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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

ATA N° 40, DE 30 DE SETEMBRO DE 1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
Presidência do Ministro Homero dos Santos
Repr. do Ministério Público: Dr. Walton Alencar Rodrigues
Secretário-Geral das Sessões: Dr. Eugênio Lisboa Vilar de Melo
Com a presença dos Ministros Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila Álvares da Silva,
Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto e Valmir Campelo, dos MinistrosSubstitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler, bem como
do Procurador-Geral, Dr. Walton Alencar Rodrigues, o Presidente, Ministro Homero dos Santos, declarou
aberta a Sessão Ordinária do Plenário, às quatorze horas e trinta minutos, havendo registrado as ausências
dos Ministros Iram Saraiva e Bento José Bugarin, 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° 39, da Sessão Ordinária realizada em 23 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)
COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA
O Presidente, Ministro Homero dos Santos, fez as seguintes comunicações em Plenário:
la) MANUAL DE AUDITORIA DE SISTEMAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
"Senhores Ministros,
Senhor Procurador-Geral,
Comunico a Vossas Excelências que aprovei nesta data, por meio da portaria n° 455, o
Manual de Auditoria de Sistemas do Tribunal de Contas da União, contendo os procedimentos
operacionais e as estratégias metodológicas a serem utilizados na realização de auditorias de sistemas
Sempre atento à necessidade de dotar o Tribunal de instrumentos imprescindíveis à
modernização de seus métodos de trabalho, designei, em 18 de agosto de 1997, Grupo de Trabalho com o
objetivo de desenvolver e incrementar a aplicação da tecnologia da informação às ações de controle e
fiscalização exercidas pelos diligentes servidores desta Casa
Isso porque é imperativa a preparação do TCU para enfrentar o desafio de auditar órgãos e
entidades da Administração Pública que, cada vez mais, estão informatizando suas operações.
Este Manual, portanto, constituir-se-á em relevante instrumento de trabalho para os
servidores deste Tribunal e, certamente, elevará o nível de eficácia, eficiência e efetividade no desempenho
das atividades de controle a cargo do TCU
Aproveito a oportunidade para louvar o esforço despendido pela Unidade Técnica
especializada, a Secretaria de Auditoria e Inspeções, e pelos componentes do mencionado Grupo de
Trabalho, na elaboração deste Manual, cuja cópia faço distribuir aos eminentes Pares."
2') MISSÃO OFICIAL NA GUATEMALA E EM WASHINGTON
"Senhores Ministros,
Senhor Procurador-Geral,
Informo a Vossas Excelências que na semana passada, na companhia do Ministro Bento
José Bugarin e da servidora Liana Mattos de Mello, cumpri missão oficial na Guatemala e em Washington
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onde estive a convite dos Srs. Luís Aduro Aguilar Solares, e James Hinchman, Controladores Gerais da
Guatemala e dos Estados Unidos da América, respectivamente.
Na Guatemala pudemos conhecer o Sistema Integrado de Administração Financeira que
está sendo implantado naquele país, em exposições apresentadas pelo Srs. Contador e Subcontador Mayor
Carlos Enrique Girón Girón e Rudi Villeda O sistema, inclusive, é baseado no SIAFI brasileiro
Em Washington, tivemos a oportunidade de discutir com o Controlador Geral do GAO e
com seus colaboradores temas ligados à auditoria de desempenho, abrangendo auditoria operacional e
avaliação de programas, áreas em que o GAO possui larga experiência e nas quais o Tribunal vem
desenvolvendo trabalhos cada vez mais consistentes.
Tivemos a grata oportunidade de verificar que o trabalho desenvolvido pelas unidades
técnicas do Tribunal está alinhado com as tendências mais modernas nessa modalidade de auditoria,
exercendo com zelo a responsabilidade de fiscalizar a aplicação de recursos do Tesouro examinando, além
da legalidade, a utilidade do gasto governamental
Ao concluir esta breve comunicação, quero dizer a este Plenário da grande honra que foi
para mim contar com a presença do Ministro Bento José Bugarin durante todas as atividades programadas
Desejo também deixar consignados meus agradecimentos aos Embaixadores Sergio
Damasceno Vieira, na Guatemala, Luiz Fernando de Oliveira e Cruz Benedini, Cônsul-Geral em Miami,
Luiz Henrique Pereira da Fonseca, em São Salvador, onde estivemos em trânsito para a Guatemala, Carlos
Alberto Leite Barbosa, da Missão Brasileira junto à OEA em Washington„ Marcus de Vicenzi, do
Consulado Geral em Nova York, e ao Chefe do Escritório Financeiro do Itamaraty em Nova York,
Ministro Almir Franco de Sá Barbuda, ao Ministro Cézar Amaral e à Vice-Cônsul Maria Emília Santa
Cruz, em Miami, extensivos a seus colaboradores, por todo o apoio prestado à nossa delegação durante a
viagem
Acrescento ao final que determinei à Secretaria-Geral de Administração fizesse constar dos
assentamentos funcionais da servidora Liana Mattos de Mello essa comunicação contendo meu elogio, e
tenho certeza, também do Ministro Bento José Bugarin, a sua dedicação, inteligência e adequada conduta
profissional, num exemplo que dignifica o corpo de servidores deste Tribunal.
3') PRESENÇA EM PLENÁRIO DO PROCURADOR DO ESTADO DO PIAUÍ
Gostaria de registar aqui a presença em Plenário, do Ilustre Procurador do Estado do Piauí,
Dr. Plínio Valente Ramos Neto, no que saudamos efusivamente.
FORMA DE ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE
CONTAS DA UNIÃO
- Comunicação do Procurador-Geral, Dr. Walton Alencar Rodrigues
"Sr. Presidente,
Srs. Ministros,
Como bem o fez V. Exa gostaria de comunicar a presença na Sessão Plenária desta Corte do
Dr. Plínio Valente Ramos Neto, Procurador do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Autorizado pelo
Excelentíssimo Senhor Ministro Homero Santos após solicitação do Presidente do Tribunal de Contas do
Estado do Piauí foi elaborada, no âmbito do Ministério Público, uma programação destinada a mostrar aos
novos Procuradores do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, a forma de atuação do Ministério Público
do Tribunal de Contas da União, assim como do Tribunal de Contas do Distrito Federal, de vários
Tribunais Superiores e do Supremo Tribunal Federal.
Na próxima semana seremos honrados com a presença das Doutoras Raíssa Barbosa e
Waltênia Alvarenga que perfazem o quadro do Ministério Público junto ao Tribunal junto aquele Estado,
assim sempre disposto a contribuir para levar a bom termo a realização do conjunto complexo de
atividades institucionais do Ministério Público.
Damos mais uma vez as boas vindas ao Dr. Plínio Valente, na pessoa de quem
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cumprimentamos todo o Tribunal de Contas do Estado do Piauí
Muito obrigado."
TENDÊNCIAS DO CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA
- Requerimento formulado pelo Ministro Humberto Guimarães Souto
O Tribunal Pleno deferiu, por unanimidade, ante as razões expostas e para os fins indicados
em todos os seus termos, o requerimento formulado pelo Ministro Humberto Guimarães Souto, no sentido
de que seja determinado ao Instituto Serzedello Corrêa que, no prazo de 10 (dez) dias, elabore um plano
de trabalho para desenvolvimento do projeto de pesquisa "Tendências do Controle da Gestão Pública, que
deverá ser submetido à Presidência, após pronunciamento do Comitê de Educação e Pesquisa-CEP, TC n°
926.805/98-3 (v. inteiro teor em Anexo I a esta Ata).
Na oportunidade, o Ministro Humberto Guimarães Souto, assim se manifestou:
"Sr. Presidente estava em minhas mãos um jornal que acabei de ler hoje, gostaria de fazer
uma referência sobre ele, porque versa exatamente sobre a proposição que acabei de fazer.
É um artigo do eminente Ministro Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça publicado hoje no
Jornal do Brasil onde ele faz uma análise percuciente, inteligente sobre esta preocupação que assalta,
tenho a impressão, a todos nós no Tribunal, sobre os novos caminhos, a atualidade do Controle do Serviço
Público, ou da atividade pública no Brasil.
Então quero aproveitar para cumprimentar o eminente Ministro Marcos Vinicios Rodrigues
Vilaça, pela oportunidade e pelo belíssimo artigo que traz hoje ao conhecimento da sociedade brasileira."
SORTEIO DO RELATOR DAS CONTAS DO GOVERNO
(Exercício Financeiro de 1999)
"Srs. Ministros,
Sr. Procurador-Geral,
Dispõe o Regimento Interno deste Tribunal, no seu art. 139:
Art. 139. Na última Sessão Ordinária do Plenário do mês de setembro, o Presidente
sorteará, entre os Ministros titulares, o Relator das contas prestadas anualmente ,pelo Presidente da
República, relativas ao exercício subseqüente, a serem apreciadas pelo Tribunal nos termos dos art. 172 a
182 deste Regimento.
§ 1° no caso de impedimento ou suspeição do Ministro sorteado, ou se ocorrer a
impossibilidade do desempenho dessas funções, reconhecida pelo Plenário, ser-lhe-á dado substituto,
obedecido o mesmo critério.
§ 2° os nomes dos Relatores sorteados serão excluídos dos sorteios seguintes até que os
demais Ministros tenham sido contemplados em iguais condições.
§ 3° em observância ao princípio da alternatividade, o Ministro por último sorteado não será
incluído no sorteio seguinte.
Nessas condições realizarei o sorteio eletrônico do Relator das Contas do Governo,
relativas ao exercício financeiro de 1999, a serem relatados no ano 2000, informando que serão excluídos
do mesmo os nomes dos Ministros Adhemar Paladini Ghisi, Homero dos Santos, Humberto Guimarães
Souto e Bento José Bugarin, que já foram sorteados na atual rodada.
Foi sorteado Relator das mencionadas contas o Exm° Sr. Ministro Iram Saraiva.
Aproveito a oportunidade para lembrar que as Contas do Governo, atinentes ao exercício
de 1998, a serem apreciadas no ano de 1999, serão relatadas pelo Ministro Bento José Bugarin.
A Secretaria de Contas do Governo e Transferência Constitucionais-SECON, assim como
as demais Unidades Técnicas da Secretaria do Tribunal, prestarão aos Relatores sorteados todo o apoio
que for necessário."
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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-027.108/83-0
Interessado: Dalva Nicolina Farias
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro IRAM SARAIVA
Processo: TC-675.083/95-8
Interessado: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20a REGIÃO
Motivo do Sorteio: Recurso de Divergência - Art. 234 do RI - Art 14 da Res. 64/96
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro VALMIR CAMPELO
Processo: TC-000.765/96-1
Interessado: Alberto Villeth Menezes
Motivo do Sorteio: Recurso de Revisão ao Plenário contra Decisão
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro HUMBERTO SOUTO
SORTEIO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
AOS MINISTROS INTEGRANTES DO PLENÁRIO
Processo: TC-001.234/98-6
Interessado: TCU - Projetos de Instrução Normativa
Motivo do Sorteio: Processo Administrativo - Art. 13 da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor JOSÉ ANTONIO B. DE MACEDO
Processo: TC-005.710/98-7
Interessado: RAM FILE INFORMÁTICA
Motivo do Sorteio: Processo Administrativo Art. 94, inciso XXX, R.I.
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro IRAM SARAIVA
Processo: TC-926.629/98-0
Interessado: TCU - SEGECEX - ARINT - ISC - Plano Especial de Auditoria de Desempenho
Motivo do Sorteio: Processo Administrativo Art. 94, inciso XXX, R.I.
Assunto: Auditoria e inspeção
Relator Sorteado: Auditor BENJAMIN ZYMLER
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SORTEIO DE RELATOR DE PROCESSOS DE AUDITORIA NO EXTERIOR
Processo: TC-926.680/98-6
Interessado: TCU - Auditoria no Exterior - lo. Semestre de 1999
Motivo do Sorteio: Processo Administrativo Art. 94, inciso XXX, R.I.
Assunto: Auditoria e inspeção
Relator Sorteado: Ministro ADHEMAR GHISI
Processo: TC-926.682/98-9
Interessado: TCU - Auditoria no Exterior - 2o. Semestre de 1999
Motivo do Sorteio: Processo Administrativo - Art. 13 da Res. 64/96
Assunto: Auditoria e inspeção
Relator Sorteado: Ministro HOMERO SANTOS
SORTEIO DE PROCESSOS AOS MINISTROS INTEGRANTES DA ia CÂMARA
Processo: TC-524.016/94-1
Interessado: Fundação Legião Brasileira de Assistência - LBA
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Deliberação em relação)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro CARLOS ATILA
Processo: TC-500.140/95-2
Interessado: Prefeitura Municipal de Belém de São Francisco - PE
Motivo do Sorteio: Impedimento ou suspeição - art. 49 do R.I.
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro HUMBERTO SOUTO
Processo: TC-500.197/95-4
Interessado: Companhia Hidro Elétrica de São Francisco - CHESF
Motivo do Sorteio: Impedimento ou suspeição - art. 49 do R.I.
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro IRAM SARAIVA
Processo: TC-325.074/96-8
Interessado: Fundação Legião Brasileira de Assistência
Motivo do Sorteio: Vacância do cargo de Ministro - Art. 18, parágrafo 4 da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro IRAM SARAIVA
Processo: TC-500.185/96-4
Interessado: TELPE
Motivo do Sorteio: Pedido de Reexame (Deliberação em relação)
Assunto: Auditoria e inspeção
Relator Sorteado: Auditor JOSÉ ANTONIO B. DE MACEDO
Processo: TC-600.286/97-5
Interessado: SECEX-RN
Motivo do Sorteio: Pedido de Reexame (Decisão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro MARCOS VILAÇA
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Processo: TC-012.332/89-5
Interessado: Maria de Deus Batista e outras
Motivo do Sorteio: Pedido de Reexame (Deliberação em relação)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro BENTO BUGARIN
Processo: TC-007.338/97-0
Interessado: Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas - SEBRAE
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Deliberação em relação)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro BENTO BUGARIN
Processo: TC-625.082/98-2
Interessado: Paula Gertrudes Buscher
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Deliberação em relação)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro VALMIR CAMPELO
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 quinze horas e trinta e cinco minutos, para a realização de Sessão Extraordinária de
Caráter Reservado (art. 30, § 10 do Regimento Interno).
SESSÃO PÚBLICA
Encerrados os trabalhos relativos à Sessão Extraordinária de Caráter Reservado, foi
reaberta a Sessão Ordinária às dezesseis horas e cinco minutos
PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA
Passou-se, em seguida, à apreciação dos processos incluídos na Pauta n° 37, organizada em
24 de setembro corrente, havendo o Tribunal Pleno proferido as Decisões de n's 664 a 683, e aprovado
os Acórdãos nos 140 a 144, que se inserem no Anexo II 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 0 e 91, 80, incisos V e VI, 84 a 87 e 89):
Procs. IN 400.053/96-9 e 013.760/97-1, relatados pelo Ministro Adhemar Paladini Ghisi;
424.014/93-9 (com os anexos 019.845/92-8, 020.096/92-5 e 400.053/92-6),
Procs.
012.432/94-6, 008.945/95-0 (com os anexos n'5 004.672/95-0, 010.845/96-8 e 011.466/96-0),
000.645/97-4 e 012.432/94-6, relatados pelo Ministro Carlos Átila Álvares da Silva;
Procs. n's 550.423/95-8, 000.923/96-6 e 018.710/96-4, relatados pelo Ministro Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça;
Procs. n's 011.933/97-6 e 250.103/98-2, relatados pelo Ministro Humberto Guimarães
Souto;
e) Procs. nos 325.032/96-3 e 004.611/98-5, relatados pelo Ministro Valmir Campelo;
O Proc. n° 700.015/97-3, relatado pelo Ministro-Substituto José Antonio Barreto de
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Macedo, e
g) Proc. n° 600.194/96-5, relatado pelo Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha.
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 0 do artigo 77,
do Regimento Interno, os seguintes processos .
n° 022.902/94-5 (Ministro Adhemar Paladini Ghisi);
n° 012.073/95-4 (Ministro Carlos Átila Álvares da Silva);
n° 300.246/96-0 (Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo);
nos 002.179/98-9 e 002.180/98-7 (Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha); e
nos 500.024/94-4 e 000.417/98-0 (Ministro-Substituto Benjamin Zymler).
PROCESSOS EXCLUIDOS DE PAUTA
A requerimento dos respectivos Relatores, foram excluídos da Pauta n° 37/98 citada, nos
termos do artigo 78 do Regimento Interno, os seguintes processos:
n° 625.267/97-4 (Ministro Carlos Átila Álvares da Silva);
n° 007.299/94-0 (Ministro Valmir Campelo);
n° 005.522/98-6 (Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha); e
n° 004.953/92-4 (Ministro-Substituto Benjamin Zymler).
PROCESSOS ORIUNDOS DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE CARÁTER RESERVADO
Faz parte desta Ata, em seu Anexo III, ante o disposto no parágrafo único do artigo 66 do
Regimento Interno, as Decisões n's 659 a 663 e o Acórdão n° 139, acompanhados dos correspondentes
Relatórios e Votos em que se fundamentaram, adotadas nos processos n's 005.690/98-0, 012.223/94-8,
006.666/95-7, 010.529/97-7, 009.799/95-8 (com o Anexo n° 275.459/96-9) e 004.735/96-0,
respectivamente, relatados na Sessão Extraordinária de Caráter Reservado, realizada nesta data.
ENCERRAMENTO
O Presidente, Ministro Homero dos Santos deu por encerrada às dezoito horas, 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.

56/vvs.)5ELENIR TEODORk3 GONÇAL
Secretária do Plenário
Aprovada em 07 de outubro de 1.9

ISI
PALADIN
Presidente em ro ercicio
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ANEXO I DA ATA N° 40, DE 30-09-1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
TENDÊNCIAS DO CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA
Inteiro teor do Requerimento formulado, nesta data, pelo Ministro Humberto Guimarães
Souto, no sentido de que seja determinado ao Instituto Serzedello Corrêa que, no prazo de 10 (dez) dias,
elabore, um plano de trabalho para desenvolvimento do projeto de pesquisa "Tendências do Controle da
Gestão Pública", que deverá ser submetido à Presidência, após pronunciamento do Comitê de Educação e
Pesquisa — CEP (Proc. n° 926.805/98-3).
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Senhor Presidente,
Senhores Ministros,
Senhor Procurador-Geral,

Submeto à consideração deste Plenário proposição visando a elaboração de um
projeto de pesquisa para análise das tendências do controle da gestão pública. Esse tema,
além de ser de todo pertinente às áreas definidas como prioritárias pelo Comitê de
Educação e Pesquisa - CEP, presidido pelo Senhor Ministro Bento José Bugarin,
encontra-se em consonância com as modernas proposições da Ciência da Administração
vem ao encontro do desiderato da alta cúpula desta Casa no sentido de modernizar a
atividade do controle externo do TCU.
O projeto em questão tem como objetivo precípuo viabilizar a análise das
tendências modernas do controle da Administração Pública e dos cenários nos quais ela
está inserida. Além disso, o estudo deve prever a avaliação dos procedimentos atuais
desta Corte de Contas em relação às demandas hodiernas e futuras com que a Instituição
será confrontada. O projeto deve incluir no seu escopo, também, a abrangência da
formulação de alternativas para o aprimoramento do controle, priorizando as que possam
ser implementadas mediante atos no âmbito da competência do Tribunal.
É necessário ressaltar a importância dessa pesquisa para o Tribunal, tendo em
vista que as mudanças constantes e cada vez mais complexas ocorridas nos cenários
nacional e mundial demandam estruturas e procedimentos ágeis, capazes de produzir
respostas rápidas e eficientes.
Com a crescente complexidade da sociedade e o conseqüente aumento de suas
exigências quanto à maior efetividade e transparência na atuação do Poder Público, o
Congresso Nacional e as organizações civis tenderão a conferir cada vez maior
importância ao controle, o que implicará aumento das demandas endereçadas ao TCU.
As demandas sociais geradas pela consolidação do Estado Democrático de
Direito no Brasil têm aumentado a importância das funções do controle.
O Estado Brasileiro vem sendo redimensionado, e redirecionado o seu modo de
atuação, criando novas formas e instrumentos de gestão (Agências Reguladoras,
Organizações Sociais, Contratos de Gestão, Concessões de Serviços Públicos, entre
outros), que demandam, para seu efetivo controle, métodos e procedimentos distintos dos
atualmente utilizados.
As novas tendências surgidas em países com histórico de sucesso no controle
da Administração Pública devem ser analisadas, aproveitando-se sua experiência para o
aperfeiçoamento de nossas atividades.
É de se ressaltar que o Tribunal ao longo dos últimos anos tem envidado
significativos esforços no que diz respeito à atualização do seu corpo técnico e também
dos procedimentos inerentes às atividades de controle externo. No entanto, entendo que é
chegado o momento de procurarmos promover uma ampla discussão sobre a forma como
Tribunal atuará nos próximos anos, considerando, sobretudo, as reformas que estão
ocorrendo no Estado Brasileiro, que, sem nenhuma dúvida, trarão fortes implicações nos
métodos até aqui empregados para fiscalização dos órgãos e entidades públicos.

:1'A/

Para viabilizar esse intento, creio que a melhor forma é determinarmos a
realização de um amplo projeto de pesquisa que deverá examinar a atuação do órgão
como um todo e ao final apresentar possíveis alternativas para o aprimoramento das
atividades deste Tribunal.
A amplitude das tarefas a serem desempenhadas e a diversidade dos assuntos
a serem analisados recomendam a constituição de um grupo especialmente designado
para realizar essa missão, que deverá ser coordenada, a meu ver, pelo Instituto
Serzedello Corrêa, por intermédio de sua Divisão de Pesquisa e Publicações. Por outro
lado, é indispensável que a Secretaria deste Tribunal esteja engajada no processo,
contribuindo não só com sugestões e críticas, mas, também, com os recursos humanos e
materiais que se fizerem necessários. A participação das Unidades Básicas, em especial
da SEGECEX, será decisiva para o sucesso desse empreendimento.
A importância deste trabalho justifica, também, Senhor Presidente, a designação
por Vossa Excelência de um Ministro para supervisioná-lo durante o seu desenvolvimento,
devendo o Plenário ser constantemente informado do andamento do mesmo.
Em face de todo o exposto, submeto à consideração deste Plenário proposição
no sentido de que seja determinado ao Instituto Serzedello Corrêa que, no prazo de 10
(dez) dias, elabore um plano de trabalho para desenvolvimento do projeto de pesquisa
"Tendências do Controle da Gestão Pública", que deverá ser submetido à Presidência,
após pronunciamento do Comitê de Educação e Pesquisa — CEP.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão A
setembro de 1998.

UMBER • GUIMARÃES SO O
Ministro

de Souza, em 30 de
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ANEXO II DA ATA N° 40, DE 30-09-1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA
Relatórios e Votos, emitidos pelos respectivos Relatores, bem como Decisões de nos 664
a 683, proferidas pelo Tribunal Pleno em 30 de setembro de 1998, e Acórdãos d's 140 a 144, aprovados
nesta data, acompanhados de Pareceres em que se fundamentaram (Regimento, Interno, artigos 19, 20, 31,
inciso W, 42 a 46, 66, incisos VI a VIII, 77, § 1° a 7 0 e 9 0 , 80, incisos V e VI, 84 a 86).
Quando da apreciação do processo n° 018.710/96-4 (Dec. n° 667/98), o Procurador-Geral,
Dr. Walton Alencar Rodrigues, manifestou-se oralmente reformulando seu Parecer emitido nos autos.
Na oportunidade da apreciação do processo n° 600.194/96-5 (Dec. N° 672/98), referente à
Prestação de Contas da Escola Técnica Federal do Rio Grande do Sul, 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. Walton Alencar
Rodrigues, acompanhando os pareceres emitidos nos autos pelo Subprocurador-Geral, Dr. Lucas Rocha
Furtado; e, em seguida, de acordo com o art. 47 c/c o § 10 do art. 227 do mesmo Regimento Interno, o
Dr. Ruy Medeiros Fernandes, que apresentou sustentação oral em nome do Sr. Francisco das Chagas de
Mariz Fernandes.
Quando da apreciação do processo n° 022.902/97-4 (Decisão n° 674/98), o Relator,
Ministro Adhemar Paladini Ghisi, manifestou-se nestes termos:
"Desejaria, também, proceder a um elogio muito especial, em relação ao trabalho
extraordinário feito pelo nosso Ministério Público junto ao Tribunal, através de um parecer da lavra da
Doutora Maria Alzira Ferreira, realmente primoroso onde S. Exa, a Doutora Maria Alzira Ferreira fez não
apenas um estudo sobre o ponto de vista dos aspectos tributários fiscais de incidência dos impostos de
uma maneira geral, dos tributos de uma maneira geral sobre a proposta que estávamos examinando, mas
ela fez também um trabalho de natureza doutrinário que orgulha o nosso Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas como também esta própria Corte de Contas.
Um elogio também a 5' SECEX que embora não tenha por mim, através de suas propostas,
tido como acatadas na sua amplitude as sugestões oferecidas por aquela Diligente Secretaria de Controle
Externo houve-se de uma maneira extraordinariamente competente e que terá, se for aprovada a nossa
proposta de Decisão uma importante missão que é aquela consubstanciada no item 8.6 da nossa proposta,
que é no sentido de que a referida SECEX elabore projeto de Instrução Normativa regulamentando o
controle a ser exercido por esta Corte de Contas sobre o demonstrativo de que trata esse dispositivo da
Constituição sob o qual estamos voltando as nossas atenções na oportunidade.
Eram essas as considerações que desejaria fazer com a proposta final a V. Exas."
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GRUPO 1- CLASSE 1— PLENÁRIO
TC-424.014/93-9 (c/ 1 volume)
TC-019.845/92-8 (apenso - Solicitação)
TC-020.096/92-5 (apenso - Denúncia)
TC-400.053/92-6 (apenso - Representação)
NATUREZA: Recurso de Reconsideração (Prestação de Contas)
ENTIDADE: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul FUFMS
INTERESSADO: Jorge João Chacha, Reitor
EMENTA: Recurso de Reconsideração. Prestação de contas anual julgada
pelo Tribunal, com determinação de ressarcimento de importâncias
recebidas por servidores, a título de diferença individual, considerada
indevida. Entendimento, quanto à necessidade de restituição de valores
recebidos de boa-fé, é posterior à determinação de suspensão dos
pagamentos. Aplicação da Súmula n° 105 e, por extensão, da Súmula n°
106 da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União.
Conhecimento. Provimento.

Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pela Fundação Universidade Federal de
Mato Grosso do Sul - FUFMS, visando a tornar insubsistente a determinação constante no subitem 8.4. do
Acórdão n° 111/97-TCU - Plenário, dispensando-se o ressarcimento dos valores recebidos por servidores
daquela instituição federal de ensino, durante o exercício de 1992, a título de diferença entre os valores de
Função Comissionada e de Cargo de Direção.
Os argumentos apresentados pela FUFMS são, em síntese, os seguintes (fls. 01/03 - Vol. I):
o pagamento da diferença entre o valor de Função Comissionada e de Cargo de Direção foi
realizado com fundamento em pronunciamentos da Assessoria Jurídica e da Auditoria Interna daquela
Fundação Universitária;
esses pagamentos foram suspensos em novembro de 1992, em cumprimento à Decisão n°
224/92 - Plenário, que não determinou o ressarcimento das importâncias já pagas;
o próprio Ministério da Educação admitia a legalidade desses pagamentos, tanto é que, em
1994, formulou consulta ao TCU (TC-001.683/93-4, Decisão n° 515/94-TCU - Plenário); e
a jurisprudência do Tribunal é no sentido de dispensar os servidores de ressarcir os valores
recebidos a título de diferença entre o valor de Função Comissionada e de Cargo de Direção (Decisão n°
380/96 - r Câmara e Decisão n° 73/97 - 2a Câmara).
A 10a Secex, ao analisar o recurso de reconsideração interposto (fls. 49/52 - Vol. I), por
entender pertinentes as ponderações apresentadas, propõe, em pareceres uniformes (fls. 52/53):
"1 - seja conhecido o presente recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento,
tornando insubsistente o item 8.4. do Acórdão n° 111/97-TCU - Plenário, aplicando-se por extensão a
Súmula n° 106 aos valores percebidos a título de diferença individual durante o exercício de 1992, do
valor correspondente à variação entre o atual Cargo de Direção-CD e a antiga Função ComissionadaFC; e
II- manter inalteradas as demais determinações, constantes dos itens 8.3 (e alíneas), 8.5 e
8.6 da decisão recorrida."
O Ministério Público manifestou-se de acordo com a Unidade Técnica (fl. 53-v).
É o Relatório
1
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Inicialmente, assinalo que o recurso ora em exame preenche os requisitos legais e regimentais
para o seu conhecimento
Quanto ao mérito, acompanho o posicionamento uniforme da Unidade Técnica e do Ministério
Público junto a este Tribunal.
Dessa forma, VOTO por que o Tribunal aprove o ACÓRDÃO que ora submeto à apreciação
deste Plenário
Sala das Sessões, em 30 de setembro de 1998.

Carlos ; tila Álvares da Silva
Ministro Relator

2
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Processo n° TC-424.014/93-9 (c/ 1 volume) - Apensos: TC-019.845/92-8, TC-020.096/92-5 e TC400.053/92-6.
Classe de Assunto: I - Recurso de Reconsideração (Prestação de Contas).
Interessado: Jorge João Chacha, Reitor.
Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - FUFMS.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: Dr. Jatir Batista da Cunha, Subprocurador-Geral.
Unidade Técnica: 10a Secex.
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Prestação de Contas, relativa ao exercício de
1992, da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - FVFMS.
Considerando que, na Sessão de 04/06/1997, ao julgar as presentes contas, o Tribunal
determinou o ressarcimento das importâncias recebidas por servidores daquela instituição federal de ensino,
durante o exercício de 1992, a título de diferença entre os valores de Função Comissionada e Cargo de
Direção (subitem 8.4 do Acórdão n° 111/97-TCU - Plenário);
Considerando que o Reitor daquela Fundação Universitária interpôs recurso de reconsideração
contra a referida determinação;
Considerando a jurisprudência predominante neste Tribunal, em especial as Decisões nas
380/96 e 73/97, ambas da 2a Câmara, a Súmula n° 105 e, por extensão, a Súmula n° 106; e
Considerando os pareceres uniformes da Unidade Técnica e do Ministério Público junto a este
Tribunal,
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 I, e 33 da Lei n° 8.443/92, em:
8.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, para, dando-lhe provimento, tornar insubsistente
a determinação contida no subitem 8.4 do Acórdão n° 111/97-TCU - Plenário; e
8.2. manter, em seus exatos termos, os demais itens do acórdão recorrido.
Ata n° 40/98 - Plenário.
Data da Sessão: 30/09/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila Álvares
da Silva (Relator), Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campeio e os
Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

4_44.,12LL
CARLOS Á'"(ILA ÁLV A
- R
- ES DA SILVA
Ministro Relator

HOMERO DOS SANTOS
Presidente

Fui presente:

da,

ALTON ALENQkR RODRIGUES
Procurador-Geral
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TC-012.432/94-6 (com os Volumes I e II)
NATUREZA: Pedido de Reexame (Decisão originada de processo de
Solicitação de Inspeção Extraordinária)
ENTIDADE: Banco do Brasil – Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários S.A. – BB-DTVM
INTERESSADO: Paulo César Ximenes Alves Ferreira, DiretorPresidente
EMENTA: Pedido de Reexame contra a Decisão n° 069/97–TCUPlenário. Aplicabilidade do instituto da tomada de contas especial no
âmbito das sociedades de economia mista. Conhecimento do Pedido
de Reexame. Negativa de provimento ante os entendimentos vigentes
no TCU e os dispositivos da Lei n° 8.443/92. Ciência ao interessado.

p.

Trata-se de Pedido de Reexame interposto pelo Presidente do Banco do Brasil – Distribuidora
de Títulos e Valores Mobiliários S.A. – BB-DTVM (fls. 03/24 do Volume I), representado pelo advogado
devidamente qualificado por instrumento de procuração (fls. 02-verso), em razão da Decisão n° 069/97–TCUPlenário (Sessão de 26/02/1997, Ata n° 06/97 – fl. 72 do volume principal), que determinou ao interessado,
sob pena de responsabilidade, a instauração de processo de tomada de contas especial do Sr. Ronaldo Teixeira
Guimarães pelo prejuízo causado em decorrência de operações realizadas no Mercado de Futuro de índices
da Bolsa de Valores de São Paulo–BOVESPA, no período de agosto a dezembro de 1992, sem atentar para
as normas internas da Instituição que regulam o assunto, comunicando a este Tribunal acerca das providências
adotadas.
As alegações do interessado, abaixo mencionadas no essencial, foram analisadas pela 10a Secex
na instrução às fls. 28/40 do Volume I conforme se segue:
não está a BB-DTVM, assim como a acionista do recorrente — o Banco do Brasil S.A.—,
sujeita à instauração do procedimento de Tomada de Contas Especial – TCE, mas sim à imposição, pelos
tribunais, da legislação trabalhista privada, e, sendo pessoa jurídica de direito privado, seus empregados não
têm o dever de prestar contas a este Tribunal;
a .1) Instrução da 10' Secex: considera indevida a assertiva quanto a esse item por considerar
que a eventual obrigação em instaurar TCE não se vincula, nesse caso, à obrigação de prestar contas, mas sim
à ocorrência de prejuízo ao Erário;
danos provocados à BB-DTVM não significam danos provocados ao Erário, pela distinção
de personalidades jurídicas;
b.1) instrução da 10' Secex: dá razão à recorrente quanto a essa assertiva, pois — apesar de
já ter sido analisada nas Decisões TCU-Plenário 106/95 (de 15/03/1995 - TC-027.582/91-4) e Sigilosa n°
457/94 (de 14/07/1994 - TC-009.416/93-5-Sigiloso), sem, contudo, haver posição definitiva do Tribunal a
respeito — pode-se observar que os danos provocados a empresas estatais não são suficientes para configurar,
em todos os casos, prejuízo ao Erário, requisito necessário à instauração de TCE, uma vez que o vínculo
advindo do prejuízo patrimonial não guarda relação com o controle societário, mas sim com a participação
no capital da sociedade, sendo que a participação da União representa apenas uma parcela do capital das
sociedades de economia mista;
a sistemática de tomada de contas especial é incompatível com o regime Consolidação das
Leis do Trabalho–CLT e com o Direito Trabalhista;
c.1) instrução da 10' Secex: concorda com o recorrente também nessa questão, uma vez que
as presunções, no procedimento de instauração de TCE, correm a favor do Estado, e, portanto, do empregador, enquanto nos procedimentos adotados conforme a CLT as presunções correm a favor do empregado,
1
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dada a sua posição de inferioridade econômica perante o empregador; portanto, a sistemática de instauração
da TCE, conforme hoje é normatizada, não se coaduna com o regime CLT, sendo que o seu uso acarretaria
tão profundas mudanças na relação trabalhista que desvirtuariam o uso da TCE, desaconselhando sua implementação; e
não se pode aplicar às empresas estatais, submetidas ao regime da administração privada por
força da Constituição, critérios adotados para os órgãos públicos, cuja ação deve estar previamente prevista
em lei, sendo que a subordinação da BB-DTVM ao Tribunal dá-se exclusivamente quanto à sua fiscalização,
e não quanto à sua administração;
d.1) instrução da 10' Secex: dando razão à recorrente, acrescenta que isso não impede o controle pelo Tribunal, que pode ser feito quando do exame das contas anuais, oportunidade na qual os administradores devem demonstrar as medidas tempestivamente adotadas para a proteção e recuperação do patrimônio das empresas, imputando a omissão em responsabilidade solidária.
Na parte final do recurso, o recorrente informou que — aliado ao fato do Sr. Ronaldo Teixeira
Guimarães ser funcionário já aposentado e da suposta irregularidade por ele praticada envolver riscos inerentes
ao mercado de ações — a Consultoria Jurídica do Banco do Brasil, analisando o caso, teria desaconselhado
a adoção de medidas judiciais contra ele, uma vez que "as avaliações técnicas procedidas pelas áreas
competentes não reuniam condições materiais capazes de sustentarem de forma segura eventual demanda
judicial", tendo o processo sido arquivado no âmbito da BB-DTVM.
Por conseguinte, propôs a instrução fosse conhecido o Pedido de Reexame para, no mérito:
dar-lhe provimento, tornando insubsistente os termos da decisão recorrida;
seja determinado o encaminhamento ao Tribunal de cópia do parecer da Consultoria Jurídica
do Banco do Brasil que teria recomendado o mencionado arquivamento, bem como dos demais documentos
que lhe serviram de subsídios; e
dar conhecimento da Decisão ao recorrente.
A proposição de mérito foi corroborada pelo Secretário da 10' Secex, que optou por propor
o encaminhamento dos relatórios concernentes à matéria juntamente com a prestação de contas anual da
entidade (fls. 38/40 do Volume I).
A Procuradoria, por entender que as informações trazidas aos autos pelo recorrente são relevantes, propôs preliminarmente a realização de diligência solicitando o encaminhamento de cópias do mencionado parecer da Consultoria Jurídica do Banco do Brasil e das avaliações técnicas que o fundamentaram (fl.
41).
Como resultado da diligência promovida pela 8 Secex (fl. 93 do volume principal), por mim
determinada ao acolher a preliminar da Procuradoria (fl. 42), limitou-se a BB-DTVM a encaminhar expediente
(Volume II) alegando a impossibilidade de atendimento devido ao sigilo profissional protegido pelo disposto
no § 3 0 do art. 2° da Lei n° 8.906/94 (Estatuto da Advocacia).
Por vislumbrar outro encaminhamento para a questão, e levando em consideração a Decisão
n° 199/98–TCU–Plenário na Sessão Extraordinária de caráter reservado de 22/04/1998 (TC-013.389/95-5Sigiloso, posteriormente ratificada pela Decisão n° 324/98–TCU–Plenário, de 27/05/1998), na qual foi negado
provimento ao Pedido de Reexame do Banco do Brasil S.A. quanto ao mesmo assunto, solicitei novo pronunciamento do Ministério Público (fl. 43 do Volume I).
Em resposta, a Procuradoria manifesta o entendimento de que a diligência inicialmente proposta poderia ser dispensada sem maiores conseqüências para o processo, e, por fim, invocando o precedente
da Decisão n° 324/98, propõe seja conhecido o Pedido de Reexame para, no mérito, negar-lhe provimento,
mantendo-se a determinação de instauração da tomada de contas especial, nos termos do subitem 8.1 da
Decisão n° 069/97–TCU–Plenário (fls. 45/46).
É o Relatório.
VOTO
O Pedido de Reexame se ajusta ao disposto nos artigos 230 e 233 do Regimento Interno.
Observo mais uma vez que a matéria – aplicabilidade do instituto da tomada de contas especial
2
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no âmbito das sociedades de economia mista — é também objeto do processo TC-024.010/91-0 (Prestação de
Contas do Banco do Brasil relativa ao exercício de 1990), o qual se encontra sobrestado em razão do processo
TC-029.041/91-0 (Relatório de Inspeção na área de pessoal da mesma entidade).
Por ocasião da apreciação do mencionado TC-013.389/95-5 (Decisão n° 324/98—TCU—Plenário), destaquei no Voto os seguintes pontos à guisa de retrospecto sobre o assunto:
a) TC-009.416/93-5-Sigiloso — Decisão Sigilosa n° 457/94-TCU-Plenário, Ata n° 33/94:
parecer do Ministério Público junto ao Tribunal: invocando o alcance limitado do art. 84
do Decreto-lei n° 200/67 e passando pela Lei n° 4.320/64, sustenta a tese de que cabe ao Tribunal, e não à
entidade, promover a tomada de contas especial, concordando que o assunto deve ser repensado ante a
consulta formulada pelo Banco do Brasil — Oficio Presi 02/1355, apensado ao TC-024.010/91-0 — questionando a instauração de tal procedimento por aquele Banco;
voto do Ministro Relator: apesar de o Tribunal geralmente determinar que os órgãos responsáveis instaurem a TCE, por intermédio da Secretaria de Controle Interno competente, dispensa tal
determinação no caso apreciado, à vista das providências adotadas pela holding e pela diretoria da entidade;
b) TC-027.582/91-4 - Decisão n° 106/95-TCU-Plenário, Ata n° 10/95:
b.1) parecer do Ministério Público junto ao Tribunal:
teve acolhida a proposta de retirada da determinação de instauração de TCE, ante as medidas
adotadas pelo Ministro de Estado dos Transportes, suficientes para punir disciplinarmente os empregados
faltosos e obter o ressarcimento aos cofres da entidade, e à vista da não apreciação da consulta formulada pelo
Banco do Brasil;
recorda que, anteriormente à Lei n° 8.443/92, era limitado o alcance da norma contida no art.
84 do Decreto-lei n° 200/67 (instauração de tomada de contas especial) por cingir-se a regular os procedimentos administrativos de apuração de desfalques, omissão de prestação de contas e desvio de bens no âmbito
da Administração Federal direta, autárquica e fundacional, ou seja, dos órgãos e entidades submetidos ao
império do direito administrativo e às normas de direito financeiro preconizadas na Lei n° 4.320/64, de todo
incongruentes com o regime de direito privado adotado pelas sociedades de economia mista;
- com a edição da Lei n° 8.443/92, argumenta que tal limitação deve ser repensada à vista do
art. 8° — que impõe à autoridade competente, diante da omissão no dever de prestar contas, da não comprovação da aplicação dos recursos repassados pela União, da ocorrência de desfalques e desvios de dinheiros, bens
e valores públicos, o dever de adotar as providências necessárias à instauração de tomada de contas especial
— combinado com o art. 6° da mesma Seção da Lei, deixando claro que todas as pessoas indicadas nos incisos
I a VI do art. 5° estão sujeitas a tomada de contas;
finaliza afirmando que, "destarte, à vista do disposto no inciso Ido art. 5° da Lei n°8.443/92,
parece não restar qualquer brecha para se eximirem os dirigentes de empresas estatais do dever de instaurar,
nos casos previstos em lei, a devida tomada de contas especial";
b.2) voto do Ministro Relator (vencido em parte, relativamente à aplicação de multa):
no que concerne à controvérsia entre a Ciset/MF e o Banco do Brasil sobre a legalidade da
utilização da TCE como instrumento de apuração de responsabilidades pelas empresas estatais, tal questão
foi esclarecida no Parecer PGFN n° 423/92, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, de 30/04/1992, ao
concluir que "razão assiste à Ciset quanto à necessidade de o Banco do Brasil proceder à instauração da
Tomada de Contas Especial, eis que houve irregularidades de que resultou prejuízo ao interesse público"
(fls. 588/598 do TC-024.010/91-0);
"além do mais, este Tribunal, ao regulamentar a instauração e organização de processos
de tomada de contas especial, por meio da Instrução Normativa n° 1, de 09/12/1993, não deixa dúvidas
que este é o instrumento legal para identificar os responsáveis e quantificar os prejuízos sofridos pelo
Erário, independentemente da natureza jurídica da organização responsável".
Pelo acima exposto, e conforme havia mencionado, verifica-se nos casos apreciados que a instauração das TCEs foi dispensada devido às providências então tomadas pelas próprias entidades ou pelas
3
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autoridades supervisoras das mesmas, tidas como suficientes pelos Ministros Relatores.
Naquela oportunidade procurei ressaltar a argumentação da Procuradoria de que, anteriormente
à Lei n° 8.443/92 — sendo limitado o alcance do art. 84 do Decreto-lei n° 200/67 e à vista das normas contidas
na Lei n° 4.320/64 —, poder-se-ia ter como controversa a instauração de TCE por sociedades de economia
mista. Contudo, como restou comprovado, tal controvérsia se desfez após a edição da Lei Orgânica deste
Tribunal, ante o disposto em seu art. 8°, combinado com os artigos 5°, inciso I, e 6°.
Tal argumentação se coaduna com o posicionamento da Procuradoria no presente processo,
com o qual, data venha da 10' Secex, inclino-me mais uma vez a concordar, considerando ainda o respaldo
da citada Decisão n° 324/98–TCU–Plenário.
Assim, com essas considerações e com base nos mencionados precedentes, acolho o parecer
da Procuradoria e VOTO por que o Tribunal adote a DECISÃO que ora submeto à apreciação deste Plenário.
Sala das Sessões, em 30 de setembro de 1998

Carlos &fila Álvares da ilva
Ministro Relator

4
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Proc. TC-012.432/94-6
Solicitação
Parecer

Trata-se de solicitação encaminhada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos
Bancários de Brasília, visando à realização de inspeção extraordinária na Banco do Brasil - Distribuidora
de Títulos e Valores Mobiliários S/A (BB - DTVM).
O Plenário desta Corte, ao pronunciar-se no feito, deu origem às Decisões n.'s 447/94 (fls. 15
do volume principal), 355/95 (fls. 44 do volume principal) e 069/97 (fls. 72 do volume principal).
Por meio da mencionada Decisão n.° 069/97 - TCU - Plenário, prolatada na Sessão de
26.02.97, o Tribunal decidiu, "com fulcro no § 1° do art. 8° da Lei n.° 8.443/92, fixar o prazo de 15
(quinze) dias para que o presidente da Banco do Brasil - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
,S'.A., sob pena de responsabilidade solidária, instaure o processo de tomada de contas especial do Sr.
Ronaldo Teixeira Guimarães, pelo prejuízo causado em decorrência de operações realizadas no
Mercado de Futuro de índices BOVESPA, no período de agosto a dezembro de 1992, sem atentar às
normas internas da Instituição que regulam o assunto, comunicando acerca das providências adotadas a
este Tribunal"
Cientificada desse decisum, a BB - DTVM interpôs, em 31.03.97, o Pedido de Reexame de fls.
01/24 do volume I.
Ao pronunciar-se acerca desse recurso, o douto Subprocurador-Geral PAULO SOARES
BUGARIN propôs, em preliminar, a realização de diligência junto à BB - DTVM, com vistas à obtenção
de cópias do Parecer da Consultoria Jurídica do Banco do Brasil e das avaliações técnicas que o
fundamentaram, os quais recomendaram o arquivamento do processo interno instaurado para a apuração
de irregularidades em operações financeiras efetuadas pelo ex-empregado, Sr. Ronaldo Teixeira
Guimarães (fls. 41 do volume I).
Determinada a promoção da diligência (fls. 42 do volume I), a BB - DVTM deixou de atendêla, limitando-se a encaminhar ao eminente Ministro-Relator o expediente constante das fls. 01/02 do
volume II, no qual alega a impossibilidade de atendimento devido ao sigilo profissional protegido pelo
disposto no § 3 0 do artigo 2° da Lei n.° 8.906/94.
Analisado o feito pela 8 SECEX, o Sr. Secretário avalia, com inteira propriedade, que "o texto
legal citado pela entidade não tem aplicação alguma na situação presente, pois refere-se à
inviolabilidade do advogado no seu exercício profissional, visando à sua Segurança e proteção, bem
como de seu cliente..." (fls.102 do volume principal, item 17).
Com efeito, a disposição referida não visa, "...em absoluto, conferir chancela de sigilo aos seus
trabalhos frente ao Tribunal de Contas da União. O dispositivo mencionado é claro, valendo sua
transcrição: § 3°- No exercício da profissão, o advogado é inviolável por seus atos e manifestações, nos
limites desta lei - (idem, ibidem).
E prossegue o Titular da 8 a SECEX (idem, item 19):
"A fragilidade dos argumentos apresentados pelo Banco revela, em última análise, a
recalcitráncia da instituição em se submeter ao controle externo. O Banco do Brasil tem, freqüentemente,
apresentado obstáculos à consecução de trabalhos de analistas desta corte, recusando o fornecimento de
documentos e informações, ora invocando o sigilo bancário (TC n.° 015.699/96-0; TC n.° 625.524/96-9),
ora alegando que os documentos contêm meras opiniões internas (TC n.° 002.967/97-9; TC n.°
006.081/96-7). Merece registro a diversidade de natureza dos documentos negados - demonstrativos de
aplicações financeiras, relatórios de auditoria interna, peças de inquéritos administrativos internos e
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pareceres de unidades do Banco — que constituem, em algumas situações, peças indispensáveis para o
regular exercício da ação fiscalizadora da Corte de Contas".
Reafirmamos nosso posicionamento no sentido de que os dispositivos legais invocados pela
entidade não servem de fundamento para restringir o acesso do TCU às informações necessárias para o
adequado desempenho de suas atribuições constitucionais. Dispõe o artigo 42 da Lei n.° 8.443/92 que
"nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado ao Tribunal em suas inspeções ou
auditorias, sob qualquer pretexto".
Entretanto, a atitude do Banco do Brasil S.A., por vezes, tem encontrado ressonância em
decisões judiciais, ainda que proferidas em caráter liminar. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal
deferiu medida liminar, em sede de Mandados de Segurança impetrados pelo Banco do Brasil S.A.,
suspendendo, até o julgamento final, a execução das Decisões Plenárias n.'s 230/98 e 207/98, referentes
aos TCs n.'s 019.186/96-7 e 625.524/96-9, ambas abordando a questão do fornecimento de documentos a
este Tribunal pelo BB (vide Comunicação feita pelo Exmo. Sr. Ministro-Presidente HOMERO SANTOS,
na Sessão Plenária de 17.06.98).
Observa-se, pois, que o momento está a desaconselhar a insistência do Tribunal na solicitação
de tais informações junto àquele Banco, a menos que absolutamente imprescindíveis ao deslinde das
questões sob exame.
No presente caso, não obstante o zelo e inegável cautela demonstrados pelo digno
Representante deste Ministério Público, em seu Parecer de fls. 41 do volume I, pensamos que a diligência
sugerida possa ser dispensada, sem que isso propicie maiores avarias à instrução do processo.
Assim, superada essa preliminar, com a perda de objeto do expediente de fls. 01/02 do volume
II, passaremos à apreciação do Pedido de Reexame interposto pela BB — DTVM (fls. 03 a 24 do volume
I) contra a Decisão n.° 069/97 — TCU — Plenário.
A 10' SECEX propõe que seja conhecido o Pedido de Reexame, para, no mérito, dar-lhe
provimento, tornando insubsistente a determinação contida no subitem 8.1 da Decisão recorrida, por
entender descabida a instauração de tomada de contas especial por parte do BB-DTVM, visto que, ainda
que cabível o processo, não se configuram nos autos motivos suficientes para a sua instauração (fls. 28 a
40 do volume I).
Cabe registrar, todavia, que o Plenário desta Corte, em Sessão Extraordinária, de caráter
reservado, de 22.04.98, ao apreciar recurso interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a Decisão n.°
199/98 — TCU — Plenário (TC-013.389/95-5 — Sigiloso), negou provimento ao Pedido de Reexame que
visava atacar decisão semelhante à proferida nestes autos.
Desse modo, em atenção à solicitação de audiência do eminente Ministro-Relator CARLOS
ÁTILA ÁLVARES DA SILVA (fls. 43 do volume I), manifestamo-nos, data venha da 10' SECEX, pelo
conhecimento do Pedido de Reexame de fls. 01/24 do volume I, para, no mérito, negar-lhe provimento,
mantendo-se a determinação de instauração da Tomada de Contas Especial do Sr. Ronaldo Teixeira
Guimarães, nos exatos termos do subitem 8.1 da Decisão n.° 069/97 — TCU — Plenário.
Procuradoria, em 21 de julho de 1998

'Jahr-Batista da Cunha
Subprocurador-Geral
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DECISÃO N°

Plenálle

6 6 4 /98 - TCU - PLENÁRIO

Processo n° TC-012.432/94-6 (com os Volumes Te II).
Classe de Assunto: I - Pedido de Reexame (Decisão n° 069/97—TCU—Plenário, originada de processo de
Solicitação de Inspeção Extraordinária).
Interessado: Paulo César Ximenes Alves Ferreira, Diretor-Presidente.
Entidade: Banco do Brasil — Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. — BB-DTVM
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: Dr. Jatir Batista da Cunha, Subprocurador-Geral.
Unidade Técnica: 10' Secex.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei
n° 8.443/92 e nos arts. 230, 232 e 233 do Regimento Interno, DECIDE:
8.1. conhecer dos elementos apresentados pelo Sr. Paulo César Ximenes Alves Ferreira como Pedido de
Reexame para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo em todos os seus termos a Decisão n° 069/97—
TCU—Plenário, de 26/02/1997; e
8.2. dar conhecimento desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, ao interessado.
Ata n° 40/98 - Plenário.
Data da Sessão: 30/09/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila Álvares da Silva (Relator), Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campelo e
os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
11.2. Ministro que alegou impedimento: Benjamin Zymler.

