, ao sofrerem pressão por parte de seus superiores, e, mesmo sabendo da
irregularidade da situação, terem que apor sua assinatura em documento que não expressava a realidade,
por medo de retaliações. O registro da Ata em cartório, em data posterior à da reunião, sem a assinatura
da Comissão, foi feito com vistas a resguardar seus membros de envolvimento em possíveis
irregularidades mais graves que eventualmente viessem a ser detectadas num certame do qual não
participaram, e que se desenvolveu de maneira diversa da habitual. Por esse motivo, entendo que se pode
aceitar as justificativas apresentadas pelos membros da Comissão de Licitação do SENAC/PR, eximindoos de co-responsabilidade sobre o procedimento.
Análise das audiências de fls. 477/480, respondidas pelo Presidente e pelo Diretor Geral do
SENAC/PR às fls. 493/516:
quais as pessoas que efetivamente participaram da Sessão de Recebimento, Abertura,
'1.1 Julgamento e Classificação das Propostas relativas a Carta-Convite n°15/96, de 27/09/96; '
'Respostas: '...foram os funcionários do Setor de Licitações da Entidade, bem como os
representantes das empresas.'
Não foram informados os nomes dos funcionários do Setor de Licitações que participaram da
reunião, bem como, não há registro de sua participação nas etapas do processo licitatório.
'1.2 — quem conduziu a precitada Sessão;'
Respostas: '...a servidora Adelaide Poplade, na ocasião lotada no setor competente...'
Da mesma forma, não há registro da participação dessa funcionária na referida sessão (ver cópia
da Ata da Sessão, à fl. 566).
por que em 04/10/96 os integrantes da Comissão de Licitação ainda não haviam
'1.3 assinado a Ata da mesma Sessão, que se realizou em 27/09/96;'
Respostas: 'completado o processo, o mesmo foi encaminhado ao Presidente da Comissão de
Licitações, para que consoante o artigo 13 da mesma Resolução 601/90 examinasse e analisasse suas
peças; entenderam estar correto e o assinaram, sem nenhuma ressalva ou observação que pudesse levar
a Administração a tomar providências no sentido de suspender seus efeitos;'
Os responsáveis não justificaram a ocorrência.
ainda com relação à licitação SENAC/PR/CV/015/96, qual a causa da divergência
'1.4 entre as quantidades de materiais e serviços pagos à empresa Arquinova Acabamentos na Construção
Civil Ltda e a medição apresentada em relatório de 17/01/97 — Medição da Reforma CDP/1 e
CEDECOM pelos engenheiros Leonor Schroeder Teixeira Moro e Jayne Calachi e pelo Chefe da
SEPA7', Sr. Adalberto Luiz Valiati; '
Resposta: 'o documento mencionado, que faz medição dos serviços executados pela empresa
vencedora, não gerou pagamento, como diz sua correspondência. Avaliou, naquele momento, o que
pretendia considerar feito a Empresa e o que efetivamente estava realizado, para os signatários. Diante
do fato constatado, orientou-se a Empresa para completar seus serviços. Note-se que este documento
é datado de 17 de janeiro de 1997, e o próximo pagamento à Empresa se deu em 06 de fevereiro de
1997, quando foi considerado completado o rol de serviços contratados. Teríamos a ponderar que esta
reforma deu-se no prédio do CDP/1, primeiro imóvel do SENAC em Curitiba, com mais de 30 anos e
ao mesmo tempo, no novo Edifício da esquina (Cedecom), na ocasião por ocupar. Vários serviços, não
contemplados inicialmente, tiveram que ser autorizados, ao longo de sua execução, pois foram
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constatados diante da demolição de paredes antigas, que mostravam a inexistência de dutos ou ligações
elétricas, hidráulicas, bem como outros serviços tipo iluminação, cobertura da oficina, reforma do hall
de acesso e outras de menor porte. Não tinha na ocasião da medição, atendido a alguns itens, mas tinha
feito outros, ainda não aditados em contrato, mas autorizados pois teriam que ser realizados na etapa
técnica da obra. Foi difícil conciliar o que se programou e o que efetivamente tivemos que realizar, pois
o prédio novo do CEDECOM estava totalmente em desuso, na parte térrea e a reforma contratada
permitiu sua total ocupação. Ambos os edifícios tiveram ligação, com aproveitamento racional e
completo, maximizando o emprego de áreas até então desocupadas.'