HOMERO DOS SANTOS
Presidente

CARLOS ÃTILA ÁLVARES DA SILVA
Ministro Relator
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GRUPO II— CLASSE 1— PLENÁRIO
TC-000.645/97-4 (Com os Volumes I e II)
NATUREZA: Pedido de Reexame contra decisão em processo de denúncia.
UNIDADE Prefeitura Municipal de Pocinhos/PB.
INTERESSADOS: Clóvis Chaves Filho e Francisco de Assis Silva.
EMENTA: Pedido de Reexame interposto contra decisão do Tribunal em
processo de denúncia. Signatários podem ser considerados interessados,
nos termos da Resolução TCU n° 036/95. Conhecimento. Não provimento, devido às providências tomadas pelo Tribunal e às informações do
Controle Interno. Ciência aos interessados.

Pedido de Reexame interposto pelos denunciantes Srs. Clóvis Chaves Filho e Francisco de
Assis Silva contra a Decisão Sigilosa n° 445/97—TCU—Plenário (fl. 42 do volume principal), relacionada
com possíveis irregularidades que teriam sido praticadas pelo Sr. Adriano Cézar Galdino de Araújo, exPrefeito Municipal de Pocinhos/PB, na aplicação de recursos federais repassados mediante convênios no
exercício de 1996, proferida nos seguintes termos:
"O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - conhecer da presente denúncia apresentada por preencher os requisitos de admissibilidade insculpidos no art. 213 do Regimento Interno desta Corte, para considerá-la prejudicada,
tendo em vista que as irregularidades que lhe deram causa foram apreciadas no processo TC n°
016.897/94-3, julgado na Sessão Plenária de 07.08.96 (Acórdão n° 118/96 e Decisão n° 492/96 - Ata
n° 31/96);
8.2 - determinar, não obstante, ao FNDE e ao SEPRE/MPO, por intermédio de suas respectivas CISET, que promovam, no advento da apresentação das respectivas contas, a fiscalização de
que trata o art. 23 e seguintes da IN/SIN n° I, de 15/01/97, nos convênios FNDE n° 3583/96, FNDE
n° 5304/96 e SEPRE/MPO 172/96, fornecendo-se, como subsídio, cópia dos presentes Relatório, Voto
e Decisão;
8.3 - retirar a chancela de sigiloso aposta aos autos;
8.4 - dar ciência ao interessado desta Decisão, sem prejuízo de encaminhar-lhe cópia do
Relatório e Voto que a fundamentam; e
8.5 - determinar o arquivamento do presente processo."
Os interessados alegam que os fatos denunciados não foram apreciados no TC016.897/94-3, uma vez que tal processo se refere a verbas repassadas nos exercícios de 1993 e 1994, tendo sido julgado em 07/08/1996, enquanto a presente denúncia refere-se a convênios cujos recursos foram
liberados nos meses de agosto e setembro de 1996.
A 10' Secex (fls. 4/7 do Volume II), conferindo razão aos interessados, propõe seja conhecido e dado provimento ao recurso, tornando insubsistente a Decisão recorrida, e os autos restituídos à
Secex/PB para que ela diligencie às Cisets afetas aos convênios mencionados no subitem 8.2 da Decisão
sobre as prestações de contas e sobre as Tomadas de Contas Especiais eventualmente instauradas.
O Ministério Público (fls. 09/10), por entender que os autores da denúncia não são partes
envolvidas no processo (conforme Decisões n's 232/94 e 593/95—TCU—Plenário), e que, por isso, não lhes
assiste o direito de interpor recurso, e considerando que o Tribunal já adotou as providências necessárias à
apuração das impropriedades denunciadas, opina pelo não conhecimento do Pedido de Reexame ou, em
1
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caso contrário, seja no mérito negado provimento ao recurso. Aduz ter a Ciset do Ministério do Planejamento e Orçamento informado que o objeto do Convênio Sepre/MPO n° 172/96 foi cumprido e a prestação de contas aprovada, o que demonstra a improcedência dos fatos denunciados.
É o Relatório.
VOTO
A Resolução TCU n° 036/95, com a redação dada pela Resolução TCU n° 078/96, de
12/12/1996, a seu § 3° do art. 2°, confere aos autores de denúncia a prerrogativa de interessados, nos termos do art. 74, § 2°, da Constituição Federal, razão pela qual o recurso deve ser conhecido.
Porém, quanto ao mérito, as medidas tomadas pelo Tribunal, que considero acertadas, e a
informação prestada pela Ciset/MPO demonstram a falta de fundamentação para provimento do recurso
em exame.
Nessas condições, acolho em parte o parecer do Ministério Público e VOTO por que o Tribunal adote a DECISÃO que ora submeto a este Plenário.
Sala das Sessões, em 30 de setembro de 1998

Carlosla
Álvares daQ1
Silva
P
Ministro Relator
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DECISÃO N°

6 65/98-TCU — PLENÁRIO

Processo n° TC-000.645197-4 (com os volumes I e II)
Classe de Assunto: I - Pedido de Reexame em processo de denúncia.
Interessados: Clóvis Chaves Filho e Francisco de Assis Silva.
Unidade: Prefeitura Municipal de Pocinhos/PB.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: Dr. Walton Alencar Rodrigues, Procurador-Geral.
Unidade Técnica: 10' Secex.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer do expediente encaminhado pelos Srs. Clóvis Chaves Filho e Francisco de Assis Silva
como Pedido de Reexame, por se enquadrarem os recorrentes nas condições do § 3° do art. 2° da Resolução n° 036/95-TCU, com a redação dada pela Resolução TCU n° 078/96, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo em todos os seus termos a Decisão n° 445/97—TCU—Plenário; e
8.2. encaminhar cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, aos interessados.
Ata n° 40/98 - Plenário.
Data da Sessão: 30/09/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila Álvares da Silva (Relator), Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campelo e
os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin
Zymler.

HOMERO DOS SANTOS
Presidente

CARLOS A LA ÁLVARES DA SILVA
Ministro Relator
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Gabinete do Ministro Marcos Vinicios Vilaça

GRUPO 1— CLASSE 1— PLENÁRIO
TC-550.423/95-8
711/97 — Plenário.
Ementa: Pedido de Reexame da Decisão n°
Conhecimento. Negar provimento. Ciência aos interessados. Arquivamento
do presente processo.

RELATÓRIO
1 — Natureza: Pedido de Reexame
2 — Entidades: CCV Comercial Curitibana de Veículos S.A., CHAMPAGNAT Veículos S.A. e DIPAVE
Veículos S.A.
3 — Interessada: Secretaria de Controle Externo no Estado do Paraná — SECEX/PR
4 — Pareceres:
4.1 —Do Analista:
"Trata-se de Pedido de Reexame das empresas acima especificadas contra a Decisão n° 711/97 Plenário, Ata n° 42/97, prolatada na Sessão Ordinária de 22/10/97, que decidiu declarar a inidoneidade das
empresas em epígrafe por dois anos, de licitação na Administração Publica Federal.
Após notificados (fls. 145/147 do principal), os responsáveis pelas empresas envolvidas
apresentaram Pedido de Reexame as fls. 01118 - D1PAVE; fls. 19/40 - CCV; e fls. 41/49 CHAMPAGNAT do Volume 01.
Quanto à adequação, verifica-se o devido enquadramento do pedido de reexame, em conformidade
com o disposto no art. 48 da Lei n° 8.443/92. Igualmente é observada a legitimidade dos interessados, com
base no art. 33 do mesmo diploma legal.
No tocante à tempestividade, embora não conste dos oficios de notificação (fls. 145/147 do
3.1.
processo principal) a data do recebimento por parte das empresas, observa-se às fls. 149/152 do principal
que seus advogados tiveram vista dos autos em 30 de outubro de 1997. Considerando que os Pedidos de
Reexame foram protocolados na SECEX/PR no período de 7 a 10 de novembro de 1997, constata-se que
são tempestivos. Assim, estando presentes os requisitos formais de admissibilidade insculpidos no art. 48,
combinado com o art.33, da Lei n° 8.443/92, depreende-se que é devido o conhecimento do apelo.
Trata-se de Representação instaurada face a existência de irregularidades verificadas nas propostas
referentes ao Convite n° 02/95-SECEX/PR, para a aquisição de um veículo automotor. Foi constatada
quebra de sigilo das propostas apresentadas pelas empresas CCV, CHAMPAGNAT e DIPAVE, com
conseqüente frustração do caráter competitivo da licitação, tendo sido anulado o certame com base no art.
49 da Lei n° 8.666/93.
As propostas foram impressas na mesma máquina impressora, com erros visíveis: barra invertida,
4.2.
mesmo número de cotação (que é um número seqüencial, inerente a cada empresa), ausência de espaço
entre o número 01 e a palavra veículo, a palavra traseira grafada com "z", a palavra hidráulica sem o "h',
mesmo espaçamento entre os parágrafos.
Por intermédio da Decisão Plenária deste Tribunal n° 458/96, Ata n° 22/96 (fl. 52), foi
4.3.
determinada a audiência dos representantes das empresas, respondida às fls. 72/115. Como estas firmas
utilizaram os serviços de um terceiro intermediário para a elaboração de suas propostas comerciais, foi
determinada a audiência prévia do Sr. Manoel Marcos de Mello, como mostra o despacho do Senhor
Ministro-Relator às fls. 120, que foi respondida às fls. 126/127.
4.4. Em resposta, a empresa CCV confirma que o Sr. Manoel Marcos de Mello foi a pessoa que redigiu
a proposta comercial, mas alega que o fato de ter utilizado uma mesma impressora para todas as
propostas não é o bastante para caracterizar a quebra de sigilo, já que a CCV não tinha conhecimento
das propostas das outras concorrentes e as condições estabelecidas foram determinadas pelo diretor da
empresa, Sr. Eros Nicanor Nicz.
Min-mv_120\c:\votos98\550423958.doc\ajf
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4.5. A CHAMPAGNAT argumenta que se utiliza dos serviços do Sr. Manoel Marcos de Mello por não
ter prática de vendas através de licitação e que este senhor detém conhecimento em relação à
documentação necessária e respectiva tramitação com o Poder Público. Argumenta ainda que as propostas
comerciais são assinadas pelo representante legal das empresas e que não tem conhecimento da
participação e do preço ofertado por outras empresas.
A DIPAVE - confirma também a utilização de um intermediário e argumenta que: "a utilização do
4.6.
mesmo prestador de serviço para a elaboração da proposta a ser apresentada perante o agente da
Administração Pública que faz realizar a licitação, não é prova, não é fator determinante de indício e não
gera a presunção de' consilium fraudis' entre as licitantes, com a quebra do sigilo quanto ao conteúdo de
cada uma das propostas". Argumenta ainda que " sequer imaginava que o prestador em questão estava a
serviço de suas concorrentes" .
Senhor Manoel Marcos de Mello, por sua vez, afirma que não há relação trabalhista com estas
4.7.
empresas; é apenas um intermediário junto ao órgão do governo; cada empresa fornece preços e demais
condições e, no caso específico, redigiu as propostas em sua própria máquina e devolveu para as empresas
assinarem, fecharem os envelopes e encaminharem ao TCU. Responde ainda que não existe critério
definido para sua participação na licitação como representante de uma determinada empresa.
4.8. O Ministério Público manifesta-se às fls. 133/134, discordando da posição adotada pela
SECEX/PR. Entende que o fato de as propostas comerciais terem sido formalizadas por uma mesma
pessoa ou impressas em um mesmo equipamento não é suficiente, por si só, para caracterizar a ocorrência
de fraude no procedimento ou mesmo o conluio entre as empresas licitantes, havendo necessidade de
novos indícios ou elementos de convicção para se chegar a tal conclusão. Conclui propondo que o
processo seja arquivado.
4.9. 0 Tribunal Pleno, por sua vez, em concordância com a SECEX/PR, com base no art. 46 da Lei n°
8.443/92, c/c os arts. 90 e 102 da Lei n° 8.666/93, e 223, parágrafo único, do seu Regimento Interno,
prolatou a Decisão n° 711/97 - Plenário, Ata n° 42/97, com o seguinte teor:
"1. declarar a inidoneidade das empresas CCV Comercial Curitibana de Veículos Ltda.,
CHAMPAGNAT Veículos XA. e D1PAVE Veículos XA., para participarem, por dois anos, de licitação
na Administração Publica Federal;
2. remeter cópia dos presentes autos, inclusive da presente Decisão e dos Relatório e Voto que a
fundamentam, ao Ministério Público Federal, para as providências cabíveis; e
3.comunicar a presente decisão àquelas empresas, para conhecimento, bem como ao Sistema de Cadastro
de Fornecedores da Administração Federal - SICAF para a adoção das medidas pertinentes. "
Argumentos apresentados pelos recorrentes
DIPAVE Veículos S.A.
Enfatizando o parecer do Ministério Público, argumenta que não existe prova material nem fator
5.
determinante de indício de que houve quebra do sigilo quanto ao conteúdo de cada uma das propostas.
Cita vários doutrinadores, a exemplo de Jessé Torres Pereira Júnior em Comentários à Lei das
5.1.
Licitações e Contratações da Administração Pública; Wolgran Junqueira Pereira e José Frederico Marques
e Miguel Reale, dentre outros. Destacando-se a citação de Fábio Ulhoa Coelho em Direito Antitruste
Brasileiro, pag. 64, Ed. Saraiva, in verbis:
apenas se a conduta descrita no art. 21 implicar de fato ou puder implicar em
"haverá infração
tese a eliminação da concorrência.... Se a conduta em foco não produzir, mesmo potencialmente, qualquer
um dos efeitos lesivos às estruturas do livre mercado não desejados pelo constituinte, ainda que
represente o exercício do poder econômico, não existirá ilegalidade."
5.1.1. Às fls. 13 do volume I, pronuncia-se relativamente ao tipo objetivo da norma penal de abuso de
poder econômico, que segundo entendimento do recorrente, é aplicável à espécie por analogia, cita José
Frederico Marques (in Abuso de Poder Econômico, RF 215/49):
"No direito penal econômico, é postulado tranqüilo de que as infrações ali previstas estão
subordinadas, também, ao princípio do direito penal liberal, de que não há crime sem prévia definição
legal, ou seja, o princípio da tipicidade; não há infração penal sem prévia descrição típica. De ressaltar,
Min-mv_120\c:\votos98\550423958.doc\ajf

2

(0
--

— 27 —
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Gabinete do Ministro Marcos Vinicios Vilaça

tobr---)
fr. cg. (5""
do Planado

'eleS11::tetála

115

1

porém, que nos domínios do direito penal econômico, o princípio da legalidade dos crimes e das penas
apresenta aspectos peculiares que ainda o tornam mais rigoroso e rígido em sua aplicação. É que o direito
penal econômico, como observa Enrique Aftalión, configura, como ilícitas, certas condutas ou atividades
"prima facie" perfeitamente em harmonia com o direito."
Argumenta que há necessidade de verificação, para configurar-se o ato ilícito, previsto no art. 90,
5.2.
da Lei n° 8.666/93, de intuito de obter vantagem, que decorre da adjudicação do objeto da licitação.
Entretanto, entende o recorrente, que não auferiu vantagem alguma já que o seu preço foi o mais alto de
todos. Além do que, o objeto da licitação era um único veículo, e em função do reduzido valor, não teria
aptidão para ocasionar todas as manobras que teriam ocorrido para fraudar o processo licitatório. Registra
que para uma empresa do porte da WAVE, não haveria vantagem econômica em fraudar licitação.
Contesta que não pode ser penalizada na qualidade de mero agente de distribuição de veículo, pela
5.3.
política de preços imposta pelos fabricantes, fator determinante, de possíveis identidades dos preços
praticados.
Finaliza seus argumentos sintetizando-os em três itens, abaixo transcritos:
5.4.
"a) não houve quebra do princípio da igualdade; b) não houve quebra de sigilo quanto ao conteúdo
das propostas, visto inexistir acordo, combinação ou qualquer espécie de ajuste ou conhecimento prévio e
recíproco de preços entre as licitantes; c) não houve a prática, direta ou indireta, de ato tentado ou
consumado, tendente a fraudar o caráter competitivo da licitação"
CCV — Comercial Curitibana de Veículos S.A.
Após
desenvolver um breve histórico dos fatos, transcreve parte da conclusão da informação de
6.
fls. 128/130 do volume principal:
"... Com relação ao fato sob exame, é de se levar em consideração a análise e a conclusão da
informante signatária do parecer de fls. 128/130, transcrito no Relatório supra, sobretudo a informação de
que, embora envolvendo, neste caso concreto, valor relativamente módico (aquisição de um veículo que
seria utilizado como de representação), o acerto prévio dos licitantes nos moldes retratados neste processo
é prática costumeira destas empresas em procedimentos licitatórios" (os grifos são do original).
Com veemência, o recorrente nega que tenha havido acerto prévio e menos ainda que seja prática
6.1.
costumeira da empresa. Ratifica o que havia apresentado quando de suas alegações de defesa, no sentido
de que não tinha conhecimento de quantas e quais empresas participavam do certame licitatório nem tinha
ciência das condições ofertadas pelas demais concorrentes.
Afirma que a CCV aplicou a tabela de preços da fabricante General Motors, acrescendo apenas o
6.2.
frete. Aduz que não há meio de falar de acerto prévio, conluio ou fraude, pois, se assim fosse, teria
elevado o preço do veículo acima do de tabela, situação que se configuraria em fraude a licitação.
Reforça que o Sr. Marcos Mello, é conhecedor dos trâmites burocráticos de licitações, por essa
6.3.
razão, preencheu a proposta de Carta-Convite, com as condições estabelecidas pela CCV, sem que esta
soubesse das condições das outras concorrentes. Outrossim, que a CCV não tinha nenhuma intenção em
tentar burlar a licitação.
Segue sua defesa citando trechos do parecer exarado pelo Ministério Público junto ao TCU, que
6.4.
opina pela não declaração de inidoneidade das empresas e solicita o arquivamento do processo por falta de
prova.
Ressalta que é uma empresa íntegra, que investe em qualidade total em todos os setores e níveis, e,
6.5.
ainda, que é a melhor concessionária do sul do Brasil. Para comprovar, anexa às fls. 27/39, um exemplar
da revista DEALER - Setembro/97, publicada pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos
Automotores, que registra a entrega de um prêmio das mãos da primeira dama do país, Sra. Ruth Cardoso,
recebido face a ação social desenvolvida pela CCV junto à comunidade carente de Curitiba.
6.6. Enfatiza que, embora as virtudes que fizeram a CCV ganhar o prêmio de Melhor Concessionária
do Brasil não digam respeito ao presente processo, empresa com tal dedicação jamais toleraria qualquer
tipo de comportamento que pudesse pôr em risco o seu bom nome.
6.7. Finaliza seu arrazoado mencionando que não há provas de que houve fraude e, portanto, não há
que se falar em aplicação do art. 46 da Lei n° 8.443/92 nem do art. 226 do Regimento Interno do TCU e
Min-mv_120\c:\votos98\550423958.doc\ajf

3

— 28 —
elentr
smotária

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Gabinete do Ministro Marcos Vinicios Vilaça

(5""

do Plonádo

requer que: "seja reexaminada todo a questão, para, dando provimento ao presente recurso, reformar a V.
Decisão, ao fim de extinguir e arquivar o processo, declarando inocência da recorrente."
CHAMPAGNAT Veículos S.A.
Dentre seus argumentos enfatiza o parecer elaborado pela Consultoria Geral do TCU (fl. 40 do
principal) que avalia o cabimento da aplicação de sanções administrativas e penais aos licitantes, no qual
consta que: "o presente entendimento inclina o feito à capitulação descrita no art. 90 da Lei n° 8.666/93" e
cita considerações feitas por Marçal Justen Filho In Comentários a Lei de Licitações e Contratos
Administrativos no sentido de que, para que haja a aplicação do referido artigo, é indispensável a intenção
de obter vantagem, consistente na adjudicação. Cita também o posicionamento do Ministério Público
junto ao TCU que opinou pelo arquivamento do processo.
Descreve as alegações de defesa apresentadas pelas três empresas quando foram citadas, bem
7.1.
como as informações prestadas pelo Sr. Manoel Marcos de Mello, para enfatizar que apesar de terem-se
utilizado do mesmo prestador de serviços, jamais tiveram conhecimento das propostas apresentadas pelas
demais.
Cita Fábio Ulhoa Coelho, in Direito Antitruste Brasileiro, Ed. Saraiva, SP, 1995, dizendo que em
7.2.
seu caso não foi configurado acordo que comprometesse o certame, in verbis:
"Para a configuração da infração, é necessário que haja efetivo acordo entre os agentes
envolvidos. Não basta apenas efeito da padronização de preços e condições de negócio. É indispensável
que tenha havido realmente algum tipo de entendimento entre os empresários com vistas ao tratamento
concertado da questão. Se muitos agentes de certo segmento de mercado praticam preços uniformes ou
paritários, mas não estabeleceram acordo de nenhum tipo nesse sentido, inexiste concerto e tampouco
infração"
Defende que não houve intuito de auferir vantagem através da adjudicação do objeto da licitação,
7.3.
assim, não há como aplicar ao recorrente o disposto no art. 90 da Lei n° 8.666/93. Cita Jessé Torres
Pereira Júnior in Comentários à Lei das Licitações e Contratações da Administração Publica, 3a Ed., Ed.
Renovar, RJ, 1995:
"Tipo Subjetivo — É o dolo, consistente na consciência de frustar ou fraudar caráter competitivo do
prélio, usando para isto meio hábil, e na vontade de afastar a saudável competição entre os contendores.
Necessário, ademais, o elemento subjetivo do injusto com o intuito de obter vantagem, vantagem esta que
deve decorrer da adjudicação do objeto da licitação Exige-se, pois, do agente um especial fim de agir,
correspondente ao objetivo de alcançar vantagem de conteúdo econômico, que deverá, necessariamente,
decorrer da adjudicação do objeto da licitação. Este, portanto, em última análise, o desiderato do autor do
delito: obter a adjudicação do objeto do torneio, de que lhe advirá a vantagem pretendida. Será atípica,
portanto, a conduta se a adjudicação do objeto da licitação não aproveitar ao agente ou a alguém que
concertado a frustração ou fraude da competição."
Ante tal abordagem, finaliza seu arrazoado, mencionando que o TCU não pode declarar as
7.4.
empresas inidôneas por não ter tido comprovação da fraude. Requer, então, que:
" seja procedido o reexame da causa para, reformando-se a decisão proferida, determinar-se o
arquivamento do feito sem a aplicação de qualquer sanção à representada."
Análise dos Argumentos Apresentados pelos Recorrentes
Os argumentos basilares apresentados pelas três empresas para descaracterizarem a quebra do
sigilo das propostas do procedimento licitatório realizado pela SECEX/PR para aquisição de um veiculo
automotor são basicamente os mesmos oferecidos quando da citação, conforme se observa às fls. 72/115
do volume principal. Tanto a DIPAV, CCV como a CHAMPAGNAT, deram destaque ao pronunciamento
do Ministério Publico que pede o arquivamento do processo por entender que há a ausência de indícios
que comprovem de maneira irrefutável a ocorrência de fraude ou conluio entre as empresas.
Depreende-se dos autos que tanto as empresas envolvidas, quanto o intermediário que elaborou as
8.1.
propostas de preços das mesmas, confirmaram as irregularidades descritas no processo. As empresas não
consideram este ato - quebra de sigilo - como fraude. Afirmam que as propostas umas das outras eram
conhecidas apenas pelo intermediário, ou seja: as empresas revelaram seus segredos mas garantem que
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tais segredos não foram divulgados, o que é um contra-senso, pois a fraude consiste exatamente em
revelá-los.
Quanto ao argumento de que não auferiram vantagem, é mais do que lógico que não
8.1.1.
chegaram a auferir, pois, o certame foi anulado antes do fato consumado.
0 fato de uma única pessoa ter elaborado a proposta de preços de três empresas, conforme
8.2.
ficou comprovado no processo e não foi negado pelas mesmas, já é prova suficiente para se
consubstanciar a fraude, pois, o principio da oposição, essencial à lógica interna do processo licitatório foi
omitido no art. 3 0 da Lei n° 8.666/93, merecendo o fato judicioso comentário do Prof Toshio Mukai in "O
Novo Estatuto Jurídico das Licitações e Contratos Públicos", SP, RT, 1993, pag. 19:
"Cabe ali um dos princípios fundamentais da licitação, que é o da oposição ou da competitividade,
tão essencial na matéria que, se um procedimento 1 icitatório, por obra de conluios, faltam a competição
(ou oposição) entre os concorrentes, falecerá a própria licitação, inexistirá o instituto mesmo."
A respeito do tema, a Lei n° 8.443/92, em seu art. 46, estabelece que:
8.3.
"verificada a ocorrência de fraude comprovada à licitação, o Tribunal declarará a inidoneidade do
licitante fraudador para participar, por até cinco anos, de licitação na Administração Pública Federal" .
8.4. De outra parte, a Lei reguladora das Licitações e Contratos da Administração Publica, de n°
8.666/93, na Seção III - Dos Crimes e das Penas, tipifica como crime o ato de:
"art. 90 - Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente o caráter
competitivo do procedimento liquidatário, com intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem
decorrente da adjudicação do objeto da licitação."
0 Regimento Interno do TCU, em seu art. 223, ao regulamentar o referido art. 46 da Lei n°
8.5.
8.443/92, repete o teor desse dispositivo e acrescenta, em parágrafo único, que:
"a sanção a que se refere este artigo só poderá ser aplicada mediante decisão do Plenário"..
8.6. Não se pode olvidar que as empresas respondem pelos atos de seus prepostos, logo, ao permitirem
que uma mesma pessoa, seu preposto, tivesse conhecimento das informações, relativas a uma mesma
competição, que deveriam ser mantidas sob o absluto sigilo, em conformidade com o principio
constitucional da licitação insculpido na Lei Maior, devem arcar com as conseqüências advindas desse
ato.
8.7. Na espécie, entendemos assistir razão à SECEX/PR, acatada pelo Plenário por meio da Decisão n°
711/97, quando concluiu no sentido de que os elementos constantes dos autos são suficientes para
configurar o cometimento de fraude nos termos dos dispositivos acima transcritos, o que justifica a
inabilitação das empresas conluiadas, bem como a remessa das peças principais deste processo ao
Ministério Público Federal, nos termos do art. 102 da já mencionada Lei n° 8.666/93.
Ante todo exposto, são os autos submetidos a consideração superior, propondo-se que, com base
9.
nos arts. 33 e 48, caput e parágrafo único, da Lei n° 8.443/92, seja o presente Pedido de Reexame
conhecido para, no mérito, negar seu provimento, mantendo-se em seus exatos termos a Decisão n°
711/97-TCU - Plenário, tendo em vista que os argumentos apresentados não trouxeram aos autos nenhum
fato novo que modificasse a referida decisão."
4.1 — Do Diretor:
"Na instrução precedente, a Sra. Analista procura sustentar que os elementos constantes dos autos
são suficientes para demonstrar que as empresas CCV Comercial Curitibana de Veículos S/A, Champagnat
Veículos S/A e DIPAVE Veículos S/A, pelo fato de terem atingido frontalmente o sigilo das propostas,
fundamental à lógica e ao próprio principio da licitação pública, teriam fraudado o processo licitatório sob
exame.
No entanto, com a devida vênia, não vislumbro, pelo menos com bases nos elementos até então
existentes, que esteja caracterizado o dolo dos agentes, condição sem a qual deve ser afastada a hipótese de
caracterização de fraude. No mesmo desiderato, não creio que esteja configurado que o acerto prévio dos
licitantes seja prática costumeira das empresas arroladas.
Neste mister, é de se considerar o judicioso parecer do MPTCU assente às fls. 133 e 134 do
volume principal, no sentido de que há apenas indícios de conduta delituosa que poderiam ser esclarecidos,
Min-mv_120\c:\votos98\550423958.doc\ajf

5

— 30 —

ft.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

(sant"

Seczetát‘ a

Gabinete do Ministro Marcos Vinicios Vilaça

mediante a adoção das medidas cabíveis, por parte do Ministério Público da União, se assim entender
oportuno e conveniente.
Assim, considerando que os pedidos dos recorrentes objetivam a extinção, in totum, da
Decisão n° 711/97-TCU-Plenário, proponho o conhecimento dos pedidos de reexame interpostos, uma vez
satisfeitos os requisitos de admissibilidade, e, no mérito, o provimento parcial deles, de sorte a harmonizar
a decisão recorrida aos termos da conclusão contida no escorreito parecer do parquet especializado."
4.1 — Do Secretário:
"Considerando que os elementos constantes dos autos são suficientes para configurar a existência
de fraude, e que os argumentos oferecidos pelas três empresas são os mesmos apresentados quando da
citação, manifesto minha anuência ao posicionamento da Sra. Analista, no sentido de que seja o presente
Recurso de Reconsideração conhecido para, no mérito, lhe ser negado provimento."
2 — Do Ministério Público: O Ministério Público manifestou sua anuência à proposta apresentada pela
Unidade Técnica.
"Trata-se de recurso interposto pelas empresas CCV Comercial Curitibana de Veículos S.A.,
CHAMPAGNAT Veículos S.A. e DIPAVE Veículos S.A., contra a Decisão n.° 711/97 — Plenário, Ata n.°
42/97, Sessão de 22.10.97.
A Sra. Analista opina, com a anuência da Sra. Secretária da 10a SECEX (fl. 70), pelo
conhecimento do presente Pedido de Reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se em
seus exatos termos a decisão recorrida, tendo em vista que os argumentos apresentados não trouxeram aos
autos nenhum fato novo que ensejasse modificação da referida decisão (fls. 61 a 68).
O Sr. Diretor da 2' Divisão Técnica, por seu turno, sugere, à fl. 69, o conhecimento dos Pedidos
de Reexame interpostos, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, dar-lhes
provimento parcial, de sorte a harmonizar a decisão recorrida aos termos da conclusão do parecer deste
parquet especializado, inserido às fls. 133 e 134 do volume principal.
Data venha do Sr. Diretor, cremos que as questões pertinentes à caracterização de dolo dos
agentes, bem como à comprovação de que o acerto prévio dos licitantes seja prática costumeira das
empresas arroladas, foram cautelosamente enfrentadas no Voto do Exm°. Sr. Ministro-Relator Carlos Átila
Álvares da Silva (fls. 140 e 141 do volume principal), tendo concluído que "...os elementos constantes dos
autos são suficientes para configurar o cometimento de fraude nos termos dos dispositivos acima
transcritos, o que justifica não só a inabilitação das empresas conluiadas mas também a remessa das peças
principais deste processo ao Ministério Público Federal, nos termos do art. 102 da já mencionada Lei n°
8.666/93".
Assim sendo, e tendo em vista que os recorrentes não apresentaram fato novo capaz de alterar a
decisão atacada, manifestamos anuência à proposição da Sra. Analista, contida às fl.68.
Por derradeiro, observamos que a Sra. Secretária faz alusão a Recurso de Reconsideração, sendo
que o recurso cabível, neste tipo de processo, é o Pedido de Reexame."
É o relatório.
VOTO
Estes autos tratam de Representação formulada pela SECEX/PR, decorrente de irregularidades
verificadas em procedimento licitatório alusivo ao Convite n° 02/95, realizado para aquisição de um
veículo automotor.
Foi constatada quebra de sigilo das propostas apresentadas pelas empresas CCV, CHAMPANAT
e D1PAVE, com conseqüente frustração do caráter competitivo da licitação, que foi anulada com base no
artigo 49 da Lei n° 8.666/93.
As propostas foram impressas numa mesma máquina, com erros visíveis: barra invertida, mesmo
número de cotação (que é um número seqüencial, inerente a cada empresa), ausência de espaço entre o
número 01 e a palavra veículo, a palavra traseira grafada com z, a palavra hidráulica sem o h, meio
espaçamento entre os parágrafos.
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O Plenário deste Tribunal, em Sessão de 22.10.97, Decisão n° 711/97, Ata n° 42/97.decidiu
declarar a inidoneidade das empresas CCV Comercial Curitibana de Veículos S.A., CHAMPAGNAT
Veículos S.A. e DIPAVE Veículos S.A.
Notificados os responsáveis pelas empresas envolvidas apresentaram, tempestivamente, Pedido de
Reexame.
A Analista, após exame, opina, com a anuência da Secretária, pelo conhecimento do Pedido de
Reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se em seus exatos termos a decisão recorrida,
tendo em vista que os argumentos apresentados não trouxeram aos autos nenhum fato novo que ensejasse
modificação da decisão.
O Diretor da 2' Divisão Técnica propõe conhecer do Pedido de Reexame, para, no mérito, dar-lhe
provimento parcial, de sorte a harmonizar a decisão recorrida aos termos da conclusão do parecer do
Ministério Público de fls. 133 e 134 do volume principal.
O Ministério Público, dissentindo do Parecer do Sr. Diretor da 2a Divisão Técnica, pelas razões
que expõe, manifesta anuência à proposição da Instrução de fl. 68, uma vez que os recorrentes não
apresentaram fato novo capaz de alterar a decisão recorrida.
Diante do exposto, acolhendo o parecer do Ministério Público e da Secretária, Voto por que este
Tribunal adote a Decisão que submeto ao Plenário.
TCU-Sala das Sessões, em 30 de sete
Marc s Vinici s Vilaça
Ministro- elator
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1 . Processo n° TC-550.423/95-8
2 . Classe de Assunto: I — Pedido de Reexame
3 . Interessada: Secretaria de Controle Externo no Estado do Paraná — SECEXJPR
4 . Entidades: CCV Comercial Curitibana de Veículos S.A.; CHAMPAGNAT Veículos S.A. e DIPAVE
Veículos S.A.
5 . Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
6 . Representante do Ministério Público: Dr. Jatir Batista da Cunha
7 . Unidade Técnica: 10a SECEX
8 . Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer do Pedido de Reexame interposto pela CCV Comercial Curitibana de Veículos S.A.,
CHAMPAGNAT Veículos S.A. e DIPAVE Veículos S.A., para, no mérito, negar-lhe provimento,
mantendo-se em seus exatos termos a decisão recorrida, tendo em vista que os argumentos apresentados
não trouxeram aos autos nenhum fato novo que ensejasse modificação da referida decisão; e
8.2. arquivar o presente processo; e
8.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.
Ata n° 40/98 - Plenário.
Data da Sessão: 30/09/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça (Relator), Humberto Guimarães Souto, Valmir
Campeio e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e
Benjamin Zymler.

HOMERO DOS SANTOS
Presidente

MARCO VINIC S VILAÇA
Ministro Rklator
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GRUPO II— CLASSE 1— Plenário
TC-018.710/96-4

Natureza: Pedido de Reexame
Entidade: Banco Central do Brasil - BACEN
Recorrente: Banco Central do Brasil, na pessoa de seus
Subprocuradores-Gerais Carlos L. C. de C. Paz e Maurício C. de A.
Dourado.
Ementa: Pedido de Reexame da Decisão n° 131/98 — Plenário, de
25.03.98, exarada em processo de Representação, que determinou à
Autarquia a adoção de providências para a obtenção do ressarcimento
de horas extras pagas a servidores afastados da instituição para
freqüentar cursos de pós-graduação. Provimento parcial. Reforma da
Decisão recorrida. Ciência ao recorrente. Arquivamento.
RELATÓRIO
Tratam os autos de representação do Ministério Público Federal — Procuradoria da República no
Rio Grande do Sul, elaborada pelo Procurador da República, Dr. Derocy Giacomo Cirillo da Silva, em
que agora se examina Pedido de Reexame, de autoria do Banco Central do Brasil, da Decisão n° 131/98 —
Plenário, de 25.03.98, que determinou à Autarquia a adoção de providências para a obtenção do
ressarcimento de horas extras pagas a servidores afastados da instituição para freqüentar cursos de pósgraduação.
O presente Pedido de Reexame, constante das fls. 1/10 do volume I, foi submetido a sorteio em
29.04.98 (fl. 13, vol. I), meio pelo qual a relatoiia do feito foi a mim atribuída.
Mediante despacho de fl. 14, vol. I, determinei a instrução do processo pela 10' SECEX, bem
assim a oitiva do Ministério Público, na forma regimental.
Parecer da Unidade Técnica
Marcelo Martins Pimentel, Assessor designado para a análise do feito no âmbito da 10'
SECEX, emitiu seu parecer às fls. 15/19 deste volume, que foi ratificado pelo Secretário de Controle
Externo em substituição, cujos principais trechos transcrevo a seguir:
O AFCE

if

ADMISSIBILIDADE
O Oficio de Notificação de fl. 121 — VP é datado de 02.04.98. Como o pedido de reexame
foi protocolizado em 17.04.98, atesta-se a sua tempestividade.
Além disso, o presente recurso está sendo interposto pela primeira vez pelo interessado, no
caso o próprio órgão, por intermédio de seu Procurador-Geral, preenchendo os requisitos de
admissibilidade insculpidos no art. 33 da Lei n° 8.443/92; sendo assim, é de se conhecer do
recurso.
MÉRITO
Das Alegações do Recorrente
Os argumentos trazidos pelo órgão recorrente são basicamente os listados a seguir:
4.1 Inicialmente, o recorrente esclarece que ao servidor Rosalvo Ermes Streit foi concedido
afastamento sem remuneração.
4.2 O Banco Central, dentro do disposto na Lei n° 4.595/64, possui um Manual de Serviço de
Pessoal que, no titulo destinado ao "Desenvolvimento e Treinamento" fixava as condições para
participação em cursos de pós-graduação, nos seguintes termos:
" 5-1-18 — O funcionário autorizado a participar de eventos de desenvolvimento e
treinamento no Pais fará jus aos seguintes incentivos:
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liberação dos serviços do Banco, de forma parcial ou integral, com contagem de tempo para
todos os efeitos;
remuneração do cargo efetivo;
remuneração pela prorrogação de expediente que estiver cumprindo, independentemente do
prazo em que venha prorrogando a jornada de trabalho, desde que o evento exija
participação em tempo integral".
4.3 O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o art. 251 da Lei n° 8. 112/90, fazendo
com que os servidores do BACEN fossem considerados regidos, ex-tunc, por essa norma,
'fulminando a relação jurídica fundada na lei inconstitucional desde o seu nascimento",
alcançando a situação dos servidores elencados na Decisão recorrida. Todavia, a Medida
Provisória 1650-17, de 7.4.98, afastou a possibilidade de se exigir a devolução de verbas
remunerató rias, conforme disposto em seu art. 19:
"art. 19 Os vencimentos pagos pelo Banco Central do Brasil a seus servidores no período
de I° de janeiro de 1991 até 30 de novembro de 1996, quando excedam os valores dos
vencimentos devidos aos servidores do Plano de Classificação de Cargos - PCC de que
trata a Lei n°5.645, de 10 de dezembro de 1970, serão considerados como pro labore facto,
sendo as diferenças computadas apenas para apuração dos novos vencimentos nas
carreiras do Banco Central do Brasil estabelecidos nesta Medida Provisória.
(omissis)
§ 3° São também consideradas como pro labore facto, apenas para efeito de mútua quitação
entre o Banco Central do Brasil e seus dirigentes, ex-dirigentes e servidores, todas as
demais verbas remuneratórias efetivamente pagas, a qualquer título, no período de I° de
janeiro de 1991 a 30 de novembro de 1996".
Análise das Alegações
- Do afastamento do servidor Rosalvo Ermes Streit sem remuneração
O recorrente alega que o servidor em tela foi liberado para a realização de Mestrado em
Informática sem remuneração. Não apresenta, todavia, nenhuma documentação que possa
comprovar a alegado situação do servidor.
Dessa forma, entendemos que não é possível, diante da insuficiência de documentação que
possa atestar a liberação do servidor sem remuneração, aceitar a alegação.
- Do pazamento baseado no Manual de Serviço de Pessoal
Alega a recorrente que o Manual de Serviço de Pessoal (MSP), aprovado em conformidade
com o disposto na Lei n° 4.595/64, prevê o pagamento de horas-extras para empregados
dispensados para realização de treinamento que exija participação em tempo integral.
Parece assistir razão ao recorrente. A Lei n° 4.595/64, que dispõe sobre a política
monetária, bancária e creditícia e suas instituições, estabelece que o BACEN baixará o Estatuto
de seus funcionários, não fazendo nenhum tipo de restrição quanto ao pagamento de horas-extras
para os servidores.
O MSP prevê a percepção de remuneração pela prorrogação da jornada. Não havendo
restrição na Lei n° 4.595/64 e nem na CLT, entendemos que o referido documento fornece o
devido suporte legal para o ato inquinado. Verificou-se ainda que o Manual de Serviço de
Pessoal foi elaborado com supedâneo no Estatuto dos funcionários do BACEN, aprovado pelo
Conselho Monetário Nacional em sessão de 12/11/75, conforme previsto no art. 4°, XXV, da Lei
n°4.595/64.
- Do regime jurídico dos servidores do Banco Central do Brasil
Refere-se o recorrente à "mudança" de regime jurídico que rege os servidores daquele
órgão, provocada pela declaração de inconstitucionalidade, em 29.08.96, pelo Supremo Tribunal
Federal, do art. 251 da Lei n° 8.112/90, que estabelecia que os funcionários do Banco Central
continuariam a ser regidos pela CLT.
De plano, entendemos que não houve mudança no regime jurídico. Os servidores do
BACEN sempre foram servidores estatutários, regidos pela Lei n° 8.112/90. Isso porque a
Min-mv_118\C:\Votos981018710-96-4.doc
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declaração de inconstitucionalidade de um dispositivo legal, pela Suprema Corte, implica a sua
nulidade, com efeito ex-tunc. O desaparecimento do art. 251 da Lei n° 8.112/90 do mundo
jurídico provoca a desconstituição das relações jurídicas fundadas no dispositivo
inconstitucional. Como lembrado pelo recorrente, a decisão da Excelsa Corte "(..) fulmina a
relação jurídica fundada na lei inconstitucional desde o seu nascimento" (JOSÉ AFONSO DA
SILVA, Curso de Direito Constitucional Positivo, 7a edição, pg. 52).
Sem embargo de, modernamente, novo entendimento estar sendo dado aos efeitos de leis
inconstitucionais (questão inclusive já abordada no TC 016.793/96-0, que originou a DA 560/97
- Ministro-Relator CARLOS ÁTILA ÁLVARES DA SILVA), os servidores do Banco são e sempre
foram regidos pelo RJU, desde o início da sua vigência. O próprio Banco Central assim o
entende, tanto é que a entidade fechada de previdência privada patrocinada pelo órgão, a
CENTRUS, encontra-se em fase de liquidação, com a restituição aos servidores das contribuições
pagas por eles.
Portanto, a análise se volta para a concessão do beneficio em questão sob a égide da Lei n°
8.112/90, cumprindo examinar a sua legalidade.
- Do pagamento de horas-extras na Lei n°8.112/90
O pagamento de adicional por serviço extraordinário está disciplinado, no Estatuto dos
Servidores Públicos Civis da União, nos arts. 73 e 74, que dispõem (verbis):
"Art. 73 O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% (cinqüenta
por cento) em relação à hora normal de trabalho.
Art. 74 Somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações
excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 2 (duas) horas por
jornada."
Evidentemente, a situação questionada não se enquadra no art. 74 do Regime Jurídico
Único. As situações excepcionais e temporárias a que se referem os artigos citados dizem respeito
ao serviço (strictu sensu) desenvolvido pelo servidor e mesmo assim em situação de
excepcionalidade e temporariedade. O que a Carta Magna de 1988 assegura ao servidor (art. 7°,
XVI, c/c art. 39) é uma remuneração por serviço extraordinário. Ora, encontrando-se o servidor
liberado de suas funções habituais para a realização de curso de pós-graduação, não está ele em
serviço, não podendo, muito menos, estar prestando serviço extraordinário, e menos ainda em
situação excepcional.
Conclui-se, diante do exposto, que o pagamento de hora extra a servidores que estejam
cursando pós-graduação é, sob a égide da Lei n° 8. 112/90, absolutamente irregular.
- Da medida provisória
É de se reconhecer, por outro lado, a existência da Medida Provisória 1650-17, de
07.04.98, reeditada em 05.05.98, e finalmente transformada na Lei n° 9.650/98 (D.O.U. de
28.05.98). O diploma legal, em seu § 3°, art. 19, dispõe que se considerará "apenas para efeito de
quitação mútua entre o Banco Central do Brasil e seus dirigentes, ex-dirigentes e servidores,
todas as demais verbas remuneratórias efetivamente pagas, a qualquer título, no período de 1°
de janeiro de 1991 a 30 de novembro de 1996".
A intenção do legislador era, realmente, a de evitar a devolução de verbas remuneratórias
recebidas pelos servidores e dirigentes. Apesar da redação do referido dispositivo não ser
cristalina quanto ao seu intuito, a exegese do § 3° pode ser apoiada na Exposição de Motivos n°
522/MF/MARE, de 11.09.97, trazido à colação pelo recorrente à fl. 9- Vol. I.
Claro está, portanto, que a Lei optou pelo não ressarcimento de quaisquer verbas
remuneratórias recebidas pelos servidores. Note-se que o diploma restringe seu comando a
verbas remuneratórias. Resta verificar, portanto, a natureza da hora-extra, se verba
remuneratória ou indenizatória. Nesse mister, valemo-nos do entendimento da Justiça do
Trabalho.
Primeiramente, é de se reconhecer que o pagamento das horas-extras para servidores
liberados para cursos de pós-graduação se estendia por um período bastante prolongado. Cursos
de mestrado têm uma duração de no mínimo dois anos, entre disciplinas a serem cursadas e
Min-mv_ I 18 \C: \ Votos98\018710-96-4.doc
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elaboração da dissertação. E é exatamente o que se verifica no caso dos servidores nesse
processo (vide fls. 7/8 — Vol. 1), onde todos receberam a verba por um período de dois anos.
A jurisprudência da justiça trabalhista é pacifica no sentido de entender como verba
remunerató ria as horas-extras pagas habitualmente, conforme se depreende de algumas Súmulas
do Tribunal Superior do Trabalho:
Súmula 115 - O valor das horas extras habituais integra o "ordenado" do
trabalhador para cálculo das gratificações semestrais.
Súmula 151 - A remuneração das férias inclui a das horas extraordinárias
habitualmente prestadas.
Súmula 172 - Computam-se no cálculo do repouso remunerado as horas extras
habitualmente prestadas.
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, elevamos os autos à consideração superior, propondo:
O conhecimento do presente recurso para, no mérito dar-lhe provimento parcial;
Tornar insubsistente o item 8.2.1 da Decisão recorrida;
Dar ciência ao recorrente e ao Sr. Procurador da República Dr. Derocy Giácomo
Cirillo da Silva da decisão que vier a ser adotada.

Parecer do Ministério Público
O Senhor Procurador-Geral, Walton Alencar Rodrigues, em parecer de fls. 20/1, deste volume,
entende que a decisão recorrida não merece ser reconsiderada, por que, a seu ver, os servidores do
BACEN a quem se referiu da determinação de ressarcimento das horas-extras receberam aqueles valores
sem que houvessem realizado qualquer espécie de serviço extraordinário.
Afirma, ainda, que cabe ao Banco Central reaver a quantia daqueles servidores, vez que paga
ilegalmente, considerando descabida a alegação de que o art. 19, § 3°, da Lei n° 9.650/98 veda a
devolução daquelas horas-extras indevidamente pagas.
Justifica seu posicionamento argumentando que, "por esse dispositivo, referiu-se o legislador aos
serviços efetivamente prestados. In easu, tem-se justamente o contrário: não houve a prestação dos
serviços que deram azo ao recebimento de ditas horas-extras. Aliás, outro não é o sentido da expressão
latina pro labore, contida naquele dispositivo, senão a de indicação de remuneração cobrada por
trabalho realizado para outrem. A toda evidência, interpretação contrária significaria coroar, ao arrepio
da lei e da moralidade, o enriquecimento sem cauda daqueles servidores."
Acrescenta, ainda, aquele representante do Ministério Público, sua concordância com o
posicionamento da unidade técnica quanto à não-comprovação da alegação, constante do recurso, de que
o servidor Rosalvo Ermes Streit teria sido afastado da Autarquia para cursar pós graduação sem
remuneração, o que implicaria sua exclusão do obrigatoriedade do ressarcimento determinado pelo
Tribunal.
Concluiu, aquele membro do Ministério Público, manifestando-se pelo conhecimento do presente
pedido de reexame e, no mérito, pelo seu não-provimento.
É o Relatório.
VOTO
O presente processo coloca frente a frente duas teses bem fundamentadas, jurídica e logicamente
viáveis, mas apontando para conclusões opostas.
De um lado, a 10' SECEX dá guarida ao recurso e propõe a reforma da decisão recorrida, por
2.
entender que o pagamento de horas-extras, considerado sem amparo legal naquela assentada, fora
convalidado pela Lei n° 9.650/98, que, em seu art. 19, § 3°, considerou como "pro labore facto, apenas
para efeito de quitação mútua entre o Banco Central do Brasil e seus dirigentes, ex-dirigentes e
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servidores, todas as demais verbas remuneratórias efetivamente pagas, a qualquer título, no período de
1° de janeiro de 1991 a 30 de novembro de 1996." O raciocínio é complementado a menção à
jurisprudência sumulada da Justiça Trabalhista, que considera as horas-extras habituais como verba
remuneratória, o que colocaria o caso ora tratado sob o amparo da citada lei.
O Ministério Público, por outro lado, entende que a decisão deve ser mantida, por considerar
ilegal o fato de os servidores tratados nos autos haverem recebido as ditas horas-extras por serviços não
prestados.
Para o deslinde da matéria, entendo que não se pode negligenciar o que dispunha o ordenamento
jurídico presumivelmente vigente à época dos atos, a saber: a Lei n° 4.595/64 e o Manual de Serviço de
Pessoal do BACEN, normas posteriormente afetadas pela declaração de inconstitucionalidade do art. 251
da Lei n°8.112/90.
Penso que, ao aprovar o referido Manual de Serviço, as autoridades competentes, segundo a Lei n°
4.595/64, supostamente vigente à época, entenderam que a participação de servidores em eventos de
desenvolvimento treinamento deveria ser considerada como efetivo exercício, para todos os efeitos,
inclusive com a possibilidade de pagamento de horas-extras, caso as atividades de treinamento ou
desenvolvimento se estendessem além da jornada normal da categoria. Essa é a leitura que faço do item
5-1-18 do Manual, especialmente de sua alínea 'c' (verbis):
tf

5-1-18 — O funcionário autorizado a participar de eventos de desenvolvimento e treinamento no
País fará jus aos seguintes incentivos:
liberação dos serviços do Banco, de forma parcial ou integral, com contagem de tempo para
todos os efeitos;
remuneração do cargo efetivo;
remuneração pela prorrogação de expediente que estiver cumprindo, independentemente do
prazo em que venha prorrogando a jornada de trabalho, desde que o evento exija
participação em tempo integral
11

Parece-me ser inerente à discricionariedade do administrador a definição dos serviços a serem
4.
prestados por seus subordinados. Se, por meio do normativo transcrito, presumivelmente legítimo, o
administrador definiu que a participação dos servidores em eventos de desenvolvimento e treinamento
seria considerada como efetivo exercício para todos os fins, inclusive para efeitos de horas-extras, caso a
duração diária do evento assim justifique, creio que não cabe ao Tribunal dizer se as horas passadas por
aqueles servidores nos referidos eventos foram ou não serviços efetivamente prestados. Assim sendo,
dissinto do posicionamento do representante do Ministério Público, segundo o qual as malsinadas horasextras foram pagas sem que os serviços fossem efetivamente prestados.
Entendo que, apesar da declaração de inconstitucionalidade do artigo 251 da Lei n° 8.112/90, que
retirou do mundo jurídico as mencionadas normas, é de se relevar que os atos questionados foram
praticados com base em normativo presumivelmente válido, aprovado segundo a legislação supostamente
aplicável, estando, pois, os atos recobertos pelo manto da presunção de legalidade.
Ainda que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade de lei devam ser considerados ex
tune, segundo entendimento majoritário dos doutrinadores, há que se levar em conta, na avaliação do
caso concreto, outros princípios como o da segurança jurídica, decorrente da presunção de
constitucionalidade das leis, e o próprio caráter alimentar que entendo revestir as verbas ora discutidas.
Finalmente, penso que, teleologicamente, a Lei n° 9.650/98 objetivou justamente pacificar as
situações pretéritas, dando-lhes segurança jurídica para evitar a proliferação de demandas judiciais de
lado a lado, ante o trauma causado pela mudança de regime jurídico dos servidores do Banco Central, em
decorrência da declaração de inconstitucionalidade da norma que fundamentava o regime anterior.
Concluo, pois, que as horas-extras ora discutidas podem ser consideradas como pro labore facto,
na forma definida pelo art. 19, § 3°, Lei n° 9.650/98, e que, segundo a definição do Manual de Serviço de
Pessoal do BACEN, a participação dos servidores em eventos de desenvolvimento e treinamento, durante
a presumida validade da norma, podem ser consideradas como efetivo exercício para todos os fins,
inclusive de horas extras, dependendo da duração diária dos referidos eventos.
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Ante o exposto, com as vênias de estilo por dissentir do posicionamento do Ministério Público,
Voto por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto ao Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões, em 30 de setembro de 1998.

Marcos Vinici s Vilaça
Ministro- lator

1
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DECISÃO N°
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667 /98 — TCU — Plenário

Processo n° TC-018.710/96-4
Classe de Assunto: I — Pedido de Reexame
Recorrente: Banco Central do Brasil, na pessoa de seus Subprocuradores-Gerais Carlos L. C. de C.
Paz e Maurício C. de A. Dourado
Entidade: Banco Central do Brasil — BACEN
Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
Representante do Ministério Público: Procurador-Geral Walton Alencar Rodrigues.
Unidade Técnica: 10a SECEX.
Decisão: O Tribunal Pleno, ante as razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer do Pedido de Reexame interposto pelo recorrente em epígrafe à Decisão n° 131/98 Plenário, com fulcro nos artigos 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei n° 8.443/92, c/c os artigos 19, inciso
II, 230 e 233 do Regimento Interno do TCU;
8.2. dar provimento parcial ao Pedido de Reexame, reformando a Decisão recorrida, suprimindo-lhe
os subitens 8.2.1 e 8.4;
8.3. determinar o envio de cópia da presente Decisão, bem do Relatório e Voto que a fundamentam
aos recorrentes, para ciência; e
8.4. determinar o arquivamento do presente processo.
Ata n° 40/98 - Plenário.
Data da Sessão: 30/09/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça (Relator), Humberto Guimarães Souto, Valmir
Campelo e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e
Benjamin Zymler.
11.2. Ministro com voto vencido: Humberto Guimarães Souto.

HOMERO DOS SANTOS
Presidente

MARCOS VINICIOS VILAÇA
Ministr -Relator
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Grupo I - Classe I - Plenário
-TC-002.179/98-9.
-Natureza: Embargos de Declaração decorrente de processo de
Solicitação.
-Entidade: Serviço Social do Transporte - SEST
-Ementa: Embargos de Declaração originários de processo de
Solicitação. Conhecimento. Provimento. Arquivamento.

RELATÓRIO

Tratam os autos de Embargos de Declaração interpostos pelo Serviço Social do Transporte - SEST,
por intermédio de seu representante legal, Sr. Leonardo Luiz Martins, Diretor- Geral do Departamento
Executivo do SENAT/SEST, contra a Decisão Plenária n 2 402198/TCU, abaixo transcrita:

8.1. não autorizar a apresentação das contas do SEST e do SENAT na forma pleiteada;
8.2. arquivar o presente processo."
A solicitação do SEST, que originou a aludida Decisão, foi no sentido de que este Tribunal
2
estudasse a possibilidade de aceitar a apresentação de suas contas anuais na forma consolidada, a partir do
exercício de 1998.
O SEST interpôs os presentes Embargos contra a supramencionada Decisão por considerar que
houve omissão, contradição e obscuridade em seu bojo.
Ocorreu omissão, segundo o interessado, quando o Tribunal deixou de mencionar a legislação que
criou a Entidade, bem como seus Estatuto Social e Regimento Interno. Sustenta que cabe única e
exclusivamente ao Departamento Executivo, sediado em Brasília, a responsabilidade, dentre outras, pela
execução do orçamento anual, contabilidade, gerência das reservas financeiras, controle do patrimônio,
recrutamento, seleção, admissão e dispensa de funcionários e preparação da prestação de contas e relatório
anual de atividades (artigo 18, do Estatuto Social). Compete aos Conselhos, tão somente, acompanhar a
execução das deliberações emanadas pelo referido Departamento Executivo
Houve contradição e obscuridade, no entender do embargante, em relação à Decisão n 2 454/97 TCU - Plenário, uma vez que as razões que a justificaram se repetem no presente caso, principalmente,
quando considerada a afirmação do Secretário da 6 SECEX, in verbis: "...Por outro lado, a situação dos
Conselhos Regionais, no que diz respeito à gerência de recursos do SEST e do SENAT não se modificou
desde a Decisão n2 454/97". Afirma o interessado que "Não se modificando a situação dos Conselhos
Regionais, uma vez autorizada a solicitação da consolidação da prestação de contas para o exercício de 1997
- e naquela época buscava-se a racionalização e eficácia dos serviços - como entender-se que para o ano
de 1998 as mesmas razões não persistem, se a atuação, funcionamento e natureza jurídica do SENAT
continuam os mesmos?".
Por último, o signatário do recurso, enfatiza que a aludida Decisão n 2 454/97- TCU responde a
questão acima formulada, uma vez que o Tribunal, naquela ocasião, conheceu da situação atípica da entidade
ao autorizar a consolidação de suas contas no exercício 1997
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VOTO

O Voto que proferi na Sessão Plenária de 01/07/98, a seguir transcrito, foi bastante sintético e, em
decorrência disso, reconheço que os questionamentos formulados nos presentes Embargos merecem análise
mais apropriada .

y.)
O Tribunal, por intermédio da Decisão Plenária n°562/95, resolveu tornar insubsistentes todas
as decisões que autorizavam a remessa de processos de tomadas e prestações de contas na forma
consolidada. Excepcionalmente, foi autorizada (Decisão n°454/97 - Plenário) a apresentação das contas
do SENAT e SEST, para o exercício de 1997, na forma consolidada, sendo reafirmado, no mesmo
decisum, o disposto naquela Decisão de 1995.
Tendo em vista que a autorização contida na Decisão n° 454/97 - Plenário foi fornecida em
2.
caráter excepcional, e que as razões nas quais esta Corte se baseou para o entendimento da Decisão n°
562/95 - Plenário continuam presentes, assinto ao posicionamento esposado pela Unidade Técnica e Voto
por que o Tribunal adote a Decisão que submeto à consideração deste Egrégio Plenário."
As razões apresentadas pelo embargante, descritas no Relatório que antecede a este Voto,
2
consubstanciam-se, principalmente, na característica marcante dos Conselhos Regionais do SENAT e do
SEST, qual seja, a de acompanhar e executar as deliberações emanadas pelo Departamento Executivo dessas
entidades, relacionadas com a implementação das ações por ele descentralizadas, como, por exemplo,
implantação de Postos de Atendimento ao Trabalhador em Transporte nas Estradas - PATE e de Centro
Assistencial e Profissional Integrado dos Trabalhadores em Transporte - CAPIT; terceirização de serviços,
mediante a contratação de empresas especializadas, e cursos de desenvolvimento profissional
Penso, que, como o Departamento Executivo do SEST, sediado em Brasília, é o responsável pela
3
execução orçamentária, contabilidade, gerência das reservas financeiras, controle do patrimônio,
recrutamento, seleção, admissão e dispensa de funcionários e preparação da prestação de contas e -relatório
anual de atividades, excepcionalmente, com relação ao SENAT e SEST, este Pretório deva autorizar a
consolidação de suas contas, fato que facilitará, também, a fiscalização e controle desses Órgãos.
Assim sendo, o fato de não se haver alterado a situação do SEST e do seu coirmão SENAT desde
4.
o julgamento do seu pedido deferido pela Decisão 454/97 - Plenário torna a Decisão n° 402/98, de minha lavra,
contraditória com os motivos que a determinaram. Por essa razão, reconheço a contradição e dou provimento
aos embargos para sanar dita contradição.
Portanto, entendendo que as razões apresentadas pelo interessado, constantes do presente recurso,
são suficientemente capazes de modificar o teor da Decisão 402/98, Voto por que o Tribunal adote a
deliberação que ora submeto a este Egrégio Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza,
em 30 de setembro de 1998

Ministro-Relator
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Processo n2 002.179/98-9.
Classe de Assunto: I - Embargos de Declaração - Solicitação.
Interessado: Leonardo Luiz Martins (Diretor-Geral do Departamento Executivo do SEST).
Entidade: Serviço Social do Transporte (SEST).
Relator: Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: não atuou
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. Com fulcro no art. 235 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, conhecer dos
presentes Embargos de Declaração interpostos pelo Serviço Social do Transporte (SEST) para, ao dar-lhes
provimento, conferir a seguinte redação ao item 8.1. da Decisão n 2 402/98 - TCU - Plenário: "8.1. autorizar
a apresentação das contas do SEST e do SENAT na forma consolidada a partir de 1998, enquanto não se
modificar sua legislação especifica;"; e
8.2. arquivar o presente processo.
Ata n° 40/98 - Plenário.
Data da Sessão: 30/09/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campelo e os
Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha (Relator) e Benjamin
Zymler.

HOMERO DOS SANTOS
Presidente

Ministro Relator
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Grupo I - Classe I - Plenário
-TC-002.180/98-7.
-Natureza: Embargos de Declaração decorrente de processo de
Solicitação
-Entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT
-Ementa: Embargos de Declaração originários de processo de
Solicitação. Conhecimento. Provimento. Arquivamento.

RELATÓRIO

Tratam os autos de Embargos de Declaração interpostos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem
do Transporte - SENAT, por intermédio de seu representante legal, Sr Leonardo Luiz Martins, Diretor- Geral
do Departamento Executivo do SENAT/SEST, contra a Decisão Plenária n 2 403/98/TCU, abaixo transcrita:

8.1. não autorizar a apresentação das contas do SEST e do SENAT na forma pleiteada;
8.2. arquivar o presente processo."
A solicitação do SENAT, que originou a aludida Decisão, foi no sentido de que este Tribunal
2.
estudasse a possibilidade de aceitar a apresentação de suas contas anuais na forma consolidada, a partir do
exercício de 1998
O SENAT interpôs os presentes Embargos contra a supramencionada Decisão por considerar que
3
houve omissão, contradição e obscuridade em seu bojo.
Ocorreu omissão, segundo o interessado, quando o Tribunal deixou de mencionar a legislação que
criou a Entidade, bem como seus Estatuto Social e Regimento Interno Sustenta que cabe única e
exclusivamente ao Departamento Executivo, sediado em Brasília, a responsabilidade, dentre outras, pela
execução do orçamento anual, contabilidade, gerência das reservas financeiras, controle do patrimônio,
recrutamento, seleção, admissão e dispensa de funcionários e preparação da prestação de contas e relatório
anual de atividades (artigo 18, do Estatuto Social). Compete aos Conselhos, tão somente, acompanhar a
execução das deliberações emanadas pelo referido Departamento Executivo.
Houve contradição e obscuridade, no entender do embargante, em relação à Decisão n 2 454/97 TCU - Plenário, uma vez que as razões que a justificaram se repetem no presente caso, principalmente,
quando considerada a afirmação do Secretário da 6 SECEX, in verbis: "...Por outro lado, a situação dos
Conselhos Regionais, no que diz respeito à gerência de recursos do SEST e do SENAT não se modificou
desde a Decisão n 2 454/97". Afirma o interessado que "Não se modificando a situação dos Conselhos
Regionais, uma vez autorizada a solicitação da consolidação da prestação de contas para o exercício de 1997
- e naquela época buscava-se a racionalização e eficácia dos serviços - como entender-se que para o ano
de 1998 as mesmas razões não persistem, se a atuação, funcionamento e natureza jurídica do SENAT
continuam os mesmos?".
Por último, o signatário do recurso, enfatiza que a aludida Decisão n 2 454/97- TCU responde a
questão acima formulada, uma vez que o Tribunal, naquela ocasião, conheceu da situação atípica da entidade
ao autorizar a consolidação de suas contas no exercício 1997.
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TC-002.180/98-7

VOTO

O Voto que proferi na Sessão Plenária de 01/07/98, a seguir transcrito, foi bastante sintético e, em
decorrência disso, reconheço que os questionamentos formulados nos presentes Embargos merecem análise
mais apropriada

O Tribunal, por intermédio da Decisão Plenária n° 562/95, resolveu tornar insubsistentes todas
as decisões que autorizavam a remessa de processos de tomadas e prestações de contas na forma
consolidada. Excepcionalmente, foi autorizada (Decisão n° 454/97 - Plenário) a apresentação das contas
do SENAT e SEST, para o exercício de 1997, na forma consolidada, sendo reafirmado, no mesmo
decisum, o disposto naquela Decisão de 1995.
Tendo em vista que a autorização contida na Decisão n° 454/97 - Plenário foi fornecida em
2.
caráter excepcional, e que as razões nas quais esta Corte se baseou para o entendimento da Decisão n"
562/95 - Plenário continuam presentes, assinto ao posicionamento esposado pela Unidade Técnica e Voto
por que o Tribunal adote a Decisão que submeto à consideração deste Egrégio Plenário."
As razões apresentadas pelo embargante, descritas no Relatório que antecede a este Voto,
2.
consubstanciam-se, principalmente, na característica marcante dos Conselhos Regionais do SENAT e do
SEST, qual seja, a de acompanhar e executar as deliberações emanadas pelo Departamento Executivo dessas
entidades, relacionadas com a implementação das ações por ele descentralizadas, como, por exemplo,
implantação de Postos de Atendimento ao Trabalhador em Transporte nas Estradas - PATE e de Centro
Assistencial e Profissional Integrado dos Trabalhadores em Transporte - CAPIT, terceirização de serviços,
mediante a contratação de empresas especializadas; e cursos de desenvolvimento profissional.
Penso, que, como o Departamento Executivo do SENAT, sediado em Brasília, é o responsável
3
pela execução orçamentária, contabilidade, gerência das reservas financeiras, controle do patrimônio,
recrutamento, seleção, admissão e dispensa de funcionários e preparação da prestação de contas e relatório
anual de atividades, excepcionalmente, com relação ao SENAT e SEST, este Pretório deva autorizar a
consolidação de suas contas, fato que facilitará, também, a fiscalização e controle desses Órgãos.
Assim sendo, o fato de não se haver alterado a situação do SEST e do seu coirmão SENAT desde
4.
o julgamento do seu pedido deferido pela Decisão 454/97 - Plenário torna a Decisão n° 403/98, de minha lavra,
contraditória com os motivos que a determinaram Por essa razão, reconheço a contradição e dou provimento
aos embargos para sanar dita contradição
Portanto, entendendo que as razões apresentadas pelo interessado, constantes do presente recurso,
são suficientemente capazes de modificar o teor da Decisão 403/98, Voto por que o Tribunal adote a
deliberação que ora submeto a este Egrégio Plenário
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza,
em 30 de setembro de 1998

LINCO MA AL ES DA CHA
Ministro-Relator
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Processo n2 002.180/98-7.
Classe de Assunto: I - Embargos de Declaração - Solicitação.
Interessado: Leonardo Luiz Martins (Diretor-Geral do Departamento Executivo do SENAT).
Entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT).
Relator: Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: não atuou
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. Com fulcro no art. 235 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, conhecer dos
presentes Embargos de Declaração interpostos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte
(SENAT) para, ao dar-lhes provimento, conferir a seguinte redação ao item 8.1. da Decisão n° 403/98-TCUPlenário: "8.1. autorizar a apresentação das contas do SEST e do SENAT na forma consolidada a partir de
1998, enquanto não se modificar sua legislação específica;"; e
8.2. arquivar o presente processo.
Ata n° 40/98 - Plenário.
Data da Sessão: 30/09/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campelo e os
Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha (Relator) e Benjamin
Zym ler.

HOMERO DOS SANTOS
Presidente

LINC L AGALHÃES DA ROCHA
Ministro Relator
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1- RELATÓRIO
GRUPO 1- Classe II— Plenário
TC-013.760/97-1
Natureza: Solicitação do Congresso Nacional
Interessada: Comissão de Agricultura e Política Rural da Câmara
dos Deputados
Entidades: Ministério Extraordinário de Política Fundiária e
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
Ementa: Solicitação de auditoria no Ministério Extraordinário de
Política Fundiária e Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária. Superfaturamento no valor das desapropriações de
imóveis rurais destinados aos projetos de reforma agrária, em
especial nos Estados de Tocantins e Goiás. Auditoria operacional
realizada pelas Delegacias Federais de Controle nos Estados da
Federação, sob a coordenação da Secretaria de Controle Interno no
Ministério da Agricultura e no Ministério Extraordinário de
Política Fundiária, abrange o objeto da presente Solicitação. Ações
do INCRA já em andamento no sentido de proceder a reavaliações
de valores superfaturados. Processos conexos em tramitação no
Tribunal. Caráter cooperativo das ações do Controle Interno, nos
termos do art. 74, inciso IV, da Constituição Federal. Aplicação do
princípio da racionalidade administrativa com o objetivo de evitar
duplicidade de esforços. Conhecimento. Remessa de cópia dos
trabalhos de interesse da Comissão de Agricultura e Política Rural
da Câmara dos Deputados. Determinação ao INCRA e à
CISET/MA e MEPF. Juntada dos autos às contas • do INCRA
referentes ao exercício de 1997.

Cuidam os autos de Solicitação encaminhada a este Tribunal pelo Presidente da Comissão
de Agricultura e Política Fundiária da Câmara dos Deputados, requerendo "a realização, com o auxílio do
Tribunal de Contas da União, de auditoria contábil, financeira, operacional e orçamentária no Ministério
Extraordinário de Política Fundiária e no Instituto Nacional de Reforma Agrária — INCRA", conforme o
Requerimento n° 32/97, anexado por cópia.
2:
O mencionado Requerimento, de autoria do ilustre Deputado Federal Padre Roque, indica
que a auditoria deve ter por escopo as "ações referentes à compra, indenização ou desapropriação de
imóveis destinados à reforma agrária, para averiguar denúncias de que este Ministério e o Instituto
Nacional de Reforma Agrária — INCRA — superfaturaram o valor das desapropriações de imóveis rurais,
no período de 1° de janeiro de 1990 até junho de 1997, nos imóveis destinados aos projetos de reforma
agrária, em desapropriações feitas em vários Estados da Federação, conforme denúncias amplamente
divulgadas pela imprensa nos últimos dias".
3.
Em sua justificativa, o mencionado Parlamentar, ao fazer referência às denúncias
veiculadas na imprensa, ressalta que as "irregularidades teriam ocorrido em vários Estados da Federação,
especialmente em Tocantins e Goiás".
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4
Em exame preliminar da presente Solicitação, a 4' SECEX salienta estar em curso, na
época, auditoria operacional no INCRA nas áreas de cadastro, recursos fundiários e assentamento, bem
como nos setores responsáveis pela execução financeira e orçamentária da Entidade, tendo sido visitados
m /oco, além da Sede, as Superintendências Regionais dos Estados do Pará, Mato Grosso, São Paulo,
Ceará e Rio Grande do Sul, encontrando-se os resultados consubstanciados nos autos do TC 003 047/97O
5
Prossegue a informação da Unidade Técnica registrando que "com o intuito de avaliar a
relação custo/beneficio da reforma agrária; de detectar possíveis ocorrências de superavaliação de áreas,
tanto no processo de aquisição quanto no de desapropriação de terras, além de falhas nas ações e eventuais
omissões do INCRA na operacionalização desses processos foi examinada uma amostra de 100 (cem)
processos de desapropriações e aquisições de áreas, que se iniciaram a partir de 1990 e foram pagos entre
1994 e 1997"
6.
Salienta, ainda, a instrução da 4' SECEX que tramitam nesta Corte outros 3 processos
tratando de matérias afetas à versada na presente Solicitação, a saber:
- TC 009.490/97-3: Solicitação da Comissão de Fiscalização e Controle do Senado Federal
para obtenção de informações junto ao INCRA, para o período compreendido entre 1990 e maio de 1997,
relativas a:
Indenizações pagas pelo INCRA, ano a ano, por Unidade da Federação, incluindo-se o
Distrito Federal, destacando-se o preço unitário de hectare de cada propriedade desapropriada ou
comprada,
Processos a título de desapropriações e indenizações que tramitaram na Justiça,
revelia do INCRA,
Ações judiciais pendentes, por Unidade da Federação, e valores a pagar,
Indenizações a serem pagas, já transitadas em julgado, por Unidade Federativa e
Distrito Federal,
Processos em fase de autorização para emissão de TDA e pagamentos à vista de
benfeitorias, por Unidade da Federação e Distrito Federal,
O Informações complementares sobre as atividades do INCRA que envolvam
demonstrativo de receita e despesa daquele órgão com procedimentos e processos de desapropriação de
terras
- TC 009.693/97-1 (Sigiloso): Denúncia sobre possíveis prejuízos ao Tesouro Nacional em
decorrência do aumento no valor de indenizações ocasionado pelo retardamento no cumprimento de
decisões judiciais pelo INCRA;
- TC 010.433/97-0: Representação de equipe de auditoria sobre possível superavaliação nos
valores negociados pelo INCRA para indenização em benfeitorias em imóveis declarados ou a serem
declarados como terras devolutas no Estado de São Paulo.
7.
Feito o exame preliminar da presente Solicitação e diante de matéria publicada no jornal "O
Globo", edição de 22.10.97, noticiando que o Ministério Extraordinário de Política Fundiária teria iniciado
a reavaliação de 160 processos de desapropriação no Estado de Tocantins, com expectativa de economia
de R$ 240 milhões, a Unidade Técnica expediu diligência ao referido Ministério solicitando informações
sobre a realização de trabalhos de apuração de irregularidades nas desapropriações de imóveis rurais
destinados à reforma agrária e eventuais providências já adotadas, em caso positivo. Expediu, ainda,
diligência ao INCRA indagando acerca do resultado da reavaliação dos processos de desapropriação, no
Estado do Tocantins, noticiado pelo referido jornal, e desdobramentos posteriores, bem como sobre a
existência de procedimento semelhante em outro Estado da Federação.

2
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O atendimento às referidas diligências trouxe novas informações ao conhecimento desta
Corte, consistentes em auditorias operacionais realizadas nos diversos Estados da Federação, sob a
coordenação da CISET/MA e MEPF, sintetizadas em Relatório encaminhado ao Tribunal, e em dados
relativos às reavaliações concluídas pela Superintendência Regional do INCRA no Estado de Tocantins,
contendo descrição dos imóveis, o valor de avaliação, o valor da reavaliação e a diferença encontrada, da
ordem de R$ 110.579.222,25, bem como informações acerca de idênticos procedimentos em curso nos
demais Estados da Federação
Após exame dos elementos juntados em atendimento às diligências efetuadas e em face das
informações colocadas nos itens 4/6, conclui a Unidade Técnica nos termos a seguir expostos:
"Considerando que já foi realizada uma auditoria operacional sobre o assunto e que estes autos
encontram-se no Gabinete do Exm° Sr. Ministro-Relator, Adhemar Paladini Ghisi, para apreciação;
Considerando que tramitam neste Tribunal os TC's 009.880/97-6, 009.693/97-1 (Sigiloso) e
010.433/97-0, que tratam de assuntos correlatos à questão objeto desta solicitação, encontrando-se em
andamento;
Considerando que o INCRA bem como a sua Procuradoria já têm ciência dos fatos ocorridos,
envidando esforços no sentido de corrigi-los;
Entendemos, s.m.j., não ser necessário realizar outra auditoria enfocando o mesmo assunto, por
questão de racionalização, tempo e gastos desnecessários, já que a auditoria realizada se encontra em
andamento para apreciação pelo Tribunal e que esta Secretaria está apurando, em processos específicos,
assuntos similares, conforme mencionado no parágrafo décimo.
Ante o exposto, submetemos os autos à consideração superior, propondo que:
I — seja acolhida a presente solicitação, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos
no Regimento Interno deste Tribunal;
II — seja informado à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados,
bem como ao Sr. Deputado Padre Roque, autor do requerimento:
que foi realizada uma auditoria operacional no INCRA, TC — 003.047/97-0, em cumprimento
ao Plano de Auditoria referente ao 10 semestre/97, aprovado pela Decisão n° 846/96 — TCU — Plenário,
de 12.12.96, atualmente em fase de exame pelo Relator, acrescentando-se que, tão logo seja concluída e
apreciada por esta Corte de Contas, ser-lhe-ão encaminhados os resultados alcançados;
que tramitam neste Tribunal os TC's 009.880/97-6, 009.693/97-1 (Sigiloso) e 010.433/97-0,
que tratam de assuntos correlatos à questão objeto desta solicitação, cujos resultados, tão logo
apreciados por esta Corte de Contas, ser-lhe-ão encaminhados;
III — seja determinado à CISET/MA que nas próximas contas do INCRA informe sobre o
resultado obtido no processo administrativo disciplinar instaurado pela Portaria/INCRA/N° 366/97, bem
como as providências adotadas;
IV — seja dado conhecimento da Decisão que vier a ser adotada nestes autos, bem como do
Relatório e Voto que a fundamentaram, à referida Comissão e à autoridade interessada, autora do
requerimento;
V — seja determinada ajuntada destes autos às contas do INCRA, exercício de 1997, para exame
em conjunto e em confronto."
É o Relatório.
II- VOTO
Importa assinalar, de início, que a presente Solicitação preenche os requisitos legais e
regimentais de admissibilidade que cuidam da espécie, merecendo, portanto, com fundamento no art. 71,
3
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inciso IV, da Constituição Federal, c/c os arts. 1°, inciso II, e 38, inciso I, da Lei n° 8.443/92, e 1°, inciso
II, e 184 do Regimento Interno, ser conhecida.
2
No tocante ao seu atendimento, manifesto, no mérito, meu acolhimento à proposta
oferecida pela Unidade Técnica, consignando, todavia, ser de fundamental importância tecer algumas
considerações preliminares
3
Não há dúvida de que as solicitações de auditoria feitas por autoridade investida de
competência para tal, a exemplo do caso ora examinado, merecem de pronto ser atendidas pelo Tribunal.
Contudo, a matéria enfocada no presente pedido, conforme explicitado pela 4a SECEX, já foi objeto de
apurações tanto no âmbito desta Corte, quanto no âmbito do Controle Interno e do próprio Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária — INCRA, a quem estão diretamente afetas as ações
relacionadas à reforma agrária
4
Por outro lado, o art. 74 da Constituição Federal, ao dispor sobre o Sistema de Controle
Interno dos três Poderes, estabelece em seu inciso IV que uma de suas finalidades é "apoiar o controle
externo no exercício de sua missão institucional" Assim, com base no citado dispositivo, podemos afirmar
que a ação dos controles interno e externo, nas respectivas esferas de competência definidas na Carta
Magna, somam-se e completam-se para, assim, atingir o objetivo maior do controle e do interesse público.
Além disso, o INCRA, por meio de suas unidades competentes, também no que toca ao
controle de suas próprias atividades, vem adotando as devidas providências no sentido de rever e adequar
as avaliações tidas por superfaturadas, não só no Estado de Tocantins como também em outros Estados da
Federação.
Estamos, portanto, diante de uma situação em que as informações buscadas pela Comissão
de Agricultura e Política Rural da Câmara dos Deputados já foram levantadas pelo Controle Interno e pelo
INCRA e os desdobramentos posteriores, caso configurado prejuízo ao Erário Federal ou ato de gestão
ilegítimo ou antieconômico, serão oportunamente submetidos à apreciação desta Corte de Contas Assim,
entendo que, em nome da racionalização administrativa e do melhor emprego dos parcos recursos de que
dispõem os Controles Interno e Externo, torna-se despicienda a realização de nova auditoria na mesma
área, haja vista que os trabalhos a que me referi nos itens 4/6 do Relatório que precede este Voto, bem
como a auditoria operacional realizada sob a coordenação da CISET/MA e MEPF e as apurações em
andamento no âmbito do INCRA, suprem o atendimento da presente Solicitação.
7
Ressalto, ainda, que, em assim procedendo, estaria sendo atendido o dispositivo
constitucional insculpido no art. 70 da Carta Magna, evitando-se, dessa forma, duplicidade de esforços e
dispêndios de recursos, tão escassos nas duas esferas
8
No tocante às informações a serem encaminhadas à Comissão solicitante, tenho os seguintes
registros a inserir.
9.
A auditoria operacional realizada pelas Delegacias Federais de Controle nos respectivos
Estados da Federação, sob a coordenação da CISET/MA e MEPF, por solicitação do Ministro de Estado
Extraordinário de Política Fundiária, teve por escopo a área de obtenção de imóveis rurais para o
programa de reforma agrária, encontrando-se os respectivos resultados consolidados no Relatório de
Auditoria Operacional — Consolidado — N° 17.808/97. Tal trabalho, concluído em data posterior à
protocolização da presente Solicitação neste Tribunal, além de trazer informações acerca do
desenvolvimento do programa de reforma agrária, ao longo dos anos, nos seus mais diversos aspectos,
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aborda a matéria que se busca esclarecer - valores superfaturados no pagamento de terras desapropriadas
para fins de reforma agrária.
No caso específico que interessa a estes autos, o mencionado Relatório traz comparações
de valores da terra nua nos Estados da Federação, verificando três situações distintas da média dos valores
pagos em relação aos dados pesquisados: abaixo, na média e acima. Em consequência, recomendou a já
referida Secretaria de Controle Interno ao INCRA que promovesse estudos acurados, pronunciando-se
conclusivamente quanto à responsabilidade dos técnicos avaliadores, bem como providenciando a
substituição dos laudos em questão, se for o caso e se houver possibilidade legal para tanto. Ressalto que
os Estados de Tocantins, Alagoas, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Sul e Mato Grosso apresentaram
valores acima da média.
Por fim, o Relatório de Auditoria Operacional — Consolidado — n° 17.808/97 registra que a
possibilidade de recuperação dos valores pagos para terras desapropriadas fica sujeita, "preliminarmente,
ao exame conclusivo da área técnica, responsável pelo laudo e, a posteriori, de gestões do setor jurídico da
Autarquia nas ações judiciais ainda não transitadas em julgado, de forma a propor a revisão das peças de
avaliação encaminhadas às diversas Varas Judiciais Federais". Solicita, ainda, aos dirigentes do INCRA
providências no sentido de apurar desídias por parte dos servidores responsáveis pelas avaliações
questionadas em função de possíveis superfaturamentos, nos mesmos moldes feitos pela Superintendência
Regional de Tocantins.
12
No que concerne às providências adotadas pelo INCRA para os casos apurados no Estado
de Tocantins, fruto da reavaliação de vários processos de desapropriação no referido Estado, culminando
em diferença a favor da mencionada Autarquia no valor de R$ 110.579.222,25, foi informado já ter sido
instaurado processo administrativo disciplinar, estando em análise na Procuradoria-Geral do Instituto.
13.
Com relação à incidência de casos de superfaturamento em outros Estados da Federação,
informou o Diretor de Recursos Fundiários do INCRA que situação semelhante à de Tocantins foi
observada em Mato Grosso e Maranhão, sendo que a referida Diretoria vem adotando procedimento
idêntico ao inicialmente adotado para Tocantins. Consistiu tal procedimento em, diante da constatação de
gradual elevação de preços estabelecidos pela Superintendência, com referência à terra nua e benfeitorias,
sobrestar todos os processos e realizar levantamento de preços em determinado período de 1997 para
cotejo com os preços de mercado.
14
Quanto ao Relatório de Auditoria Operacional realizada no INCRA pela 4a SECEX, objeto
do TC 003.047/97-0, de minha relatoria, saliento que se encontra em fase final de exame em minha
assessoria, verificando-se, contudo, não constar daqueles autos informação específica de interesse da
Comissão solicitante, razão pela qual entendo desnecessária remessa de cópia por ocasião de sua
apreciação
Cabe salientar que os TC's 009.880/97-6, apartado do TC 009.490/97-3, e 010.433/97-0 já
foram por mim relatados nas Sessões Plenárias de 12.08.98 e 26.08.98, respectivamente, tendo sido
aprovadas as Decisões n's 520/98 - Plenário e 570/98 - Plenário.
No tocante ao TC 009.880/97-6, conforme mencionado no item 6 do Relatório que precede
este Voto, com o registro da discriminação dos dados requeridos, saliento que as informações solicitadas
foram encaminhadas à Comissão de Fiscalização e Controle do Senado Federal, nos termos da Decisão n°
520/98 — Plenário. Assim sendo, saliento que a Comissão de Agricultura e Política Rural da Câmara dos
Deputados, caso haja interesse, poderá ter acesso às referidas informações para decidir acerca de sua
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utilidade aos propósitos dessa Comissão. Portanto, deixo de acolher a proposta de remessa de cópias no
que concerne ao mencionado processo.
Com relação ao TC 010.433/97-3, também referido no item 6 do Relatório que precede este
Voto, registro que trata de Representação de Equipe de Auditoria, feita no decorrer dos trabalhos de
auditoria operacional no INCRA, com a constatação de indício da ocorrência de irregularidade grave,
consistente em superfaturamento de valores de avaliação de benfeitorias feitas em imóveis declarados ou a
serem declarados como terras devolutas do Estado de São Paulo, na região do Pontal do Paranapanema, e
que seriam objeto de indenização por força de convênio assinado entre o INCRA e o referido Estado Tais
imóveis, após feitas as indenizações devidas, seriam definitivamente incorporados ao patrimônio do
Estado
Saneado o mencionado processo por meio de diligência e audiência, não restou comprovada
a irregularidade vislumbrada, tendo, portanto, sido juntado às contas daquela Autarquia relativas ao
exercício de 1997, para exame em conjunto e em confronto. A matéria nele tratada insere-se no contexto
da presente Solicitação, razão pela qual acolho a sugestão de encaminhamento de cópia da Decisão n°
570/98 — Plenário, proferida na Sessão de 26.08.98, bem como do Relatório e Voto que a fundamentaram,
à Comissão de Agricultura e Política Rural da Câmara dos Deputados.
Por fim, o TC 009.693/97-1 (Sigiloso), ainda em tramitação nesta Corte, versando sobre
denúncia de possíveis prejuízos ao Tesouro Nacional em decorrência do aumento no valor de indenizações
ocasionado pelo retardamento no cumprimento de decisões judiciais pelo INCRA, considero apropriado
juntar cópia da deliberação que vier a ser proferida nestes autos ao referido processo para que, quando de
sua apreciação, seja remetida cópia à mencionada Comissão.
Ante o exposto, acolho, no mérito, o parecer da 4' SECEX e VOTO no sentido de que o
Tribunal adote a deliberação que ora submeto ao Colegiado
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em

30 de

setembro de 1998.
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/98 -TCU - Plenário

Processo TC n° 013.760/97-1
Classe de Assunto: II — Solicitação do Congresso Nacional
Interessada: Comissão de Agricultura e Política Rural da Câmara dos Deputados
Entidades: Ministério Extraordinário de Política Fundiária e Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária
Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: 4a SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1) conhecer da presente Solicitação, formulada pela Comissão de Agricultura e Política Rural da
Câmara dos Deputados, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 71, inciso
IV, da Constituição Federal, c/c os arts. 1°, inciso II, e 38, inciso I, da Lei n°8.443/92, e 1°, inciso II, e 184
do Regimento Interno;
8.2) informar ao Presidente da mencionada Comissão, bem como ao ilustre Deputado Padre Roque,
autor do requerimento, que, em face do disposto no art. 74, inciso IV, da Constituição Federal, e
atendendo o princípio da racionalidade administrativa, com o objetivo de se evitar duplicidade de
esforços, os trabalhos já realizados por este Tribunal, bem como pela Secretaria de Controle Interno no
Ministério da Agricultura e no Ministério Extraordinário de Política Fundiária e pelo Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária - INCRA, atendem o objeto da presente Solicitação;
8.3) encaminhar àquela Presidência cópia das fls. 22/94 e 101/157 destes autos e da Decisão n°
570/98 — Plenário, acompanhada do Relatório e Voto que a fundamentaram;
8.4) determinar ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA que faça constar
nas próximas contas anuais informações precisas acerca do desenvolvimento dos trabalhos em curso para
apuração de responsabilidades, em relação aos casos de superfaturamento de terras desapropriadas para
fins de reforma agrária, objeto do Processo Disciplinar Portaria INCRA/P/N° 366/97, bem como de outros
em curso na referida Autarquia;
8.5) determinar à Secretaria de Controle Interno no Ministério da Agricultura e no Ministério
Extraordinário de Política Fundiária que acompanhe o cumprimento da determinação acima proferida,
fazendo constar as respectivas informações no Relatório de Auditoria das próximas contas do mencionado
Instituto;
8.6) determinar a juntada de cópia da deliberação proferida nestes autos ao TC 009.693/97-1
(Sigiloso) para que, quando de sua apreciação, seja o respectivo resultado levado ao conhecimento da
Comissão de Agricultura e Política Rural da Câmara dos Deputados;
8.7) determinar ajuntada destes autos às contas do INCRA referentes ao exercício de 1997.

Ata n° 40/98 - Plenário.
Data da Sessão: 30/09/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi (Relator), Carlos
Átila Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campelo
e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin
Zymler.

HOMERO DOS SANTOS
Presidente

DHEMAR PALADINI GHISI
Ministro Relator
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Grupo I - Classe - II — Plenário
TC- 000.417/98-0
Natureza: Solicitação (Art. 21, § 2°, IN/TCU n° 21/98)
Entidade: Município de Arroio Grande/RS
Interessado: Senador Pedro Simon
Ementa: Solicitação do Senador Pedro Simon com vistas a que este
Tribunal determine ao Ministério da Educação e do Desporto — MEC
a retificação dos dados do censo educacional, referente ao FUNDEF,
do Município de Arroio Grande/RS. Legislação em vigor atribui ao
MEC a competência para decidir conclusivamente sobre os recursos
apresentados por Estados, Distrito Federal e Municípios, para
retificação de dados pertinentes ao censo educacional. Atuação ilegal
do MEC, que restringiu, por meio de regulamento, a eficácia de lei
ordinária. Conhecimento. Indeferimento da solicitação. Determinação
ao MEC para que reexamine o recurso interposto pelo Município de
Arroio Grande/RS. Ciência ao interessado e à Prefeitura Municipal de
Arroio Grande/RS.

Versa a espécie sobre solicitação do Excelentíssimo Sr. Senador Pedro Simon, com vistas a que este
Tribunal determinasse ao Ministério da Educação e do Desporto a adoção de providências no sentido de
retificar os dados do censo escolar de 1997, relativos ao Município de Arroio Grande/RS, uma vez que o total
de alunos matriculados naquela Municipalidade seria de 1.351 e não, como constou, de 1.061.
A autoridade solicitante ampara o pedido em correspondência que lhe foi encaminhada pelo Sr.
Olavo Dinarte Ramos Ginar, Vice-Prefeito do Município de Arroio Grande/RS, onde é afirmado que "o
Município de Arroio Grande fez todo o procedimento, mas não foi contemplado com a retificação em pauta
pela Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul".
O interesse do Município de Arroio Grande/RS, em relação à retificação dos dados do censo escolar
de 1997, centra-se no fato de que o coeficiente de participação dos municípios no Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério — FUNDEF — é calculado com base
no número de alunos matriculados anualmente nas escolas cadastradas das respectivas redes de ensino.
Por meio do oficio n° 20/98-GS/TCU (fl. 7), o Sr. Secretário de Contas do Governo e Transferências
Constitucionais solicitou ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) do Ministério
da Educação e do Desporto a emissão de parecer conclusivo sobre a retificação em questão, uma vez que, na
forma do §4° do art. 2° da Lei n° 9.424/96, cabe ao MEC a realização do censo educacional para os fins de
fixação dos coeficientes do FUNDEF.
Em resposta, o INEP/MEC posicionou-se pelo indeferimento da solicitação em questão e informou
que:
"Após a publicação dos resultados preliminares do censo escolar de 1997 no Diário Oficial da
União do dia 15.8.97, o MEC enviou a todas as prefeituras municipais, em 21.8.97, o Aviso Circular
n°406, encaminhando: i) relatório de dados preliminares do censo escolar de 1997; ii) solicitação de
correção nos dados preliminares do censo escolar de 1997; iii) cópia da Portaria n° 1.025, de 7.10.96;
iv) instruções gerais sobre solicitação de retificação dos resultados preliminares do censo escolar de
1997•
no documento 'Instruções Gerais sobre Solicitação de Retificação dos Resultados Preliminares do
Censo Escolar de 1997', item 3, alínea 'c', consta que não seriam permitidas alteração no conteúdo
dos questionários já encaminhados às secretarias estaduais durante a coleta (março a junho/97);
considerando que a Secretaria de Educação do Estado é parceira do Ministério da Educação e do
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Pionátto

Desporto — MEC na execução do censo escolar, possuindo um sistema próprio de coleta e apuração,
onde o INEP valida os dados apresentados, solicitamos à Divisão de Informática, setor responsável
pelo censo escolar daquela Secretaria, esclarecimentos sobre o assunto em pauta. A resposta, via fax,
informa que a solicitação da Secretaria de Educação do Município de Arroio Grande foi indeferida
com a seguinte observação: 'não alterar dados. Conforme 5° DE os dados digitados são os informados
pelo levantamento do censo escolar".
6.
Em instrução lançada às fls. 26/32, a SECON posicionou-se pelo conhecimento e indeferimento da
solicitação, por entender, em síntese, que:
na forma do § 1° do art. 3 0 da Instrução Normativa TCU n° 21/98, cabe ao MEC decidir
conclusivamente sobre recurso apresentado para retificação de dados pertinentes ao censo educacional;
no presente caso, o MEC confirma os dados publicados como resultado final, entendendo que
eventuais discrepâncias são decorrentes de matrículas efetuadas após o período de coleta do censo;
segundo o formulário denominado "Instruções Gerais sobre Solicitação de Retificação dos Resultados
Preliminares do Censo Escolar de 1997", após o período de coleta, somente é permitida alteração em
decorrência de erros de digitação nos lançamentos dos questionários encaminhados às secretarias estaduais
de educação;
os critérios de apuração do censo educacional devem ser uniformes em relação a todos os municípios;
de igual modo, a sistemática adotada deve ser observada de maneira imutável, sob pena de infindáveis
questionamentos e inúmeros levantamentos parciais de dados;
O após a decisão do MEC, o Tribunal somente determinará a revisão dos coeficientes em razão de
inconsistências nos cálculos dos índices estabelecidos na forma dos §§ 1° e 2° do art. 2° da Lei n° 9.424/96,
que não é o caso dos autos.
É o Relatório.

VOTO
Consoante disposição expressa do art. 2°, § 4°, da Lei n° 9.424/96, cabe ao MEC a realização do censo
educacional para os fins de fixação dos coeficientes do FUNDEF. Em linha de entendimento com o texto legal,
este Tribunal, ao regulamentar os procedimentos para a fiscalização do FUNDEF, estabeleceu, por meio do
art. 3 0 , §§ 1° e 2°, da IN/TCU n° 21/98, os limites materiais em que atuará de forma a determinar a revisão dos
coeficientes de distribuição dos recursos do fundo em questão. Assim dispõe o texto regulamentar, in verbis:
"Art. 3 0 - Até o último dia de cada exercício, o Ministério da Educação e do Desporto
remeterá ao Tribunal as informações utilizadas no cálculo efetivo dos coeficientes de
distribuição dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
e Valorização do Magistério — FUNDEF e o resultado do Censo Escolar do ano em curso,
publicados nos termos do previsto na alínea 'b' do § 2° do art. 2° do Decreto n°2.264/97, bem
como as planilhas de cálculo da tabela de coeficientes, de que trata o § 3° do art. 2° do mesmo
Decreto, para utilização no ano subseqüente.
§ I° - Os recursos apresentados por Estados, Distrito Federal e Municipios, para retificação
de dados pertinentes ao Censo Educacional, nos termos do previsto nos §§ 4°e 5° do art. 2° da
Lei n° 9.424/96, devem ser encaminhados ao Ministério da Educação e do Desporto, que
decidirá conclusivamente.
§ 2° - O Tribunal somente determinará a revisão dos coeficientes de que trata o caput deste
artigo, quando solicitado pelos interessados, em razão de inconsistências observadas no cálculo
dos índices estabelecidos na forma prevista nos §§ I° e 2° do art. 2° da Lei n° 9.424/96 e § I° do
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art. 2° do Decreto n° 2.264/97. "

O entendimento que exsurge da suso mencionada Instrução Normativa indica que este Tribunal
restringirá sua atuação a impugnações feitas em razão de inconsistências observadas no cálculo dos índices.
Se a matéria versar sobre retificação de dados concernentes ao censo educacional, o referido diploma
regulamentar atribui ao MEC o exame do mérito, em harmonia com o texto legal (Lei n° 9.424/96). Caberá
a esta Corte, entretanto, com supedâneo no poder de fiscalização da legalidade dos atos administrativos, nos
casos em que haja demonstração de que o MEC esteja atuando de forma ilegal, determinar a adoção de
providências, com vistas a trazer à legalidade os atos eventualmente inquinados.
No caso sob exame, verifica-se a hipótese de atuação deste Tribunal, uma vez que o MEC. atuou de
forma ilegal, porquanto restringiu, por meio de regulamento, o alcance do direito de impugnar os dados do
censo educacional conferido aos municípios por força da Lei n° 9.424/96.
O documento denominado "Instruções Gerais sobre Solicitação de Retificação dos Resultados
Preliminares do Censo Escolar de 1997", em seu item 3, alínea "c", no caso de escolas cadastradas, já
constantes do relatório, circunscreve a possibilidade de impugnação à conferência dos dados digitados com
o conteúdo dos questionários já encaminhados às secretarias estaduais, ou seja, o documento limita as
impugnações à mera verificação formal da correção dos dados.
Por sua vez, o art. 2°, § 5 0 , da Lei n° 9.424/96 confere aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios ampla possibilidade de recorrer, com vistas à retificação dos dados do censo educacional, sem
restringir o objeto do recurso a simples verificações formais.
Nessa linha, o regulamento denominado "Instruções Gerais sobre Solicitação de Retificação dos
Resultados Preliminares do Censo Escolar de 1997" restringe, de forma irregular, a eficácia da lei. Assim, por
estar o MEC atuando em descompasso com o ordenamento positivo, uma vez que editou regulamento que
restringe os limites estabelecidos em lei, impende determinar-lhe que reexamine o recurso apresentado pelo
Município de Arroio Grande/RS, com a fiel observância do art. 2°, § 5 0, da Lei n° 9.424/96, ou seja, analisando
plenamente a materialidade da impugnação oferecida pelo Município, sem restringir-se aos limites formais
estabelecidos ilegalmente pelo regulamento denominado "Instruções Gerais sobre Solicitação de Retificação
dos Resultados Preliminares do Censo Escolar de 1997".
Quanto à apreciação do mérito da solicitação — retificação dos resultados do censo educacional por
determinação direta deste Tribunal —, não há como deferi-la. Consoante estabelecido pelo art. 2°, § 4 0 , da Lei
n° 9.424/96, a competência para fixar os dados do censo educacional é exclusiva do MEC e, conforme já
mencionado, a IN/TCU n° 21/98, de forma consentânea ao texto legal, deixou a cargo do MEC o exame dos
recursos interpostos contra os resultados do censo educacional. Ademais, ainda que esta Corte optasse por
analisar o mérito da solicitação, o único documento apresentado para demonstrar que o número de alunos do
Município de Arroio Grande/RS seria de 1.351 não é hábil a fazer tal prova, uma vez que se trata de relatório
do MEC que indica o número de 1.061 alunos e que contém rasuras manuscritas, cuja autoria não se pode
definir.
Posto isso, acolho em parte as propostas formuladas pela Unidade Técnica e VOTO por que o Tribunal
adote a Decisão que ora submeto à consideração deste Plenário.