Os dirigentes afirmam que a medição de 17/01/97 não gerou pagamento, e que este foi realizado
após a execução do serviço faltante, no entanto, não apresentaram relatório de nova medição efetuada
pela mesma equipe, e nenhum outro documento que confirme que os trabalhos foram concluídos. A
justificativa de que a empresa não atendeu a alguns itens, mas que fez outros não previstos, não procede,
pois os serviços não podem simplesmente ser substituídos uns por outros.
quais as providências adotadas pelo SENAC/PR com vistas a sanar a divergência
'1.5 supracitada.'
Respostas: 'como dissemos no item anterior, a medição constatou ausência de serviços e não
se fez nenhum pagamento em conseqüência, mas sim no dia 06 de fevereiro seguinte (20 dias após a
medição), quando avaliação adequada liberou a obra corno concluída. As providências, no caso, foram
para que a Empresa fizesse o que era necessário e após, promovemos o pagamento.
Da mesma forma que no item anterior, os dirigentes não apresentaram o relatório da nova
medição realizada.
As alegações apresentadas aos itens 1.1, 1.2 e 1.3 da audiência são conflitantes com o conteúdo
da Ata da Sessão, onde consta que 'Abrindo os trabalhos, o senhor Adalberto Luiz Valiati, Presidente da
Comissão de Licitação, e os membros da Comissão, passaram a examiná-las e achando-as conforme,
abriu-as e iniciou a leitura das respectivas propostas, solicitando aos representantes das empresas
proponentes que as rubricassem. Apreciadas e analisadas pela Comissão de Licitação e pelos licitantes
(devidamente credenciados), estes concordaram com a inexistência de motivos que provocassem recursos
de quaisquer espécies, abrindo mão dos mesmos, e concordaram também com o seguinte resultado da
classificação do julgamento realizado nessa sessão...'. Pelo texto transcrito acima, depreende-se que a
sessão foi integralmente conduzida pela Comissão de Licitação, que participou ativamente dos trabalhos
de recebimento, abertura, julgamento e classificação das propostas, o que, na verdade, não ocorreu. A
análise conjunta das audiências mostra que temos três versões diferentes para o mesmo fato: a da Ata,
a dos dirigentes e a da Comissão de Licitação. A condução do certame sucedeu-se de maneira excusa e
nebulosa, visto que não se tem provas contundentes da efetiva realização da reunião de abertura das
propostas, tendo a administração do SENAC/PR forjado uma ata fraudulenta, que não reflete a sessão
tal como ocorreu, mas que foi elaborada exclusivamente com a intenção de imprimir ares de legalidade
ao procedimento, com a pretensa conivência dos membros da Comissão. A licitação em tese foi realizada
com absoluta inobservância dos princípios básicos da igualdade, da publicidade e da probidade
administrativa, previstos no artigo 3° da Resolução SENAC n°601/90.
Pela análise, entendo que devem ser aceitas as justificativas apresentadas pelas empresas às fls.
397/409, 449/450 e 465/466, e pelos membros da Comissão de Licitação, às fls. 587/492. Quanto aos
dirigentes, considero que podem ser aceitas as alegações apresentadas ao item 1.2 da primeira audiência
(/7s. 419/420, 436/437), e que devem ser rejeitadas as demais justificativas de fls. 413/446 e 493/516. As
irregularidades confirmadas estão descritas a seguir:
30.1 - Pagamento de salário mensal a pessoas que não prestam serviços efetivos ao SENAC;
30.2 - Readmissão de dois funcionários em espaço de tempo inferior ao previsto em lei;
30.3 - Realização de procedimento licitatório com absoluta inobservância aos princípios básicos
da igualdade, da publicidade e da probidade administrativa, previstos na Resolução SENAC n° 601/90;
30.4 - Realização de compras e contratações em desacordo com os dispositivos da Resolução
n° 601/90.
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Diante do exposto, e com fundamento no artigo 53, parágrafos 3° e 4 0 da Lei n°8443/92, c/c o
31.
artigo 212 do Regimento Interno, proponho:
seja considerada procedente apresente denúncia;
31.1.
seja determinado ao SENAC/PR que:
31.2.
proceda à imediata exclusão das pessoas a seguir identificadas da folha de pagamento da
30.2.1
instituição:

Cargo

Nome

•

Lotação

CLÓ VIS STADLER DE SOUZA

ASSESSOR SENIOR IN

COMAC

DORAID BARK

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO F

CDP/I

DYRCE PEREIRA

ASSISTENTE TÉCNICO A

COMAC

ILKA LOPES CARDOSO

ORIENTADORA TÉCNICA H

SEGE

LAURO CEZAR LEVANDOSKI

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO F

GTE

LÉA LERNER HEILBORN

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A

GTE

MARIA ESTHER SENFF LAMOGLIA

SECRETÁRIA AUXILIAR

CDP/I

MARIA LUIZA MIRANDA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO IN

GRINF

PAULO ROBERTO ALBERTI

ASSESSOR SENIOR

COMAC

REGINALDO FELICIO PIEKARS'KI

AUMLIAR ADMINISTRATIVO

CDP/I

ROBERTO ASSAD KUDRI FADEL

ASSISTENTE TÉCNICO

GTE

SANDRA MARQUES PRADO

ORIENTADORA TÉCNICA K

COMAC

SÉRGIO LUIZ WERNECK MAZZA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

COMAC

SIDNEY MORGNESTERN

AUXILIAR ADMINISTRATIVO B

GTE

abstenha-se de promover o pagamento de salário mensal a pessoas que não prestam serviços
31.2.2
efetivos ao SENAC;
observe o interstício mínimo de 90 dias previsto na Portaria n° 383/92, do Ministro do
31.2.3
Trabalho, ao readmitir ex-funcionários da entidade;
realize os procedimento licitatórios em estrita conformidade com os princípios básicos da
31.2.4
igualdade, da publicidade e da probidade administrativa, nos termos da Resolução SENAC n° 601/90;
31.2.5 observe os procedimentos previstos na Resolução n° 601/90 para realizações de compras e
contratações, inclusive o contido no artigo 21, expedindo normas complementares específicas necessárias
à efetivação das compras e contratação de serviços, bem como das obras e serviços de engenharia;
seja retirada a chancela de sigiloso dos autos;
31.3
seja dada ciência da decisão que vier a ser adotada:
31.4
ao denunciante;
4. 1
ao Departamento Nacional do SENAC;
31.4.2
à CISET/MTb, com a recomendação de que verifique o cumprimento das determinações
formuladas no item 30.2, acima, bem como, a situação funcional do Sr. Rubens Habitzreuter, na
prestação de contas do SENAC/PR do exercício de 1998;
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seja juntado o presente processo ao TC n° 550.118/97-7, referente às contas do SENAC/PR,
31.5
exercício de 1996, em cumprimento ao despacho prolatado à f1.245 daquele processo, para análise em
conjunto.
OBS.: A natureza das irregularidades apontadas ensejariam a aplicação de multa aos
responsáveis, nos termos dos artigos 194, parágrafo 2°, e 220, inciso III, do Regimento Interno, porém,
tendo em vista que este processo será juntado às contas da unidade, e que as ocorrências macularam a
gestão administrativa, opino por que a referida multa seja aplicada no TC n° 550.118/97-7".
O Secretário de Controle Externo no Estado do Paraná endossa as propostas formuladas pela equipe
de inspeção, acrescentando sugestão no sentido de que o SENAC/PR cientifique este Tribunal acerca das
medidas adotadas relativamente às determinações do item 31.2 (fls. 539/540), em prazo a ser definido por esta
Corte de Contas.

VOTO

Em primeiro lugar, expresso minhas congratulações com a Secretaria de Controle Externo no
Estado do Paraná pelo excelente trabalho desenvolvido a partir da denúncia, ora apreciada, considerando,
inclusive, os obstáculos que surgiram durante os trabalhos de inspeção, que, segundo declaração da própria
equipe de auditoria (fl. 69), sofreu ameaças e pressões veladas que objetivaram interferir no resultado final
dos trabalhos
Como bem frisou a Secretária de Controle Externo, alguns pontos denunciados são de natureza
grave e certamente macularão a gestão do responsável pelo exercício de 1996, época da origem dos fatos, bem
como, ensejarão a aplicação de multa por este Pretório.
Dos pontos denunciados, confirmou-se, por intermédio dos trabalhos de inspeção, que o SENAC
incorreu nas seguintes irregularidades:

•

3.1.

prestação de serviços regulares por pessoa fisica, sem vínculo empregatício;

3.2.

pagamento de salário mensal a quatorze pessoas, de forma irregular;

3.3.