TCU, Sala das Sessões, em 30 de setembro de 1998
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DECISÃO N 2

671 /98-TCU- Plenário

Processo n2 TC 000.417/98-0
Classe de Assunto: II — Solicitação (Art. 21, § 2°, IN/TCU n° 21/98)
Interessado: Senador Pedro Simon
Entidade: Município de Arroio Grande/RS
Relator: Ministro-Substituto Benjamin Zymler
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidades Técnicas: SECON
DECISÃO: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. — conhecer a presente solicitação, para, no mérito, indeferi-la, uma vez que na forma do art.
2°, §§ 4° e 5°, da Lei n° 9.424/96 c/c o art. 3°, § 1°, da IN/TCU n° 21/98, cabe ao Ministério da Educação e
do Desporto decidir conclusivamente sobre recursos apresentados por Estados, Distrito Federal e Municípios,
para retificação de dados pertinentes ao Censo Educacional relativo ao Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério — FUNDEF;
8.2. — determinar ao MEC que reexamine o recurso apresentado pelo Município de Arroio
Grande/RS, com a fiel observância do art. 2°, § 5 0 , da Lei n° 9.424/96, ou seja, analisando plenamente a
materialidade da impugnação oferecida pelo Município, sem restringir-se aos limites formais estabelecidos
ilegalmente pelo regulamento denominado "Instruções Gerais sobre Solicitação de Retificação dos Resultados
Preliminares do Censo Escolar de 1997";
8.3. — dar ciência desta Decisão ao Excelentíssimo Sr. Senador Pedro Simon e à Prefeitura
Municipal de Arroio Grande/RS.
Ata n° 40/98 - Plenário.
Data da Sessão: 30/09/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila Álvares
da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campelo e os MinistrosSubstitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler (Relator).
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GRUPO II— CLASSE IV — PLENÁRIO

1

TC-008.945/95-0 (c/ 03 volumes)
Processos juntados:
TC-004.672/95-0 (Relatório de Auditoria — exame de licitações e
contratos)
TC-010.845/96-8 (Apartado - Relacionamento com a Fundação
Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros)
TC-011.466/96-0 (Idem)
NATUREZA: Prestação de Contas (exercício de 1994)
ENTIDADE: Centrais Elétricas Brasileiras S.A.- Eletrobrás
RESPONSÁVEIS: José Luiz Alquéres, Presidente, e outros (fl. 001).
EMENTA: Prestação de Contas. Excesso remuneratório. Citação.
Acolhimento das alegações de defesa apresentadas em resposta à
citação. Dispensa de recolhimento do excesso, conforme precedentes
deste Tribunal. Impropriedades na contratação de serviços
(contratação direta sem observância dos pressupostos para tal).
Audiência. Razões de justificativa acolhidas em parte. Ausência de
dano ou prejuízo aos cofres da empresa. Contas regulares com
ressalva. Determinações.

Tratam os autos da Prestação de Contas da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás,
relativa ao exercício de 1994.
A Coordenação de Auditoria da Ciset/MME expediu o Certificado de Auditoria de fls.
118/119, no sentido da regularidade, com ressalva, das presentes contas, em razão de falhas relacionadas
com procedimentos licitatórios (letras "a" a "f"), pagamento de vantagens (letras "i" a "1"), cessão de
empregados (letras "g" e "h"), furto de equipamentos (letra "m") e impropriedade nos índices econômicos
da gestão (letra "n"), todàs objeto de recomendação da Ciset/MME à empresa.
Em sua primeira instrução (fls. 126/139), a 9a Secex faz o seguinte comentário a respeito
do desempenho da entidade no exercício em exame:
"Da análise, verificamos que a empresa melhorou significativamente a sua posição de
liquidez corrente ... devido principalmente a uma redução brutal no passivo circulante. Essa redução
no passivo circulante provocou uma alteração no perfil do endividamento, com a CPE (composição
do passivo exigível) situando-se em 12,6%, o que significa que apenas uma pequena parte do
endividamento da empresa encontra-se situado no curto prazo. O endividamento total, em relação ao
patrimônio líquido, apresentou um decréscimo de aproximadamente 20% em relação a 1993.
Portanto, conforme visualizamos no gráfico [t7. 132] e verificamos nos índices apresentados 117. 1311
podemos concluir, após essa análise simplificada, que a empresa teve, em 1994, uma melhora na sua
situação financeira e na de estrutura de capital."
A seguir, depois de comentar (fls. 132/138) as ressalvas registradas pela Ciset/MME, a
Unidade Técnica promoveu diligências saneadoras (fls. 140/141), citações e audiências dos membros da
diretoria executiva da Eletrobrás para recolherem quantias consideradas como excesso remuneratório ou
apresentarem alegações de defesa e se manifestarem a respeito de falhas (contratação direta de advogados
sem caracterização da notória especialização e da singularidade dos serviços) em procedimentos
licitatórios (fls. 145/152), e, por último, nova diligência esclarecedora visando a obtenção do "valor dos
repasses efetuados à ELETROS, tanto em termos absolutos (corrigidos pelo IGP-DI) quanto relativos à
contribuição dos participantes, no exercício de 1989, com o objetivo de se determinar o cumprimento do
art. 24, incisos I e II, da Lei n°8.694/93." (fls. 199/200).
1
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Por último, a instrução (fls. 203/205), ao analisar as respostas àqueles procedimentos
(citação, audiência e diligência), conclui que "a Eletrobrás observou o disposto no art. 24 da Lei n°
8.649/93, inciso II" e que "a relação dos repasses patrocinadora/empregados situou-se abaixo do valor
verificado em 1989 ... abaixo, portanto, do limite imposto pelo inciso 1 do art. 24 da Lei n° 8.649/93".
Quanto aos assuntos objeto da citação e da audiência, suas conclusões seguem transcritas:
"Em relação às questões referentes às citações e às audiências, cujas respostas já foram
devidamente analisadas na instrução de fls. 191/199, temos algumas ponderações adicionais afazer
no tocante à remuneração de dirigentes.
Já se discorreu, na instrução supracitada, a respeito das respostas oferecidas pelos
citados. Deve-se ressaltar que o novo entendimento dado pela Egrégia Corte à matéria, no sentido do
excesso remuneratório deve ser feito em base anual e não mensal (Decisão 519/96 e Acórdãos 354/96
e 015/97), em nada modifica a posição adotada naquela instrução. As referidas decisões estão
baseadas no raciocínio de que, como as datas-base do funcionalismo público e dos empregados das
estatais não se dão no mesmo tempo, haveria concentração de excessos remuneratórios em
determinados meses do ano, enquanto em outros o teto se situava muito acima da remuneração
percebida pelos dirigentes e empregados das estatais. Todavia, somos obrigados a ressaltar que tal
entendimento não é aplicável ao caso em questão. As tabelas de fls. 146/151 mostram que os excessos
dos dirigentes da ELETROBRÁS ocorreram em todos os meses do ano de 1994. Assim, ainda que
entendêssemos que o cálculo do limite remuneratório devesse ser feito em base anual, o total
encontrado ao final seria idêntico ao feito em base mensal..."
Ao final, o informante (fl. 204) sugere que, preliminarmente, sejam aceitas somente as
razões de justificativa relativas aos contratos ECE 694/94, ECE 740/94 e do Sr. Hugo Gueiros Bernardes,
rejeitando-se as justificativas atinentes à remuneração dos dirigentes e ao contrato ECE 660/92. Propõe,
ademais, que, nos termos do art. 12, § 1°, da Lei n°8.443/92 c/c o art. 153 § 2° do Regimento Interno, seja
fixado novo e improrrogável prazo de 15 dias para o recolhimento das importâncias que indica à fl. 205.
Diretora de Divisão, bem como o então Titular da 9' Secex (fl. 228), com o endosso
A
do Ministério Público (fl. 229), concordam com a proposta acima.
É o Relatório.

se

VOTO
Emerge dos presentes autos, além das questões relativas a licitação e contrato, a que diz
respeito ao excesso de remuneração de empregados. Sobre as primeiras, a 9a Secex ouviu os responsáveis,
e em decorrência desta última os mesmos responsáveis foram citados. As alegações de defesa e as razões
de justificativa constam do volume III anexo (fls. 001/284).
Quanto às falhas atinentes a licitação e contrato, a Unidade Técnica tem como injustificada
a contratação da empresa Cupaiolo e Lencioni Advogados Associados (Contrato ECE-660/92) em razão
de não ter sido evidenciada a notória especialização do referido escritório para que se aplicasse ao caso o
art. 25-11 da Lei n° 8.666/93 (inexigência de licitação) que, no entender da instrução, restou descumprido.
No que se refere ao excesso remuneratório, a espécie em exame guarda perfeita similitude
com o precedente por mim relatado na Sessão Plenária de 24 de junho último (Acórdão N° 087/98-TCUPlenário). Naquela assentada, asseri que, considerando a reconhecida imprecisão do complexo normativo
que disciplina o assunto, este Tribunal tem com freqüência dispensado os responsáveis de devolverem as
quantias recebidas a maior quando os pagamentos questionados se apoiaram em pareceres jurídicos do
órgão próprio da estatal (cfr. Acórdãos n's 123/94-Prestação de Contas da Teleron; 221/93-idem da
Petrofértil; 098/93-idem da Telebrás; 066/94-idem Excelsa, e 062/95-BNDES; e Decisão n° 277/98Denúncia contra a Petrobrás, todos do Plenário) envolvendo a conceituação de remuneração, gratificação,
honorários e vantagens, computáveis ou não, para fins de comparação com o chamado "teto
remuneratório". De igual modo, verifica-se também neste processo que a definição do valor sujeito a teto
envolvia esses itens, e a entidade buscou orientação em parecer do seu departamento jurídico (volume III
- fls. 254/284).
2
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De outra parte, mesmo que tais falhas, assim como outras consideradas elididas ou
justificadas, tenham sido objeto de recomendações preventivas formuladas pela Ciset/MME à Eletrobrás,
entendo de bom alvitre que este Tribunal também enderece determinações a respeito do necessário
cumprimento das normas que regulam as licitações e os contratos bem como das que regem a
remuneração de diretores e empregados
Com essas considerações, data venha da 9' Secex e do Ministério Público, VOTO por que
o Tribunal aprove o ACÓRDÃO que submeto ao Plenário.
Sala das Sessões, em 30 de setembro de 1998

Carlos Atila Álvares da Silva
Ministro Relator
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Processo n° TC-008.945/95-0 (c/ 03 volumes)-Processos juntados: TC-004.672/95-0, TC-010.845/968 e TC-011.466/96-0.
Classe de Assunto: IV — Prestação de Contas — Exercício de 1994.
Responsáveis: Diretoria Executiva: José Luiz Alquéres, Marcos José Marques, Mário Fernando de
Melo Santos, Mauro Fernando Orofino Campos, Ruderico Ferraz Pimentel. Conselho de Administração:
José Luiz Alquéres, Marcos José Marques, Ruderico Ferraz Pimentel, Mário Fernando de Melo Santos,
Rômulo Cavalcante Mota, Mário Trindade, José Gustavo de Souza Costa, José Mauro M. Carneiro da
Cunha, Luiz Fernando Faria de Azevedo. Conselho Fiscal: Francisco da Cunha Pereira Filho, Carlos
Alberto Nunes Cosenza, Nilton Able, Luiz Gil Siuffo Pereira e Jandir de Morais Feitosa Júnior.
Entidade: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: Dr. Marinus Eduardo De Vries Marsico, Procurador.
Unidade Técnica: 9a Secex.
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas da Centrais Elétricas
Brasileiras S.A. — Eletrobrás, relativas ao exercício de 1994.
Considerando que a Ciset/MME emitiu sobre as contas de que tratam estes autos
certificado de regularidade, com ressalva;
Considerando que foi promovida a citação dos responsáveis em razão de se ter verificado
recebimento de excessos remuneratórios, durante o exercício em tela, em desacordo com os limites
estabelecidos na Constituição Federal (art. 37, inciso XI) e no art. 1° do DL n° 2.355/87, com a redação
dada pelo art. 14 da Lei n° 7.923/89;
Considerando que as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis demonstraram
que, na fixação das parcelas remuneratórias, a Eletrobrás se baseou em pareceres jurídicos de sua
consultoria jurídica, e tendo em vista a orientação adotada por este Tribunal nos precedentes objeto dos
Acórdãos n's 123/94-Prestação de Contas da Teleron; 221/93-idem da Petrofértil; 098/93-idem da
Telebrás; 066/94-idem da Excelsa; e 062/95-BNDES; e Decisão n° 277/98-Denuncia contra a Petrobrás,
todos exarados pelo Plenário;
Considerando que, das demais falhas levantadas pela Ciset/MME, não decorreu dano ou
prejuízo aos cofres da empresa, tendo todas elas sido objeto de recomendações preventivas daquele órgão
de controle interno, sendo que, em sua maioria, foram consideradas justificadas; e
Considerando a necessidade de se cumprir e de ser verificado o cumprimento das normas
legais e regulamentares a que estão sujeitas as empresas estatais, em especial as que regem as licitações e
contratos e a remuneração de dirigentes e empregados;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1°, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23,
inciso II, da Lei n° 8.443/92, em:
8.1. acolher as alegações de defesa apresentadas em resposta à citação dos responsáveis; e
8.2. julgar as presentes contas regulares, com ressalva, dando-se quitação aos responsáveis;
8.3. determinar à Eletrobrás que observe:
8.3.1. na fixação da remuneração de seus dirigentes e empregados, as disposições da Lei n° 8.852/94;
8.3.2. nos procedimentos relativos a licitações e contratos, as disposições da Lei n° 8.666/93 e
alterações posteriores, conferindo especial atenção aos pressupostos para a dispensa e inexigibilidade de
licitação para a contratação de serviços (arts. 24 e 25 da citada Lei); e
8.4. encaminhar cópia do presente Acórdão, bem como dos relatório e voto que o fundamentam, à
Ciset/MME para conhecimento das determinações acima e para que informe, nos pareceres a serem
emitidos em contas da Eletrobrás, a respeito da obediência dos normativos ali indicados.
Ata n° 40/98 - Plenário.
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Data da Sessão: 30/09/1998 Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva (Relator), Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Valmir
Campeio e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e
Benjamin Zymler.
11.2. Ministro que votou com ressalva: Humberto Guimarães Souto.

HOMERO DOS SANTOS
Presidente

Fui presente:

CARLOS A ILA ÁLVARES DA SILVA
Ministro Relator

AL ON ALENCAR/ ODRIGUES
Procurador-Oral
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Grupo II - Classe IV - Plenário
-TC-600.194/96-5
Natureza: Prestação de Contas do exercício de 1995.
Unidade: Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte.
Responsável: Francisco das Chagas de Mariz Fernandes (DiretorGeral).
-Ementa: Prestação de Contas. Irregularidades detectadas. Apresentação
de razões de justificativa. Pareceres discordantes. Falhas formais.
Registro de taxa de matrícula. Cessão de instalações fisicas de órgão
público. Necessidade do instrumento jurídico: permissão de uso ou
autorização de uso. Regularidade das contas com ressalva e quitação.
Determinação. Cumprimento de Resolução do TCU. Sustentação oral.
RELATÓRIO
Trata o presente processo de Tomada de Contas do exercício de 1995 da Escola Técnica Federal
do Rio Grande do Norte
A Secretaria de Controle Interno do Ministério da Educação e do Desporto, diante do Relatório
2.
de Auditoria (fl. 186), certificou a regularidade das contas (fl. 190), o qual, em etapa seguinte, foi
recepcionado pela autoridade ministerial competente (fl. 193).
O Órgão Instrutivo (SECEX/RN), após efetuar diligências junto à referida Escola (fls. 201/2 e
3.
210/2), analisou as razões de justificativa apresentadas pelo Diretor-Geral, quanto às seguintes
falhas/irregularidades detectadas (fls. 292/4):
inexistência no Rol de Responsáveis dos nomes dos dirigentes pela Unidade de Ensino
Descentralizada (UNED),
inexistência de registro nos demonstrativos contábeis referente à taxa de matrícula dos 3.468
alunos matriculados na Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte (ETFRN) e 200 da UNED/RN,
inexistência nas contas dos valores movimentados pela caixa escolar e inexistência nos
demonstrativos contábeis referente à taxa de matrícula dos alunos de extensão,
inexistência de fundamentação legal para cessão de servidores;
nomeações efetivadas em padrões acima da inicial da carreira e montante pago a maior;
inexistência nas admissões de pessoal da lotação do servidor, se na UNED ou na ETFRN;
existência de 03 (três) cargos ociosos de telefonistas, podendo ser extintos, uma vez que a
ETFRN utiliza central virtual junto à TELERN, e
inexistência de parecer dos órgãos internos da ETFRN
4.

E, em seguida, concluiu (fl. 294):
"a) o oficio n 2 361/97-DG/ETFRN (fl. 216) seja encaminhado ao Presidente do Colegiado (2 2
Câmara), para apreciação do pedido de sustentação oral, e caso seja autorizado contactar o DiretorGeral da ETFRN;
b) as presentes contas sejam julgadas irregulares, nos termos do arts. 12 inciso I, 16, inciso III,
alínea 'b' e 19, parágrafo único, da Lei n2 8.443/92, considerando as ocorrências relatadas nos subitens
'c', 'd', , 'g', 'h' e desta instrução, com aplicação de multa ao responsável, Sr. Francisco das Chagas
de Mariz Fernandes, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar
perante este Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, com base
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nos arts. 58, inciso I, e 23, inciso III, alínea 'a' da citada Lei c/c o art. 165, inciso III, alínea 'a', do
Regimento Interno/TCU;
seja autorizada, desde logo, a cobrança judicial da dívida nos termos do art. 28, inciso II, da
Lei n 2 8.443/92, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir do dia
seguinte ao término do prazo ora estabelecido, até a data do recolhimento, caso não atendida a
notificação, na forma da legislação em vigor;
seja determinada ao responsável pelo órgão a adoção das seguintes medidas:
que a nomeação de candidato, habilitado em concurso público, para provimento de cargo
público, deverá ser feita, sempre, na inicial da Classe e Padrão de cada nível;
que a ETFRN cumpra fielmente a Resolução TCU n 2 255/9I, em especial os arts. 2 2, 3 2 e 4 2:"
5.
Num primeiro momento, o Dr. Ubaldo Alves Caldas, Procurador deste Tribunal, entendendo que
"não constam nos autos informações mais detalhadas sobre as origens dos recursos da Caixa Escolar" ,
opinou "pelo retorno dos autos à Unidade Técnica, com o fito de que sejam efetivadas diligências ou
quaisquer outras medidas necessárias para que sejam conhecidas as origens dos recursos da Caixa Escolar."
(fl. 296).
6
Em resposta à diligência realizada por oficio, endereçado ao Diretor-Geral da aludida Escola, para
o fim proposto pelo Procurador (fl. 299), vieram os elementos de fls. 300/1 e 304/5.
O Subprocurador-Geral, Dr. Lucas Rocha Furtado, representando o Ministério Público, pronunciou5.
se em discordância com a Unidade Técnica (fls. 317/9), apresentando o seguinte parecer:
"(

)

A Unidade Técnica, considerando não ilididas as falhas apontadas nas alíneas c,d, f g, h e i do
ofício de audiência (fls. 210/211), apresenta proposta no sentido de que as contas sejam julgadas
irregulares, aplicando-se multa ao Diretor-Geral da IFE, sem prejuízo das determinações que menciona
(fl. 294).
É de mister que passemos a analisar cada uma dessas falhas, isoladamente.
A primeira é a inexistência de registro, nos demonstrativos contábeis da ETFRN, da taxa de
matrícula dos alunos de cursos de extensão.
A direção da ETF argumenta que tais cursos - extraordinários e de curta duração - são
promovidos pela Associação dos Servidores da Escola, que arrecada as taxas e realiza as despesas com
materiais e instrutores. Segundo o Diretor, a ETF se beneficia com o direito a 10% das vagas,
gratuitamente, e com a atualização de 'recursos instrucionais e de conhecimentos técnico-científicos',
além disso a comunidade ganha com o atendimento às suas necessidades. Acrescenta o responsável que
tais cursos representam tão-só I% da produção acadêmica da ETFRN (fl. 217).
Uma vez que os cursos são oferecidos pela Associação de Funcionários e não pela Escola, não
vislumbramos como as mencionadas taxas
as deveriam integrar os demonstrativos contábeis da Escola, por
isso consideramos justificada a falha.
Poder-se-ia questionar, entretanto, a correção da cessão das instalações fisicas da ETFRN para
que a Associação dos Servidores viesse a promover os ditos cursos extraordinários. Não obstante as
opiniões em contrário, pensamos que se poderia ter como regular esse procedimento, desde que continue
sendo prática excepcional dentre as atividades acadêmicas da ETFRN, como informado pelo responsável.
Como prática excepcional, a utilização das instalações da Escola pela ASETFRN tende a
incrementar o aproveitamento do bem público em beneficio da comunidade local.
Trata-se da cessão de bem público de uso especial (instalações da ETF), para uso privativo de
terceiro (AS'ETFRN), que deveria ser realizada mediante título jurídico de direito público, no caso, a
autorização ou permissão de uso, e prévia licitação.
O instrumento mais indicado, em tese, seria a permissão de uso, em que a utilização do bem visa
a interesse público (beneficio da comunidade com os cursos) e não interesse particular do utente.
2 \\Min-lmr_482\zarquivo\Voto1998\60019496.DOC
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O uso da permissão exigiria a prévia licitação, pois que os diversos interessados na utilização do
bem deveriam concorrer à cessão em condições de igualdade.
Contudo, pensamos que, na prática, o melhor instrumento seria a autorização de uso, em face da
sua natureza extremamente precária, de curtíssima duração, não gerando nenhum direito ao utente. Em
face dessas características a autorização de uso dispensa o procedimento licitatório.
Repita-se, portanto, que a cessão das instalações da ETFRN para a ASETFRN somente é aceitável
como prática excepcional e realizada mediante autorização de uso, instrumento precário, que não gera
direitos ao utente. Convém, portanto, que se esclareça a Escola a esse respeito.
Ademais, sobre esse ponto especificamente - a utilização das instalações da ETFRN pela
Associação dos Servidores da Escola -, cumpre ainda lembrar, que não se fez audiência prévia do
responsável.
A segunda é a inexistência, nas contas, dos valores movimentados pela Caixa Escolar.
O responsável argumenta que a Caixa Escolar tem personalidade jurídica autônoma, não
participa dos recursos orçamentários da ETERN e tem como receitas as contribuições dos estudantes,
doações e prestação de serviços diversos (ti. 218).
Instada a comprovar a origem dos recursos da Caixa Escolar, a direção da ETF apresentou o
Detalhamento das Origens dos Recursos para 1995 (tl. 301) e o seu Regulamento 6/is. 307/308), que
demonstram as alegações do responsável retromencionadas, no sentido de que a referida entidade não
utiliza de recursos orçamentários da Escola. Assim, opinamos por que devam ser acolhidas as
justificativas apresentadas.
A terceira questão, que nos parece a mais relevante dos autos, diz respeito à nomeação de
servidores concursados em classe e padrão distintos do inicial, em desconformidade com o art. I.° da
Portaria S'AF n.° 2.343/94.
O responsável alega que o Edital do concurso foi aprovado pela então Secretaria de
Administração Federal; que o referido Edital determinava a nomeação para o PUCRCE criado pela Lei
n.° 7.596/87, regulamentada pelo Decreto n.° 94.664/87; que a edição da Lei n.° 8.460/92 (tl. 253),
alterada pela Lei n.° 8.627/93 (17. 269), unificou os níveis, classes e padrões no âmbito do Poder
Executivo sem, no entanto, alterar as estruturas criadas pelas Portarias MEC n.° 475/87 (/1. 230) e
1.527/91 (fl. 250), as quais expediram normas complementares à execução do Decreto n." 94.664/87; e
que, por tudo isso, a aplicação da Portaria SAF n.° 2.343/94 (fl. 278) no âmbito da ETFRN desrespeita
a hierarquia estabelecida pelo PUCRCE.
Pelo que pudemos apreender da legislação em vigor, os servidores da ETFRN estão ainda sujeitos
à estrutura do PUCRCE, que subdivide os níveis superior, médio e de apoio em diversos subgrupos,
conforme a Portaria n." 1.527/91, art. I•° (tl. 250).
Ademais, o parágrafo único desse mesmo artigo (ti. 250) determina que os 'servidores técnicoadministrativos que vierem a ingressar nas IFES a partir da data de vigência da Lei n.° 8.216/91, serão
posicionados nos níveis iniciais dos respectivos subgrupos'.
A nosso ver, essa norma em conjunto com o mencionado Edital do concurso, aprovado pela SAF,
amparam o procedimento adotado pela Escola.
Ademais, como ressaltou a defesa às fls. 221/222, segundo a interpretação puramente literal da
Portaria SAF n.° 2.343/94, os docentes das Escolas Técnicas Federais e das Universidades deveriam ser
sempre nomeados na classe e padrão mais baixos, sem se levar em conta a titulação do professor, o que
não nos parece juridicamente razoável.
Quanto às falhas apontadas nas alíneas h e i do Ofício de audiência, pensamos que podem ser
acolhidas as justificativas da ETFRN às fls. 203/204.
Isso posto, em atenção ao honroso pedido de V. Exa. (fl. 316), opina este representante do
Ministério Público, com fulcro nos arts. 1.°, L 16, II, 18 e 23, II, da Lei n.° 8.443/92, no sentido de que
as presentes contas sejam julgadas regulares com ressalvas, expedindo-se a quitação ao responsável, sem
prejuízo de que se determine a ETFRN que:
a) cumpra fielmente a Resolução TCU n.° 255/91, em especial os arts. 2.°, 3.° e 4.°;
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b) a cessão das instalações da Escola à Associação de Servidores, para promoção de cursos
extraordinários, seja mantida como prática excepcional, correspondendo a um percentual ínfimo na
produção acadêmica da Escola, ocorra nos momentos em que as referidas instalações estejam ociosas
e seja realizada mediante o instrumento jurídico denominado autorização de uso."
VOTO
O Diretor-Geral da Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte, mediante o Oficio n 2 36 1/97DG/ETFRN (fl. 216), solicitou a sustentação oral do presente processo, para a ocasião do seu julgamento
Várias irregularidades foram observadas nos autos, razão por que se fez diligência junto ao
2.
responsável, objetivando esclarecê-las e saná-las. O Sr. Diretor-Geral da Escola atendeu à solicitação do
Tribunal, apresentando suas razões de justificativa, esclarecendo, dessa forma, vários pontos anteriormente
tidos como irregulares. Outros foram considerados formais pelo douto Ministério Público, o que entendo
pertinente.
IS

As irregularidades que persistiram, após a análise da Unidade Técnica, foram as seguintes:
inexistência de registro, nos demonstrativos contábeis da Escola, referente à taxa de matrícula
dos alunos de curso de extensão;
inexistência, nas contas, dos valores movimentados pela Caixa Escolar; e
nomeação de servidores concursados em classe e padrão distintos do inicial da carreira, em
desconformidade com o art. 1 2 da Portaria SAF n 2 2.343/94.
3

O Dr, Lucas Rocha Furtado de forma brilhante comentou as referidas falhas, entendendo que as
mesmas podem ser caracterizadas como falhas formais, o que reforça, no seu ponto de vista, a tese da
regularidade com ressalva. Assim, como propôs o nobre Subprocurador-Geral, pode-se fazer a determinação
à Escola, para que outras irregularidades, como as que foram observadas, não ocorram mais.
Quanto à determinação sugerida nos pareceres, em relação ao cumprimento da Resolução n° 255/91,
considerando que a Instrução Normativa n° 16, de 06.10.97 revogou aquela Resolução, dispondo sobre a atual
forma de envio de informações relativas aos atos de admissão de pessoal e de concessão de aposentadoria,
reforma e pensões a este Tribunal, para fins de apreciação da legalidade e registro, entendo que a referida
determinação deva ser reformulada no sentido de que a Instituição cumpra fielmente a supracitada N n° 16/97,
arts. 7 0 e 8°.
Diante do exposto, acolhendo o parecer do douto Ministério Público, voto por que seja adotado
o Acórdão que ora submeto à apreciação deste E. Plenário.
TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Sousa,
em 30 de setembro de 1998.

MA HA S DA ROCHA
Ministro-Relator
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ACÓRDÃO N2

T 4 2 /98-TCU-Plenário

Processo n2 : TC-600.194/96-5.
Classe de Assunto: IV - Prestação de Contas do exercício de 1995.
Responsáveis: Francisco das Chagas de Mariz Fernandes (Diretor-Geral).
Unidade: Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte.
Vinculação: Ministério da Educação e do Desporto.
Relator: Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha.
Representante do Ministério Público: Dr. Lucas Rocha Furtado, Subprocurador-Geral.
Unidade Técnica: SECEX/RN.
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Prestação de Contas, exercício de 1995, da
Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte.
Considerando que a Secretaria de Controle Interno do Ministério da Educação e do Desporto
certificou a regularidade das contas;
Considerando a evidência de impropriedades ou falhas de natureza formal;
Considerando que as razões de justificativa apresentadas pelo responsável puderam sanear as
irregularidades detectadas no processo;
Considerando o parecer do Ministério Público a favor da regularidade das contas com
ressalva, dando-se quitação ao responsável, sem prejuízo de determinação à Entidade;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ao
acolher as conclusões do Relator, com fulcro nos artigos 1 2, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei
n2 8.443/92, em:
8.1 - julgar as contas do responsável, indicado no item 3 supra, regulares com ressalva, dando-lhe
quitação;
8.2 - determinar à Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte que:
8.2.1 - cumpra fielmente a Instrução Normativa n° 16/97, em especial os arts. 7° e 8'; e
8.2.2 — regularize a cessão das instalações da Escola à Associação de Servidores, para promoção de
cursos extraordinários, nos momentos em que as referidas instalações estejam ociosas e seja realizada
mediante o instrumento jurídico denominado autorização ou permissão de uso.
Ata n° 40/98 - Plenário.
Data da Sessão: 30/09/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campelo e os
Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha (Relator) e Benjamin
Zymler.

OL A LHÃES DA R CHA
Ministro Relator

HOMERO DOS SANTOS
Presidente

Fui presente:

ALTON ALENCAR ODRIGUES
tjü'41ta
Procurador-G ral
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Grupo I - Classe - IV — Plenário
TC- 500.024/94-4
Natureza: Tomada de Contas Especial
Entidade: Liga de Proteção à Maternidade e à Infància de Bom
Jardim/PE
Responsáveis: Jarbas de Andrade Borges, Angelina Gonçalves da
Costa Lima e Fernando Souto Gomes
Ementa: Tomada de Contas Especial originada da conversão de
relatório de auditoria determinada pela Decisão Plenária n° 427/94.
Citação dos responsáveis. Comprovada a apresentação de documentos
falsos na prestação de contas ofertada ao órgão concedente.
Comprovado que a Sra. Angelina Gonçalves da Costa Lima não teve
participação na trama engendrada pelos demais responsáveis.
Acolhimento de suas alegações de defesa. Rejeição das alegações de
defesa dos demais responsáveis. Fixação de novo prazo para que os
Srs. Jarbas de Andrade Borges e Fernando Souto Gomes procedam ao
recolhimento do débito. Julgadas regulares com ressalva as contas da
Sra. Angelina Gonçalves da Costa Lima, atribuindo-se-lhe quitação.

Inicialmente, cuidavam os autos de relatório de auditoria realizada pela SECEX/PE, em conjunto
com auditores fiscais da Secretaria da Receita Federal, na Liga de Proteção à Maternidade e à Infància de Bom
Jardim/PE, por solicitação de Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Congresso Nacional, com o
objetivo de verificar a aplicação de recursos federais repassados à Entidade pelo então Ministério da Ação
Social, sob o título de subvenção social, nos valores de Cr$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de cruzeiros) e
de Cr$ 90.000.000,00 (noventa milhões de cruzeiros), respectivamente, em 3.8.92 e 3.9.92. Por meio da
Decisão Plenária n° 427/94, foi ordenada a conversão do processo em tomada de contas especial e determinada
a citação dos Srs. Jarbas de Andrade Borges e Angelina Gonçalves da Costa Lima, respectivamente, presidente
e tesoureira da Entidade.
A razão de decidir de que se valeu a suso mencionada Decisão foi o fato de a prestação de contas
dos recursos apresentada ao órgão concedente ter sido feita com documentos — recibos e notas fiscais — que
seriam falsos, bem como pelo fato de não haver correlação entre os beneficiários apontados nas relações de
pagamentos efetuados (fls. 71/72) e aqueles constantes dos cheques, cujas cópias encontram-se colacionadas
às fls. 73/96.
Relaciono a seguir as impugnações feitas pela equipe de auditoria quanto à inidoneidade dos recibos
e notas fiscais apresentados a título de prestação de contas:
o recibo da empresa A. Gonçalves Lima — Mercearia (fl. 16) e as correspondentes notas fiscais, n°
0606 a 0619 (fls. 17/30), teriam sido falsificados pelo Sr. Fernando Souto Gomes, contador e secretário de
finanças do Município de Bom Jardim/PE, que, conforme termo de declaração apresentado pelo próprio titular
da empresa à fl. 15, detinha o talonário de notas fiscais da empresa;
os recibos da empresa Maria das Graças Alves dos Santos — Farmácia Padre Cícero (fls. 32, 36 e 38)
e as correspondentes notas fiscais, n° 0004 a 0009 (fls. 33/35, 37, 38-A e 39), teriam sido falsificados pelo Sr.
Fernando Souto Gomes, contador e secretário de finanças do Município de Bom Jardim/PE, que, conforme
termo de declaração apresentado pelo próprio titular da empresa à fl. 31, detinha o talonário de notas fiscais
da empresa;
as notas fiscais n° 0459 e 0460, la via, série B-1, da empresa Samuel Ramos da Silva Neto/ME —
(
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Farmácia Santo André, datadas de 18.8.92 (fls. 40/44), teriam sido "calçadas", uma vez que nas 3" e 4" vias
(fls. 45/48) os valores dos bens adquiridos e o nome do adquirente são distintos dos lançados nas 1" vias;
o recibo de fl. 49 e a nota fiscal n° 0010, de 6.8.92 (fl. 50), emitidos pela empresa Saroana
Representações Ltda — Lacqua Di Fiori, seriam "frios", uma vez que essa empresa teve sua razão social e
titularidade alteradas, mantendo o mesmo CGC e passando a denominar-se Cubitis Representações Ltda desde
2.3.89. Registrou a Unidade Técnica que, embora a sócia Sônia Cubitis Capela tenha declarado que a empresa
não emitiu os documentos em questão (fl. 51), haveria indícios de que existem relações comerciais entre a
empresa e a Liga, haja vista que, entre os documentos da empresa, foram encontrados uma folha de papel em
branco com o timbre da Liga de Proteção à Maternidade e à Infância de Bom Jardim/PE e catálogos da
empresa Suzuki — Indústria e Comércio de Máquinas, que mantém relações comerciais com a Liga;
a nota fiscal n° 0415, de 21.9.92 (fl. 53), emitida pela empresa Distribuidora de Medicamentos e
Representações Teuto Ltda, sediada em Recife/PE, seria "fria", uma vez que a empresa foi extinta em
30.10.91, encontrando-se estabelecida em seu endereço a Clínica de Diagnóstico por Imagens (fls. 54/56);
0 a força probatória do recibo de fl. 57 e das notas fiscais n° 0186 a 0188, série B-1, de 16.9.92 (fls.
58/60), emitidos pela empresa Mota Bonjardinense Ltda, embora sendo aparentemente regulares, seria
contraposta pelo fato de a empresa não ter conseguido comprovar o ingresso dos recursos correspondentes
na sua contabilidade;
fato igual ao mencionado no item anterior ocorre em relação aos recibos de fls. 62 e 64 e às notas
fiscais n° 3888 e 3892, datadas, respectivamente, de 18.8.92 e 4.9.92 (fls. 63 e 65), emitidos pela empresa J.
R. Borges & Cia Ltda — Posto de Medicamento N. S. da Conceição, de propriedade do irmão do presidente
da Liga de Proteção à Maternidade e à Infância de Bom Jardim/PE;
ocorre o mesmo fato em relação ao recibo de fl. 66 e às notas fiscais n° 5906 e 5907, datadas de
4.9.92 (fls. 67/68), emitidos pela empresa Maues Lobato Com. Rep. Ltda;
idêntico fato ocorre, ainda, em relação ao recibo de fl. 69 e à nota fiscal n° 0515, datada de 3.9.92 (fl.
70), emitidos pela empresa Drogasmil Ltda.
No que diz respeito à ausência de correlação entre os beneficiários apontados nas relações de
pagamentos efetuados (fls. 71/72) e aqueles constantes dos cheques, cujas cópias encontram-se colacionadas
às fls. 73/96, a equipe de auditoria afirmou que o responsável pela prestação de contas buscou amparar os
pagamentos dos cheques nas notas fiscais impugnadas.
Em cumprimento à Decisão Plenária n° 427/94, a SECEX/PE procedeu à citação dos Srs. Jarbas de
Andrade Borges e Angelina Gonçalves da Costa Lima (fls. 119/122).
Às fls. 124/127, vieram aos autos as alegações de defesa do Sr. Jarbas de Andrade Borges, que, em
síntese, aduziu que:
a) a Entidade justificou suas despesas com notas fiscais decorrentes de transações comerciais realmente
concretizadas, não lhe competindo avaliar se os documentos eram "frios" ou de alguma forma inidôneos;
desconhece eventual adulteração nas notas fiscais n° 0459 e 0460, uma vez que as compras efetuadas
foram discriminadas em suas 1" vias;
causa estranheza o fato de ser "fria" a nota fiscal n° 0415, emitida pela empresa Distribuidora de
Medicamentos e Representações Teuto Ltda, uma vez que a Entidade efetuou a compra por meio do vendedor
viajante da empresa, que emitiu o documento e entregou a mercadoria;
não tem responsabilidade por notas fiscais "calçadas", pois a mercadoria era recebida e o valor pago;
quanto às notas fiscais n° 0606 e 0619, efetuou o pagamento das mercadorias mediante entrega, não
tendo condições de avaliar se o talonário era "frio";
O a folha de papel em branco com o timbre da Liga não tem nenhuma correlação com transação
comercial efetuada;
todas as mercadorias relacionadas nas notas fiscais emitidas em nome da Entidade foram efetivamente
recebidas;
não compete à Entidade verificar se as empresas fornecedoras contabilizam ou não os recursos
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financeiros que recebem. À Entidade, interessa tão-somente receber as mercadorias pelas quais pagou o preço;
i) os cheques emitidos em nome do presidente e de outras pessoas fisicas justificam-se pelo fato de terem
sido utilizados para pagamento de compras efetuadas para a própria Entidade, comprovadas pelas notas fiscais
emitidas pela empresa J.R. Borges e Cia Ltda.
Não obstante regularmente citada (fl. 121v), a Sra. Angelina Gonçalves da Costa Lima não
apresentou alegações de defesa e não procedeu ao recolhimento do débito.
Estando os autos na SECEX/PE para fins de instrução, foi recebido expediente lavrado pela Sra.
Sílvia M. Menezes Leite, Delegada da Superintendência Regional da Polícia Federal em Pernambuco, onde
foi requerido a este Tribunal a remessa àquela Superintendência das notas fiscais e recibos constantes destes
autos, com vistas a instruir inquérito policial em tramitação. A solicitação foi autuada, passando a constitui .f
os autos do Processo TC-500.080/97-6, que se encontra anexo a esta tomada de contas especial. Após
deferimento da solicitação pela insigne Presidência desta Corte, foram os documentos requeridos remetidos
à solicitante
Por meio do oficio de fl. 149, a sobredita delegada de polícia restituiu a este Tribunal os documentos
que havia solicitado, acompanhados de laudo de exame documentoscópico — grafotécnico (fls. 151/159).
Em instrução lançada às fls. 160/165, a Unidade Técnica, com supedâneo na análise do
retromencionado laudo, bem como nos demais elementos dos autos, pugnou pela rejeição das alegações de
defesa do Sr. Jarbas de Andrade Borges e pela consideração da revelia da Sra. Angelina Gonçalves da Costa
Lima.
Manifestando-se às fls. 167/168, o Ministério Público, por entender que houve participação comissiva
do Sr. Fernando Souto Gomes, uma vez que este haveria, segundo o laudo pericial da Polícia Federal,
falsificado documentos para dar suporte à prestação de contas, posicionou-se por que fosse o indigitado
contador responsabilizado solidariamente com as demais pessoas já arroladas nesta tomada de contas. Pugnou,
assim, o Parquet pela citação do Sr. Fernando Souto Gomes e por que fossem renovadas as citações dos Srs.
Jarbas de Andrade Borges e Angelina Gonçalves da Costa Lima.
Às fls. 169, o eminente Ministro Lincoln Magalhães da Rocha, então Relator do feito, determinou
a citação dos responsáveis, na forma proposta pelo Ministério Público.
Às fls. 170/172, a SECEX/PE deu cumprimento ao despacho de fl. 169.
Em sua defesa, os Srs. Jarbas de Andrade Borges e Angelina Gonçalves da Costa Lima apresentaram,
em comum, as alegações de defesa de fls. 181/188, onde, em suma, aduzem que:
o presente processo deve ser sobrestado, uma vez que há inquérito policial em curso, que poderá vir
a desaguar em processo criminal;
inexistem as alegadas operações fictícias de compra e venda de mercadorias;
a equipe de auditoria não comprovou que não foram entregues as mercadorias relacionadas nas notas
fiscais que integram a prestação de contas;
a existência de notas fiscais "frias" ou "calçadas" não induz certeza quanto ao fato de inexistirem as
operações nelas mencionadas;
a ausência de conciliação bancária apontada pela equipe de auditoria não é fato suficiente para
comprovar que os recursos foram desviados;
os cheques eram emitidos em nome do presidente da Entidade e de pessoas de sua confiança, porque,
na região, não é comum que os vendedores aceitem pagamentos efetuados com cheques;
as declarações de fls. 15 e 31 não tem valor de prova, uma vez que os comerciantes que as fizeram
tratam-se de pessoas humildes, que foram coagidos pelos analistas deste Tribunal;
ainda que essa coação não tenha sido feita de forma voluntária pelos analistas, para duas pessoas
simples do interior de Pernambuco, a mera presença dos técnicos deste Tribunal constitui fator de intimidação,
que lhes levaria a acatar determinações e assinar qualquer coisa que lhes fosse apresentada;
não há correlação entre eventuais falsificações de documentos e os que ora apresentam estas alegações
de defesa;
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j) se o Sr. Fernando Souto Gomes falsificou ou não assinaturas, não lhes cabia investigar, uma vez que
não lhes competia duvidar da procedência dos documentos apresentados por seus fornecedores, até mesmo
porque o mencionado senhor era contador da titular da Farmácia Padre Cícero e tinha autorização para
praticar os atos questionados pela auditoria;
1) especificamente quanto à Sra. Angelina Gonçalves da Costa Lima, uma senhora de mais de 75 anos
de idade, não prova de sua participação, ainda que culposa, nos atos inquinados.
15.
Às fls. 189/191, vieram aos autos as alegações de defesa do Sr. Fernando Souto Gomes, que, em
síntese, alegou que:
é contador e presta seus serviços a diversos comerciantes na região do Agreste Pernambucano;
é corriqueiro o fato de preencher recibos e talonários de notas fiscais referentes a operações realizadas
por seus clientes, uma vez que muitos são pessoas simples, de pouca instrução e que tem dificuldades quanto
à documentação de seus negócios;
não são verdadeiras, portanto, as declarações feitas pelos comerciantes Antonio Gonçalves de Lima
e Maria das Graças Alves dos Santos no sentido de que ele falsificou recibos e notas fiscais de seus
estabelecimentos;
os documentos que preencheu foram emitidos com expressa autorização dos mencionados
comerciantes;
o único recibo que assinou foi o de fl. 32, sendo que assim procedeu por autorização expressa da Sra.
Maria das Graças Alves dos Santos;
que não compreende o porquê de estar envolvido em processo que apura desvio de dinheiro público
recebido pela Liga de Proteção à Maternidade e à Infância de Bom Jardim/PE, uma vez que não recebeu nada
dessa Entidade e não participou de sua administração;
no momento do preenchimento das notas fiscais não poderia saber se aqueles documentos eram
"frios" ou "calçados".
16.
Em instrução lançada às fls. 192/199, a SECEX/PE posicionou-se por que o feito não seja sobrestado
e por que sejam rejeitadas as alegações de defesa do todos os três responsáveis.
17.
O Ministério Público, ouvido na forma do art. 81, II, da Lei n° 8.443/92, aquiesceu à proposição da
Unidade Técnica.
É o Relatório.

VOTO

Antes de adentrar o mérito, importa resolver a questão processual argüida pelos Srs. Jarbas de
Andrade Borges e Angelina Gonçalves da Costa Lima, no sentido de que o presente processo deveria ser
sobrestado, uma vez que há inquérito policial em curso, que poderá vir a desaguar em processo criminal.
2. Embora decisão judicial proferida na esfera penal possa, eventualmente, vir a fazer coisa julgada na
instância administrativa, cabe esclarecer que o principio da independência entre as instâncias deve prevalecer,
uma vez que o propósito do processo de tomada de contas especial é distinto daquele contemplado pelo
processo penal. Neste, o que busca o Estado é o exercício do jus puniendi, ou seja, pretende o Estado aplicar
pena restritiva da liberdade, restritiva de direitos ou de multa àquele que pratica conduta considerada
penalmente relevante. Já no processo administrativo de tomada de contas especial, além de a finalidade
precípua do procedimento ser a reparação do dano, eventual aplicação de multa terá sempre natureza jurídica
de sanção administrativa, não se confundindo, em hipótese alguma, com a resposta jurídica prevista nas normas
de direito penal. Ademais, não há norma de direito positivo ou principio de direito que obrigue o TCU a
interromper o curso do processo administrativo enquanto pender ação judicial de cunho penal ou civil.
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Ressalva feita quanto a eventuais efeitos jurídicos advindos da coisa julgada, que não é o caso dos autos.
Rejeita-se, portanto, o requerimento relativo ao sobrestamento deste processo.
Da Responsabilidade Dos Srs. Jarbas de Andrade Borges e Fernando Souto Gomes
Em suas alegações de defesa, o Sr. Jarbas de Andrade Borges afirma que a equipe de auditoria não
provou que não foram recebidas as mercadorias constantes das notas fiscais apresentadas a título de prestação
de contas e que não tem responsabilidade sobre eventuais notas fiscais "frias" ou "calçadas", uma vez que à
Entidade interessava tão-somente o recebimento das mercadorias, haja vista que não se constitui em extensão
dos órgãos de fiscalização tributária. De plano, verifica-se que o responsável pretende inverter o ônus da
prova. Cabe lembrar que o Sr. Jarbas de Andrade Borges tinha o dever legal de prestar contas. Em outras
palavras, o onus probandi referente ao bom e regular emprego das verbas federais recebidas era
exclusivamente seu. Conforme restará demonstrado, o suso mencionado gestor não se desincumbiu desse ônus
e deverá ter rejeitadas suas alegações de defesa.
O laudo pericial de exame grafotécnico concluiu pela autoria do Sr. Fernando Souto Gomes em
relação aos seguintes documentos: notas fiscais n° 0606/0619 da empresa A. Gonçalves Lima (fls. 17/30),
recibos da empresa Maria das Graças Alves dos Santos — Farmácia Padre Cícero (fls. 32, 36 e 38) e suas
correspondentes notas fiscais, n° 0004 a 0009 (fls. 33/35, 37, 38-A e 39). Afastou, entretanto, a autoria do
indigitado contador em relação aos documentos de fls. 15, 16 e 31, que tratam, respectivamente, da declaração
feita pelo Sr. Antonio Gonçalves Lima, do recibo por este emitido e da declaração feita pela Sra. Maria das
Graças Alves dos Santos.
A afirmação da equipe de auditoria, no sentido de que o Sr. Fernando Souto Gomes teria falsificado
o recibo de fl. 16, emitido pela empresa A. Gonçalves Lima, cede ante sobredito laudo, que atesta não ser do
Sr. Fernando Souto Gomes a autoria do mencionado documento. Com isso, fica sem efeito também a
declaração prestada pelo Sr. Antonio Gonçalves de Lima à fl. 15, pois nela o comerciante afirma que não
recebeu o valor envolvido no recibo de fl. 16, cuja autoria lhe deve ser atribuída, por ter sido afastada a
possibilidade de ter sido lavrado pelo Sr. Fernando Souto Gomes.
Não obstante, o mesmo laudo, conforme já mencionado, imputou ao referido contador a autoria das
notas fiscais n° 0606/0619 da empresa A. Gonçalves Lima (fls. 17/30), dos recibos da empresa Maria das
Graças Alves dos Santos — Farmácia Padre Cícero (fls. 32, 36 e 38) e de suas correspondentes notas fiscais,
n° 0004 a 0009 (fls. 33/35, 37, 38-A e 39). Ainda que fosse possível que o referido contador tenha emitido
tais documentos com autorização expressa dos comerciantes, não é este o sentido indicado pela prova dos
autos. O conluio entre o Sr. Fernando Souto Gomes e o Sr. Jarbas de Andrade Borges, como será
demonstrado, é evidente.
É juridicamente válida a declaração feita pela Sra. Maria das Graças Alves dos Santos (fl. 31),
proprietária da empresa Maria das Graças Alves dos Santos — Farmácia Padre Cícero, afirmando que nunca
efetuou venda de mercadorias à Liga de Proteção à Maternidade e à Infància de Bom Jardim/PE. Procura o
Sr. Jarbas de Andrade Borges desconstituir a declaração com fundamento nos fatos de que a comerciante
trata-se de pessoa humilde, que foi coagida pelos analistas deste Tribunal. Afirma, ainda, que essa coação não
foi feita de forma voluntária pelos analistas, sendo que para pessoas simples do interior de Pernambuco, a mera
presença dos técnicos deste Tribunal constitui fator de intimidação, que lhes levaria a acatar determinações
e assinar qualquer coisa que lhes fosse apresentada. Cabe lembrar que, na forma do art. 100 do Código Civil,
não se considera coação o simples temor reverencial. Para que houvesse coação e o decorrente vício de
vontade por parte da declarante, seria inafastável que os técnicos deste Tribunal tivessem atuado de forma a
incutir à declarante fundado temor de dano a seus bens jurídicos. Prova disso não fez o responsável. Ademais,
há outra contradição na defesa apresentada. Sendo a Sra. Maria das Graças Alves dos Santos tão humilde
quanto afirma o responsável ao impugnar sua manifestação de vontade, não é crível que pudesse ser
proprietária de uma empresa que, em apenas dois dias — 3.8.92 e 3.9.92 — vendeu mercadorias que, em valores
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da época, custavam cerca de US$ 9.886,00 (nove mil oitocentos e oitenta e seis dólares americanos), conforme
se depreende do somatório das notas fiscais da empresa falsificadas pelo Sr. Fernando Souto Gomes.
Considerando válida a declaração, o que se verifica é que a empresa da Sra. Maria das Graças Alves
dos Santos jamais vendeu mercadorias à Entidade. Logo, são falsos os correspondentes documentos lavrados
pelo Sr. Fernando Souto Gomes.
Ainda que não fosse válida a declaração, a participação do Sr. Fernando Souto Gomes em conjunto
com o Sr. Jarbas de Andrade Borges está comprovada. Ao referir-se à Liga, o Sr. Fernando Souto Gomes
aduz que "não recebi nada dessa Entidade e não participei de sua administração" . Mais uma vez falta com
a verdade o indigitado contador. O liame subjetivo existente entre sua conduta e a do Sr. Jarbas de Andrade
Borges — que se valeu dos documentos falsos emitidos pelo Sr. Fernando Souto Gomes para fraudar a
prestação de contas —, já demonstrado pela falsidade concernente aos recibos e notas fiscais, caracteriza-se
de forma inexorável pelos cheques emitidos pela Entidade e que foram pagos ao Sr. Fernando (fls. 85/90).
Os fatos acima mencionados são mais do que suficientes para caracterizar a conduta ilícita dos
indigitados administrador e contador. Contra o Sr. Jarbas de Andrade Borges, pesa, ainda, o fato de ter
apresentado relação de pagamentos e conciliação bancária (fls. 71/72) que não correspondem à verdade, eis
que ali encontra-se relacionada como beneficiária dos pagamentos a empresa da Sra. Maria das Graças Alves
dos Santos, que, conforme já mencionado, nada vendeu à Entidade.
Falsa é também a afirmação do Sr. Jarbas de Andrade Borges, no sentido de que os cheques eram
emitidos em nome do presidente da Entidade e de pessoas de sua confiança, porque, na região, não é comum
que os vendedores aceitem pagamentos efetuados com cheques. Todos os cheques relativos aos recursos
repassados em 3.8.92 foram emitidos posteriormente a essa data. Se os cheques tivessem sido emitidos para
que fosse possível efetuar pagamentos em espécie, os recibos das mercadorias deveriam ser, logicamente,
posteriores à data de emissão dos cheques. Todavia os recibos são datados de 3.8.92. Assim, por serem os
recibos anteriores à emissão dos cheques, é impossível que os cheques tenham sido emitidos em nome do Sr.
Jarbas de Andrade Borges e de "pessoas de sua confiança" para que os pagamentos aos credores fossem
efetuados em espécie. Idêntico fato ocorre em relação aos cheques referentes aos recursos repassados em
3.9.92.
Considerados os fatos e fundamentos suso mencionados, o Sr. Jarbas de Andrade Borges deverá ter
suas alegações de defesa rejeitadas por ter apresentado prestação de contas baseada em documentos falsos,
fato que não permite ao julgador formar convencimento de que os recursos federais repassados à Liga de
Proteção à Maternidade e à Infância de Bom Jardim/PE foram aplicados em consonância com o interesse
público.
Quanto ao Sr. Fernando Souto Gomes, embora não estivesse originariamente obrigado a prestar
contas, sua responsabilidade decorre do fato de ter concorrido para o cometimento do dano apurado, sendo,
por via de conseqüência, solidariamente responsável com o Sr. Jarbas de Andrade Borges, razão pela qual
deverá, também, ter suas alegações de defesa rejeitadas.
Quanto às demais imputações feitas pela equipe de auditoria, relativas a notas fiscais "frias" ou
"calçadas", não há comprovação de que tenham sido emitidas pelos responsáveis, uma vez que o laudo pericial
de exame grafotécnico não abordou esses documentos. Igualmente, não se pode considerar prova de ilicitude
o fato de determinadas notas fiscais, aparentemente regulares, não terem o ingresso de seus respectivos valores
comprovados na contabilidade das empresas que as emitiram.
Da Responsabilidade Da Sra. Angelina Gonçalves da Costa Lima
Antes de cuidar especificamente da possibilidade de responsabilização da Sra. Angelina Gonçalves
da Costa Lima, cabe verificar que a mencionada senhora não assinou o ARMP do oficio citatório de fl. 171.
Contudo, por inspiração do §1° do art. 214 do Código de Processo Civil, aplicável ao processo administrativo
do TCU por força da Súmula n° 103 deste Tribunal, o fato de ter apresentado alegações de defesa (fls.
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181/188) supre a deficiência do instrumento citatório.
Vencido esse pequeno óbice, impende verificar se os fatos autorizam a responsabilização da Sra.
Angelina Gonçalves da Costa Lima, tesoureira da Liga de Proteção à Maternidade e à Infància de Bom
Jardim/PE.
Da análise dos elementos dos autos, o que se constata é que a referida senhora, além de não estar
envolvida com a falsidade de documentos e de não ser beneficiária no pagamento de cheques pela Entidade,
não teve participação na trama engendrada pelos Srs. Jarbas de Andrade Borges e Fernando Souto Gomes.
Limitava-se a tesoureira a apor e assinar o carimbo de "pago" em recibos que já haviam sido previamente
ordenados e assinados pelo presidente da Liga, Sr. Jarbas de Andrade Borges, conforme atestam os
documentos de fls. 16, 32, 36, 38 e 40. Ademais, em nenhum dos cheques consta sua assinatura. O pagamento
a si próprio ou ao Sr. Fernando Souto Gomes foi sempre efetuado pelo Sr. Jarbas de Andrade Borges
Nesse sentir, por não haver provas de que a Sra. Angelina Gonçalves da Costa Lima tenha concorrido
para o cometimento das irregularidades objeto deste feito, entendo, com as vênias de estilo por dissentir do
Ministério Público e da Unidade Técnica, que devam ser acolhidas suas alegações de defesa e julgadas
regulares com ressalva suas contas.
Assim, acolho em parte os pareceres oferecidos pela SECEX/PE e pelo Ministério Público, e VOTO
por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à deliberação deste Plenário.
TCU, Sala das Sessões, em 30 de setembro de 1998

JAMIN MLER
inistro- lator
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ACÓRDÃO N 2

1 4 3 /98 - TCU — Plenário

Processo n2 TC- 500.024/94-4
Classe de Assunto: IV — Tomada de Contas Especial
Responsáveis: Jarbas de Andrade Borges, Angelina Gonçalves da Costa Lima e Fernando Souto Gomes
Entidade: Liga de Proteção à Maternidade e à Infância de Bom Jardim/PE
Relator: Ministro-Substituto Benjamin Zymler
Representante do Ministério Público: Dr. Ubaldo Alves Caldas
Unidade Técnica: SECEX/PE
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial de
responsabilidade dos Srs. Jarbas de Andrade Borges, Angelina Gonçalves da Costa Lima e Fernando Souto
Gomes, instaurada em face da apresentação de documentos falsos na prestação de contas de recursos
recebidos mediante subvenção social do então Ministério da Ação Social, nos valores de Cr$ 80.000.000,00
(oitenta milhões de cruzeiros) e Cr$ 90.000.000,00 (noventa milhões de cruzeiros).
Considerando que a Sra. Angelina Gonçalves da Costa Lima, regularmente citada para
defender-se quanto aos fatos objeto desta tomada de contas especial, apresentou alegações de defesa capazes
de demonstrar que não teve participação no conluio existente entre os Srs. Jarbas de Andrade Borges e
Fernando Souto Gomes;
Considerando que os atos praticados pela Sra. Angelina Gonçalves da Costa Lima não
guardam relação de causalidade com o dano causado ao Erário Federal pelos Srs. Jarbas de Andrade Borges
e Fernando Souto Gomes,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1 2, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei n2 8.443/92,
em acolher as alegações de defesa apresentadas pela responsável, Sra. Angelina Gonçalves da Costa Lima,
e julgar suas contas regulares com ressalva, dando-se-lhe quitação.
Ata n° 40/98 - Plenário.
Data da Sessão: 30/09/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila Álvares
da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campelo e os MinistrosSubstitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler (Relator).

BENJ MIN ZY d LER
Ministro-Relator

HOMERO DOS SANTOS
Presidente

Fui presente:

o
WC4ALENCAR ' RIGUES
Procurador-Ger
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Proc. TC-500.024/94-4
Tomada de Contas Especial

PARECER
O Pleno deste E. Tribunal, por meio da Decisão n° 427/94, prolatada na Sessão de 29.6.94,
apreciando Relatório de Auditoria realizada na Liga de Proteção à Maternidade e à Infância de Bom
Jardim, deliberou pela transformação deste processo em Tomada de Contas Especial. Motivou o citado
decisum a constatação de irregularidades na aplicação de recursos provenientes de subvenção social, nos
importes de Cr$ 80.000.000,00 e Cr$ 90.000.000,00.
Citados, os Srs. Jarbas de Andrade Borges, Angelina Gonçalves da Costa Lima e Fernando
Souto Gomes apresentaram razões de justificativa.
Examinando os autos, chegamos às seguintes considerações:
mesmo diante da existência de inquérito policial e possível existência de ação penal, não
cabe sobrestamento do processo, visto que os autos revelam muitos elementos comprovadores de que as
aplicações de recursos não atenderam às exigências de legalidade, legitimidade e economicidade,
requeridas daqueles que gerem recursos públicos;
os argumentos concentram-se em desqualificar as asserções contidas no Relatório de
Auditoria, numa tentativa oblíqua de inverter o ônus da prova, não apresentando, porém, qualquer
elemento comprovador da regular aplicação dos recursos em comento;
os responsáveis admitem a retirada de dinheiro em espécie para pagamento de
fornecedores;
inconsistente a tese do Sr. Fernando Souto, visto que, ao mesmo tempo em que admite que
preenchia as notas fiscais, afirma que não tinha como saber que eram "frias" ou "calçadas";
ficou configurada a participação do Sr. Fernando Souto na retirada de recursos de
subvenções em espécie, bem como na aquisição de material não comprovada fisica ou contabilmente.
Assim sendo, este representante do Ministério Público manifesta-se pela rejeição das
alegações de defesa e pelo estabelecimento de novo e improrrogável prazo para os responsáveis
comprovarem o recolhimento do débito.
Ministério Público, em 3 de Março de 1998.

dó ves galdas
Procurador
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Processo n2 TC 500.024/94-4
Classe de Assunto: IV — Tomada de Contas Especial
Responsáveis: Jarbas de Andrade Borges, Angelina Gonçalves da Costa Lima e Fernando Souto Gomes
Entidade: Liga de Proteção à Maternidade e à Infância de Bom Jardim/PE
Relator: Ministro-Substituto Benjamin Zymler
Representante do Ministério Público: Dr. Ubaldo Alves Caldas
Unidade Técnica: SECEX/PE
DECISÃO: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. — rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelos Srs. Jarbas de Andrade Borges e Fernando
Souto Gomes, tendo em vista que os responsáveis, em conluio, apresentaram prestação de contas baseada em
documentos falsos, emitidos pelo Sr. Fernando Souto Gomes, não logrando comprovar a correta aplicação
dos recursos repassados pelo então Ministério da Ação Social, sob o titulo de subvenção social;
8.2 — fixar o prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que os Srs.
Jarbas de Andrade Borges e Fernando Souto Gomes, responsáveis solidários, comprovem, perante o Tribunal,
o recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional das importâncias de Cr$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de
cruzeiros) e de Cr$ 90.000.000,00 (noventa milhões de cruzeiros), corrigidas monetariamente e acrescidas
dos encargos legais, calculados, respectivamente, a partir de 3.8.92 e 3.9.92 até a data do efetivo
recolhimento, com fundamento no art. 12, §1°, c/c o art. 22, parágrafo único, ambos da Lei n° 8.443/92, e no
art. 153, §2°, do Regimento Interno deste Tribunal.
Ata n° 40/98 - Plenário.
Data da Sessão: 30/09/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila Álvares
da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campelo e os MinistrosSubstitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler (Relator).
a

HOM RO DOS SANTOS
Presidente

b' e
5E AMIN Z MLER
Ministro-Relator
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1- RELATÓRIO
GRUPO II - Classe V - Plenário
TC-022.902/94-5
Natureza: Relatório de Levantamento de Auditoria
Órgão: Secretaria da Receita Federal (SRF)
Ementa: Relatório de Levantamento de Auditoria. Análise do
Demonstrativo de Beneficios Tributários - DBT elaborado pela
Secretaria da Receita Federal, em observância ao art. 165, § 6°, da
Constituição Federal. Determinações e recomendações.
Cuidam os presentes autos de Relatório de Auditoria realizada na área de renúncia de
receita, precisamente no "Demonstrativo de Benefícios Tributários (DBT)", relativo ao Orçamento Fiscal
de 1995, elaborado pela Secretaria da Receita Federal, ante o que dispõe o art. 165, parágrafo 6°, da
Constituição Federal, verbis:
"O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito,
sobre as receitas e despesas, decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de
natureza financeira, tributária e creditícia."
2.
Concluída a auditoria, foi solicitado o pronunciamento do Sr. Secretário da Receita
Federal sobre os motivos de não serem incluídas informações no mencionado demonstrativo a respeito
dos itens abaixo transcritos:
"1 - Quanto às informações referentes ao Imposto de Renda da Pessoa Física:
1.1 - Não inclusão dos benefícios a seguir indicados, para os quais existem informações fiscais
fornecidas pelos contribuintes nas declarações de renda ou de ajuste;
ganhos de capital na alienação de bens e direitos de pequeno valor, ou seja, até 10.000 UFIR
(art. 40, II, do RIR194);
ganho de capital na alienação de único imóvel de valor até 551.780,24 UFIR (art. 40, III, do
RIR/94);
benefícios recebidos de entidades de previdência privada (morte, invalidez ou contribuições
do participante), exceto, neste último, quando derivados de contribuições cujos rendimentos tenham
sido tributados na fonte na entidade (art. 40, V, do RIR/94); "
bolsas de estudo e pesquisa caracterizadas como doação (art. 40, VII, do RIR/94);
rendimentos reais produzidos por cadernetas de poupança e depósitos especiais remunerados
(art. 40, VIII, do RIR194);
O contribuições empresariais a Plano de Poupança e Investimento - PAIT (art. 40, X, do
RIR/94);
contribuições patronais para programa de previdência privada em favor de empregados e
dirigentes (art. 40, XI, do RIR/94);
dividendo anual mínimo decorrente de quotas do FND (art. 40, XIII, do RIR/94);
valor dos bens adquiridos por doação e herança (art. 40, xrv, do R1R194);
indenizações por rescisão de contrato de trabalho e depósitos e juros do FGTS (art. 40, XVIII,
do RIR/94);
juros de letras hipotecárias (art. 40, XXI, do RIR194);
1) lucros incorporados ao capital das pessoas jurídicas (art. 40, XXII, do RIR/94 e arts. 2° e 3° da
Lei n° 8849, de 28.01.94 e MP n° 638, de 29.09.94);
pensão por moléstia grave (art. 40, XXV, do RIR/94);
montante dos depósitos e rendimentos do PIS/PASEP (art. 40, XXVI, do RIR194);
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proventos de aposentadoria por moléstia (art. 40, XXVII, do RIR/94);
proventos e pensões para maiores de 6.5 anos em até 1000 UFIR (art. 40, XXVM, do RIR194);
proventos e pensões da FEB (art. 40, XXIX, do RIR194);
valor correspondente ao percentual anual fixo de redução do ganho de capital na alienação de
imóvel. adquirido até 31_12.88 (art. 40, XX), do RIR194);
valor dos serviços médicos, .hospitalares e dentários mantidos, ressarcidos ou pagos pelo
empregador em, beneficio de seus empregados (art. 40, )(XXVIII, do RIR194),
.1.2 - Enquadramento indevido como benefício de:
- rendimentos de caráter puramente indenizatório, que não configuram. aumento de
disponibilidade econômica quais sejam: Ajuda de Custo e Diárias;
- deduções do rendimento tributável cuja finalidade é o ajustamento da capacidade econômica
do contribuinte, tais como: despesas dedutiveis registradas em livro-caixa, contribuições
previdenciárias, a dedução padrão de 40 UFIR (100 atualmente) por dependente, bem como a
importância paga a titulo de pensão judicial.
2 Relativamente às informações do Imposto d.e Renda da Pessoa Jurídica:
- não inclusão da isenção para os empreendimentos integrantes do Programa Grande Carajás
(art. 573 do RIR/94) e da isenção para os empreendimentos turísticos (art. 575 do RIR/94);
- classificação da depreciação acelerada corno um beneficio tributário, quando o art. 255 do
RIR/94 considera esse mecanismo como regra normal na apuração do imposto;
- esclarecer a razão pela qual os incentivos do FINOR/FINAM são considerados na totalidade
da opção - 40% do IRPJ devido - quando parte desse total (1.6%) é canalizado para o PIN/PROTERRA
enquadrados, assim como gasto direto do Estado, não .beneficiando nenhum grupo sócio-econômico
em especial.
3 Relativamente às informações do Imposto de Importação
3.1 - não consideração .no cálculo da isenção referente a bagagem de viajantes até o limite de
US$ 2.000,00 das informações relativas às DRF de Boa Vista, Porto Velho, Rio Branco e Belém;
3.2 - as informações provenientes de Áreas de Livre Comércio - ALC referentes apenas às de
Macapá e Tabatinga, quando as outras ALCs também deveriam ser consideradas;
3.3 - utilização no cálculo da renúncia, de informações provenientes de apenas 1 (um) ponto
alfandegado de fronteira seca (FOZ DO IGUAÇU), quando o universo existente inclui também outros
3 pontos (Uruguaiana, Ponta Porã e Corumbá);
3.4 - enquadramento como "renúncia" das .informações relativas à estimativa de evasão fiscal no
ponto alfandegado de fronteira seca de Foz do Iguaçu;
3.5 - .inclusão como beneficio tributário das seguintes situações:
- isenção do II. nas importações da União, Estados, DF, Territórios e Municípios;
- isenção para importações de missões diplomáticas, etc., uma vez que essas isenções visam
atender acordos de reciprocidade inteinacional;
- isenção para livros, periódicos, etc., bem como para os gêneros alimentícios de
primeira necessidade e aos fertilizantes/defensivos, visto que tais isenções se referem ao produto, não
se configurando um beneficio tributário; e
- isenção para amostras e remessas postais internacionais sem valor comercial, por serem,
remessas de cunho publicitário, sem .base de valoração;
4 Relativamente às informações do Imposto sobre Produtos Industrializados LPI:
4.1 - não utilização de informações referentes às remessas de produtos nacionais para as Áreas
de-Livre Comércio mas, somente infOrrnações referentes à Zona Franca de Manaus;
4.2 - utilização da expressão "manutenção do crédito" como beneficio distinto da isenção
quando, na verdade, aquela manutenção do crédito visa assegurar a plenitude da isenção,bastando,
portanto, acrescentar ao texto a informação da respectiva manutenção e utilização do crédito do
imposto relativo às matérias-primas empregadas;
-

-

-

-

-

tnirt-11022913294

— 79 —

f

;

oenk

(

santo

Plnátt

Sectotárla do o

Tribunal de Contas da Lindo

4.3 - inclusão como beneficio tributário das operações de compra de aeronaves de uso militar e
material bélico privativo das Forças Armadas, quando os sujeitos ativo e passivo da obrigação
tributária são a mesma pessoa de direito público - a União, não incorrendo, assim, em renúncia de
receita;
4.4 - inclusão da isenção para carro de bombeiro quando destinado às atividades de Corpo de
Bombeiros, visto que tal isenção alcança indistintamente todos os municípios como se tal isenção
fosse atribuída ao produto, não caracterizando um beneficio fiscal;
4.5 - inclusão de operações de venda de mercadorias nacionais em Lojas Francas a passageiros
em viagens internacionais quando essas operações se equiparam a exportações, não se configurando o
beneficio, dada a regra de não se exportar imposto;
4.6 - inclusão da manutenção do crédito em razão de isenção aos veículos de transporte coletivo
quando, dado o princípio da 'essencialidade', não se trata de beneficio tributário; e
4.7 - inclusão indevida como beneficio tributário, da isenção relativa ao produto 'película de
polietileno' que, dado o princípio da essencialidade norteador da tributação, não se configura um
beneficio.
5 Relativamente ao Imposto sobre Operações Financeiras 10F:
5.1 - não inclusão, como beneficios tributários, dos seguintes dispositivos que privilegiam
segmento social específico:
isenção para operações de créditos com fins habitacionais e de saneamento básico (DL n°
2407, de 05.01.88).
isenção para as operações de créditos às microernpresas (Lei n° 7256, de 27.11.94, art. 1°,
inciso XII).
isenção para taxistas e deficientes fisicos nas operações de crédito para aquisição de
automóveis (Lei n°8383, de 30.12.91, art. 72).
isenção para trabalhador desempregado em operações de financiamento de ferramentas
ligadas ao Projeto Balcão de Ferramentas (idem como anterior).
isenção para as operações de financiamento realizadas com recursos dos Fundos
Constitucionais de Financiamento do NO/NE/CO (Lei n° 7827, de 27.09.89, art. 8°).
6 Quanto às Contribuições para o Financiamento da Seguridade Social COFINS e para o
PIS - PASEP:
6.1 - inclusão como beneficio tributário, da redução da base de cálculo daquelas contribuições,
das receitas produzidas pelos títulos emitidos pelo Governo, quando essa redução visa evitar um
aumento da taxa de juros que implicaria em desembolso de mais recursos pelo próprio governo.
6.2 - classificação como beneficio, da exclusão da base de cálculo da COFINS da receita de
venda de mercadoria nacional em Lojas Francas dado que as operações nesses estabelecimentos se
assemelham às exportações.
7 Relativamente ao Imposto Territorial Rural inexiste qualquer menção aos benefícios
tributários nem, tampouco, justificativas a respeito de sua não inclusão no documento.
8 - Inclusão, como benefício tributário, da isenção do AFRMM para livros, jornais e
periódicos, bem como o papel destinado a sua impressão; para doações e eventos culturais e
artísticos; para carga consular e atos internacionais, quando essa isenção não se configura um
beneficio.
9 Inclusão da expressão 'demais isenções' quando o procedimento adequado é o de detalhar
as informações aí contidas, mesmo que de forma reduzida.'
-

-

-

-

-

-

3.
Após examinar as justificativas apresentadas, com o endosso da Sra. Diretora da 1a Divisão
Técnica, conclusivamente, sugere o AFCE responsável pela instrução que, relativamente ao Imposto de
Renda Pessoa Física, se recomende à Secretaria da Receita Federal que faça constar dos próximos
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Demonstrativos de Beneficios Tributários, as informações consignadas no item 1, subitern. 1.1, alíneas
"a" a "s", acima transcritos.
4.
Relativamente ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica - 1RPJ, sugere a instrução que se
recomende que faça constar do mesmo demonstrativo:
"a) isenção para os empreendimentos integrantes do Programa Grande Carajás (art. 573 do
..RER/94);
isenção para os empreendimentos turísticos (art. 575 do RIR/94);
nas informações referentes aos incentivos do .F.INAM/FINOR considerar apenas os valores
correspondentes a 24% daqueles 40% do.1RPJ devido, relativos à opção."
5.
A respeito do Imposto sobre Operações Financeiras - I0F, sugere seja recomendada a
inclusão no demonstíativo das informações apontadas no item 5, subitern 5.1, alíneas "a" a "e", acima
transcritas.
6.

Propõe, ainda, a instrução que sejam excluídas. do. demonstrativo as .seguintes. informações:
"2.1 - Relativamente ao IRPF:
rendimentos de caráter puramente indenizatório, que não configuram aumento. de .
disponibilidade econômica quais sejam: Ajuda de .custo e Diárias;
deduções do rendimento tributável cuja finalidade é o ajustamento da capacidade econômica.
do contribuinte, tais como: despesas dedutíveis registradas em livro-caixa, contribuições
pr.evidenciárias, a dedução padrão de 40 UFIR (100 atualmente) por dependente, bem como a.
importância paga a título de pensão judicial.
2.2.- Relativamente ao 1RPJ:
a) classificação da depreciação acelerada como um. beneficio tributário, quando o art. 255 do:
.RT.R/94 considera esse mecanismo como regra normal na apuração do imposto.
2.3 - Relativamente ao Imposto de Importação a) isenção do .II nas importações da União,...Estados,..D.F., Territórios e Municípios;
b) isenção para importações de missões diplomáticas, etc., uma vez que essas isenções visam.
atender acordos de reciprocidade internacional;
c) isenção para livros, periódicos, etc., bem como os gêneros alimentícios de primeira
necessidade e aos .fertilizantes/defensivos, visto que tais isenções se referem ao produto, não se
configurando uni beneficio tributário; e
d) isenção para amostras e remessas postais internacionais, sem, valor comercial, por serem.
remessas de cunho publicitário, sem base de valoração.
2.4 - Relativamente ao Imposto sobre Produtos Industrializados operações de compra de aeronaves de .uso militar e material bélico privativo das Forças
Armadas, quando. os sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária são a mesma pessoa de. direito
público - .a União, não incorrendo, assim, em .re.núncia.de receita;
isenção para carro de bombeiro quando destinado às atividades do Corpo de Bombeiros, visto
que tal isenção alcança indistintamente todos os municípios, como se fosse atribuída ao produto, não
caracterizando um beneficio fiscal; operações de venda de mercadorias nacionais em Lojas Francas e passageiros em. viagens
internacionais quando .essas operações se equiparam . a exportações, não se configurando o .beneficio,
dada.a regra de não se exportar imposto;
d). manutenção: do crédito era razão de . isenção aos veículos de transporte coletivo quando, dado
o princípio da "essencialidade",.não.se.tratá de .beneficio tributário; e
e) isenção relativa ao produto "película de polietilend', que, dado.o.principio da essencialidade
..norteador.da.tributação, não se configura um .beneficio.
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15 - Relativamente às Contribuições para o Financiamento. da Seguridade Social-COFINS e. para
o .P.IS/F'ASEP:
a redução da base de cálculo daquelas contribuições, das receitas produzidas pelos títulos
emitidos pelo Governo, quando essa redução visa evitar um aumento da taxa de juros que implicaria
em desembolso de mais recursos pelo próprio governo.
a exclusão da base de cálculo da COFINS da receita de venda de mercadorias nacional em
Lojas Francas, dado que as operações nesses estabelecimentos se assemelham às exportações.
2.6 Relativamente ao Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante - AFRMM:
a) isenção do. AFRMM para livros, jornais e periódicos, bem como o papel destinado, a sua
impressão; para doações e eventos culturais e artísticos; para carga consular e atos internacionais,
quando essa isenção não se configura beneficio.
7.
Sugere, por último, a instrução seja feita recomendação . à Secretaria da Receita Federal
nos termos abaixo transcrito:
"3 - Evite o uso da expressão 'demais isenções', procurando sempre detalhar as informações de_
modo a refletir fielmente o universo da renúncia tributária.
4- Estabeleça gestões junto à Secretaria de Orçamento Federal SOF para elaborar metodologia
que permita ordenar os beneficias tributários dentro das normas de classificação funcionalprogramática aplicada aos gastos diretos do governo, visando atender plenamente o disposto no art.
165, § 6°, da Constituição Federal, que determina .que se demonstre Os seus efeitos sobre as receitas e
despesas.
5 - Adote medidas inclusive, se for o caso, regulamentadoras, que . assegurem a obtenção
tempestiva de.. informações atualizadas sobre be.neficios tributários (acompanhadas das respectivas
memórias de cálculo e hipóteses formuladas sobre o comportamento de variáveis relevantes), tanto no
âmbito da própria Secretaria quanto junto aos demais órgãos que operam com beneficias tributários.
II - Enviar cópia do Relatório de Levantamento de Auditoria, constante de fis..1/26, à Secretaria.
da Receita ..Federal, para fins de subsidio aos trabalhos de elaboração do Demonstrativo de Be.nefícios
Tributários - DBT.
- Encaminhar cópia da Decisão a.ser proferida nestes autos, bem como do Relatório e. Voto.
que a fundamentarem, às seguintes autoridades:
1) Ministro. de Estado da Fazenda;
Ministro de .Estado do Planejamento e Orçamento;
Secretário da Receita Federal; e .
Secretário de Orçamento Federal."
8.
Endossando em parte a proposta da Instrução, sugere o titular da Unidade Técnica a oitiva
do Ministério Público, agregando àquela proposta sugestão no sentido de que:
"C. 1) o Tribunal determine a SRF/MF que:
- faça constar dos próximos Demonstrativos de Beneficias Tributários as
informações/dados/valores referentes à renúncia de receitas vinculada ao Imposto Territorial Rural. 1TR;
- nos termos. do Artigo 36, inciso VI. do .Regimento Interno da SRF/NT., aprovado pela Portaria
.MEFP .n° 606/92, execute, a partir do exercício de 1.995 (ano-calendário .1.994), o acompanhamento
dos beneficias tributários vinculados. às receitas públicas federais, cuja. gestão esteja sob sua.
responsabilidade, visando a aferição dos _montantes efetivame.nte renunciados no exercício anterior,
por modalidades de beneficio constante do DBT, encaminhando referida informação à. 5' SECEX
deste Tribunal;
- a partir do exercício corrente, passe a encaminhar regularmente à 5a SECEX, deste Tribunal, os
Demonstrativos de .Be.nefícios Tributários, incluindo as respectivas memórias de cálculo, com
m41~2290294
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indicação das fontes dos dados, valores e informações utilizadas no processo de elaboração dos
mesmos;
- cumpra o disposto no Artigo 47, inciso V, do Regimento Interno daquela Secretaria, instituindo
e executando mecanismos para controlar as empresas beneficiárias de incentivos fiscais, nas áreas do
IR, ITR, IOF e das contribuições sociais;
- em conjunto com a Secretaria de Orçamento Federal - SOF, cumpram, na íntegra, o
mandamento constitucional contido no Artigo 165, parágrafo 6°, passando a elaborar demonstrativo
regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de subsídios e benefícios de natureza
financeira e creditícia.
c.2) O Tribunal recomende à SRF que, na elaboração do Demonstrativo de Benefícios
Tributários - DBT para os próximos exercícios financeiros, sejam agregadas as informações relativas
aos benefícios tributários vinculados às receitas públicas federais sob a administração dos demais
órgãos/entidades da Administração Pública Federal."
9.
Determinei, então, que fosse ouvida a douta Procuradoria, como proposto pela Unidade
Técnica, a qual se manifestou conforme excerto do Parecer que abaixo transcrevo:
"7. Nas características do Estado do bem-estar, Estado intervencionista, acentua-se um recurso
cada vez mais freqüente à técnica promocional em oposição à técnica meramente repressiva do
direito. Para favorecer ou incrementar o setor econômico, antes de obrigar punitivamente através de
sanções, o Estado atual tem preferido recorrer a uma série de procedimentos chamados incentivos, que
vão das isenções fiscais à proteção alfandegária, da concepção de empréstimos à dilatação de prazos
para pagamentos de tributos, caracterizáveis como verdadeiros prêmios que constituem o preço
público designado para um produto, sem correspondência perfeita com o preço econômico,
configurando-se como sanção promocional.
Sendo a sanção uma simples conseqüência da norma jurídica, tanto pode implicar pena
(sanção negativa), como recompensa ou prêmio (sanção positiva ou premiai - que pode ser de
natureza econômica, social e jurídica stricto sensu).
Da posição meramente estática e negativa o Estado passou para uma ampla intervenção no
domínio econômico e social, encorajando determinadas condutas dos particulares que entendeu
desejáveis, através do direito, da elaboração de normas legais estimulantes, com fins nitidamente
promocionais ou premiais. Costuma-se falar em direito premiai ao conjunto de normas jurídicas que
procuram promover e acelerar o desenvolvimento econômico-social, concedendo prêmios/benefícios
das mais variadas espécies aos indivíduos ou às empresas na consecução dos fins predeterminados
pelo Estado.
É na legislação tributária onde mais ocorrem manifestações do 'direito premiai, com
descontos pela antecipação do pagamento de impostos, incentivos fiscais dos mais diversos setores e
regiões, exclusão de penalidades, etc.
Os incentivos ou estímulos fiscais na conceituação de Francisco R. S. Calderaro (in
Incentivos Fiscais: sua natureza jurídica, Edições Aduaneiras Ltda.) são 'aquelas normas jurídicas
que utilizam instrumental tributário com finalidades premiais, extrafiscais, que visem à
promoção do desenvolvimento econômico e/ou social.'
Para o autor, a natureza jurídica do estímulo fiscal 'é a de uma simples exoneração do poder de
tributar, considerado o termo exoneração em seu senso amplo de exclusão, desoneração total ou
parcial de tributação visando a promoção do desenvolvimento econômico e social.'
Outrora, a atividade do Estado, no setor econômico, se apresentava predominantemente sob
o lado negativo, por consistir em retiradas por via de impostos, para custeio dos órgãos públicos - era a
predominância da fiscalidade. Atualmente, as opções da política tributária passaram a ser dirigidas a
efeitos econômico-sociais com objetivos extrafiscais.
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13. Com relação à extrafiscalidade e estímulos fiscais, assim doutrina Fábio Fanucchi (in
Curso de Direito Tributário Brasileiro, vol. I, Ed. Resenha Tributária Ltda., 1971):
"O tributo se caracteriza como extrafiscal no instante em que se manifestem, com a sua
cobrança, outros interesses que não sejam os de simples arrecadação de recursos financeiros. E essa
feição dos tributos adquire grande importância na atualidade, sendo comuns as manifestações de
extrafiscalidade, atualmente, em nosso direito positivo. Geralmente, o interesse que se manifesta com
a extrafiscalidade é o de correção de situações sociais ou econômicas anômalas. Todavia, também
podem decorrer de manifestações de interesse do Estado em obter outro tipo de aproveitamento para
as relações econômicas tributáveis, que não seja o de simples arrecadação. Se, pelo exame de
determinada incidência tributária, verificamos que ela dá ao contribuinte possibilidade de alternativa,
de escolha de gravame mais ameno ou a de nenhum gravame tributário, conforme sua atuação se
desenvolva neste ou naquele sentido previsto em lei, então se está, quase sempre, diante de uma
tributação extrafiscal. Há, inclusive, manifestações de extrafiscalidade na própria Constituição
brasileira e relativas a determinados impostos, como se verá em seguida, podendo-se dizer, então, que
existem tributos extratiscais já por origem constitucional.
Como se exterioriza a extrafiscalidade? O Governo tem interesse em que uma determinada
atividade seja incrementada porque, se desenvolvida, poderá produzir resultados econômicos para o
Estado, tão ou mais positivos que o da simples arrecadação de receitas. Com esta certeza, reduz a
incidência de alguns tributos ou, mesmo, isenta de tributos a atividade e ainda, dos recursos tributários
colhidos em outras ocasiões, oferece prêmios remuneratórios àqueles que seriam sujeitos passivos da
obrigação tributária, que não chega a se transformar em crédito, em vista da isenção. É o caso das não
incidências do imposto de exportação, do LPI, do imposto de renda, do ICM, sobre os bens exportados
ou sobre os resultados positivos auferidos pelas empresas na exportação. Conquanto recursos
tributários não entrem para os cofres públicos, a economia nacional estará ganhando com a entrada de
divisas, representadas pela moeda estrangeira que pagará os bens exportados. De outro lado, excluindo
a tributação, conseguirá o Governo reduzir os custos dos bens nacionais, permitindo-lhes que
concorram no mercado internacional. Quanto aos possíveis prêmios ao exportador, ele retirará das
reservas monetárias formadas com a receita do mesmo imposto de exportação, que cobrou em relação
a bens exportados e sobre os quais não havia interesse governamental em incentivar a
comercialização internacional.
Nesta ordem de idéias, nota-se que, desde a sua origem na Constituição, os impostos sobre o
comércio exterior se afirmam com as características de extrafiscalidade, tanto que, como exceção à
regra de absoluta legalidade da tributação, permite-se que o Executivo, por decreto, possa alterar-lhes
as condições de exigência, segundo as conveniências do instante.
Porém, é de ressaltar que não são eles os únicos tributos que podem se revestir com essas
características. O imposto de renda, por exemplo, comporta em sua legislação exemplos de
extrafiscalidade, quando permite que o contribuinte deixe de recolher imposto para aplicar os recursos
assim economizados em investimentos diversos (reforço de capital de empresas, reflorestamento,
construção de hotéis etc.), todos objetivando o desenvolvimento da economia nacional, antes que a
simples e imediatista arrecadação tributária.'
'Estímulos fiscais - Não há, em nosso Código Tributário, nenhuma alusão ao instituto que titula
este item, embora no Brasil seja largo o emprego desse instrumento de política fiscal.
Os estímulos fiscais de nossa legislação ordinária são de diversas espécies e são praticados em
todos os escalões da administração pública.
Alguns representam diminuição de valor de base tributárias de cálculo (como, por exemplo, os
oferecidos às pessoas físicas contribuintes do imposto de renda, por aplicação de capital em setores e
regiões que à União interesse desenvolver), outros, traduzem-se por descontos no valor do tributo a
recolher (na legislação do mesmo imposto federal, os estímulos oferecidos às pessoas jurídicas que
empreguem capitais em determinados setores e regiões), outros, por créditos do contribuinte contra a
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entidade tributante, gerados por restituição de parte do imposto recolhido. . . Ainda, há os estímulos
que envolvem isenções e créditos contra a entidade tributante (caso dos estímulos à exportação de
produtos manufaturados para o estrangeiro, nas legislações dos impostos de produtos industrializados
e de circulação de mercadorias). Todos eles, entretanto, apresentam um só resultado: a evasão de
receita pública autorizada pela lei, conduzindo à diminuição da carga tributária.' (grifamos)
14. Álvaro Melo Filho assim conceitua incentivos fiscais (in Teoria e Prática dos Incentivos
Fiscais, Eldorado Editora):
'Na conceituação de INCENTIVO, pode dizer-se, genericamente, que se trata de um beneficio
econômico, fiscal ou jurídico, em favor daquele que cumpre certa operação correspondente a uma
diretiva de política econômica de um Estado que tem finalidade precípua a justiça econômica-social.'
'Destaque-se que os incentivos fiscais concedidos às regiões e setores pela legislação tributária
brasileira consistem em diversas formas de arrecadação, manifestadas pelo diferimento operado no
montante devido, sempre vinculando-se essa renúncia governamental à realização, pelo beneficiário,
de determinada atividade, em função da qual, especificamente, existe o beneficio. Formalmente, essa
renúncia pode consistir em:
Isenções;
Abatimentos;
Depreciação acelerada;
Reduções do imposto devido;
Deduções;
Créditos fiscais.'
15. Sacha Calmon Navarro Coelho, em seu livro Teoria Geral do Tributo e da Exoneração
Tributária, Ed. Revista dos Tribunais, 1982, expõe o que se segue:
1 Quanto à palavra título.
'O tributo é um ônus; algo que grava e onera o patrimônio particular. Por isso chamamos de
exoneração o fenômeno de tirar dito ônus. Exoneração em sentido amplo, repita-se. Exoneração como
gênero, comportando diversas espécies. Preferimos esta palavra pelo simples fato de não ter usança no
jargão da tributarística nacional. Conhecem-se certos institutos que possuem efeitos exonerativos:
imunidades, isenções, reduções de bases de cálculo e alíquotas, et alia. Todavia inexiste uma nomina
juris para abarcar a todas estas formas particulares de exclusão do tributo. Daí a eleição do termo
exoneração, como capaz de compreender todas as formas particulares de exclusão total ou parcial do
quantum tributário (que do ponto de vista do contribuinte, economicamente falando, é um ônus).'
LI Quanto à tipologia exonerativa
'Basicamente as exonerações se dividem em internas ou externas à estrutura da norma. As
internas, a seu turno, se subdividem tendo em vista o seu habitat no interior desta. Umas se
estruturam nas hipóteses e outras nos comandos normativos (conseqüências).
-

-

-

Exoneração nas
hipóteses
(qualitativas)
Exonerações
Internas

Imunidades
Isenções

Exoneração nas
conseqüências
(quantitativas)

Reduções diretas de base de
cálculo e alíquotas
Deduções tributárias de despesas
presumidas e Concessão de
créditos presumidos
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Exonerações
Externas

Remissões

Devolução de tributos
pagos legitimamente

A devolução de tributo pago sem haver razão para a restituição, a não ser o intuito de exonerar
total ou parcialmente o contribuinte, é considerada pela doutrina matéria estranha ao Direito
Tributário. Alega-se estar no capítulo da despesa pública, já na área do Direito Financeiro, a sua sede
jurídica. O entendimento é inobjetável. Todavia, porque a Devolução de Tributo Pago apresenta-se
como autêntica 'remissão indireta' - fórmula legal de extinção do crédito tributário - a incluímos no
ternário exonerativo. Em contrapartida restaram dispensadas do rol das exonerações a anistia, modo de
extinguir pena imposta por infração a dever tributário, e a moratória, simples dilação do prazo de
pagamento.'
ifi

16. O § 6° do art. 165 da Constituição Brasileira de 1988 assim expõe:
`§ 60 O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado
do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e
benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.' (grifamos)
Ives Gandra Martins (in Comentários à Constituição do Brasil, Editora Saraiva, 1991), ao
comentar o § 6° do art. 165 da Constituição Federal, enfatiza a falta de rigor do constituinte na
redação do texto, verbis:
'O discurso peca de novo pela imprecisão. Se os beneficios tributários são amplos, neles
incluídas estão as isenções, razão pela qual a repetição não se justificaria. Se são restritos, à evidência,
teriam que ser discriminados como foram as isenções. Por outro lado, há a considerar que os subsídios
são também benefícios, e os beneficios são subsídios, com o que a conjunção 'e' resta inconsistente
em dois sinônimos, fartamente abrangentes em sua natureza, a saber: subsídios e beneficios de
natureza financeira, creditícia e tributária. E aqui mais uma vez peca o constituinte pelo mau discurso,
ao fazer menção aos subsídios e benefícios financeiros, gênero que encampa, naturalmente, aqueles
beneficios ou subsídios de natureza creditícia.
À nitidez, o que pretendeu o constituinte foi considerar toda a espécie de favor fiscal ou
financeiro objeto de análise, para determinação do impacto sobre o orçamento e sobre seu efeito
regionalizado, visto que muitos dos incentivos - não todos - são de natureza regional, mas todos os
estímulos têm efeitos regionalizados, mesmo que de natureza geral. O incentivo à cultura, por
exemplo, que as empresas retiram do IR termina por reduzir aplicações de natureza setorial ou
regional nos Estados, pela opção do contribuinte, assim como reduz o nível de transferência da parte
do tributo que lhes caberia.
À má dicção do constituinte, todavia, hospeda o excelente princípio da transparência
orçamentária, fundamental para um efetivo controle, por parte da sociedade, das atividades
governamentais.
Por fim o § 6° é princípio não apenas federal, mas, como já exemplificado anteriormente,
sinalizado para todos os entes federativos, a partir de seus textos constitucionais, visto que se trata de
princípio geral.' (grifamos)
min-g/02290294

9

- 86 -

eientr

Lvvs-r
9a
,. ° ant
C

Secretária do Plenarlo

Tributt:31 &Cenas cln Uniãt)

Por outro lado, as leis de diretrizes orçamentárias, que compreendem as metas e prioridades
da administração pública federal, orientando a elaboração das leis orçamentárias anuais, lembram a
exigência do art 165, § 6 da CF/88_
A lei n° 8.931, de 22.09.94, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária
anual de 1995, estabelece em seu art. .10, inciso X, que 'a mensagem que encaminhar o projeto de lei
orçamentária anual conterá, . . demonstrativo regionalizado do efeito decorrente de isenções e de
quaisquer outros benefícios tributários, indicando, por tributo e por modalidade de benefício contido
na legislação do tributo, a perda de receita que lhes possa ser atribuída.' (grifamos)
No documento que compõe o Anexo I deste Relatório, a Secretaria da Receita Federal, à
folha 6, no subitem 1.2.. A seleção de benefícios, faz a seguinte colocação:
'Para superar essas considerações optou-se, então, por considerar como renúncia fiscal tudo
aquilo que a legislação fixa como um favor fiscal, seja ele concedido a produtos, setores ou regiões,
seja através de isenções, reduções da base tributável ou reduções de alíquotas, independente de
considerações a respeito de seus efeitos econômicos.' (grifamos).
Considerando que a maior parte das exonerações/estímulos/incentivos fiscais se caracterizam
pela via isencional, por ser o seu emprego um dos mais eficientes instrumentos de política econômica notadamente quando se pretende incrementar o desenvolvimento da economia nacional - vejamos
como a doutrina trata esta questão de favor legal Ou beneficio) relativamente a ela
Legalmente, a isenção é uma forma de exclusão do crédito tributário (CTN, art. 175),
instituída, necessariamente, em lei que especificará as condições e os requisitos erigidos para sua
concessão, os tributos a que se aplica, bem como o prazo de sua duração, se for o caso (CIN, art. 176).
Há uma polêmica doutrinária no tocante à isenção, dividindo os doutos em duas posições:
aqueles que, ante a norma isencional, entendem inexistir a obrigação tributária principal, face a não
ocorrência da situação fálica descrita na lei como apta a conduzir ao nascimento desta; aqueles que
entendem nascida a obrigação tributária principal peia mera realização da situação fática legai
descrita como fato gerador da mesma, porém, a despeito do nascimento da obrigação tributária
principal, acontece a inexigibilidade do pagamento do tributo. Reduzindo a unia expressão mais
simples estas disposições tem-se que os primeiros vêem, in casu, uma não incidência, enquanto os
segundos crêem ser devido o tributo mas, há uma dispensa de seu pagamento.
O CTN - Código Tributário Nacional, como visto, contornou a questão ao declarar a isenção
como excludente do crédito tributário, situação que pode significar tanto uma quanto outra das
posições supra-referida.s.
No livro Isenções Tributária s- de. José Souto Maior Borges, Ed. Sugestões Literárias S.A.,
.1969, em nota de rodapé, encontramos o posicionamento de vários autores que caracterizam o instituto
da isenção como o correspondente à outorga de um regime de favor pelo Estado, um ato de
liberalidade do poder tributante.
'Assim, p. ex., se manifesta o erudito HELY LOPES MEIRELLES: 'a isenção é um favor legal,
uma liberalidade do poder tributante' (Direito municipal brasileiro, vol. 1°, pág. 681). No mesmo
sentido e reiteradamente, se pronuncia GILBERTO DE ULHÔA CANTO, noutras ocasiões tão bem
fundamentado: `... sendo a isenção um favor assegurado, é claro por um objetivo superior, mas sempre
um favor, não se há de presumi-lo além dos limites por que se o outorgou' (Temas de direito
tributário vol. 1 0 , pág. 269). Esta conceituação já havia sido esboçada anteriormente, em conferência
sobre o sistema tributário brasileiro: 'Isenção é um favor que o ente público dotado de competência
para tributar faz, não exercitando o seu poder impositivo' (In Curso- de direito financeiro, pág.. 124).
RUY BARBOSA NOGUEIRA, assim a define: 'A isenção é um favor fiscal, que retira o objeto do
campo da incidência' (Direito financeiro, pág. 193).. Na sua indispensável monografia sobre o imposto
de indústrias e - profissões BERNARDO REB.E.ERO D.E MORAES ministra idêntica definição: 'A
isenção tributária .consiste num favor concedido, por lei, no sentido de dispensar o contribuinte do
pagamento do imposto' (Doutrina e prática do imposto de indústrias e profissões, .t. II, pág. 673; na
,
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pág. seguinte, reitera-se esta afirmação). JOSÉ GERALDO ATALIBA NOGUEIRA, estremando a
isenção da imunidade, assevera: `Só a Constituição estabelece a imunidade, enquanto a isenção é favor
legal' (Natureza jurídica da contribuição de melhoria, pág. 243, in fine). Não fugiu a essa
tendência, o prof. MANOEL LOURENÇO DOS SANTOS: 'Isenção é favor fiscal' (ob. cit., pág. 113).
Embora reconheça que a isenção, subjetiva ou objetiva, é sempre ditada por consideração de
conveniência social ou econômica, RUBENS GOMES DE SOUSA caracterizou-a como um favor
legal: 'A isenção, ao contrário (da não incidência - nossa é a ressalva), pressupõe a incidência: é o
favor legal pelo qual o contribuinte, que se encontra na situação de ter de pagar um tributo na forma da
lei tributária, entretanto é dispensado desse pagamento por uma disposição expressa de lei ...'
(`Natureza dos dispositivos legais que concedem isenções tributárias', in Estudos de direito
tributário, pág.252). Ressalta-se, que, em trabalho posterior, o mestre paulista superou esse
entendimento: `... não há isenções 'gratuitas', ou, se quiser, nenhuma isenção é um 'favor' ou um
'privilégio' ('Isenções fiscais - substituição de tributos - Emenda Constitucional n° 18 - Ato
Complementar n° 27 - Imposto de vendas e consignações - Imposto sobre circulação de mercadorias",
in Revista de Direito Administrativo, vol. 68, pág. 256).'
Para o autor, 'considerada a isenção como uma liberalidade, favor ou privilégio, segue-se que
estaria ditada apenas por motivos de conveniência e oportunidade, cuja apreciação é
discricionariamente objeto de decisão política do poder tributante, sem o mínimo de vinculação
jurídica material, necessária para legitimar a intervenção do poder judiciário, como último intérprete
da constitucionalidade dos atos legislativos. Se a isenção é um favor, somente ao poder que a
estabelece compete apreciar o conteúdo do ato legislativo de instituição.'
Prossegue: 'Por estes motivos, parece-nos indiscutível a procedência da lição de
BLUMENSTEIN, ao afirmar que a isenção da sujeição subjetiva ao poder tributário se funda sob
especiais pressupostos objetivos e não pode constituir um mero tratamento de favor para uma
determinada pessoa, em confronto com outros contribuintes (mero privilégio tributário).'
A isenção como privilégio também não é aceita pelo autor. O tema é colocado por ele, no livro
já citado, assim:
'A Revolução Francesa aboliu as isenções que constituíam privilégios da nobreza e do clero, até
então, as classes dirigentes, detentoras do poder político.
Desaparecidos os antigos privilégios, nenhuma classe social pode, invocando essa condição,
eximir-se do pagamento de tributos: só no interesse público devem ser outorgadas isenções.
As próprias isenções subjetivas encontram sua justificação em elementos de natureza política,
econômica e social, jamais no interesse particular dos indivíduos declarados isentos, não
representando um privilégio atentatório ao principio de isonomia. As isenções, quaisquer que sejam
atualmente, não instituem, como no passado, privilégios tributários em favor de classes, seitas ou
castas.
Pode-se mesmo dizer que as 'imunidades' (isenções) diplomáticas constituem mais um apanágio
da corporação política dos agentes e representantes diplomáticos do que uma prática de favorecimento
ad personam.
Como a tributação deve, em qualquer hipótese, obedecer aos princípios da generalidade e da
igualdade, a isenção, como regra de direito excepcional, deve ser justificada por motivos de interesse
público, razoavelmente apreciados pelo legislador e pelo intérprete ou aplicador da lei.'
Para ele, 'a isenção é um expediente técnico de liberação do ônus tributário que se torna
efetivo por modalidades diversas; ...' (grifamos)
22. Vê-se, portanto, a dificuldade em se caracterizar os diversos fenômenos exonerativos como
favor, benefício, privilégio ou técnica de liberação do ônus tributário.

ntin—g/02290294

II

- 88 -

kY
0

Trihairt g

.c9.ç.aga

s.4

431 eSnerct etátla

31.¡Ão,.:

cg(5°4"
do Plenátto

Diante do exposto e considerando que imunidades, isenções, reduções diretas de base de

cálculo - e- aliquot" - deduções; créditos -- fiscais; remiSsões; - devoluções - de tributos - pagos;
depreciações aceleradas, abatimentos, diferimentos -e moratórias são institutos que mostram um só
resultado:. a evasão de - receita pública autorizada por lei (constitucional ou infraconstitucional),
conduzindo à diminuição da carga tributária, passemos, então, à análise da letra b, item 10, do Parecer
de-folhas 53/56, do ilustre-Secretário de Controle-Externo; Francisco Carlos Ribeiro de -Almeida, onde-é solicitada a oitiva deste Ministério Público.
Subitent 1.2.1.11(fi. 45)
'1- Que se recomende à Secretaria da Receita Federal que:
2- Exclua do demonstrativo as informações relativas aos fatos a seguir alinhados, por não se
configurarem beneficios tributários:
2.1 - Relativamente ao IRPF:
b) deduções do rendimento tributável cuja finalidade é o ajustamento da capacidade econômica
do contribuinte, tais como ._ despesa& dedutiveis registradas. em livro-caixa,, contribuições
previdenciárias, a dedução padrão de 40 UF1R (100 atualmente) por dependente, bem como a
importância paga a titulo de-pensão judicial.'
A Secretaria da Receita Federal assim justificou (11. 37):
'1.2- ... Quanto aos demais (letra b), consideramos devido o seu enquadramento, visto tratar-se
de abatimentos que podem variar, como os relativos a dependentes, ou deixar de ser enquadrados pela
legislação. como declutiveis. É o caso, por exemplo, das contribuiçães não oficiais.'
A matéria está disciplinada no Capitulo II - DEDUÇÃO MENSAL DO RENDIMENTO
TRIBUTÁvEr, do Título V - DEDUÇÕES do Regulamento do Imposto de Renda e Proventos de
Qualquer Natureza.- RIR/1994.
Tratam-se de deduções concedidas peia Lei n° 8.383/91, portanto, não podem ser excluídas do
demonstrativo que acompanha o projeto de lei orçamentária_
Subitem L2.2.a (fls. 45/46)
'I - Que se recomende à Secretaria da Receita Federal. que:
2 - Exclua do demonstrativo as informações relativas aos fatos a seguir alinhados, por não se
configurarem beneficios tributários:
2.2 - Relativamente ao IRPJ:
a) classificação da depreciação acelerada corno um beneficio tributário, quando o art. 255 do
R1R/94 considera esse mecanismo como regra normal na apuração do imposto.'