readmissão de dois funcionários em espaço de tempo inferior ao previsto em lei;

3.4.

realização de compras e contratações de serviços sem o competente processo licitatório; e

realização de procedimento licitatório com absoluta inobservância aos princípios básicos da
3.5.
igualdade, da publicidade e da probidade administrativa, previstos na Resolução SENAC n 2 601/90.
Relativamente ao item 3.1., acima mencionado, a Entidade afirma que foi regularizada a situação
do Sr. Rubens Habitzreuter, com sua contratação, nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho, pelo
SENAC/PR, em 05.01.98. Cabe, nesta oportunidade, o Tribunal determinar à Entidade que encaminhe a
documentação probante de tal fato.

•

No que concerne aos outros quesitos, as justificativas apresentadas não foram suficientes para que
a SECEX/PR deixasse de formular propostas no sentido de que o SENAC/PR adote medidas corretivas.
Com relação às providências a serem tomadas pela Entidade, penso que aquela referente à
6.
imediata exclusão das quatorze pessoas que não prestam serviços ao SENAC/PR, pode ser, neste momento,
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flexibilizada, no sentido de que o Órgão tente primeiro o retorno desses servidores aos seus quadros,
alertando-os de que a recusa será penalizada com a demissão.
Sobre as questões que envolvem aspectos de procedimentos licitatórios e compras (itens 3.4 e 3.5
do parágrafo 3 2 precedente), entendo, também, como a SECEX/PR que mesmo após a Decisão Plenária n 2
907/97, de 11.12.97, Ata n 2 53/97, a qual considerou que os órgãos do Sistema "S" não estão sujeitos à
observância dos estritos procedimentos na referida Lei, e sim aos seus regulamentos próprios devidamente
publicados, houve absoluta inobservância aos princípios básicos da igualdade, da publicidade e da probidade
administrativa, previstos, inclusive, na Resolução SENAC N 2 601/90, quando a instituição realizou
compras/contratações sem licitação, justificando a existência do caráter emergencial. Porém, foi verificado que
a natureza de tais compras não se revestia da urgência alegada (instalação de ar condicionado, serviços de
chaveiros, etc) e estavam acima do limite para dispensa de licitação, previsto na aludida Resolucão.
Por último, vale destacar que os documentos de fls. 459/464, oferecidos pelo Sr. Luiz Fernando
Vieira Caldas, ex-Auditor do SENAC/PR, e abordados no parágrafo n° 18 do Relatório que antecede este
Voto, confirmam, também, a desorganização administrativa na área de compras do SENAC/PR.
Quanto a oportunidade de aplicação de multa aos responsáveis, prevista nos incisos II e III do art.
58 da Lei n2 8.443/92, acompanho o posicionamento da Secretaria Técnica no sentido de que o processo
mais indicado é o de Prestação de Contas do Órgão, relativo ao exercício de 1996, época da origem dos fatos
denunciados
Dessarte, acompanho a SECEX/PR, fazendo as adequações que entendo necessárias, e Voto por
que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto a este Egrégio Plenário.
T C U , Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza,
e 16 de setembro de 199

DA ROCH
MAGAL
t4
1
F
Ministro-Rela r
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DECISÃO N° 6 1 7 /98 - TCU — PLENÁRIO (SIGILOSA)

Processo n2 TC-013.817/97-3.
Classe de Assunto: VII - Denúncia acerca de irregularidades praticadas no âmbito do Conselho Regional
do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC-PR.
Interessado: Identidade preservada (§ 3 2, do art. 35, da Resolução n 2 077/96).
Responsáveis: Frederico Nicolau Eduardo Wiltemburg e Érico Mórbis.
Relator: Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: SECEX/PR.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer da presente denúncia, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos
no art. 213 do RI/TCU, para, no mérito, considerá-la procedente, em parte, quanto às irregularidades
ocorridas em processos licitatórios, nos quais não foram observados os princípios básicos da igualdade, da
publicidade e da probidade administrativa; pagamento de salário mensal a pessoas que não prestam serviços
efetivos ao SENAC; e readmissão de dois funcionários em espaço de tempo inferior ao previsto em lei;
8.2. determinar ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial -SENAC/PR que:
8.2.1. abstenha-se de promover o pagamento de salário mensal a pessoas que não prestam serviços
efetivos ao SENAC, regularizando a situação dos servidores abaixo discriminados:

Cargo

Nome

Lotação

CLÓ VIS STADLER DE SOUZA

ASSESSOR SENIOR IN

COMAC

DORAID BARK

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO F

CDP/I

DYRCE PEREIRA

ASSISTENTE TÉCNICO A

COMAC

ILKA LOPES CARDOSO

ORIENTADORA TÉCNICA H

SEGE

LAURO CEZAR LEVANDOSKI

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO F

GTE

LÉA LERNER HEILBORN

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A

GTE

MARIA ESTHER SENFF LAMOGLIA

SECRETÁRIA AUXILIAR

CDP/I

MARIA LUIZA MIRANDA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO IN

GRINF

PAULO ROBERTO ALBERTI

ASSESSOR SENIOR

COMAC

REGINALDO FELíCIO PIEKARSKI

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CDP/I

ROBERTO ASSAD KUDRI FADEL

ASSISTENTE TÉCNICO

GTE

SANDRA MARQUES PRADO

ORIENTADORA TÉCNICA K

COMAC

SÉRGIO LUIZ WERNECK MAZZA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

COMAC

SIDNEY MORGNESTERN

AUXILIAR ADMINISTRATIVO B

GTE

8.2.2. observe o interstício mínimo de 90 dias previsto na Portaria n° 383/92, do Ministério do
Trabalho, ao readmitir ex-funcionários da entidade;
8.2.3. realize os procedimentos licitatórios em estrita conformidade com os princípios básicos da
igualdade, da publicidade e da probidade administrativa, nos termos do seu Regulamento de Licitações e
C Azarquivo\Voto1998\01381797.doc
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Contratos, publicado no D.O.0 de 16/09/98;
8.2.4. observe os procedimentos previstos no Regulamento, acima referido, para realizações de
compras e contratações;
8.2.5. dê conhecimento a este Pretório, no prazo de 90 dias, acerca das medidas adotadas referentes
aos itens 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3. e 8.2.4 anteriores;
8.3. determinar que seja comunicado o inteiro teor da Decisão ora exarada, bem como, do Relatório
e do Voto que a fundamentam:
8.3.1. ao denunciante;
8.3.2. ao Departamento Nacional do SENAC;
8.3.3. à CISET/MTb para que verifique o cumprimento das determinações formuladas no item
8.2.2 precedente, bem como a situação funcional do Sr. Rubens Habitzreuter, na prestação de contas do
SENAC/PR do exercício de 1998;
8.4. determinar a juntada do presente processo ao TC-550.118/97-7, referente às contas do
SENAC/PR, exercício de 1996, para análise em conjunto e em confronto; e
8.5. determinar a retirada da chancela de sigiloso aposta aos autos.

Ata n°37/98 - Plenário.
Data da Sessão: 16/09/1998 — Extraordinária de caráter reservado.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto
Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campeio e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de
Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha (Relator) e Benjamin Zymler.
11.2. Ministro com voto vencido: Benjamin Zymler.

%.1.550
HOMERO DOS SANTOS

C LI
Ministro-Relator

Presidente

11

`
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PÁG.

627

163/165

001.468/98-7

Min.-Subst. LMR

004.741/98-6

Min. HGS

SECEX-MT

624

145/147

005.811/98-8

Min. HGS

SECEX-PI

623

142/144

007.748/97-3

Min. MVRV

9' SECEX

619

047/056

008.950/96-2

Min.-Subst. JABM
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013/024
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Min. HGS
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Min.-Subst. LMR

SECEX-PR

617

178/188

014.682/97-4

Min.-Subst. LMR

SECEX-MT

626

160/162

016.378/96-2

Min.-Subst. JABM

SECEX-RO

625

148/156

022.881/92-1

Min.-Subst. JABM

9a SECEX

621

114/137

250.467/91-7

Min.-Subst. BZ

10' SECEX

134

040/046

299.093/92-1

Min. BJB

10' SECEX

132

026/033

450.182/98-3

Min.-Subst. LMR

SECEX-PA

628

166/168

475.186/98-2

Min.-Subst: BZ

3' SECEX

630

172/174

574.033/93-9

Min. VC

SECEX-PR

131

008/011

625.154/96-7

Min-Subst. LMR

10' SECEX

133

034/039

650.193/98-9

Min.-Subst. LMR

SECEX-SC

629

169/171

925.233/98-6

Min.-Subst. BZ

r SECEX

631

175/176

157/159

135