A Secretaria da Receita Federal assim justificou (11 37):
'2.2 - Optamos por incluir a depreciação acelerada como beneficio tributário, após entendimento
com a assessoria da Coordenação Geral do Sistema de Tributação - COSIT, da SR.F.'
A respeito da depreciação acelerada, Sacha Calmon Navarro Coelho (in Teoria Gerai do Tributo
e da Exoneração Tributária, Ed. Revista dos Tribunais, 1982), ensina:
'Há tributos em que a apuração do quantum debeatur implica operações de alguma
complexidade. É comum, no caminho dessa apuração, a . existência . de técnicas extra fiscais. Ora são
deduções ora são atribuições de crédito, visando diminuir o valor a pagar. Tais deduções ou
atribuições de créditos são fictas e atuam tanto no processo de apuração ou extração do imposto final
quanto por subtração direta do imposto a pagar. As deduções de certos valores como, v. gr., os
correspondentes à depreciação acelerada, na área do imposto sobre a renda brasileira, são

inibidivebriente redutoras do imposto final.' (grifamos)
Conforme se constata no Capítulo V - LUCRO OPERACIONAL do Subtítulo - LUCRO REAL
do. Livro II - TRIBUTAÇÃO DAS PESSOAS JURID/CAS do R112194, art. 255.
min-02290294
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Tal beneficio foi concedido pela Lei n° 3.470/5S. (art 69). Tratando-se de uma dedução, não
vemos como possa ser excluída do demonstrativo de beneficios tributários.
26. Subitem 1.2.3.- letras a a d (ti 46)
'1- Que se recomende à Secretaria da Receita Federal que:
2 - Exclua do demonstrativo as informações relativas aos fatos a seguir alinhados, por não se
configurarem beneficios tributários:
2.3 - Relativamente, ao Imposto de Importação isenção do 11 nas importações da União, Estados, DF, Territórios e Municípios;
isenção para importações de, missões diplomáticas, etc., uma vez - que essas isenções visam
atender acordos de reciprocidade internacional;
isenção para livros, periódicos, etc., bem como os gêneros alimentícios de primeira
necessidade e aos fertilizantes/defensivos, visto que tais isenções se referem ao produto, não se
configurando um benefício tributário; e
isenção para amostras e remessas postais internacionais sem valor comercial-, por serem
remessas de cunho publicitário, sem base de valoração.'
A Secretaria da Receita Federal assim justificou (fl. 38.):
'3.5 - Conforme os `Comentários e Considerações Metodológicos' inseridos no Demonstrativo
de, Benefícios Tributários, optou-se _por considerar como renúncia .fiscal.tudo .aquilo que, a legislação.
fixa como favor fiscal, seja ele concedido a produtos, setores ou regiões, seja através de isenções,
reduções da.base_tributável ou reduções deolíquotas, etc,. importando nenas tudo oquilo_quesera.uma
redução no imposto potencial, para conhecimento da sociedade, independente de suas implicações
econômicas, financeiras ou sociais.'
É 210 Vokune 1 deste Relatório de Auditoria; à folha. 20, item' 11. Outrag-iseriçãesireckiçOes' ras
importações, Quadro V, que encontramos tais beneficios.
Tratando-se de isenções - forma de exoneraçãõ tributária - previstas na Lei n° 8.032/90; devem
ser mantidos no. demonstrativo.
27. Subitem L2.4 - letras a, b, d e e (fl. 46)
'1- Que se recomende à Secretaria da Receita Federal que:
2 - Exclua do demonstrativo as informações relativas aos fatos a seguir alinhados, por não se
configurarem benefícios tributários:
2.4 - Relativamente ao Imposto sobre Produtos Industrializados operações de compra de aeronaves de uso militar' e material bélico privativo das Forças
Armadas, quando os sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária são a mesma pessoa de direito
público - a União, não incorrendo, assim, em renúncia de receita;
isenção para carro de bombeiro quando destinado às atividades do Corpo de Bombeiros, visto
que tal isenção alcança indistintamente todos os municípios, como se fosse atribuída ao produto, não
caracterizando um beneficio fiscal;
d).manutenção do crédito em razão de isenção aos veículos de transporte coletivo quando, dado
o princípio da `essencialidade', não se trata de beneficio tributário; e
e). isenção.: relativo_ ao:produto."pelitula_--de:polietileno"',_ que,_ dado -. o: princípio: do..-..essencialidade-:
norteador da tributação, não se configura um beneficio.'
A..Secretaria.da_Réceita:Federatassim.justificou:(fis.:.
'4.3 - Reafirmamos que o nosso levantamento dos beneficios tributários é feito sem se levar em
consideração:. o- lado da:despesa; conforme' já:descrito" no' item 3.5: Mesmo - que seja a- União; nesse"
caso, beneficiária da isenção do imposto, ela existe e deve ser registrada para conhecimento,
independente- de Suas implicações de ordem econômicarefinanceira:
4.4 - Ainda que o beneficio de isenção favoreça os Municípios, a justificativa de sua apuração é
a mesma-da- contida-rio- item anterior:
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A inclusão: da manutenção: de crédito: é. explicada pela fato de. que ela foi restabelecida pela
Lei n° 8.673/93, após diversos pleitos da indústria de veículos de transporte coletivo de passageiros,
implicando- em perda: de. arrecadaçãa- do: IPL
4:7 A película de. polietilenct é. isenta do. 111; a que intplica: em- reduçãa da arrecadação do.
imposto em beneficio dos consumidores de produtos dele derivados, configurando expressamente um
beneficia fiscal e, coma tal, deve ser apurada o- seu montante. de renúncia de receita para
conhecimento da sociedade.'
Os beneficio& constantes deste subitem encontram ,se relacionados- na Quadra IX do Volume I
deste Relatório, às folhas 30131, itens 7. Aeronaves e Material Bélico, 9. Película de Polietileno, 11.
Corpo* de.Boan
. beiro& e 13. Veiculosde TranspOrte Coletivo dePassageiros
Notei-se que estes beneficios foram concedidos através da Lei n° 5.330167, Lei n° 8402/92, D.L.
n° 1.276,73;
n° &058,190 e Lei- n° 8,671191 Tratam,se de isenções - e manutenções de créditos
técnicas exonerativas de tributos, com conseqüente perda de arrecadação portanto, devem constar
do -demonstrativo.
Subirem L2.5.a (11. 317)
'1 --Que se recomende á Secretaria da Receita Federal que:
2 Exclua do demonstrativo as informações relativas aos fatos a seguir alinhados, por não se
configurarem beneficios tributários.:
2.5 -,-- Relativamente às Contribuições para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS e
para o PIS/PASEF':
a) a redução- da base de cálculo daquelas contribuições; das receitas produzidas .pelos' títulos
emitidos pelo Governo, quando essa redução visa evitar um aumento da taxa de juros que implicaria
em desembolso de mais recursos pelo próprio Governo.'
A Secretaria da Receita Federal assim justificou (ti. 39):
'6.1 -- Reafirmamos que a apuração da renúncia fiscal é feita independentemente de suas implicações econômicas, conforme já explanado no item 3.5.'
Tratam-se de beneficias registrados nos Quadros XII e XIII do Volume deste Relatório, folhas36 e 37, item 1. Títulos Públicos.
Observe-se que são reduções- da base de cálculoexonerativo- de tributos ,-concedidas- pela
Lei n° 8.398/92, portanto, devem estar relacionadas no demonstrativo.
Subitent L2.6.a (fl. 47)
'I Que se recomende à Secretaria da Receita Federal que:
2- Exclua do demonstrativo as informações relativas aos fatos a seguir alinhados, por não se
configurarem beneficios tributários:
2.6 - Relativamente ao Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante - AFRMM:
a) isenção do AFRNIM para livros, jornais e periódicos, bem como o papel destinado a sua
impressão; para doações e eventos culturais e artísticos; para carga consular e atos internacionais,
quando essa isenção não se configura um beneficio.'
A Secretaria da Receita Federal assim justificou (ft. 39):
'8- ADICIONAL DO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE
Além do que já foi exposto no item 3.5, que justifica esta inclusão, observe-se que existe um
acompanhamento rigoroso e atualizado desses benefícios, por parte do Ministério dos Transportes,
fornecedor das informações, o que reforça a nossa compreensão de que tais dados devem ser
considerados.'
Este beneficio constitui o Quadro XIV do Volume. I deste Relatório (ti. 38), sob a denominação
1. Isenções Diversas.
Como já mencionado, a isenção é urna das espécies exonerativas de tributos, autorizada por lei,
e que tem como conseqüência a redução da arrecadação. Tal beneficio foi outorgado pelo D.L. n°
2.404/87 e Lei n° 8.010/90_ Deve, em conseqüência, permanecer no demonstrativo_
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Relativamente a este subitem, a Diretora da 1a Divisão, no Parecer de folhas 51/52, ao ratificar
as proposições da analista responsável pela auditoria, expõe o seguinte:
'Procedido o exame das justificativas (fls. 41/43) acrescentaria apenas ao comentário exposto no
item 15 (fls. 43) que, no caso de isenção para livros, periódicos, jornais e o papel destinado a sua
impressão, trata-se de uma vedação constitucional, e como bem exposto no trabalho 'Estudos sobre
Renúncia de Receita e Aplicação de Subvenções' elaborado pela 5a SECEX em setembro de 1992, 'a
possibilidade ou o direito do Estado tributar nem chegou a nascer ... Assim, se a renúncia pressupõe
um direito anterior, com uma desistência voluntária deste, não pode haver renúncia se não há direito.
Por isso, não se concretiza a renúncia de receita nas imunidades tributárias (cf. art. 150, VI, "d" da
CF).'
José Souto Maior Borges, em obra já citada neste Parecer, escreve:
'A distinção formal ou externa entre os conceitos de imunidade e isenção, consiste em que,
enquanto a imunidade está sempre instituída em texto constitucional, a isenção mesmo tendo como
ponto de partida preceito constitucional programático ou diretivo, é matéria afeta à lei ordinária ou
complementar.'
'A regra de imunidade configura, desta sorte, hipótese de não-incidência constitucionalmente
qualificada. Quando se destaca no ordenamento jurídico um setor normativo autônomo - as regras
tributárias - a análise constata a existência de duas modalidades distintas pelas quais se manifesta o
fenômeno denominado não-incidência:
I) a não-incidência genérica ou pura e simples, e II) a não-incidência juridicamente
qualificada ou especial; não incidência por determinação constitucional, de lei ordinária ou
complementar. A imunidade tributária inclui-se, pois, nesta segunda alternativa." (grifamos).
Para Sacha Calmon Navarro Coelho, também em obra já citada, ao tratar dos efeitos da
imunidade, expõe:
'Aliás os dispositivos legais isentantes funcionam da mesma maneira. A diferença é que a
imunidade radica na Constituição enquanto a isenção decorre da lei menor, complementar ou
ordinária. Teleologicamente a imunidade liga-se a valores caros que se pretende sejam duradouros,
enquanto a isenção veicula interesses mais comuns, por si sós mutáveis. Mas imunidade e isenção são
categorias legislativas. Do ponto de vista da norma só cabe dizer se ela incide ou não incide.
Imunidade e isenção são fatores legislativos que condicionam as normas tributárias, cooperando na
formação das mesmas.'
O legislador só pode dizer se determinado fato não é tributável através de lei (princípio da
legalidade). Se usar a lei constitucional, trata-se de imunidade e se utilizar a lei infraconstitucional,
cuida-se de isenção. 'As limitações constitucionais ao Poder de tributar funcionam por meio de
imunidades fiscais, isto é, disposições da Lei Maior que vedam ao legislador ordinário decretar
impostos sobre pessoas, matérias ou fatos, enfim situações que define' (Aliomar Baleeiro). Ambas as
situações conduzem a mesma conseqüência, ou seja, a evasão de receita pública. Ademais, na espécie,
trata-se de isenção, e não de imunidade.
V
30. Finalizando, embora não solicitado no item 10 do Parecer do ilustre Secretário de Controle
Externo (fls. 53/56), relativamente às questões, abaixo relacionadas, data venha, ousamos, novamente,
discordar da 5a SECEX:
I. Quanto ao subitem 1.1 do Oficio 228/94 - SECEX-5 (fls. 28/30) - Não inclusão dos beneficios
a seguir indicados, para os quais existem informações fiscais fornecidas pelos contribuintes nas
declarações de renda ou de ajuste;
Observa-se que no art. 40 do RIR/94, Capítulo II - RENDIMENTOS ISENTOS OU NÃO
TRIBUTÁVEIS, constam outras situações não relacionadas no subitem 1.1, a saber:
Ajuda de Custo - art. 40, I, do RIR194 (Lei n° 7.713/88, art. 6°, XX);
Alimentação, Transporte e Uniformes - art. 40, IV, do RIR194 (Lei n° 7.713/88, art. 6°, I);
-
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Benefícios Percebidos por Deficientes Mentais - art. 40, VI, do RIR194 (Lei n° 8.687/93, art.
Cessão Gratuita de Imóvel - art. 40, IX, do RIR194 (Lei n° 7.713/88, art. 6°, III);
Diárias - art. 40, XII, do RIR194 (Lei n° 7.713/88, art. 6°, II);
Fundos de Investimentos em Quotas de Fundos de Aplicação Financeira - art. 40, XV, do RIR194
(Lei n° 8.383/91, art. 22, I);
Indenizações Decorrentes de Acidente de Trânsito - art. 40, XVI, do RIR;
Indenizações por Acidente de Trabalho - art. 40, XVII, do R11R194 (Lei n° 7.713/88, art. 6°,
IV);
Indenização - Reforma Agrária - art. 40, XIX, do RI12194 (Lei n° 7.713/88, art. 22, parágrafo
único);
Indenização Relativa a Objeto Segurado - art. 40, XX, do RIR/94 (Lei n° 7.713/88, art. 22,
parágrafo único);
1) Lucro Presumido - art. 40, XXIII, do RIR194 (Lei n° 8.541/92, art. 20);
m) Pecúlio do Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS - art. 40, xxiv, do RIR/94 (Lei n°
7.713/88, art. 6°, XI);
Rendimentos dos Optantes por Residência no País - art. 40, )00ü e XXXII, do RIR194
(Decreto-lei n° 1.380/74, art. 3°, § 1° e art. 5°, parágrafo único);
Resgate de Contribuições de Previdência Privada - art. 40, XXXIII, do RIR/94;
Resgate do PAIT - art. 40, XXXIV, do RIR/94 (Lei n° 7.713/88, art. 6°, IX);
Salário-Família - art. 40, XXXV, do RIR194 (Lei n°8.112/90, art. 200 e Lei n°8.218/91, art. 25);
Seguro-Desemprego e Auxílios Diversos - art. 40, XXXVI, do RIR194 (Lei n° 8.541/92, art. 48
Seguro e Pecúlio - art. 40, XXXVII, do RIR/94 (Lei n° 7.713/88, art. 6°, XIII);
t) Variações Monetárias - art. 40, XXXIX, do RIR194 (Lei n° 8.218/91, art. 26).
Diante disso, deve-se proceder à inclusão de tais situações no demonstrativo, à semelhança das
outras relacionadas no mesmo artigo do Regulamento do Imposto Sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Natureza - RIR194.
Quanto ao subitem 1.2, letra a, do Oficio 228/94 - SECEX-5 (fl. 30) - Enquadramento
indevido como beneficio de:
a) rendimentos de caráter puramente indenizatório, que não configuram aumento de
disponibilidade econômica quais sejam: Ajuda de Custo e Diárias;
Embora a Secretaria da Receita Federal, na sua justificativa, à folha 37, subitem 1.2, tenha
concordado com a 5' SECEX, considerando como indevido o enquadramento, entendemos que, por
tratar-se de um beneficio (isenção), concedido através de lei (Lei n° 7.713/88, art. 6°, II e XX) e que
tem como conseqüência uma diminuição da carga tributária, deve constar do demonstrativo.
Quanto ao subitem 2.3, do Oficio 228/94 - SECEX-5 (fl. 30) - esclarecer a razão pela qual os
incentivos do FINOR/FINAM são considerados na totalidade da opção - 40% do M.PJ devido quando parte desse total (16%) é canalizado para o P1N/PROTERRA enquadrado, assim, como gasto
direto do Estado, não beneficiando nenhum grupo sócio-econômico em especial.
A Secretaria da Receita Federal, à folha 38, assim justificou: "2.3 - O nosso entendimento é que
a renúncia fiscal é igual a 40% do imposto devido, não importando a destinação desse valor (24% para
FINOR/FINAM e 16% para o PIN/PROTERRA).'
O Ministério Público manifesta-se de acordo com a justificativa da Secretaria da Receita
Federal.
Quanto à justificativa apresentada no subitem 3.5 (fl. 38) da NOTA TÉCNICA
COSAR/D1PAR n° 1/95, de 05.01.95, onde a Secretaria da Receita Federal enfatiza a razão pela qual
'optou-se por considerar como renúncia fiscal tudo aquilo que a legislação fixa como um favor fiscal,
seja ele concedido a produtos, setores ou regiões, seja através de isenções, reduções da base tributável
ou reduções de alíquotas, etc., importando apenas tudo aquilo que gera uma redução no imposto
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potencial; para conhecimento da sociedade,. independente de Suas: implicações econômicas,. financeiras,
.OU sociais', justificativa utilizada para responder várias questões levantadas pela 5a SECEX,
colocamo-nos: em-concordância: com' a Secretaria:darReceita Federal; por entendermos- que-w-mesma.
encontra-se em consonância com o exposto neste parecer, ou seja, as hipóteses mencionadas, dentre
outras; têm;, como, conseqüência; a exoneração. ônus- tributário;, além. do, fato, de taisfavores/benefícios serem concedidos através de lei constitucional ou infraconstitucional."
10:
Após. a_oitiva.do , Ministério-Público;. foi-juntada aos, autos representação-do, Sr.. Secretário,
da 5' SECEX, sugerindo que-passem a vigorar as seguintes sugestões complementares às oferecidas pela
P Divisão-Técnica da 5" SECEX:
"1,), o, Tribunal- recomende ao , Ministro- de Estado, da Fazenda a: realização-, pelos setores
competentes do Ministério, de estudos tendentes à fixação, por meio de norma própria, de critérios
básicos para, classificação. das diversas modalidades- de beneficios. ou- gastos. tributários visando.. ao,
balizamento legal da decisão acerca da inserção dos mesmos no Demonstrativo a que alude o
parágrafo:6°, artigo. 1.65- da CF/8g:(item VII:1:- do Relatório-de Auditoria);
2) o Tribunal solicite aos Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento e Orçamento
informarem a esta Corte de Contas ; a quais- órgãos dos respectivos Ministérios compete a
responsabilidade pela elaboração do demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas
da União- decorrentes- de _anistias,. remissões, subsídios. e. benefícios- de natureza tributária, financeira e.
crediticia (gastos diretos comuns) a que alude o parágrafo 6°, artigo 165 da CF/88, hem como sejam
apresentadas as_ justificativas- para o- não cumprimento deste. dispositivo. constitucional- pelos órgãos-.
responsáveis (item VI do relatório de auditoria);
3)o Tribunal-determine à Secretaria da-Receita Federal -- SRF/MF:
3.1. faça constar dos próximos DBT as informações/dados/valores referentes à renúncia de
receitas vinculadas. ao 1-1R-;
3,2. realize, nos. termos do artigo, 36 ; inciso. VI- do: RISRFAVIF, aprovado pela Portaria MEFP- 119
606/92, o acompanhamento dos beneficios tributários vinculados às receitas públicas federais sob a
responsabilidade da Secretaria, visando à identificação dos montantes. efetivamente: renunciados noexercício subsequente ao do Demonstrativo Tributário em que constem os beneficios monitorados,
encaminhando o resultado. obtido, à 5-1' Secretaria de Controle: Externo deste Tribunal ; com
periodicidade anual;
3.3. encaminhe regularmente à 5 1' SECEX, deste. Tribunal, os futuros. Demonstrativos de
Beneficios Tributários, acompanhados das respectivas memórias de cálculos, com indicação das fontes
de dados, valores e informações , utilizadas para elaboração dos mesmos; e
14. cumpra o disposto no inciso V, artigo .47 do RISRF/MF, instituindo e executando
mecanismos para controlar as empresas beneficiárias de. incentivos, fiscais, nas áreas de,IR, 1TR IOF e
das Contribuições Sociais;
4> o-Tribunal- recomende à Secretaria da Receita Federal -.SRF/MF;
4.1. que, na elaboração dos Demonstrativos de láeneficios Tributários,DBT para os próximos
exercícios financeiros, sejam agregadas as informações. relativas aos beneficios, tributários vinculados
às receitas públicas federais sob a administração dos demais órgãos/entidades da Administração
Pública Federal;_,
4,2_ que alegue recursos humanos e materiais adequados e suficientes ao processo de. elaboração
do Demonstrativo a que alude o parágrafo 6° do artigo 165 da CF/88, bem como aos procedimentos
necessários- ao acompanhamento da efetiva realização da renúncia de receita prevista no mesmo.
5) o Tribunal autorize.a 5' Secretaria de Controle Extennia promover estudos e realizar contatos
técnicos necessários à elaboração de proposta a ser encaminhada, ao Congresso Nacional, por
intermédio dos .colegiados desta Corte de Contas, visando à implantação de modelo de controle dos
gastos tributários indiretos ou renúncia de. receitas pública federal,, _que contemple a efetiva
.
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participação do Congresso e por via de conseqüência dê visibilidade à sociedade dos resultados sócioeconômicos obtidos com a alocação destes recursos públicos, a exemplo de prática já consagrada em
países da OCDE e da América do Norte (item V do relatório de Auditoria)."
É o relatório.
II- VOTO
Examina-se nesta oportunidade o Demonstrativo de Beneficios Tributários elaborado pela
Secretaria da Receita Federal, com o objetivo de dar cumprimento às determinações contidas no § 6 0 , art.
165 da Constituição Federal, in verbis:
"Art. 165 omissis
§ 6° O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito,
sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e beneficios de
natureza financeira, tributária e creditícia."
Como afirma a Unidade Técnica a análise do demonstrativo se insere no rol de
competência desta Corte, com suporte no art. 70 c/c o art. 71, da Constituição Federal e no § 1°, do art.
1°, da Lei n° 8.443/92, no que se relaciona à fiscalização da renúncia de receitas.
Diferentemente de passado recente, não se admite hoje qualquer forma de privilégios ou
favores desnecessários com verbas públicas. Assim, exceto pelos casos de imunidade já previstos na
Constituição Federal, beneficios, incentivos, ou alívios tributários, ou qualquer outro beneficio de
natureza tributária ou não tributária, com reflexos sobre a receita ou a despesa, somente são aceitáveis se
de alguma forma se revelarem instrumento de desenvolvimento de segmentos menos favorecidos ou de
toda a sociedade.
Nessa linha de raciocínio, o dispositivo constitucional tem por fim conferir maior
transparência a essa forma de "gasto público", de modo que se possa "avaliar com maior precisão os
efeitos distributivos da ação governamental", além do que, como afirma o titular da Unidade Técnica, "a
correta elaboração deste documento, nos termos da CF/88 congregando dados, informações e valores
fidedignos, proporcionará à administração pública brasileira e ao Congresso Nacional um fabuloso e
insubstituível instrumento de gerência financeiro-orçamentária indispensável à gestão da política
macroeconômia do governo federal, no que concerne à alocação de recursos, e à transparência de suas
decisões".
Referida norma constitucional pode ser desdobrada em duas partes: beneficios de caráter
estritamente tributários, incluindo-se, as isenções, anistias, remissões, e aqueles beneficios de natureza
não tributários (financeiro, creditício). No caso sob exame, verifico que o demonstrativo elaborado pela
Secretaria da Receita Federal abrange apenas os beneficios de natureza tributária.
Sabemos que o Sistema Tributário Nacional esteia-se na Constituição Federal. Portanto, a
criação, a extinção de tributos, ou a concessão de qualquer beneficio tributário, deve observar os
princípios da legalidade, da igualdade, da anterioridade, do não confisco, inseridos em nossa Carta
Magna.
O § 6° do Art. 150 da Constituição Federal determina que "Qualquer subsídio ou isenção,
redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão relativos a impostos,
taxas ou contribuições só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal,
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que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou correspondente tributo ou contribuição, sem
prejuízo do disposto no art. 155, § 2°, XII, g.".
Dessa forma, na elaboração do Demonstrativo de Beneficios Tributários, deve a Secretaria
da Receita Federal, também, observar os mesmos princípios constitucionais acima referidos,
contemplando, por conseqüência, qualquer espécie de beneficio, seja por meio de redução de alíquota, de
base tributável, isenções, anistias, remissões, desde que incluídos em legislação específica. Por isso
mesmo, coloco-me de acordo com o entendimento defendido no percuciente parecer do Ministério
Público.
Merece destaque, no entanto, o parecer da Sra. Diretora da 1' Divisão Técnica, quando
argumenta, em síntese, que não deve ser incluído no demonstrativo sob exame os valores
correspondentes às imunidades tributárias, pois, como raciocina, nem mesmo existe para o Estado o
direito de tributar, já que a própria Constituição Federal extraiu de sua competência essa possibilidade.
Não há que se falar, portanto, em renúncia uma vez inexistente direito a ser renunciado.
Assiste razão, no entanto, ao Ministério Público quando argumenta que não é pertinente a
exclusão da taxa relativa ao Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante - AFRMM, do
demonstrativo das informações a respeito da isenção para livros, jornais e periódicos bem como o papel
destinado à sua impressão, pois a imunidade é apenas para os impostos, espécie do gênero tributo, não
alcançando dessa forma as taxas, conforme se depreende do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "d" da
Constituição Federal. Trata-se, por isso mesmo, como afirma o Parquet especializado, de isenção típica, e
deve, dessa forma, constar do demonstrativo que ora se examina.
Quanto às determinações à SRF sugeridas pelo Sr. Secretário da 5" SECEX, consignadas
nos subitens 3.2, 3.3 e 4.1 de sua Representação, bem como aquelas sugeridas nos itens 4 e 5 da
Instrução, transcritas nos parágrafos 8° e 10° do meu Relatório, entendo que a elaboração de Instrução
Normativa a respeito dos assuntos ali colocados se constitui instrumento mais apropriado para
regulamentá-los, motivo pelo qual sugiro que se determine a 5' SECEX que elabore projeto a ser
submetido oportunamente ao Plenário desta Corte.
No que pertine à proposta consignada no item 5 da Representação do Sr. Secretário,
entendo, também, que a questão será solucionada com a edição de Instrução Normativa desta Corte e das
normas que porventura venham a ser editadas no âmbito do Poder Executivo, objeto de recomendação
aos Srs. Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento. Ademais, a não ser como simples sugestão
ao Congresso Nacional, não possui esta Corte de Contas competência para iniciar o processo legislativo
sugerido.
Sobre a sugestão para que se recomende à Secretária da Receita Federal que "aloque
recursos humanos e materiais adequados e suficientes ao processo de elaboração do demonstrativo",
vejo-a como desnecessária no momento, ante a falta de normas específicas sobre a matéria, definindo
critérios básicos e a competência para a elaboração do aludido demonstrativo.
Por derradeiro, verifico que a isenção do Imposto sobre Operações Financeiras - IOF para
as microempresas, prevista no art. 11, inciso II, da Lei n° 7.256/84, não mais subsiste, ante a revogação
da referida norma pelo Art. 31 da Lei n° 9.317/96, promulgada após os trabalhos desenvolvidos pela 5'
SECEX, e a expressa determinação contida na alínea "a", § 2°, art. 3°, da mesma Lei, de que o
mencionado tributo é devido pelas microempresas. Diante disso, torna-se dispensável a determinação
sugerida pela Unidade Técnica.
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Ante o exposto, e colocando-me de acordo com o judicioso Parecer do douto Ministério
Público, VOTO no sentido de que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto ao Colegiado.

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

PALADINI GHISI
Ministro-Relator
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DECISÃO N°

6 7 4 /98-TCU - Plenário

Processo TC n° 022.902/94-5
Classe de Assunto: V - Relatório de Levantamento de Auditoria
Responsável: Everardo Maciel
Órgão: Secretaria da Receita Federal
Vinculação: Ministério da Fazenda
Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
Representante do Ministério Público: Dra. Maria Alzira Ferreira
Unidade Técnica: 5' SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 determinar à Secretaria da Receita Federal que faça constar dos próximos Demonstrativos de
Benefícios Tributários as informações sobre:
8.1.1 - relativamente ao Imposto de Renda Pessoa Física-IRPF: as isenções previstas no art. 40 e seus
incisos do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n° 1.041, de 11 de janeiro de 1994);
8.1.2 - relativamente ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ:
isenção para os empreendimentos integrantes do Programa Grande Carajás (art. 573 do RIR/94);
isenção para os empreendimentos turísticos (art. 575 do RIR194);
8.1.3 - relativamente ao Imposto sobre Operações Financeiras - IOF
isenção para operações de créditos com fins habitacionais e de saneamento básico (DL n° 2.407, de
05.01.88);
isenção para taxistas e deficientes fisicos nas operações de crédito para aquisição de automóveis
(art. 72, incisos I, II, III e IV, da Lei n° 8.383, de 30.12.91);
isenção para trabalhador desempregado em operações de financiamento de ferramentas ligadas ao
Projeto Balcão de Ferramentas (art. 72 , inciso V, da Lei n° 8.383, de 30.12.91);
isenção para as operações de financiamento realizadas com recursos dos Fundos Constitucionais
de Financiamento do Norte/Nordeste/Centro-Oeste (art. 8° da Lei n° 7.827, de 27/09/89);
8.1.4 - renúncia de receitas vinculadas ao Imposto Territorial Rural;
8.2 - determinar a Secretaria da Receita que exclua do demonstrativo as informações relativas aos
fatos a seguir alinhados, por não se configurarem beneficios tributários:
8.2.1 - relativamente ao Imposto de Importação:
a) operações referente a livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão;
8.2.2 - relativamente ao Imposto sobre Produtos Industrializados:
a) operações de venda de mercadorias nacionais em Lojas Francas e passageiros em viagens
internacionais quando essas operações se equiparam a exportações, não se configurando o benefício, dada
a regra de não se exportar imposto;
8.2.3 - relativamente às Contribuições para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS e para o
PIS/PASEP:
a) a exclusão da base de cálculo da COFINS da receita de venda de mercadorias nacionais em Lojas
Francas, visto que as operações nesses estabelecimentos se assemelham às exportações.
8.3 - Determinar a Secretaria da Receita Federal que:
8.3.1 - evite o uso da expressão "demais isenções", procurando sempre detalhar as informações de
modo a refletir fielmente o universo da renúncia tributária;
8.3.2 - institua efetivo controle sobre as empresas beneficiárias de incentivos fiscais, nas áreas do IR,
ITR, IOF e das Contribuições Sociais, em cumprimento ao inciso V, artigo 47 do RISRF/MF;
8.4 - recomendar ao Sr. Ministro de Estado da Fazenda que promova estudos no sentido viabilizar a
edição de normas, se for o caso, mediante o encaminhamento de projeto de lei ao Congresso Nacional,
fixando critérios básicos e a competência para elaboração do Demonstrativo de que trata o § 6°, artigo 165
da Constituição Federal;
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8.5 - solicitar aos Srs. Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento e Orçamento que informem
a esta Corte de Contas, a quais órgãos dos respectivos Ministérios compete a responsabilidade pela
elaboração do demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas da União decorrentes de,
anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza tributária, financeira e creditícia a que alude o
parágrafo 6°, artigo 165 da Constituição Federal, bem como apresentem justificativas para o não
cumprimento deste dispositivo constitucional pelos órgãos responsáveis.
8.6 - determinar a 5' SECEX que elabore projeto de instrução normativa regulamentando o controle a
ser exercido por esta Corte de Contas sobre o demonstrativo de que trata o art. 165, parágrafo 6°, da
Constituição Federal.
8.7. - dar conhecimento desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, aos Srs.
Ministros da Fazenda, do Planejamento e Orçamento e aos Srs. Secretários da Receita Federal e do
Orçamento Federal.
Ata n° 40/98 - Plenário.
Data da Sessão: 30/09/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi (Relator), Carlos
Átila Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campeio
e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin
Zymler.

NNa.).5
HOMERO DOS SANTOS
Presidente
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1- RELATÓRIO
GRUPO II - Classe V - Plenário
TC- 400.053/96-9
Natureza: Relatório de Auditoria
Responsável: Juvêncio César da Fonseca (ex-Prefeito) e Lauro
Gonçalves Bezerra (ex-presidente do antigo INAN)
Ementa: Relatório de Auditoria realizada na Prefeitura Municipal
de Campo Grande/MS, na área de convênios, acordos, ajustes e
royalties do petróleo. Audiência prévia. Justificativas apresentadas
pelo ex-gestor municipal descaracterizaram as falhas constatadas.
Revelia quanto ao ex-presidente do INAN. Proposta de multa por
revelia em audiência prévia. Incabível. Considerações acerca do
caráter da audiência prévia. Justificativas apresentadas por um dos
responsáveis aproveitou ao outro. Determinações e arquivamento
do processo.
Cuidam os autos de Relatório de Auditoria realizada na Prefeitura Municipal de Campo
Grande/MS nas áreas de Convênios, Subvenções e Acordos, Royalties do Petróleo e Convênio SUS.
Em razão de falhas detectadas quanto à ausência de Plano de Cargos e Salários para os
profissionais de saúde, pré-requisito para que o Município receba os recursos do SUS, e em razão de
problemas de atingimento de metas do Programa Leite é Saúde (Convênio n° 1.710/94) pactuado com o
Ministério da Saúde/Fundo Nacional de Saúde/Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição - INAN,
devido a atrasos na execução e com riscos de perda de produto, foram realizadas as audiências do gestor
municipal pelas falhas verificadas e do então presidente do INAN, por ausência de acompanhamento,
supervisão, coordenação, fiscalização, assistência técnica e análise de cumprimento de meta fisica em
relação ao convênio n° 1.710/94.
O Sr. Juvêncio César da Fonseca, gestor municipal, apresentou justificativas, nas quais
esclarece que já havia legislação dispondo acerca da carreira dos profissionais de saúde, à época da
auditoria, remetendo cópia da legislação; e esclarecendo que a demora para o início da execução do
convênio se deu em virtude de delongas no processo de licitação decorrente de recursos interpostos pelos
interessados. Quanto ao atingimento das metas, informou que solicitou a prorrogação do convênio e sua
ampliação em termos de atendimento, o que foi concedido pelo INAN, conforme documentos anexados
às justificativas, o que possibilitou o cumprimento das metas estabelecidas.
O Sr. Lauro Gonçalves Bezerra, então presidente do INAN, não atendeu à audiência.
A instrução da Secex/MS considerou esclarecidos os pontos questionados, propondo
apenas determinações à Prefeitura relativamente a alguns aspectos formais antes constatados.
O Sr. Secretário, à época, ressaltou que a instrução informou que o oficio dirigido ao Sr.
Lauro Bezerra não foi respondido, mas que a questão ali tratada acabou sendo esclarecida pela resposta
do então Prefeito. Porém, defendeu o então Secretário que a revelia na audiência prévia, diferentemente
da revelia em citações, poderia caber punição com multa, por entender que a audiência prévia não é um
direito do responsável, mas sim um dever de vir ao processo esclarecer seus atos. Assim, propõe o
acréscimo relativo à multa ao então presidente do INAN, pelo não atendimento da audiência prévia.
É o Relatório.
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II- VOTO
Cabe discutir aqui o que é dever e o que é faculdade do administrador publico dentro da
processualistica do Tribunal de Contas da União. Para tal, há que se distinguir os efeitos do não
atendimento de diligências efetuadas por esta Corte daqueles advindos do não comparecimento ao
chamado da audiência prévia.
2
Na verdade, o atendimento de diligência realizada junto aos órgãos e entidades públicas
solicitando esclarecimentos e/ou documentos reveste-se de caráter impositivo, constituindo-se, por
conseguinte, em um dever do gestor/administrador, em razão de seu não atendimento ter como
conseqüência o impedimento do desenvolvimento regular dos trabalhos desta Corte. Nesse caso, o
simples não atendimento enseja multa e outras medidas previstas em nossa lei orgânica, com objetivo de
coagir o administrador a prestar as informações solicitadas
Já no caso da audiência prévia, ela constitui-se num chamamento aos autos da pessoa a
quem se está imputando a responsabilidade por fatos tidos como irregulares, para apresentação de
justificativas a seu favor. É uma faculdade dada ao responsável, cujo não atendimento tem como
conseqüência exclusiva os efeitos da revelia (§ 3° do art. 12 da Lei n° 8.443/92), ou seja, serão tidos como
verdadeiros os fatos irregulares a ele imputados. Não há óbices, nesse caso, para o andamento normal do
processo. O responsável é punido pelas irregularidades constatadas e não pelo seu não comparecimento ao
processo.
No presente caso, como a audiência prévia de ambos os responsáveis decorreu dos mesmos
fatos ; e esses fatos foram devidamente esclarecidos por um deles, não subsistem irregularidades a serem
imputadas ao outro, cessando os efeitos da revelia caracterizada nos autos. Ou seja, a defesa de um
aproveitou ao outro arrolado no processo. Assim, não há que se falar em multa pelo não atendimento de
audiência prévia. Essa questão, aliás, já se encontra pacificada no âmbito deste Tribunal ( Acórdão n°
322/95, 2. Câmara, Ata n° 36/95; Acórdão n° 55/96, Plenário, Ata n° 16/96; Acórdão n° 274/98-TCU-2a
Câmara, Ata n° 27/98; etc.).
Relativamente ao mérito, acompanho o entendimento esposado pela Unidade Técnica, e no
tocante às determinações propostas, deixo de acolher apenas aquela concernente à morosidade do
processo licitatório, por entender que o atraso verificado ocorreu por motivos alheios à vontade do
administrador.
Ante o exposto, acompanho o posicionamento do Sr Diretor, e VOTO no sentido de que o
Tribunal adote a deliberação que ora submeto ao Colegiado.
T.C.0 , Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em

30 de

setembro de 1998.

ADHEMÀR P ADINI GHISI
Mi tro-Relator
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DECISÃO N°

6 7 5 /98-TCU - Plenário

Processo TC n° 400.053/96-9
Classe de Assunto: V - Relatório de Auditoria
Responsáveis: Juvêncio César da Fonseca (ex-Prefeito) e Lauro Gonçalves Bezerra (ex-presidente do
antigo INAN)
Entidade: Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS
Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: Secex/MS
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, e com fulcro no art. 43, inciso I, da
Lei n° 8.443/92, DECIDE:
8.1 - determinar à Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS que identifique os números dos
convênios nos documentos comprobatórios das despesas realizadas, nos termos do disposto no art. 30 da
IN/STN n°01, de 10.01.97;
8.2 - determinar à CISET/MS que adote providências no sentido de evitar a ocorrência de falhas nos
registros do SIAFI, relativamente às datas de celebração e de vigência de convênios, como verificado no
Convênio n° 1.710/94 e seus termos aditivos, pactuado com a Prefeitura Municipal de Campo Grande; e
8.3 - arquivar os presentes autos.
Ata n° 40/98 - Plenário.
Data da Sessão: 30/09/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi (Relator), Carlos
Átila Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campelo
e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin
Zymler.

I ii~1:31 ■
HOMERO DOS SANTOS
Presidente

HEM PALA [NI GHISI
Ministro Relato(
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GRUPO 1- CLASSE V - PLENÁRIO
TC-012.073/95-4 (com 40 volumes)
NATUREZA: Acompanhamento. Processo de desestatização das
Centrais Geradoras do Sul do Brasil S.A. - Gerasul.
UNIDADES: Conselho Nacional de Desestatização - CND e Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES.
RESPONSÁVEIS: Membros do CND e André de Lara Rezende,
Presidente do BNDES
ANEXOS:
TC-650.327/97-7, TC-650.330/97-8 e TC-003.569/98-5.

EMENTA: Acompanhamento. Programa Nacional de Desestatização.
Venda de ações remanescentes de empresa privatizada. Noticias
veiculadas pela imprensa. Necessidade de conhecimento antecipado do
Tribunal. Medida cautelar. Determinação. Comunicações.

Adoto como relatório a instrução da 9' Secex (fls. 226/232), a seguir transcrita:

•

"Cuidam os autos do acompanhamento do processo de desestatização das Centrais
Geradoras do Sul do Brasil S.A. - GERASUL, constituída a partir de cisão das Centrais Elétricas do
Sul do Brasil - ELETROSUL, incluída no Programa Nacional de Desestatização - PND, por meio do
Decreto n° 1503, de 25.05.95.
O presente processo de desestatização encontra-se em andamento, tendo sido aprovados
pelo Plenário os cinco primeiro estágios definidos pela Instrução Normativa n° 07, de 29.11.94, por
meio das decisões do Plenário ds 396/98 e 601/98
Como vem sendo prática nos processos de privatização no Brasil, o Edital de alienação
da GERA SUL (Vol. XL) indica a venda das ações de propriedade da União e do Fundo Nacional de
Desenvolvimento em três etapas, a saber:
1°) venda do controle acionário em bloco único de ações por meio de leilão;
2°) oferta aos empregados, e
3°) venda das ações remanescentes no Fundo Nacional de Desestatização em oferta
pública.
A primeira etapa, referente à venda do controle acionário, foi efetivada em leilão na Bolsa
de Valores do Rio de Janeiro (BVRJ) no dia 15.09.98. Naquela oportunidade, possivelmente em
função das dificuldades observadas no cenário econômico nacional e internacional, somente um
interessado participou (a empresa belga Tractbel), o que conduziu à venda das ações pelo preço
mínimo fixado pelo Conselho Nacional de Desestatização (CND) - R$ 945.703.000,00.
A oferta aos empregados, segunda etapa da privatização, vem sendo realizada nos termos
do cronograma constante do Edital de alienação.
Quanto à venda das ações remanescentes no Fundo Nacional de Desestatização, o Edital
de alienação no item 2.3.2.5 assim indica a questão:
'Remanescerão depositadas no FUNDO, no mínimo, 32.997.576.510 (trinta e dois bilhões,
novecentos e noventa e sete milhões, quinhentos e setenta e seis mil, quinhentos e dez) AÇÕES
ORDINÁRIAS, e 15.834.055.450 (quinze bilhões, oitocentos e trinta e quatro milhões, cinqüenta e
cinco mil e quatrocentos e cinqüenta) AÇÕES PREFERENCIAIS, de titularidade dos ALIENANTES,
representativas de, respectivamente, 6,12% (seis inteiros e doze centésimos por cento) e 2,94% (dois
1
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inteiros e noventa e quatro centésimos por cento) do capital social da GERA SUL, e as ações
correspondentes às eventuais sobras da OFERTA AOS EMPREGADOS prevista neste EDITAL. Tais
ações serão objeto de Oferta Pública em condições a serem posteriormente aprovadas pelo CND.'
(grifo nosso)
Ocorre que, em 25.09.98, tomamos conhecimento, por meio de comunicado da Bolsa do
Rio publicado no Jornal O Globo (fls. 224), que o Conselho Nacional de Desestatização havia
autorizado, em sua reunião de 22 de setembro de 1998, a realização de um leilão especial de bloco
único de ações de emissão da GERASUL, correspondente a 9,06% do capital social, até o dia 9 de
outubro do corrente. A nota informa que o preço mínimo de venda será de R$ 95.709.998,64,
equivalente a R$ 1,96 por lote de mil ações, sendo que o preço final será liquidado em duas
parcelas: 15 % à vista e o saldo restante em até oito meses após a data do leilão. O Edital de venda
será publicado no decorrer desta semana (28.09 a 02.10.98).
Até a presente data, o Tribunal não recebeu qualquer informação sobre esta importante
operação.
Em praticamente todos os processos de privatização de empresas de maior porte no Brasil
(Usiminas, Light, CVRD e outros), tem sido adotada a estratégia de não vender todas as ações da
União em um mesmo momento. Tal fato é motivado pela premissa de que, a partir da transferência
do controle da empresa para investidores privados os resultados empresarias melhoram, conduzindo
a um aumento no valor de mercado das ações nas bolsas de valores. Com isso, a União se
apropria da melhoria de resultados da empresa e obtêm recursos adicionais na venda das ações.
Essa estratégia de vender as ações remanescentes tão somente quando houver valorização no
preços das ações, tem se mostrado bastante exitosa.
Sobre essas vendas de ações remanescentes, é importante mencionar que o Tribunal de
Contas da União já manifestou sua preocupação quanto à necessidade de se estudar em
profundidade a melhor forma e a oportunidade para a alienação. Cabe trazer à colação, a Decisão
do Plenário n° 126/97, prolatada no Processo TC 016.583/96-5, que trata de uma denúncia sobre a
venda de ações da Light e da ESCELSA com prejuízos para a União. Naquela assentada, uma das
determinações do Tribunal ao BNDES, aborda justamente essa questão, in verbis:
a) Nas proposições de venda de ações remanescentes, elabore relatório detalhado,
justificando a oportunidade para alienação das ações e todas as premissas que embasaram a
proposta de preço mínimo indicado;'
No presente caso, ao contrário do que vinha ocorrendo até então, o CND decidiu pela
alienação das ações remanescentes, a apenas sete dias após o leilão do controle acionário da
GERASUL, sem aguardar a melhoria nos resultados da empresa.
Um dos pontos que nos causa preocupação é que o preço mínimo por lote de mil ações
fixado para essas ações remanescentes (R$ 1,96 por lote de mil) é muito inferior ao estabelecido
para o leilão de venda do controle acionário (R$ 4,16 por lote de mil) e ao valor patrimonial
dessas ações a?$ 3,86 por lote de mil). Isso sem falar que o adquirente desse lote remanescente
poderá fazer a liquidação financeira em condições favoráveis: 15 % à vista e a segunda parcela em
até oito meses.
É de todo relevante destacar que o momento atual não parece ser o mais adequado para a
venda de ações, ante a turbulência instalada nos mercados financeiros amplamente divulgada na
imprensa. Seria importante conhecer as razões que justificaram a decisão de alterar a estratégia até
então adotada de esperar pela valorização das ações, justamente nesse momento de desvalorização
do mercado bursátil. Para uma melhor visualização dos efeitos da crise na performance do preço
das ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, apresentamos, a seguir, gráfico da
evolução do índice IBOVESPA:
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Ressalta-se que sobre a oportunidade de operações como essa, o próprio vice-presidente
do BNDES, José Pio Borges, em matéria publicada no Jornal O Estado de São Paulo (23.09.98),
informa que aguardará momento mais adequado para vender as ações da LIGHT e da CVRD que
ainda permanecem no PND, conforme pode-se observar de trecho da matéria jornalística (fls. 225),
a seguir transcrita:
'O Vice-Presidente do BNDES explicou por que está afastada a oferta pública de ações da Vale e da
LIGHT esta ano: 'Os preços estão muito baixos'.' (grifo nosso)
Além da questão do preço, a forma de alienação das ações remanescentes da GERASUL
- em um bloco único - também foge à pratica adotada pelo CND nos demais processos de
privatização.
Buscando atender a um dos objetivos fundamentais do PND, estabelecido no inciso VI do
0
art. 1 da Lei 9491, de 09.09.97, qual seja contribuir para o fortalecimento do mercado de capitais,
através do acréscimo da oferta de valores mobiliários e da democratização da propriedade do
capital das empresas que integram o Programa' (grifo nosso), a venda das ações remanescentes tem
sido feita buscando uma maior pulverização do controle societário. Com isto, aumenta-se a liquidez
dessas ações e amplia-se a sua negociação em bolsa com reflexos positivos para o valor de mercado
das ações.
No presente caso, a nota da Bolsa de Valores informa que as ações serão vendidas em
bloco único, o que favoreceria a uma concentração das ações ordinárias, com direito a voto, para
poucos agentes, o que, com certeza reduziria a liquidez desses papéis, contrariando frontalmente ao
preconizado no prefalado inciso VI do art. 1 0 da Lei 9.491/97.
Tal questão se revela ainda mais preocupante, a partir do momento em que observamos na
mesma página do jornal O Globo (fls. 224), um outro comunicado da Bolsa do Rio de Janeiro
informando que a Tractebel, vencedora do leilão de privatização do controle acionário da
GERA SUL, manifesta interesse em adquirir 21 bilhões de ações ordinárias da empresa
3
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(correspondente a 4,62 % do capital votante). Se efetivada essa aquisição, a empresa belga
concentraria em suas mãos parcela ainda maior do capital votante (54,61 %).
Um terceiro comunicado da bolsa publicado no jornal O Globo de 25.09.98 (fis. 224) ,
informa que uma sociedade corretora estará promovendo leilão de venda de 45,4 bilhões de opções
de compra de ações ordinárias da GERASUL (10 % do capital votante) ao preço de R$ 1,70 por lote
de mil ações vinculada a um mesmo número de opções de venda ao preço de R$ 1,40 por lote de mil
ações.
Se o grupo Tractebel tiver interesse e comprar todas as ações ofertadas, essas três
operações permitiriam que a empresa aumentasse bastante a sua participação no capital votante da
empresa (passando de 50,01 % para 71,90 %). Essa ampliação ocorreria por um preço médio por
ação bastante inferior àquele do leilão de alienação do controle acionário, aproveitando-se do
momento de baixa no mercado de ações. Essas operações reduziriam a liquidez das ações ordinárias
da GERASUL.
Por derradeiro, caberia alertar que, de acordo com a Nota publicada no Jornal O
Adite-se que, uma vez
GLOBO, o leilão das ações do FND ocorrerá até o dia 9 de outubro.
realizada a operação e assinados contratos de compra e venda de ações, o seu desfazimento poderia
ser objeto de questionamentos jurídicos por parte do comprador, suscitando o principio da 'pacta
sunt servanda', muito embora entendamos que a sua aplicação no campo do direito administrativo
dá margem à intensas discussões, notadamente quanto à exigibilidade de indenizações à parte
contratante com a administração pública..
Neste sentido, entendemos ser necessária urgência no pronunciamento desta Corte,
suspendendo cautelarmente o leilão, caso entenda haver possibilidade da efetivação do negócio vir
a trazer danos ao erário por não atender ao principio da economicidade e ir de encontro ao que
preconiza ao inciso VI do art. 1 0 da Lei 9491/97.
Ante todo o exposto, nos termos do parágrafo único do Art. 4° da IN TCU n°. 07/94,
propomos o encaminhamento urgente dos autos à consideração do Exm° Sr. Ministro-Relator Carlos
Átila Álvares da Silva, sugerindo que, tendo em vista a competência do Tribunal fundamentada nos
arts. I° (incisos II e IV e sç I°), 5°c 41 da Lei n° 8.443 de 16.07.92:
seja determinado ao BNDES, na qualidade de gestor do Fundo Nacional de Desestatização, que :
1.1. encaminhe ao Tribunal, no prazo de cinco dias, o edital de licitação das ações
remanescentes da GERA SUL bem como o relatório detalhado, justificando a oportunidade, a forma
de alienação das ações e todas as premissas que embasaram a proposta de preço mínimo, consoante
dispõe a Decisão TCU Plenário n°. 126/97.
1.2. se abstenha de realizar a operação de alienação de ações da GERASUL em oferta pública
até nova deliberação deste Tribunal.
1.3. Nas próximas ofertas públicas de ações remanescentes no FND encaminhe a este Tribunal
com antecedência de 30 dias da data do leilão, edital de venda e relatório detalhado nos termos da
Decisão TCU Plenário n° 126/97.
seja dado conhecimento desta decisão ao Presidente do Conselho Nacional de Desestatização
(CND).
À consideração superior."
É o Relatório.
VOTO
Ante o que informa a 9' Secex, considero pertinente a proposta alvitrada
De fato, o Tribunal já se manifestou a respeito da venda de ações remanescentes de
empresas privatizadas e que permanecem depositadas no Fundo Nacional de Desestatização aguardando o
melhor momento para a sua alienação. Na oportunidade, entre outras medidas, o TCU determinou que o
BNDES, nas proposições de venda dessas ações, elaborasse relatório detalhado, justificando a
4
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oportunidade para a alienação e todas as premissas de embasamento da proposta de preço mínimo de
venda. Determinou também que encaminhasse ao Tribunal, 48 horas após a aprovação, cópia das atas de
reunião do Conselho Nacional de Desestatização e, 48 horas após a realização dessas reuniões, cópia dos
assuntos nelas tratados (Cf. Decisão n° 126/97-TCU — Plenário, de 02/04/1997, no TC-016.583/96-5).
Sobre o processo em exame, consta de informação encaminhada à 9a Secex que na reunião
do CND realizada no dia 22 deste mês encontrava-se em pauta o caso Gerasul. Porém, como a ata da
referida reunião será encaminhada somente após a aprovação, não se tem, oficialmente, conhecimento das
deliberações a respeito.
Por isso, e à vista das noticias veiculadas pela imprensa e da análise efetuada pela Unidade
Técnica, transcrita no relatório precedente, faz-se necessário que o Tribunal determine, cautelarmente, a
adoção das medidas sugeridas.
Com essas considerações, VOTO por que o Tribunal de Contas da União adote a
DECISÃO que ora submeto à apreciação deste Plenário.
Sala das Sessões, em 30 de setembro de 1998.

Carlos i fila Álvares da Silva
Ministro Relator
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1. Processo n° 012.073/95-4, com 40 volumes. Anexos:TC-650.327/97-7, TC-650.330/97-8 e TC003.569/98-5.
2. Classe de Assunto: V — Acompanhamento. Processo de desestatização das Centrais Geradoras do Sul
do Brasil S.A. — Gerasul.
3. Responsáveis: Membros do CND e André de Lara Rezende, Presidente do BNDES.
4. Unidades: Conselho Nacional de Desestatização — CND, e Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social — BNDES.
5. Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: 9a Secex.
8. Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1°,
incisos II e IV e § 1 0 ; 5° e 41 da Lei n° 8.443/92, DECIDE:
8.1 — determinar ao BNDES que, na qualidade de Gestor do Fundo Nacional de Desestatização:
encaminhe ao TCU, no prazo de cinco dias, cópia do edital de licitação das ações remanescentes
das Centrais Geradoras do Sul do Brasil S.A. — Gerasul, bem como o relatório detalhado, com
justificativas sobre a oportunidade, a forma de alienação das ações e todas as premissas que embasaram a
proposta de preço mínimo, consoante a Decisão n° 126/97-TCU — Plenário, de 02/04/1997, adotada no
TC-016.583/96-5 (in Ata n° 10/97, publicada no D.O.U. de 15/04/1997);
se abstenha de realizar a operação de alienação de ações da Gerasul em oferta pública até nova
deliberação deste Tribunal sobre a matéria;
nas próximas ofertas públicas de ações remanescentes de entidades privatizadas, e que continuem
depositadas no Fundo Nacional de Desestatização, encaminhe a este Tribunal, com antecedência mínima
de trinta dias da data fixada para a realização do leilão, cópia do respectivo edital de venda acompanhado
do relatório detalhado, nos termos da mencionada Decisão n° 126/97-TCU-Plenário, de 02/04/1997; e
8.2 — encaminhar cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam ao Sr.
Presidente do CND e ao Sr. Presidente do BNDES, para conhecimento e providências.
9. Ata n° 40/98 - Plenário.
10. Data da Sessão: 30/09/1998 - Ordinária.
11. Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva (Relator), Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Valmir
Campelo e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e
Benjamin Zymler.

HOMERO DOS SANTOS
Presidente

CARLOS ATILA ÁLVARES DA SILVA
Ministro Relator
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GRUPO II - CLASSE V - PLENÁRIO
TC n° 011.933/97-6
NATUREZA: Relatório de Auditoria
ENTIDADE: Secretaria da Receita Federal - SRF, Secretaria do
Tesouro — STN, Banco do Brasil S.A, Caixa Econômica Federal- CEF,
Banco de Brasília — BRB e Banco Brasileiro de Desconto BRADESCO
EMENTA: Relatório de Auditoria. Avaliação dos procedimentos e
controles existentes no que se refere à apuração e retenção dos
recursos da CPMF, bem como do cumprimento dos prazos no
recolhimento efetivado à SRF. Fragilidade dos controles existentes,
tanto na área de normatização, quanto na de fiscalização. Constatação
de falhas e irregularidades na identificação de contas isentas ou sujeitas
à alíquota zero pelas instituições financeiras. Comunicação ao Banco
Central do Brasil e à Secretaria da Receita Federal — SRF, para
conhecimento e adoção de providências. Procedimentos relativos à
apuração e retenção da CPMF sujeitos à falhas. Inexistência de um
critério único para cálculo e retenção da contribuição. Ausência de
fiscalização. Prováveis perdas do Tesouro Nacional decorrentes do
dilatado prazo para o recolhimento da contribuição. Determinações ao
Ministério da Fazenda, Secretaria da Receita Federal, Banco Central
do Brasil, Banco do Brasil S.A e Caixa Econômica Federa. Assunção
de débito relativo à ausência de cobrança da CPMF. Diligência à Caixa
Econômica Federal — CEF.

•

Em exame Relatório de Auditoria realizada na Secretaria da Receita Federal — SRF, nos
registros do Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI e da Secretaria do Tesouro Nacional
— STN, no Banco do Brasil S.A, Caixa Econômica Federal- CEF, Banco de Brasília — BRB e no Banco
Brasileiro de Desconto - BRADESCO, no período de 15.09.1997 a 17.02.1998 objetivando avaliar as
atividades relativas à administração da Contribuição Provisória sobre Movimentação e ou Transmissão de
Valores e de Créditos de Natureza Financeira — CPMF quanto à arrecadação e fiscalização dos recursos.
Este processo integra o acompanhamento efetivado por este Tribunal nas etapas de
arrecadação, recolhimento e aplicação daqueles recursos no exercício de 1997, conforme Decisão n°
710/96 — Plenário. Em Sessão de 16.09.1998, submeti à apreciação deste Pleno o TC 010.929/96-7
(Apensos: TC 009.218/97-1 e TC 007.060/97-1), o qual tratava das demais auditorias promovidas pelas
4a
e 5' SECEXs com aquele objetivo.
As instituições financeiras citadas foram incluídas na referida auditoria em virtude da
Decisão n°579/97, proferida por este Plenário em Sessão de
10.09.97 ao acatar proposta por mim
formulada, tendo em vista solicitação da 5a.SECEX no TC 009.218/97-1.
Seguindo orientação daquele Colegiado, naquelas entidades foram analisados os
procedimentos e controles existentes no que se refere à apuração e retenção dos recursos da CPMF, bem
como o cumprimento dos prazos no recolhimento efetivado à SRF, à luz das disposições legais existentes
sobre a matéria
A seguir, apresento a descrição sintética dos trabalhos empreendidos, de acordo com
manifestação da própria 5' SECEX:
3

Os trabalhos de auditoria restringiram-se à movimentação financeira em nível de totais,
sem individualização dos correntistas, de forma a garantir o sigilo bancário que tutela tais informações.
Também, com o objetivo de preservar o sigilo fiscal, não foram levantados os procedimentos de controle
e apuração da CPMF da instituição financeira enquanto contribuinte do tributo, centrando-se nos
procedimentos de retenção, apuração e recolhimento da contribuição adotados pelos bancos enquanto
MIN-HGS-457 \ C DOCUME
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responsáveis tributários.

1.4
Observando a restrição imposta pelo sigilo bancário e ainda considerando a
materialidade da arrecadação da CPMF advinda da retenção em conta-corrente de depósito e
empréstimo (código de receita 5869), a análise concentrou-se precipuamente nessa modalidade, que
representa aproximadamente 97% dos valores arrecadados de CPMF. As retenções efetuadas
diretamente no guichê, ou seja, as operações liquidadas sem trânsito pela conta-corrente (código de
receita 5871), de que são exemplo as ordens de pagamento, os cheques administrativos, os pagamentos
de beneficios previdenciários, entre outras, foram analisadas apenas em seus aspectos gerais de
operacionalização e controle e não em nível de valores. Quanto aos pagamentos de benefícios, as
instituições financeiras, em geral, possuem controle automatizado das retenções. Nos casos de ordens de
pagamento e cheques administrativos, pelo fato de a incidência ou não da contribuição depender da
forma como são emitidos na agência de origem e como são liquidados na agência de destino, a cobrança
da contribuição fica sob a responsabilidade exclusiva do caixa, sem controle automatizado, o que torna
o processo altamente sujeito a falhas.
1.5
A metodologia utilizada consiste de análise dos demonstrativos fornecidos pelas
instituições financeiras e, a partir dos totais de débitos ocorridos diariamente, em determinado período,
excluindo-se os lançamentos sujeitos à não-incidência ou alíquota zero, e acrescentando-se o total da
redução de saldo devedor de crédito rotativo, obtém-se a base de cálculo do tributo, a qual, pela simples
aplicação do percentual de 0,20% (vinte centésimos por cento) deve resultar, invariavelmente, em uma
aproximação bastante razoável dos valores retidos dos correntistas.
1.5.1 Surgiram, todavia, dificuldades para a aplicação dessa metodologia, porque nas
instituições financeiras auditadas os demonstrativos contábeis não separam os lançamentos sobre os
quais incide a contribuição dos sujeitos a não-incidência ou alíquota zero. Foi necessária a elaboração
de programas para segregar as informações, bem como apurar o valor utilizado para redução de saldo
devedor de crédito rotativo.
1.6 Em seguida, confrontando os valores apurados com os recolhidos - constantes nos
respectivos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais - Darf - e ainda com as informações
fornecidas pela Secretaria da Receita Federal, percorreu-se o fluxo documental da arrecadação.
I .7 Em relação ao repasse financeiro, as instituições realizam um único lançamento - a débito
de suas reservas no Banco Central e a crédito da conta única do Tesouro Nacional - referente a toda a
arrecadação de tributos federais. Não existem, portanto, no Banco Central informações específicas de
cada tributo arrecadado. Para verificar a exatidão dos valores repassados torna-se necessário verificar,
em cada instituição financeira, o montante arrecadado de todos os tributos, e confrontar esse total com
as informações do Banco Central, o que foge ao escopo da presente auditoria.
1.8 A descentralização dos recursos financeiros pela STN ao Ministério da Saúde também não
foi contemplada nesta auditoria, tendo em vista tratar-se de assunto abordado no Relatório de
Acompanhamento da CPMF - TC 09218/97-1, elaborado pela 5° SECEX
1.9 Os trabalhos de auditoria em relação ao Bradesco não atingiram o grau de profundidade
desejado por se tratar de uma instituição privada, não sujeita à jurisdição do Tribunal, e ainda pelas
restrições impostas pelo sigilo bancário, mais acentuadas que em outros bancos.
2.3
O acesso às instituições financeiras citadas deu-se por intermédio do Banco
Central do Brasil, a quem foi dirigido o oficio n.° 274/97 - 5' SECEX - Anexo II. Aquela instituição
encaminhou as mensagens DEAUD/GABIN - 97/487, 488, 489 e 490, endereçadas, respectivamente, ao
MIN-HGS-457\ C:DOCUMENTOS \ DOCS-01193397
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Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco de Brasília e Bradesco, cujas cópias foram remetidas
à 5a SECEX por meio de fax, em 19.09.97 (Anexo )"
Após tecer considerações abrangentes acerca da legislação aplicável às questões aqui
tratadas (fato gerador da contribuição, não-incidência do tributo, contribuintes, responsáveis pela retenção
e recolhimento, base de cálculo, aliquotas e hipóteses de aliquota zero) e discorrer a respeito dos critérios
de retenção, apuração e recolhimento da CPMF e dos controles existentes sobre os casos de nãoincidência e de aliquota zero, a equipe de auditoria, sob a coordenação da AFCE Nilza Maria de Souza
Oliveira, apresentou um relatório circunstanciado dos procedimentos adotados em cada uma das
instituições financeiras fiscalizadas.
Abaixo transcrevo o resumo das falhas e irregularidades detectadas durante os trabalhos de
auditoria na forma como foi apresentado nos autos, acrescentando em cada tópico tabelas e outros
detalhes para proporcionar melhor compreensão das questões abordadas.
Resumo das principais irregularidades/fragilidades

, 7_

7.1 Os pagamentos realizados sem trânsito por conta-corrente, a que se refere o código Darf
• 5871, ocorrem, de modo geral, diretamente no guichê do caixa, cabendo a este as tarefas de cálculo e
retenção da CPMF. No caso de benefícios previdenciários, é comum os bancos terem sistemas que
fazem a retenção automática da contribuição. Em relação a ordens de pagamento e cheques
administrativos, no entanto, como a incidência ou não da contribuição depende da forma como são
emitidos na agência de origem e como são liquidados na agência de destino, a cobrança da
contribuição fica sob a responsabilidade exclusiva do caixa, sem controle automatizado, o que torna o
processo altamente sujeito a falhas.
Receitas Relacionadas à CP
Nome da Receita

Cód. DARF

5869

CPMF — Lançamento débito em conta

5871

CPMF — Operações liquidadas com pagamento sem crédito em conta

5884

CPMF — Instituição Financeira contribuinte

5980

CPMF — Conversão de Depósito Judicial

6038

Juros — CPMF

6271

Juros CPMF — Dívida Ativa

6053

Juros excedentes a 1% - CPMF

6134

Juros excedentes a 1% - CPMF - Divida Ativa

6651

Juros CPMF — art. 43 da Lei n° 9.430/96

6025

Multa — CPMF

6119

Multa - CPMF - Divida Ativa

6420

Multa Isolada - CPMF (art. 43 da Lei n° 9.430/96)
Fonte: SRF - Relatório L&33.327.88

7.2 Para validação dos valores de CPMF retidos em conta-corrente - código Darf 5869,
utilizou-se uma metodologia que consiste de análise dos demonstrativos fornecidos pelas instituições
financeiras e, a partir dos totais de débitos ocorridos diariamente, em determinado período, excluindose os lançamentos sujeitos à não-incidência ou alíquota zero, e acrescentando-se o somatório das
reduções de saldo devedor de crédito rotativo de correntistas tributáveis, obtém-se a base de cálculo do
tributo, a qual, pela simples aplicação do percentual de 0,20% (vinte centésimos por cento) deve
resultar, invariavelmente, em uma aproximação bastante razoável dos valores recolhidos.
7.2.1 Surgiram, todavia, dificuldades para a aplicação dessa metodologia, porque nas
instituições financeiras auditadas os demonstrativos contábeis não separam os lançamentos sobre os
quais incide a contribuição dos sujeitos a não-incidência ou alíquota zero. Foi necessária a elaboração
de programas para segregar as informações, bem como apurar o valor utilizado para redução de saldo
devedor de crédito rotativo.
7.3 -

A Lei n.° 9.311/96 instituiu a CPMF com prazo de cobrança de treze meses, contados a
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partir de 90 dias após a sua publicação, o que resultou no período de 23 de janeiro de 1997 a 22 de
fevereiro de 1998. Em 12 de dezembro de 1997, a Lei n.° 9.539/97 alterou a cobrança para vinte e
quatro meses, contados a partir de 23 de janeiro de 199Z Tratando-se de uma contribuição social
provisória, o prazo em que é devida torna-se um de seus elementos essenciais. Conclui-se, portanto,
que a Lei n.° 9.539/97 alterou a contribuição, devendo tal alteração sujeitar-se ao princípio da
anterioridade, preconizado no sS' 6° do artigo 195 da Constituição Federal. Alguns contribuintes
poderão vir a argüir a constitucionalidade da cobrança da CPMF no período de 23 de fevereiro a 11 de
março de 1998. (item 3.1)
7.4 A Circular BACEN n.° 2.733/97 determina aos bancos que instituam controles
especificos das não-incidências tributárias e dos lançamentos sujeitos à alíquota zero, a que se referem
os artigos 3°e 8°, respectivamente, da Lei n.° 9.311/97, sem especificar, contudo, em que consistem tais
controles, ou que informações deverão ficar à disposição da fiscalização.
A seguir transcrevo os artigos 3° e 8° da Lei n° 9.311/97 (alterado pela Lei n° 9.539/97) e os artigos
referentes da Circular BACEN n° 2.733/97:
"Art. 3°A contribuição não incide:
I - no lançamento nas contas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de
suas autarquias e fundações.
II - no lançamento errado e seu respectivo estorno, desde que não caracterizem a anulação de
operação efetivamente contratada, bem como no lançamento de cheque e documento compensável e seu
respectivo estorno, devolvidos em conformidade com as normas do Banco Central do Brasil.
III - no lançamento para pagamento da própria contribuição.
IV - nos saques efetuados diretamente nas contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS e do Fundo de Participação PIS/PASEP e no saque do valor do beneficio do segurodesemprego, pago de acordo com os critérios previstos no art. 5 0 da Lei n.° 7.998, de 11 de janeiro de
1990.
V - sobre a movimentação .financeira ou transmissão de valores e de créditos e direitos de
natureza financeira das entidades beneficentes de assistência social, nos termos do áç 7° do art. 195 da
Constituição Federal.

e

Parágrafo único. O Banco Central do Brasil, no exercício de sua competência, poderá expedir normas
para assegurar o cumprimento do disposto neste artigo, objetivando inclusive por meio de documentação
específica a identificação dos lançamentos objeto da não-incidência."
"Art. 8° A alíquota fica reduzida a zero
I - nos lançamentos a débito em contas de depósito de poupança, de depósito judicial e de
depósito em consignação de pagamento de que tratam os parágrafos do art. 890 da Lei n.° 8.951, de 13 de
dezembro de 1994, para crédito em conta corrente de depósito ou conta de poupança dos mesmos titulares.
II - nos lançamentos relativos a movimentação de valores de conta corrente de depósito, para
conta de idêntica natureza, dos mesmos titulares, exceto nos casos de lançamentos crédito na hipótese de
que trata o inciso II do art. 2';
111 - nos lançamentos em contas correntes de depósito das sociedades corretoras de títulos,
valores mobiliários e câmbio, das sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários, das
sociedades de investimento e fundos de investimento constituídos nos termos dos arts. 49 e 50 da Lei n.°
4.728, de 14 de julho de 1965, das sociedades corretoras de mercadorias e dos serviços de liquidação,
compensação e custódia vinculados às bolsas de valores, de mercadorias e de futuros, e das instituições
financeiras não referidas no inciso IV do art. 2°, bem como das cooperativas de crédito, desde que os
respectivos valores sejam movimentados em contas correntes de depósito especialmente abertas e
exclusivamente utilizadas para as operações a que se refere o 3S 3° deste artigo;

Nota: A Lei n.° 9.539/97 incluiu entre as entidades relacionadas neste inciso os fundos de
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investimento instituídos pela Lei n.° 9.477, de 24 de julho de 1997.
IV - nos lançamentos efetuados pelos bancos comerciais, bancos múltiplos com carteira comercial
e caixas econômicas, relativos às operações a que se refere o sç 3° deste artigo;
V - nos pagamentos de cheques efetuados por instituição financeira, cujos valores não tenham
sido creditados em nome do beneficiário nas contas referidas no inciso Ido art. 2';
VI - nos lançamentos relativos aos ajustes diários exigidos em mercados organizados de
liquidação futura e especifico das operações a que se refere o inciso V do art. 2°.
55' I° O Banco Central do Brasil, no exercício de sua competência, expedirá normas para
assegurar o cumprimento do disposto nos incisos L II e VI deste artigo, objetivando, inclusive, por meio
de documentação específica, a identificação dos lançamentos previstos nos referidos incisos.
sÇ 2°A aplicação da alíquota zero prevista nos incisos I, II e V/ deste artigo fica condicionada ao
cumprimento das normas que vierem a ser estabelecidas pelo Ministro de Estado da Fazenda.
sÇ 3° O disposto nos incisos III e IV deste artigo restringe-se a operações relacionadas em ato do
Ministro de Estado da Fazenda, dentre as que constituam o objeto social das referidas entidades.
sr 4° O disposto nos incisos I e II deste artigo não se aplica a contas conjuntas de pessoas fisicas
com mais de dois titulares, e a quaisquer contas conjuntas de pessoas jurídicas.
sÇ 5° O Ministro de Estado da Fazenda poderá estabelecer limite de valor do lançamento, para
efeito de aplicação da alíquota zero, independentemente do fato gerador a que se refira.
sr 6° O disposto no inciso V deste artigo não se aplica a cheques que, emitidos por instituição
financeira, tenham sido adquiridos em dinheiro."

Os artigos 7° e 8° da Circular n.° 2.733/97 assim dispõem:
"Art. 7° As transferências previstas nesta Circular realizadas, no âmbito de uma mesma
instituição financeira, com a não incidência da CPMF ou com a sua incidência à alí quota zero, serão
feitas mediante lançamento contábil, cabendo a essa instituição o controle analítico dessas ocorrências.

Art. 8' As instituições financeiras e demais entidades mencionadas nesta Circular deverão
instituir controles específicos para a identificação dos lançamentos de que trata o art. 3° da Lei n.°
9.311/96, bem como dos regulados por este normativo."

7.4.1 As instituições financeiras auditadas não possuem os referidos controles e, como os
roteiros contábeis praticados não segregam as movimentações financeiras em função da incidência ou
não da CPMF, qualquer apuração para se obter a base de cálculo depende da elaboração de
programas de informática específicos, com custos e prazos associados.
Z 5A Portaria n.° 6/97 - MF, ao regulamentar a retenção e o recolhimento da CPMF,
permite à instituição financeira escolher o critério de cálculo e de retenção: se diário, ou a cada
lançamento, ou ainda até o último dia útil da semana de encerramento do período de apuração. Isso
vale dizer que existe amparo legal para que a instituição financeira adote o critério que mais lhe
convier, resultando isso em diversidade de procedimentos entre as inúmeras instituições bancárias:
Critério de cálculo

Critério de retenção

•

Totalizar os débitos do dia e aplicar a aliquota uma vez

•

Aplicar a aliquota a cada débito

•

Débito diário

•

Débito semanal

•

Débito diário para alguns lançamentos e semanal para outros

-

7.5.1 Com a diversidade nos procedimentos de cálculo (diário ou a cada lançamento), que
levam a resultados diferentes, tanto para o Tesouro como para o contribuinte, e com as opções de
retenção da CPMF (diária ou semanal), estabelece-se tratamento desigual a contribuintes que se
encontram na mesma situação, ferindo o princípio da isonomia tributária, assegurado pela
Constituição Federal, art. 150, II.
3.9.4 -

A diversidade de procedimentos de cálculo conduz a resultados diferentes na apuração da contribuição
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devida, porque os atos normativos não disciplinam o arredondamento dos valores após a segunda casa decimal, e os bancos
entendem que não se deve fazê-lo, desprezando as frações de centavo, o que leva a concluir que a segunda alternativa aplicar a alíquota a cada débito - é menos vantajosa para o Tesouro, com a perda dessas frações de centavo a cada
lançamento.
3.9.5 Como será abordado no item 4 deste relatório, o Banco do Brasil e o Bradesco, instituições que arrecadam
valores aproximados, adotam procedimentos diferentes, sendo que o primeiro calcula a CPMF do cliente apenas uma vez ao
dia e o segundo, a cada lançamento. Com isso, a quantidade de débitos que ocorre semanalmente nessas instituições apresenta
diferenças consideráveis. Supondo uma perda média de R$0,0025 (um quarto de centavo) em cada débito, que é a que
efetivamente ocorre no Bradesco, conforme será demonstrado no item 4.4, obtém-se uma diferença média não desprezível de
quase R$15.000,00 por semana, ou R$780.000,00 por ano, comparando apenas duas instituições financeiras. A Tabela 1
seguinte apresenta esses números.
Tabela 1
CPMF - Demonstrativo de Perda Hipotética de Arrecadação com desprezo de centavos

wpowt.eeki
07/08/97 a 13/08/97
14/08/97 a 20/08/97
21/08/97a 28/08/97
28/08/97 a 03/09/97
04/09/97 a 10/09/97
11/09/97 a 17/09/97
18/09/97 a 24/09/97

17.252.807
15.648.647
14.815.676
16.901.735
17.831.287
16.124.736
15.300.185

10.170.678
9.132.371
9.666.080
11.872.565
10.551.633
9.476.254
9.852.398
11.603.337

25/09/97 a 01/10/97

7.082.129
6.516.276
5.149.596
5.029.170
7.279.654
6.648.482
5.447.787
4.419.230
. ...

Fonte:

17.705,32'
16.290,69
12.873,99
12.572,93
18.199,14
16.621,21
13.619,47
11.048,08

0.:324
• *4*.1

Banco do Brasil - resposta à Requisição de Documentos e Informações n° 07 - Anexo IV
Bradesco - resposta ao Oficio n° 373/97 - 5° SECEX - Anexo VII

3.9.6 Na realidade, a diferença provocada pela adoção de um ou outro critério de cálculo pode chegar a ser maior
do que a aqui hipoteticamente considerada, caso os débitos inferiores a R$5,00 não estejam computados nas quantidades de
lançamentos do Bradesco, vez que, aplicando-lhes a aliquota de 0,20%, não chegam a R$ 0,01 (um centavo), que é a menor
expressão do padrão monetário atualmente vigente, ao passo que, totalizando-se os débitos primeiro para depois aplicara
alíquota, todos os lançamentos tributáveis ficam sujeitos à contribuição.

•

3.9.7 Com a diversidade nos procedimentos de cálculo (diário ou a cada lançamento), que levam a resultados
diferentes, e com as opções de retenção da CPMF (diária ou semanal), estabelece-se tratamento desigual a contribuintes que
se encontram na mesma situação. Na opção semanal, o contribuinte tem de dois a oito dias para pagar o tributo (conforme
seja o fato gerador ocorrido na 4 8 feira - encerramento do período de apuração ou na 5' feira - início do período de apuração
seguinte), enquanto que, com a opção diária, o pagamento é feito no mesmo dia do fato gerador. Como já ocorria no antigo
IPMF e apontado pela equipe de auditoria operacional coordenada pela 5a SECEX no Sistema de Arrecadação das Receitas a
cargo da Secretaria da Receita Federal - SRF - TC 17.787/94-7, esse fato fere o princípio da isonornia tributária, assegurado
pela Constituição Federal, art. 150, II

7.5.2 Em relação ao pagamento, de acordo com a mesma Portaria MF n.° 6/97, deverá
ocorrer até o 3 0 dia útil da semana subseqüente à do encerramento do período de apuração. Cria-se,
com isso, uma situação altamente desfavorável ao Tesouro, pois o tributo retido permanece em poder
da instituição financeira de 3 (três) a 9 (nove) dias úteis, até o preenchimento dos respectivos Darf e
ainda mais um dia para o repasse financeiro, conforme prática adotada pelas instituições financeiras,
que se consideram, a partir do pagamento do Darf, agentes arrecadadores do tributo, enquadrados nos
dispositivos da Portaria MF n.° 311/95. Dessa forma, o produto da arrecadação somente chega aos
cofres do Tesouro de 4 (quatro) a 10 (dez) dias úteis após sua retenção.
Abaixo trnascrevo o art. 1° da Portaria n° 06/97 — ME:
"Art. 1°A Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos
e Direitos de Natureza Financeira - CPMF será, pelas instituições e pessoas referidas no art. 50 da Lei n°
9.311, de 1996:
1- retida diariamente ou a cada lançamento;
II - apurada, considerando os fatos geradores ocorridos no período entre a quinta-feira da
MIN-HGS-4571C:DOCUMENTOSMOCS-01193397
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semana anterior e a quarta-feira da semana corrente;
III - paga até o terceiro dia útil da semana subseqüente à de encerramento do período de
apuração.

35. 4 0 No caso de a instituição assumir a responsabilidade pelo pagamento da CPMF, na hipótese
de eventual insuficiência de recursos nas contas, a retenção da contribuição poderá ser feita até o último
dia útil da semana de encerramento do período de apuração de que trata este artigo.
(•)
.5S 600 recolhimento do valor da contribuição retida, bem assim o pagamento do valor da
contribuição devida como contribuinte pelas instituições e pessoas de que trata esse artigo serão efetuados
de forma centralizada, pelo estabelecimento sede da instituição, em DARF separados, no prazo
estabelecido no inciso III

7.5.3 Estabelece-se, assim, uma remuneração indireta às instituições financeiras, conhecida
como lloating". Tomando por base os valores retidos pelo Banco do Brasil e Bradesco, que juntos
arrecadam aproximadamente 28% da CPMF, e atualizando pela Taxa SELIC os valores retidos,
chega-se à estimativa de que o Tesouro deixa de ganhar R$14. 000.000,00 (quatorze milhões de reais)
por ano. Evidentemente que as instituições financeiras ganham muito mais que esse valor, porque a
taxa SELIC é inferior à praticada pelo setor bancário nas suas aplicações financeiras. (item 4.5)
3.9.8 -

A citada Portaria MF n.° 6/97 estabelece, em seu artigo 1°, inciso III, que a CPMF será:
"(..)
/// - paga até o terceiro dia útil da semana subseqüente à de encerramento do período de
apuração;
(..)"
(grifo nosso)

3.9.9 A Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal - IN SRF n.° 3, de 13 de janeiro de 1997, em seu
artigo 9°, estabelece:
"Art. 9 0. A CPMF será recolhida ao Tesouro Nacional até o terceiro dia útil da semana
subseqüente à de encerramento do período de apuração, observados os seguintes códigos de receita:
sç 100 prazo para recolhimento a que se refere este artigo aplica-se em relação à CPA/IF devida
na condição de contribuinte ou de responsável.
(..)"

(grifo nosso)

3.9.10 - Observa-se que, enquanto a portaria ministerial se refere a "pagamento", o ato normativo da SRF faz menção ao
termo "recolhimento", o que leva à dedução de que aquela Secretaria as considera expressões sinônimas.
3.9.11 - Ao estabelecer que o pagamento ou recolhimento deverá ocorrer até o 3° dia útil da semana subseqüente à do
encerramento do período de apuração, cria-se uma situação altamente desfavorável ao Tesouro, pois o tributo retido
permanece em poder da instituição financeira de 3 (três) a 9 (nove) dias úteis. No item 4.5 deste relatório encontra-se uma
quantificação do que o Tesouro deixa de ganhar com esse "floating" (a seguir).
3.9.12 - As instituições financeiras que são ao mesmo tempo responsáveis tributários e agentes arrecadadores (credenciados
pela SRF para prestar serviços de arrecadação - em número de 80, das 227 instituições) consideram como pagamento ou
recolhimento a apropriação contábil da CPMF retida dos correntistas, ou da que é devida na qualidade de contribuintes, o que
se materializa no preenchimento e autenticação dos respectivos Darf. A partir desse momento consideram como concluída a
sua atribuição de responsáveis tributários, em relação ao período de apuração encerrado, tornando-se apenas agentes
arrecadadores da CPMF.

3.9.12.1 Já as instituições que são apenas responsáveis tributários, ou seja, não pertencem à rede arrecadadora
credenciada pela SRF (em número de 147, das 227 instituições) pagam a CPMF retida dos clientes, ou a que é devida na
qualidade de contribuinte, em algum banco credenciado.
3.9.13 - Para o repasse financeiro do produto da arrecadação, não apenas da CPMF, mas também de todos os tributos
federais, as instituições financeiras arrecadadoras seguem as normas da 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°).
MIN-HGS-457\ C:DOCUMENTOS \DOCS-01193397
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3.9.13.2 Estabelece ainda o art. 3 0 da referida portaria que a instituição financeira poderá permanecer com o produto
da arrecadação diária pelo prazo de dois dias, contados da data do recebimento, devendo a instituição remunerar o Tesouro
Nacional pela variação da Taxa Referencial de Títulos Federais - remuneração do útil anterior ao do repasse.
3.9.14 - A prática adotada pelas instituições financeiras consiste, pois, em considerar o pagamento ou recolhimento da CPMF
como apenas o preenchimento e autenticação dos respectivos Darf. Estes, juntando-se aos correspondentes aos demais tributos
federais arrecadados pelo Banco no dia, são repassados à conta única do Tesouro no primeiro ou no segundo dia útil
subseqüente,. Assim, o produto da arrecadação da CPMF chega aos cofres do Tesouro Nacional de quatro a dez dias após a
retenção ao contribuinte.
3.9.15 - Ocorre que a IN SRF n.° 3/97 estabelece, no já transcrito art. 9 0 , que a CPMF será recolhida ao Tesouro Nacional
até o 3° dia útil da semana subseqüente à do encerramento do período de apuração. O que se deve entender por
"recolhimento", como o termo é utilizado nesse dispositivo, é a entrega do produto da arrecadação ao sujeito ativo, que se
materializa com o crédito na conta única do Tesouro
3.9.16 - Além do mais, a IN SRF n.° 3/97 não estabelece que o recolhimento ao Tesouro consiste apenas no preenchimento e
autenticação dos Darf, nem que possa ocorrer até o quarto ou quinto dia da semana subseqüente à de encerramento do período
de apuração. Dessa forma, o procedimento adotado pelas instituições financeiras, em relação à CPMF, está em desacordo com
a Portaria MF n.° 6/97 e IN SRF n.° 3/97.
3.9.17 - A mesma Portaria MF n.° 311/95 estabelece, em seu art. 8°:
"Art. 8° Fixar em RSI,28 (um real e vinte e oito centavos) por DARF acolhido e incluído em meio
magnético, a remuneração pela prestação dos serviços de arrecadação de receitas federais.
sr 1° A remuneração de que trata este artigo observará contrato de prestação de serviços firmado
entre a União, representada pela Secretaria da Receita Federal, e as instituições financeiras integrantes
da RARF, (..)"

3.9.17.1 De acordo com o disposto no contrato em vigor, essa remuneração atualmente é de R$ 1,39 (um real e trinta
e nove centavos) por Darf.
3.9.17.2 Como as instituições geralmente preenchem um único Darf para cada código de receita por semana, a
remuneração pela arrecadação da CPMF fica em torno de R$ 4,17 (quatro reais e dezessete centavos), ou seja, 3 Darf a R$
1,39 semanais, o que corresponde a R$ 16,68 (dezesseis reais e sessenta e oito centavos) por mês.

11,

3.9.18 - Como não existe outra forma de remuneração direta prevista na legislação para a responsabilidade tributária
imputada aos bancos em relação à CPMF, a qual difere de uma simples prestação de serviços de arrecadação, que é regida por
contrato, criam-se nos atos que disciplinam a matéria - a referida Portaria MF n.° 6, por exemplo - mecanismos de
remuneração indireta, ou "floating". Essa remuneração indireta não deveria existir porque o Estado, com seu poder de
império, pode exigir das instituições financeiras (públicas ou privadas) o cumprimento da responsabilidade que a lei lhes
impinge sem nenhuma espécie de remuneração.
4.5.1.3 - A título de exemplo, mostra-se na Tabela 16 o montante que instituições financeiras do porte do Banco do Brasil e
do Bradesco podem obter com esse "floating". A Tabela foi efetuada tomando por base os valores de CPMF retidos
diariamente e semanalmente, atualizados pela Taxa SELIC diária (informada pelo BACEN):
4.5.1.4 - Se, considerando apenas duas instituições financeiras, as quais, conforme será abordado no item 5, arrecadam 28%
do montante da CPMF, a quantificação do "floating" induz a um valor de mais de R$80.000,00 por semana, um simples
cálculo aritmético leva à conclusão de que o Tesouro deixa de ganhar, por semana, a quantia aproximada de R$285.000,00 no
universo de todas as instituições financeiras, o que perfaz a importância anual de mais de R$14.000.000,00 (quatorze milhões
de reais)
4.5.1.5 - Registre-se que a CPMF é um tributo um pouco diferente dos demais, porque o cálculo, apuração e retenção
competem às instituições financeiras, que, naturalmente têm um custo para o desempenho dessas funções. No entanto, devese considerar também que essa responsabilidade tributária foi-lhes imposta por lei, e fazem parte da sua missão institucional,
da qual não podem se esquivar. Qualquer exercício de apuração do dispêndio com a arrecadação da CPMF não será
fidedigno, pois estará sujeito às peculiaridades de cada instituição, à sua eficiência, seu nível de automação, enfim, às
inúmeras variáveis que compõem seus custos diretos e indiretos. Por esta razão, a quantificação do "floating" aqui
apresentada centra-se apenas no que a União deixa de ganhar com os critérios da Portaria MF n.° 6/97.
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Tabela 17
CPMF - Banco do Brasil e Bradesco - Cálculo de "floati..." Data de
Banco do Brasil
pagamento
Valor Retido
Atualiz.tx. SELIC
Valor Retido

Data de
Retenção

07/08/97
08/08/97
11/08/97
12108/97
13/08/97
15/08/97

20/08/97

_

total do período 7 a 13/08/97

14/08/97
15/08/97
18/08/97
19/08/97
20/08/97
22/08/97

27/08/97

_

total do período 14 a 20/08/97

21/08/97
22/08/97
25/08/97
26/08/97
27/08/97
29/08/97

03/09/97

total do período 21 a 27/08/97

28/08/97
29/08/97
01/09/97
02/09/97
03/09/97
05/09/97

10/09/97

_

total do período 28/08 a 03/09/97

04/09/97
05/09/97
08/09/97
09/09/97
10/09/97
12/09/97

17/09/97

_

total do período 4 a 10/09/97

11/09/97
12/09/97
15/09/97
16/09/97
17/09/97
19/09/97

24/09/97

_

total do período 11 a 17/09/97

18/09/97
19/09/97
22/09/97
23/09/97
24/09/97
26/09/97

01/10/97

total do período 18 a 24/09/97/97

25/09/97
26/09/97
29/09/97
30/09/97
01/10/97
03/10/97

08/10/97

total do período 25/09 a 01/10/97
média por período

(santo

lenir etátla do Plenátto

Bradesco
Atualiz.tx. SELIC

44.170,02
46.654,64
68.294,99
47.056,33
40.079,15
18.618.327,19

284,32
266,85
341,67
201,71
143,12
39.862,51

92.289,14
97.432 62
148.718,96
90.014,11
81.987,70
19.455.819,35

594,0E
557 28
744,02
385,86
292,77
41.655,61,

18.864.582,32 ,

41.100,18

19.966.261,88

44.229,60

42.601,50
43.214,29
62.090,29
37.964,69
30.262,84
17.939.948,81

274,22
247,17
310,63
162,74
108,07
38.410,08

77.186,53
95.199,38
143.171,28
83.257,24
85.756,75
19.304.062,75

496,84
544,50
716,27
356,90
306,23
41.330,76

18.156.082,42

39.512,91

19.788.633,93

43.751,44

34.014,43
40.530,04
55.864,89
36.163,94
34.392,30
16.530.826,63

215,62
227,85
274,03
151,49
119,46

81.562,79
91.158,73
141.568,42
84.750,53
76.759,90

517,03
512,48
694,42
355,02
266,62

16.731.792,23

40.501,36
41.489,81

16.352.029,03
16.827.829,40

33.417,18
35.762,74

40.638,62
41.634,25
44.869,97
39.709,11
35.897,88
22.642.112,76

250,98
227,28
214,25
162,47
122,35
46.271,66

80.156,31
92.721,39
143.879,53
86.043,13
77.469,13
21.652.943,24

495,04
506,16
687,01
352,04
264,04
44.250,16'

22.844.862,59

47.248,99

22.133.212,73

46,554,48

32.757,12
42.423,71
54.990,79
41.511,19
40.164,35
21.599.780,88

201,24
231,59
262,58
169,84
136,89
44.141,54

85.494,59
97.575,74
147.052,31
97.469,22
91.624,48
21.098.663,45

525,22
532,66
702,16
398,79
312,29
43.117,45

21.811.628,04

45.143,68

21.617.879,79

45.588,57

37.132,67
44.281,62
57.782,12
38.605,24
37.193,95
18.549.661,84

228,12
241,73
275,91
157,95
126,77
37.908,28

83.165,83
92.333,54
143.764,82
88.161,24
80.556,24
18.184.148,81

510,92
504,04,
686,47
360,70
274,56
37.161,32

18.764.657,44

38.938,76

18.672.130,47

39.498,01

36.831,19
37.754,39
53.109,81
40.126,99
24.143,12
18.420.714,38

225,17
204,97
252,02
162,98
81,57
24.542,16

81.643,16
93.466,78
142.594,67
82.339,87
78.070,36
17.429.874,61

499,13
507,45
676,64
334,44
263,77
23.222,05

18.612.679,88

25.468,88'

17.907.989,45

25.503,48

36.444,09
41.666,57
52.255,96
36.288,35
43.266,99
21.557.388,70

217,38
220,02
240,20
142,00
141,05
42.137,41

82.426,17
88.475,93
132.872,34
89.315,17
87.355,08
21.268.479,61,

491,65
467,19
610,75
349,50
284,77
41.572,69,

21.767.310,66

43.098,05
40.250,16

21.748.924,29

43.776,56
40.583,11

Fonte: Banco do Brasil - Resp. à Req. Doc. e Inf. n.° 07 - Anexo lv
Bradesco - Resp. aos of. - 307 e 373 - Anexo VII
BACEN

7.6 -

O Banco do Brasil não dispõe de informações seguras que permitam validar o cálculo
da CPMF a partir do algoritmo especificado, ou seja, com base nos totais dos lançamentos. Os
chamados controles específicos das não incidências e dos lançamentos sujeitos à alíquota zero,
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estipulados pela Circular BACEN n.° 2.733, não foram implementados. Com isso, o próprio Banco
não dispõe de uma forma prática e segura de confrontar os seus recolhimentos com os registros dos
sistemas operacionais, além de não disponibilizar informações imediatas à fiscalização da SRF ou do
BACEIV.
7. 7 No Banco do Brasil, o total de estornos em relação ao total de débitos chega a
aproximar-se de 60%, conforme demonstra a Tabela 4. Um índice assim tão elevado pode acarretar
sérios problemas, distorcendo as informações gerenciais sobre a movimentação financeira do Banco e
comprometendo a integridade dos dados que servem de parâmetros para verificação dos critérios
referentes à retenção, apuração e recolhimento da CPMF.
Tabela 4
Ba

-

Período

07T/08/97 a 13/08/97

Total de Débitos - R$

C/C

53.999.327.872,85
317.154,41

0,13

Total

83.835.732.025,71

53.999.645.027,26

64,41

C/C

104.139.273.610,84

67.754.987.702,77

65,06

235.035.478,25

132.062,20

0,06

104.374.309.089,09

67.755.119.764,97

64,92

37.933.383.569,94'

7.821.315.519,19

20,62

227.938.170,85

160.411,45

0,07

Total

38.161.321.740,79

7.821.475.930,64

20,56

C/C

79.381.598.5,45,18

38.086.626.886,70

47,98

241.824.949,93

680.893,03

0,28'

Total

79.623.423.495,11

38.087.307.779,73

47,83

C/C

231.222.595.601,54

194.029.171.943,07

83,91

248.715.244,96

124.560,82

0,05

231.471.310.846,50

194.029.296.503,89

83,82

128.753.497.829,67

88.240.394.423,21

68,53'

Total
C/C
Poupança
28/08/97 a 03/09/97

Poupança
04/09/97 a 10/09/97

Poupança
Total
11/09/97 a 17/09/97

C/C
Poupança

•

18/09/97 a 24/09/97

227.969.471,56

128.779,59

0,06

128.981.467.301,23

88.240.523.202,80

68,41

C/C

179.710.851.615,62

76.284.124.234,30

42,45

230.444.028,14

288.516,34

0,13'

Total

179.941.295.643,76

76.284.412.750,64

42,39

C/C

140.278.987.147,56

57.453.555.774,65

40,96'

250.850.148,71

140.590,85

0,06

Total

140.529.837.296,27

57.453.696.365,50

40,88

C/C

985.013.238.498,12

583.669.504.356,74

59,25

1.905.458.940,34

1.972.968,69

0,10

986.918.697.438,46

583.671.477.325,43

59,14

Poupança
Total

Poupança
Total
-

-

64,66

Total

Poupança
25/09/97 a 01/10/97

B/A

242.681.447,94

Poupança
21/08/97 a 27/08/97

%

Total de Estornos - R$

83.593.050.577,77

Poupança
14/08/97 a 20/08/97

B

-

on e: Banco do Brasil - Resposta a Req. Doc. e lnform. n°07 - Anexo IV - vide Tabelas A3, A5, A7, A9, Ali, A13, A15, A17 e A18 - Anexo I

7.8 Em 31 de outubro de 1997 havia no Banco do Brasil 1.128 contas de pessoa física
excluídas da cobrança da CPMF sob o título "Outros Motivos". Se tais contas realmente se referem a
pessoas físicas, isto é, se não houver erro cadastral, existe aí forte indício de irregularidade, porque a
Lei n.° 9.311/96 não contempla nenhum caso em que se possam enquadrar pessoas físicas. Por
determinação do Poder Judiciário estas poderiam ficar imunes ou isentas da CPMF, mas esses casos
têm identificação própria, como mostra a Tabela 6. Existe também a hipótese de pessoas físicas serem
gestoras de recursos recebidos a título de adiantamento para pagamento de despesas que não possam
subordinar-se ao processo normal de aplicação, conforme prevê o artigo 68 da Lei n.'' 4.320, de 17 de
março de 1964 (suprimento de fundos), e, nessa qualidade, titulam contas consideradas como de
MIN-HGS-4571 C:DOCUMENTOS \DOCS-01193397
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governo. A incidência ou não da CPMF nessas contas não foi regulamentada pela SRF. No entanto,
como no Banco do Brasil as contas de governo têm identificação própria, as destinadas a suprimento
de fundos com certeza não estão entre as referidas 1.128 contas.
Tabela 6
_

__

__ _____

--...-- —,..............e ......,,a ...reviu

Contas sob liminar

- pube5:41, Lie J I/1U/3/

312

com depósito no próprio banco

114

com depósito em outros bancos
sem depósito

172
26

Contas sob o título "Outros Motivos"

24.437

Pessoa Física

1.128

Pessoa Jurídica

23.123

Isentos de CPF/CGC

186

Subtotal

24.749

Contas de Governo

160.128

total (A)

184.877

total de contas do Banco (24.11.97) (B)

8.108.956'

% A/B

2,28
o
..

reNn1.• 12.n e.," .4.-. 0 .,....:1

.

.

en

- nexo IV

4.1.2.7.4 Com a dúvida surgida sobre a origem dessas contas totalizadas na Tabela 6, dirigiu-se ao Banco a
Requisição de Documentos e Informações n.° 11, solicitando, na alínea "a":
"a) justificativa para a existência de 1.128 (um mil cento e vinte e oito contas-correntes de pessoa fisica e
186 (cento e oitenta e seis) contas-correntes isentas de CPF/CGC, marcadas com não incidência da
cobrança da referida contribuição, na modalidade "Outros Motivos", conforme relatório encaminhado
por meio do expediente COGER-97/0306, em resposta à Requisição de Documentos e Informações n.° 7,
de 21 de outubro de 1997,"
4.1.2.7.5 A resposta do Banco se deu por meio do Oficio UF FINANÇAS/COGER - 97/0334, de 26 de novembro de
1997 (Anexo IV), cujo excerto abaixo se transcreve:
"Relativamente ao item "a" informamos que as contas correntes de pessoas físicas cadastradas como não
sujeitas à incidência da CPMF referem-se aos casos de liminares concedidas pela justiça;
ainda com relação às contas correntes isentas de CPF, informamos tratar-se de pessoas fisicas com
domicílio fiscal no exterior; e pessoas jurídicas desobrigadas de inscrição no CGC, as Sociedades em
Conta de Participação, as Embaixadas, Consulados e as Representações de Organismos Internacionais;
(..)

4.1.2.7.6 seguinte:

Como se pode observar, a resposta do Banco do Brasil não esclarece a situação das citadas contas, pelo
as contas objeto do questionamento foram as da modalidade "Outros Motivos", marcação diferente,
portanto, das contas sob liminar, que não foram questionadas;
as contas isentas de CPF/CGC elencadas pela instituição não possuem amparo legal para sua exclusão
da cobrança da CPMF, conforme informado pela Secretaria da Receita Federal em resposta à Requisição
de Documentos e Informações n.° 10 (Anexo III), assunto comentado no item 3.10. A resposta do Banco
foi tangencial, porque o cerne da questão era por que as contas constavam como não sujeitas à CPMF e
não por que eram isentas de CPF/CGC.

7.8.1 Também existiam na mesma data 23.123 contas de pessoa jurídica marcadas sob o
título "Outros Motivos", o qual agrupa, indistintamente, contas de entidades beneficentes (imunidade
tributária) e contas abertas para abrigar a movimentação de operações sujeitas à alíquota zero
(instituições financeiras)
Z8.2 Não possuindo uma identificação específica para as entidades assistenciais, o Banco
certamente encontrou dificuldades para prestar as informações à Secretaria da Receita Federal
exigidas pela IN SRF n.° 6/97, artigo 1°, sç 2°, ou seja, nome ou razão social e o número de inscrição
no CGC dessas entidades, e continuará a encontrar, caso elas sejam novamente solicitadas. Além
MIN-HGS-457\ CDOCUMENTOS\ DOCS-01193397
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disso, as informações fornecidas, se não tiverem sido alvo de um laborioso processo de depuração,
poderão conter inconsistências.
7. 8.3 A Agência 515 Norte do Banco do Brasil, sob alegação de quebra do sigilo bancário,
recusou-se a fornecer cópia das declarações das entidades beneficentes, exigidas pela instituição
financeira em função do artigo 1° da IN SRF n.° 6/97. O instituto do sigilo bancário, todavia, não se
aplica ao caso, porque as referidas declarações fazem referência ao certificado expedido pelo CNAS
que é de domínio público. Além do mais, foram solicitadas ao Banco apenas cópias das declarações e
não a movimentação financeira das entidades.
7.9A interpretação da legislação tributária para identificar os casos de imunidade, isenção
ou sujeição à alíquota zero da CPMF tem sido efetuada pela própria instituição financeira. Trata-se de
uma atividade de tributação, função típica do Estado, que não deveria ser delegada pela SRF, pois a
Lei 9.311/96 atribuiu às instituições financeiras a responsabilidade tributária pela retenção e
recolhimento do tributo, mas também definiu, em seu artigo 11 que compete à SRF a administração
da contribuição, incluídas as atividades de tributação, fiscalização e arrecadação.
7.10 Em relação às entidades beneficentes de assistência social, a SRF regulamentou, por
meio da IN SRF ri.° 6/97 que a instituição financeira deverá exigir da entidade que apresente uma
declaração de que preenche os requisitos que a habilitam à imunidade tributária, sem nenhuma outra
exigência adicional. Com a prestação de informações realizada pelas instituições financeiras em
atendimento ao disposto na mesma IN SRF n.° 6/97, a SRF tem em mãos um eficaz instrumento de
fiscalização, na medida em que faça o confronto com os dados cadastrais do CNAS para identificar se
todas as entidades informadas pelos bancos possuem registro naquele órgão. Torna-se necessário, no
entanto, que tais informações sejam atualizadas periodicamente, de forma que o processo de confronto
com as do CNAS seja contínuo.

•

7.11 No Banco do Brasil, a identificação dos contribuintes não sujeitos à CPMF, bem como
das contas cujos lançamentos se sujeitam à alíquota zero, é de responsabilidade da agência, que efetua
marcação das respectivas contas para que o sistema de contas-correntes e de poupança não efetuem a
retenção do tributo. Com isso, detectou-se um total de 24.437 contas sob a marcação genérica de
"Outros Motivos", entre as quais se encontram as entidades beneficentes de assistência social, as
instituições financeiras, ou mesmo contas irregularmente marcadas por erro da agência. Encontramse, ainda, nesse total, 1.128 contas de pessoa física, cuja não incidência do tributo não encontra
amparo legal.
7.12Não existe no aplicativo de automação bancária do Banco do Brasil dispositivo de
segurança que impeça a realização de transferência com alíquota zero entre contas de titularidades
diferentes. Também não existem rotinas de cálculo da CPMF incidente sobre pagamentos realizados
sem trânsito pela conta-corrente, como no caso de ordens de pagamento, ficando à responsabilidade
do caixa o cálculo e a retenção do tributo.
Z 13 Na CEF os estornos da CPMF ocorrem quase sempre de forma automática, com o
estorno do lançamento incorreto. No entanto, conforme consta em seus atos normativos, a empresa
permite à agência comandar estorno da contribuição manualmente, com o objetivo de efetuar acertos
porventura não realizados automaticamente pelo sistema de depósito.
7.14 Na CEF, sobre as movimentações a débito nos Depósitos Auto-Reaplicáveis (DAR operação 21) deixou-se, indevidamente, de cobrar a contribuição no período de 23 de janeiro a 30 de
junho de 1997. Foi efetuada uma apuração especial que gerou débito aos correntistas e crédito
simultâneo pelo mesmo valor, de forma que o recolhimento de toda a CPMF desse período foi
contabilizado na rubrica de "Despesas", assumidas pela instituição.
7.14.1 -

A assunção dessa despesa pela Empresa, estimada em R$ 995.876,00, foi autorizada
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pela Diretoria Colegiada, em reunião de 16 de junho de 1997, ata n.° 1.338.
Z14.2 Tratando-se de empresa pública, a utilização de recursos para cobrir falhas
operacionais caracteriza ato de gestão antieconômica, razão pela qual, de acordo com o artigo 43, II,
da Lei n.° 8.443, de 16 de julho de 1992, faz-se necessário propor ao Tribunal audiência prévia do
responsável, no sentido de que apresente as razões de justificativa.
7.15Na CEF, como no Banco do Brasil, a identificação dos contribuintes sujeitos à nãoincidência da CPMF, bem como a marcação das respectivas contas, ficam a cargo da agência. Foi
informada a existência de 8.158 contas marcadas, entre as quais encontram-se 1.508 contas de pessoa
física cuja exclusão da cobrança do tributo não possui amparo legaL
4. 2. 2. 2 Assim como no Banco do Brasil, cabe à agência a responsabilidade pela marcação das
contas. Como comentado no item 4.1.2, esse procedimento se revela inseguro, porque deixa o controle
das imunidade, isenções e sujeição à alíquota zero diluído entre os mais de 1.600 pontos de
atendimento que a empresa possui. Além do mais, o sistema de contas-correntes é bastante complexo,
com uma grande combinação de códigos (tipo de documento, código de lançamento e tipo de
lançamento), o que torna os comandos vulneráveis a erros.
4.2.2.2.1 Para exemplificar, examinando os relatórios da Agência José Seabra do dia 18/07/97 Inventário de Contas Isentas de Tributos (Anexo V), encontrou-se uma conta-corrente de pessoa fisica
marcada com "isenção de CPMF" (não por liminar), a qual registrou débitos somente nos dias 7 e 14 de
julho/97, nos valores de R$18.385,29 e R$178.063,83, respectivamente, sendo este último uma aplicação
financeira (CDB). O gerente da agência informou, na época, que se tratava de um equivoco (a agência
queria comandar isenção de tarifas e comandou isenção de CPNLF), e que seria imediatamente
regularizado.
4.2.2.3 Se na amostra de uma agência encontrou-se uma irregularidade como essa, a dedução
lógica é que, num universo de mais de 1.600 agências, haveria muitos outros casos semelhantes. Por esta
razão solicitou-se à CEF, por meio da Requisição de Documentos e Informações n.° 8 (Anexo V) a relação
das contas marcadas para não cobrança da CPMF. A instituição informou, no Relatório de Contas Isentas
de CPMF, cuja folha de totais encontra-se no Anexo V, os seguintes quantitativos, registrados na Tabela
10 seguinte:
Tabela 10
CEF - Rela cão de Contas Marcadas nara Não Co
Pessoa Física
Pessoa Jurídica

Isenta CPF/CGC

Total

Contas sob Liminar

682

222

157

1.061

com depósito judicial

375

124

642

sem depósito judicial

307

143
79

33

419

Contas "Isentas" (*)

1.508

6.495

155

8.158

Normais

1.152

6.372

155

7.679

356

123

O

479

2.190

6.717

312

9.219

Simplificadas
Total (A)
Total de contas da CEF (B)

12.063.412

% A/B

0,08

s.: A CEF classifica so o titulo genérico de "isentas" as contas marcadas com imunidade, isenção ou sujeição à aliquota zero.
Fonte: CEF - Relatório de Contas Isentas de CPMF - resposta à Req. Doc. e Inf. n.° 8 - Anexo V

4.2.2.3.5 Ainda em relação aos dados da Tabela 10, foi solicitado à CEF, por meio da Requisição de
Documentos e Informações n.° 12 (Anexo V), que fornecesse explicações sobre em que consistem as
contas marcadas relacionadas no citado relatório de contas isentas de CPMF. A empresa por meio da CI
GEAOB/GESIB 030/98, com despacho da área de auditoria, após pesquisa em uma amostra de 1.188
contas, dentre as relacionadas, informou que elas se referem a: instituições financeiras, Ordem dos
Advogados do Brasil, cooperativas, previdência pública, Governo Federal, prefeituras, escolas e
MIN-HGS-457 \ C DOCUMENTOS \ DOCS-01193397
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associações de pais e mestres, fundações, contas amparadas pelo art. 8°, III, da IN SRF n.° 3/97, contas
amparadas pelo art. 3°, V, da Lei n.° 9.311/96, contas de poupança simplificada, entidades beneficentes,
autarquias, sindicatos, conselhos regionais, contas abertas exclusivamente para transferência para a
Poupança Azul Imobiliária, igrejas/templos, previdência privada, SESC, SENAI, SESI, SEBRAE, contas
amparadas pela Lei n.° 2.613, pessoa jurídica isenta de CGC e contas amparadas pelo art. 14 do Código
Tributário Nacional - CTN.
4.2.2.3.6-

Alguns aspectos das informações da CEF merecem destaque:
Ordem dos Advogados do Brasil e conselhos regionais (órgãos fiscalizadores de
profissões regulamentadas) - conforme comentado no item 3.10.2 deste relatório, essas
entidades perderam a condição de autarquias, passando a ser contribuintes da CPMF a
partir de 5 de fevereiro de 1998. Porém, na data de emissão do relatório elas ainda se
encontravam sujeitas à não-incidência do tributo;
cooperativas - a CEF não esclarece se são cooperativas de crédito, que se enquadram
entre as entidades sujeitas à alíquota zero, de acordo com o art. 8°, inciso III, da Lei n°
9.311/97.
escolas e associações de pais e mestres - somente fazem jus ao beneficio da imunidade se
estiverem enquadradas como entidades beneficentes de assistência social;

igrejas/templos - como tal, isto é, a não ser que se enquadrem como entidades.
assistenciais, não estão contemplados pela imunidade prevista no Art. 150, VI, "b", da
Constituição Federal, pois se trata de contribuição e não de imposto. É importante •
observar que, embora os elementos da CPMF sejam basicamente os mesmos do antigo
IPMF, existe uma grande diferença entre eles, que é exatamente a natureza jurídica do
tributo. Os casos de imunidade tributária previstos para a contribuição são muito menos
numerosos do que os antigamente previstos para o referido imposto;
entidades de previdência privada - segundo a Nota MF/SRF/COSIT/COTIR/DIIVIEF/N.° .
490, de 9 de dezembro de 1997, emitida em resposta à Requisição de Documentos e .
Informações n.° 10 (Anexo III), essas entidades, bem como as companhias seguradoras e
de capitalização sujeitam-se à incidência da CPMF, por não se enquadrarem entre as
pessoas referidas no art. 8°, incisos III e IV, da Lei n.° 9.311/96;
órgãos autônomos como SESC, SESI, SENAI, SEBRAE e outros assemelhados,
conforme a citada nota técnica são entidades civis de direito privado sujeitas ao
pagamento da CPMF. Registre-se, no entanto, o SESI apresentou à Agência SIA do
Banco do Brasil cópia do certificado de registro no CNAS, que o enquadra como
entidade beneficente de assistência social;
contas amparadas pela Lei n.° 2.613 - Esta lei, datada de 23 de setembro de 1955, trata
da criação de uma fundação denominada Serviço Social Rural, vinculada ao Ministério
da Agricultura. Por meio da Lei Delegada n.° 11, de 11 de outubro de 1962, o Serviço
Social Rural foi incorporado pela Superintendência de Política Agrária - SUPRA,
também subordinada ao Ministério da Agricultura. A SUPRA, por sua vez, foi extinta
pela Lei n.° 4.504, de 30 de novembro de 1964. Desta forma, a CEF está utilizando
como fundamento para não-cobrança da CPMF uma legislação revogada;
contas de sindicato - não existe amparo legal para exclusão da CPMF dessas contas,
porque não se enquadram nos dispositivos do artigo 3° da Lei n.° 9.311/96;
contas de pessoa jurídica isentas de CGC - embora a CEF não tenha registrado em sua
resposta, provavelmente porque a amostra escolhida não contemplou esses casos,
existem 312 contas cadastradas como isentas de CPF/CGC. A forma como é feito o
MIN-HGS-457\C:DOCUMENTOS\DOCS-01193397
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cadastramento da conta não permite saber se são pessoas fisicas ou jurídicas, pois o
respectivo campo do cadastro pode ser preenchido com apenas uma opção (fisica,
jurídica, isento de CPF/CGC). De qualquer forma, a isenção de inscrição no Cadastro
Geral do Ministério da Fazenda não desobriga o indivíduo ou a entidade do pagamento
do tributo, vez que são coisas distintas

i)

contas amparadas pelo art. 14 do CTN - este artigo se refere a imposto, portanto não se
aplica à CPMF.

4.2.2.3.7 Como se pode observar, existem irregularidades no controle da não-incidência da CPMF, o
que leva à conclusão de que as marcações indevidas ocorrem não somente por erro da agência ao efetuar o
comando, mas também por falta de correta aplicação dos dispositivos legais que regem a matéria.
4.2.2.3.8 Em relação às contas de pessoas fisicas marcadas com "isenção", que totalizavam na CEF,
em 21.11.97, conforme demonstrado na Tabela 10, um mil, quinhentos e oito, em nível Brasil, a explicação
dada não apresenta justificativas para a sua existência. Salvo prováveis erros cadastrais, existem contas de
pessoas fisicas consideradas "entidades beneficentes", "autarquias", conselhos regionais e outros, como
demonstram os documentos encaminhados em resposta à Requisição de Documentos e Informações n.° 12
(Anexo V). Ressalte-se que a imunidade tributária se aplica às pessoas jurídicas em questão, não sendo
extensiva a seus dirigentes ou a outras pessoas fisicas a elas relacionadas.
7.15.1 Foi detectada, na Agência 0007 - José Seabra, uma conta de pessoa física mareada
como "isenta" de CPMF, que possuía uma movimentação financeira considerável no período
observado.

•

Z 15.2- Questionada sobre a origem das contas marcadas, a empresa forneceu informações que
revelam interpretação incorreta da legislação, e utilização de legislação revogada, o que reforça a
necessidade da centralização do controle da não-incidência da CPMF
7.16Existe na CEF uma modalidade de poupança denominada Poupança Azul Imobiliária PAI, semelhante à poupança comum, mas que dá direito a financiamento para aquisição de casa
própria. Os depósitos na PAI são feitos na conta-corrente e transferidos pelo sistema para a respectiva
conta de poupança, sem incidência de CPMF. Esse procedimento revela-se inseguro quanto à
cobrança da CPMF, porque, utilizando a conta-corrente como uma extensão da poupança, e
marcando-a como não sujeita à CPMF, corre-se o risco de que o correntista utilize tal conta para
outros fins que não meramente os depósitos na PAI.
7. 17 Tanto no Banco do Brasil como na CEF, não há procedimento informatizado de
confronto dos CPF ou CGC envolvidos nas transferências, com alíquota zero, de valores envolvendo
contas de mesma natureza e titularidade. Com isso, o controle dessas transações fica sob a
responsabilidade do caixa ou da gerência, sujeito, portanto a falhas.
Z 18Na CEF o recolhimento da CPMF é feito centralizadamente, porém sem observância no
disposto no § 1° do art. 67 da Lei ri.° 9.430/96, o qual proíbe a utilização de Darf de valor abaixo de R$
10,00. No período de 03/09/97 a 26/11/97, ocorreram 48 recolhimentos com Darf abaixo desse limite,
conforme demonstra a Tabela 11. (item 4.2.2.4). A CEF, até a conclusão dos trabalhos externos desta
auditoria, aguardava orientações da SRF sobre o critério de agrupamento dos Darf; tendo em vista que
se referem, em geral, a vencimentos diferentes.
7.19Tal como ocorre na CEF e no Banco do Brasil, no BRB a identificação dos
contribuintes sujeitos à não-incidência da CPMF, bem como a marcação das respectivas contas, são
de responsabilidade da agência. Embora nos atos normativos constem marcações especificas para
cada tipo de não-incidência, observou-se que as agências não somente cometem erros ao efetuar os
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respectivos comandos, como também interpretam erroneamente a legislação pertinente.
7.19.1 Foram detectadas várias situações de irregularidade, reconhecidas pelos gerentes das
respectivas agências, os quais afirmam ter providenciado a devida regularização
7.19.2Em relação a conta vinculada, o BRB mantém a conta da Terracap para receber
cauções que são depositadas pelos interessados em participar de licitações para aquisição de imóveis.
Os levantamentos de caução, hem como a transferência do saldo remanescente para outra conta, de
outra natureza, da empresa são praticados à alíquota zero.
7.20 No Bradesco, por ser uma instituição não abrangida pela jurisdição do Tribunal, e
ainda pelas restrições impostas pelo sigilo bancário, os trabalhos de auditoria se limitaram ao
tratamento de informações fornecidas pelo Banco. Devido ao seu modelo administrativo centralizado
na matriz em Osasco - SP, os controles referentes à CPMF são atribuídos ao Departamento da CPMF.
As agências compete apenas a tarefa de recolher a documentação referente às não-incidências da
contribuição e remetê-la à matriz. As marcações para não cobrança do tributo são efetuadas pelo
departamento da CPMF.
4.4.2.1 O Bradesco adota um modelo de gestão altamente centralizado na matriz, em Osasco, onde
existe um departamento específico para CPMF.
controle da não-incidência da contribuição é todo efetuado pelo Departamento da CPMF, seja
em nível geral (normalização), seja em nível específico (correntista). A agência, diferentemente do que
ocorre no Banco do Brasil, na CEF e no BRB, não possui autonomia para interpretar a legislação tributária
e marcar contas para não cobrança do tributo. Até mesmo a documentação relativa a entidades
beneficentes é encaminhada para o departamento da matriz, que efetua a marcação das respectivas contas.
4.4.2.2 - O

4.4.2.3 Esse procedimento oferece a vantagem de centralizar o controle, aproveitando a
especialização. Conforme consta nos atos normativos do Bradesco (Anexo VII), a agência apenas recolhe
a documentação do correntista e a encaminha à matriz.

•

4.4.2.4A centralização pode não evitar a ocorrência de equívocos, ou mesmo de má fé, mas
certamente a reduz, vez que a autoridade central que decide sobre a não cobrança da contribuição está
distante do correntista, sem as pressões que geralmente são impostas às agências para incremento da
captação.
4.4.2.5 Na Tabela 16 seguinte, encontra-se o quantitativo de contas marcadas para não cobrança da
CPMF no Bradesco e no Banco do Brasil:
Tabela 16
Bradesco e Banco do Brasil - Contas marcadas oara não cobranca da CPMF
BRADESCO
BANCO DO BRASIL
Pessoa

Pessoa

Física

Jurídica

Sob Liminar
14
Entidades Beneficentes
Governo e suas autarquias e fundações
Relativas ao art. 8° , III, da Lei n°9.311/96 (**)
Outros motivos
total de contas objeto de não
incidência/aliq.zero
total de contas do Banco
% contas objeto de não incidência/ aliq. Zero
S..
- nao possui a in ormaçao
(**) - referem-se a instituições financeiras
Fonte:
Bradesco - Resp. ao Of. n.° 373 - SECEX - (Anexo VII)
Banco do Brasil - Resp. à Req. Doc. Inf. n.° 07 - (Anexo IV)
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4.679

Total

318
4.679
1.281
387
O
6.665
20.734.029
0,03

16

Pessoa

Pessoa

Isenta

Física

Jurídica

CPF/CGC

19

Total

290

309

(*)

(*)

(•)

(*)
1.128
1.147

(*)
23.123
23.413

(*)
186
186

24.251
184.688

8.108.956

819.108

O

8.928.064
2,07

160.128
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4.4.2.6 - Observando a Tabela 16, verifica-se que no Bradesco as contas de pessoa fisica marcadas para não cobrança do
tributo se referem apenas a liminar judicial, e que existe identificação específica para entidades beneficentes e instituições
financeiras.
4.4.2.7 - Conforme comentado no item 4.1, o Banco do Brasil possui grande número de contas de governo, pela sua
característica de banco oficial; por esta razão, o percentual de contas não sujeitas à contribuição é da ordem de mais de
2,07%, contra o percentual de 0,03% do Bradesco.
4.4.2.8 - Em relação às transferências entre contas de mesma natureza e titularidade, pelas razões expostas nos itens 4.1.2,
4.2.2 e 4.3.2 (sigilo bancário) não foi possível verificar os procedimentos adotados pelo Banco.

7.20.1 Em relação ao recolhimento, a SRF informou que ocorreram, no dia 30 de setembro de
1997, Darf de código 5869 com valores abaixo de R$10,00, embora o Banco não tenha fornecido essa
informação.
A respeito da fiscalização atribuída à Secretaria da Receita Federal pela Lei n° 9.311/96,
foram apresentadas as seguintes considerações:

"6.1 A SRF possui, na sua Coordenação-Geral do Sistema de Fiscalização - COFIS, uma
divisão encarregada da fiscalização de todo o sistema financeiro nacional. Em entrevista com a chefe
dessa divisão foi abordada a grande escassez de recursos humanos - Auditores-Fiscais - para serem
alocados aos programas de fiscalização das instituições financeiras.
6.2 Com tão poucos fiscais para acompanhar a atuação de tão vasta gama de instituições, a
SRF não consegue implementar um efetivo controle do cumprimento das atribuições que a Lei atribui a
essas pessoas jurídicas, especialmente enquanto responsáveis tributárias.
6.3 Com vistas a obter informações mais seguras sobre a fiscalização das instituições
financeiras, foi encaminhada à COFIS a Requisição de Documentos e Informações n.° 5 (Anexo III),
contendo um questionário, abordando os seguintes tópicos:
realização de trabalho de fiscalização, metodologia utilizada e resultados alcançados;
critérios para estabelecimento de prioridades na fiscalização dos contribuintes e dos
tributos e prioridade atribuída à fiscalização da CPMF;
quantitativo de AFTIVs e de TTNs alocados à fiscalização das instituições financeiras;
existência de plano de fiscalização a ser implementado no exercício de 1998, com os
principais tópicos a serem abordados;
ato constitutivo, entrada em funcionamento, alocação de recursos humanos e estudos a
respeito da eficácia da fiscalização e o impacto sobre a arrecadação, advindos com a
criação das delegacias especializadas em instituições financeiras.
6. 3. 1 Em resposta a essa Requisição de Documentos e Informações o Sr. Coordenador-Geral da
COFIS informou:
"(..) somente será possível qualquer procedimento de fiscalização de CPMF após
disponibilização dos dados de que trata o art. 11 da Lei n.° 9.311, de 23/10/96, dado o
volume de operações envolvidas.
Além disso, torna-se importante destacar que, até a presente data, não se verificou
quebra na expectativa de arrecadação.
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Quanto às delegacias especializadas na área de mercado financeiro e de capital, a
primeira a ser instalada, no Estado de São Paulo, poderá entrar em funcionamento no
próximo ano, de acordo com informação prestada pelo grupo de que trata a Portaria n.
976, de 06/08/97."
6.3.2 Como a própria SRF admite, não existe qualquer procedimento de fiscalização da CPMF,
e a sua implementação depende de informações a serem fornecidas pelas instituições responsáveis.

6. 3. 3 Ocorre que tais informações já foram solicitadas, conforme Portaria n.° 106 - MF, de 15
de maio de 1997, que assim estabelece:

"Art. 1°. As instituições responsáveis pela retenção e pelo recolhimento da
Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e
Direitos de Natureza Financeira - CPMF prestarão à Secretaria da Receita Federal a
seguintes informações sobre cada contribuinte:

•

1- n.° de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF ou no Cadastro de Pessoa
Jurídica - CGC;
- valor global, em cada mês, das operações sujeitas à retenção da contribuição,
observado o disposto no 55' 2 0;
III - valor da contribuição retida no período citado no inciso anterior.
,¢ I°. As informações de que trata este artigo serão:
totalizadas sob um único código, quando o contribuinte não estiver obrigado a
inscrever-se no Cadastro de Pessoas Físicas, ou no caso de liquidação ou pagamento de
créditos, direitos ou valores de que trata o inciso III do art. 2° da Lei n.° 9.311, de 1996,
de montante igual ou inferior a R$ 10.000,00;

prestadas em meio magnético, de acordo com as especificações a serem
baixadas pela Secretaria da Receita Federal, abrangendo os dados referentes a cada
trimestre do ano-calendário de 1997 e ao bimestre janeiro e fevereiro de 1998;

•

entregues até o último dia útil do mês subseqüente ao dos prazos previstos na
alínea "b"."
6.3.4 O Ato Declaratório n.° 10, de 10 de junho de 1997, da Coordenação-Geral de Tecnologia
e de Sistemas de Informação estabelece as especificações técnicas a serem observadas na geração dos
arquivos em meio magnético referentes à Portaria n.° 106/97 - MF.
6. 3. 5 Assim, as informações certamente já se encontram à disposição da SRF, podendo receber
o tratamento que for considerado necessário para subsidiar a fiscalização. No entanto, a resposta da
COFIS refere-se a elas como se ainda não existissem. Em que pesem as dificuldades técnicas do
SERPRO em atender às demandas de informação por parte da SRF, é importante dar ao assunto a
prioridade que merece, como forma de impingir maior credibilidade à exigência formulada à rede
bancária.

6.3.6A COFIS afirma que a arrecadação da CPMF se encontra dentro dos limites previstos.
Com isso conclui-se que é utilizada, como parâmetro para estabelecer prioridades na fiscalização, a
relação entre a previsão e a realização da receita. Ocorre que, conforme demonstram os trabalhos de
auditoria aqui relatados, embora a arrecadação da CPMF venha acompanhando a previsão, e até
mesmo a tenha superado, no exercício de 1997, existem irregularidades que precisam ser detectadas e
corrigidas, por meio de medidas coercitivas de competência da autoridade fiscal. Além do mais,
arrecadação realizada em valores próximos dos previstos não significa necessariamente ausência de
M1N-HGS-457\ C.DOCUMENTOS\ DOCS-01193397

18

— 126 —
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Gabinete Ministro Humberto Souto

.01

lenir
Sectotátla

cCf.

(San

do Plenário

evasão fiscal, ou de sonegação, porque a metodologia de cálculo da previsão pode apresentar falhas e
levar a resultados abaixo das reais potencialidades da receita.

6.3.7Em relação às delegacias especializadas na área de mercado financeiro e de capitais,
embora sua existência seja relacionada mais à fiscalização do que a outros segmentos da SRF, a
resposta da COF1S revela que essa coordenação não se encontra suficientemente envolvida com o
projeto, vez que não respondeu satisfatoriamente aos quesitos formulados, especialmente sobre a
existência de estudos técnicos sobre o aumento da eficácia da fiscalização e o impacto na arrecadação
de tributos.
6.3.8 Quanto aos demais itens abordados na citada Requisição de Documentos e Informações
n.° 5, a ausência leva a presumir resposta negativa.

•

6.4 A ineficácia na fiscalização das instituições financeiras já havia sido anteriormente
constatada pelo Tribunal. No TC 17.787/94-7, que trata de Auditoria Operacional realizada na SRF,
coordenada pela 5 SECEX, consta, na folha 49:
"188. As instituições financeiras têm sido requisitadas pelo Estado para exercerem
o importante papel de responsáveis tributárias com relação a alguns tributos. Isto se deve,
em grande parte, ao nível de aparelhamento e ao estágio tecnológico em que os bancos se
encontram e às peculiaridades de determinados tributos. Tal fórmula tem a vantagem de
permitir ao fisco uma significativa redução do universo a fiscalizar. No entanto, é
fundamental que a Receita exerça controle sobre o responsável tributário, conhecendo e
validando as rotinas utilizadas, sob pena de que a tributação, função exclusiva do Estado,
seja entregue ao particular, submetendo-se aos interesses deste.
189. Outrossim, é imperioso que as normas aplicadas a tais tributos sejam claras,
concisas e mais, que tenham a característica de oferecer tratamento isonômico ao
contribuinte, independentemente da instituição financeira com a qual opere."

•

6.4.1 A Decisão n.° 669/95 - TCU - Plenário, referente ao citado TC 017.787/94-7, assim
determinou à SRF:
"8.1.3. aprimore seu programa de fiscalização nas instituições financeiras que, na
qualidade de responsáveis tributários, procedem à apuração, retenção e recolhimento de
tributos, notadamente do Imposto sobre Operações Financeiras - 10F, sob administração
da SRF a partir da edição do Decreto-lei n.° 2.471/88."

6.4.2 A resposta da SRF à Requisição de Documentos e Informações n.° 5 revela que aquela
Secretaria não fiscaliza as instituições financeiras enquanto responsáveis tributárias, descumprindo a
Decisão do Tribunal, pois, embora a segunda parte do texto aqui transcrito seja referente ao I0F, a
primeira se refere aos tributos em geral nos quais existe a figura do responsável tributário, onde se
enquadra, evidentemente, a referida contribuição.
6.5 Em relação às entidades beneficentes de assistência social, conforme abordado no item
3.10 deste relatório, a SRF solicitou às instituições financeiras, por meio da IN SRF n.° 6/97,
informações que podem ser confrontadas com as do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, no
sentido de verificar se todas elas possuem registro naquele órgão.
6.5.1 É importante, no entanto, que o fornecimento de tais informações e o confronto delas com
as do CNAS seja um processo contínuo, de modo a garantir sua atualização, e possam ser adotadas as
medidas fiscalizatórias pertinentes.
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6.5.2 Ressalte-se que a IN SRF n.° 6/97 atribui à instituição financeira a obrigação de apenas
exigir que a própria entidade declare que preenche os requisitos que a habilitam à imunidade tributária,
sem necessidade de apresentar nenhuma outra documentação comprobatória da situação que lhe permite
o benefício fiscal.

6.5.3 A interpretação da legislação tributária sobre o correto enquadramento dos casos de
isenção, imunidade ou sujeição à alíquota zero está totalmente entregue às instituições financeiras, e, o
que é mais grave, em muitas delas à própria agência onde o interessado mantém sua conta-corrente.
Trata-se de tarefa absolutamente complexa, que não deveria ser delegada pela autdridade fiscal - no
caso a própria SRF.

6.5.4Ressalvados os casos de mandado judicial, que são específicos para o corre ntista e
atingem somente a ele, todos os demais interessados deveriam obter junto à SRF um certificado de que se
enquadram nos requisitos da Lei n.° 9.311/96 e legislação complementar, e, somente com a apresentação
desse é que as instituições financeiras poderiam excluí-los da incidência da CPME Isso teria a
vantagem de centralizar o controle na própria SRF, facilitaria a fiscalização e evitaria a ocorrência de
erros na interpretação da legislação por parte da instituição financeira. Além do mais, evitar-se-ia que a
Tributação, função típica do Estado, fosse delegada a particulares, em desobediência à própria Lei n.°
9.311/96 que estabelece, em seu artigo 11, que a administração da CPMF compete à SRF,
compreendendo as atividades de tributação, fiscalização e arrecadação.

6.5.4.1 Em relação aos benefícios fiscais, por exemplo regimes aduaneiros especiais, a SRF
somente os concede mediante a apresentação de determinados documentos que provam a sua
regularidade fiscal. Em relação à CPMF, no entanto, os benefícios fiscais de imunidade, isenção ou
alíquota zero são concedidos pela instituição financeira, segundo sua interpretação, ou com base apenas
em informações concedidas pelo próprio interessado.

6.5.4.2 Embora o Ministério da Fazenda, por meio da Portaria ME n.° 106/97, tenha
regulamentado o fornecimento de informações sobre as operações tributadas, nenhuma outra exigência
tem sido feita em relação às operações não sujeitas ao tributo, tanto da parte da SRF como do BACEN."

Em conclusão, foram apresentadas as seguintes propostas de
encaminhamento pela equipe de Auditoria.
"8.1

Diante do exposto, propõe-se que o Egrégio Tribunal:

8.1.1 Firme entendimento de que as declarações apresentadas às instituições financeiras por
força do artigo 10 da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal - IN SRF n.° 6, de 17 de
janeiro de 1997 pelas entidades beneficentes de assistência social, para fins de comprovação de que têm
direito à não-incidência da Contribuição Provisória sobre Movimentação e ou Transmissão de Valores e
de Direitos de Natureza Financeira - CPMF, conforme inciso V do artigo 30 da Lei n.° 9.311, de 24 de
outubro de 1996, não são documentos protegidos pelo instituto do sigilo bancário, preconizado no artigo
38 da Lei n.° 4.595/64, vez que fazem referência ao Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos, que é
de domínio público, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social.
8.1.2 Comunique ao Banco Central do Brasil - BACEN, com vistas à divulgação às instituições
responsáveis pela retenção, apuração e recolhimento da CPMF, o entendimento que vier a ser firmado
em decorrência do item 8.1.1.
8.1.3 -

Determine ao Sr. Ministro de Estado da Fazenda que:
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adote providências cabíveis para adequação da Portaria n.° 6, de 10 de janeiro de
1997, objetivando a adoção de um único critério de cálculo e retenção da Contribuição
Provisória sobre Movimentação e ou Transmissão de Valores e de Direitos de Natureza
Financeira - CPMF a ser praticado por todas as instituições financeiras, no sentido de:

- garantir o princípio da isonomia tributária, preconizado no art. 150, II, da Constituição
Federal;

- reduzir as perdas financeiras do Tesouro causadas pela supressão dos valores referentes
a frações de centavo, e, conseqüentemente, pela ausência de tributação dos
lançamentos a débito abaixo de R$5,00 (cinco reais);

adote providências com vistas à realização de estudos para implementação de
procedimentos que possibilitem a redução, ao mínimo operacionalmente viável, do
prazo atualmente concedido pela Portaria n.° 6/97 para pagamento da CPMF, visando
reduzir as perdas financeiras do Tesouro Nacional correspondentes aos ganhos com
passivo sem remuneração ffloating) auferidos pelas instituições financeiras.

•

8.1.4 Determine audiência prévia do Sr. Secretário da Receita Federal, para que apresente, nos
termos do inciso lido artigo 43 da Lei n.° 8.443, de 16 de julho de 1992, razões e justificativas acerca do
descumprimento do item 8.1.3 da Decisão n.° 660/95 - TCU - Plenário, de 12 de dezembro de 1995,
caracterizado pela constatação de inexistência de programas de fiscalização nas instituições financeiras
acerca dos procedimentos de retenção, apuração e recolhimento da Contribuição Provisória sobre
Movimentação e ou Transmissão de Valores e de Direitos de Natureza Financeira - CPME
8.1.5 -

Determine à Secretaria da Receita Federal - SRF que:
a) manifeste-se, no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhando a correspondente
documentação à 5' Secretaria de Controle Externo desta Corte, sobre os seguintes
aspectos:
legalidade do procedimento adotado pelas instituições financeiras de efetuar
o recolhimento ao Tesouro Nacional, no quarto ou quinto dia útil da semana
subseqüente à de encerramento do período de apuração, da CPMF devida na
qualidade de responsáveis tributários ou contribuintes, contrariando o disposto na
Portaria do Ministério da Fazenda n.° 6, de 10 de janeiro de 1997, e na Instrução
Normativa da Secretaria da Receita Federal n.° 3, de 13 de janeiro de 1997.
incidência ou não da CPMF nos lançamentos em contas de caução destinadas
a licitações de imóveis ou outros bens, quando do levantamento dos depósitos
efetuados pelos interessados na participação do certame;
b) realize fiscalização nas instituições financeiras, no sentido de verificar o controle dos
lançamentos sujeitos à alíquota zero e à não-incidência da CPMF, apurar o tributo que
deixou de ser recolhido e aplicar as sanções cabíveis, tendo em vista a constatação de
irregularidades nos controles praticados pelas instituições, com a exclusão indevida da
cobrança desse tributo de contas relativas a operações ou correntistas não amparados
pela Lei n.° 9.311, de 24 de outubro de 1996;
c) confronte as informações fornecidas pelas instituições financeiras, em atendimento ao
disposto no § 20 do artigo I° da IN SRF n.° 6/97, com os dados cadastrais do Conselho
Nacional de Assistência Social - CNAS, no sentido de verificar se todas as entidades
beneficentes de assistência social informadas possuem registro naquele órgão, e adote
as medidas fiscalizatórias e demais providências administrativas e legais pertinentes
nos casos de irregularidades detectadas;
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passe a requisitar, em períodos que considerar adequados, as informações que foram
exigidas pelo art. I° da IN SRF n.° 6/97, de forma a tornar contínuo o confronto delas
com as do CNAS, referido na alínea anterior;

estabeleça procedimentos operacionais a serem observados pelas instituições
financeiras com relação à cobrança ou controle da não-incidência da CPMF na
contas de pessoas físicas responsáveis pela gestão de recursos, em órgãos da União,
estados, Distrito Federal e municípios, suas autarquias e fundações, concedidos a
título de adiantamento, para pagamento de despesas que não possam subordinar-se ao
processo normal de aplicação, conforme prevê o artigo 68 da Lei n.° 4.320, de 17 de
março de 1964;
j) acompanhe os recolhimentos de CPMF no sentido de verificar a observância, por parte
das instituições financeiras, do disposto no art. 67 da Lei n.° 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, aplicando-lhes as sanções cabíveis;

g) discipline, por meio de ato normativo próprio, os critérios para agrupamento de Dar
de valores abaixo de R ,5 10,00, em relação a data de vencimento, encargos moratórios e
outros aspectos considerados relevantes;

8.1.6 Recomende à Secretaria da Receita Federal que realize estudos técnicos sobre a
viabilidade de centralizar, em suas Delegacias, a análise da situação jurídica dos correntistas
enquadrados no artigo 30 da Lei n.° 9.311, de 24 de outubro de 1996, e dos titulares de contas
especificas a que se refere o artigo 8° da mesma lei, com vistas ao fornecimento de documentação
comprobatória do benefício fiscal relativo à não cobrança da CPMF, a ser apresentada pelo interessado
à instituição financeira onde mantenha conta de depósitos, promovendo a adequação das normas que
disciplinam o assunto.

•

8. 1.7 Determine audiência prévia do Sr. Presidente do Banco do Brasil para que apresente, nos
termos do inciso II do artigo 43 da Lei n.° 8.443, de 16 de julho de 1992, razões e justcativas para a
ocorrência. ' de contas correntes de pessoa física, em número de 1.128 em 31 de outubro de 1997,
marcadas para exclusão da cobrança da CPMF sob o título "Outros Motivos", tendo em vista a
inexistência de dispositivo legal que ampare essa exclusão.
8.1.8 -

Determine ao Banco do Brasil que:
realize estudos com vistas à adequação do sistema de contas-correntes ou ao
desenvolvimento de novos aplicativos, de forma a permitir a validação dos valores
recolhidos a título da Contribuição Provisória sobre Movimentação e ou Transmissão
de Valores e de Direitos de Natureza Financeira - CPMF, a partir dos totais dos
lançamentos referentes a todos os elementos que devem ser considerados no cômputo
da base de cálculo da referida contribuição;
implemente nos sistemas informatizados de retenção e apuração da CPMF
procedimentos de identificação especifica para entidades beneficentes e todas as
demais entidades atualmente marcadas genericamente com o título "Outros Motivos",
para fins de controle da não-incidência e da sujeição à alíquota zero;

8. 1.9 -

Recomende ao Banco do Brasil que:
a) promova a implementação de procedimentos de segurança que reduzam a ocorrência
de estornos, com vistas a garantir a integridade das informações gerenciais sobre a
movimentação financeira dos correntistas e permitir a obtenção da base de cálculo da
CPMF a partir dos totais dos lançamentos que a compõem e o respectivo confronto
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com os valores recolhidos desse tributo;

implemente, nos sistemas informatizados, procedimentos de segurança para controle de
CPF/CGC nas transferências financeiras entre contas de mesma natureza e
titularidade, de forma a evitar o uso indevido do beneficio da alíquota zero da CPMF
em operações validadas fora dos sistemas;

centralize em unidades especializadas o controle da não incidência da CPMF,
retirando da agência a autonomia para efetuar a correspondente marcação de contas
de forma a aumentar o nível de segurança dos procedimentos de cobrança da
contribuição;
8.1. 10 Determine audiência prévia do Sr. Presidente da Caixa Econômica Federal - CEF, para
que apresente, nos termos do inciso II do artigo 43 da Lei n.° 8.443, de 16 de julho de 1992, razões e
justificativas para os seguintes atos:
a) assunção pela Empresa de despesa no valor estimado de R$ 995.876,00 (novecentos e
noventa e cinco mil, oitocentos e setenta e seis reais), autorizada pela Diretoria
Colegiada, em reunião de 16 de junho de 1997, ata n.° 1.338, correspondente à não
cobrança da Contribuição Provisória sobre Movimentação e ou Transmissão de
Valores e de Créditos de Natureza Financeira - CPMF sobre as movimentações a
débito em Depósitos Auto-Reaplicáveis - DAR, operação 021, no período de 23 de
janeiro de 1997 a 30 de junho do mesmo ano;
b) exclusão da cobrança da CPMF, em uma amostra de 1.188 (um mil, cento e oitenta e
oito) ocorrências, analisadas pela empresa e informadas por meio da Cl
GEAOB/GESIB 030/98, de 4 de fevereiro de 1998, das seguintes contas para as quais
não existe amparo legal:

•

b. 1) uma conta de pessoa física e sete contas de pessoa jurídica, com base na Lei
n.° 2.613, de 23 de setembro de 1955, que criou uma Fundação denominada
Serviço Social Rural vinculada ao Ministério da Agricultura, incorporada
posteriormente à Superintendência de Política Agrária - SUPRA, por meio da Lei
Delegada n.° 11, de 11 de outubro de 1962, e esta, por sua vez, extinta pela Lei n.°
4.504, de 30 de novembro de 1964;
cento e vinte e oito contas de pessoa física e trinta e três contas de pessoa
jurídica, do tipo "simplificadas";
uma conta de pessoa física e trinta e quatro contas de pessoa jurídica,
referentes a sindicato;
trinta e quatro contas de pessoa física e sete contas de pessoa jurídica,
referentes a igrejas ou templos;
quatro contas de previdência privada;
oito contas de SESC, SENAI, SESI, SEBRAE e outros;
uma conta de pessoa jurídica isenta de CGC;
uma conta de pessoa jurídica, com base no artigo 14 do Código Tributário
Nacional, artigo este que se refere a imposto e não a contribuição;
c) existência de uma conta de pessoa fisica marcada para exclusão da cobrança da
CPMF na Agência José Seabra, a qual recebeu movimentações financeiras, nos dias 7
e 14 de julho de 1997, nos valores de R$ 18.385,29 e R$ 178.063,83, respectivamente.
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Determine à Caixa Econômica Federal - CEF que:
adote sistemática de depósito diretamente na respectiva conta de poupança das
aplicações relativas à Poupança Azul Imobiliária - PAI, de modo a evitar a tramitação
pela conta-corrente, fato que, pela legislação que rege a cobrança da Contribuição
Provisória sobre Movimentação e ou Transmissão de Valores e de Direitos de Natureza
Financeira - CPMF, torna obrigatória a incidência desse tributo;

realize estudos com vistas à adequação do sistema de contas-correntes ou ao
desenvolvimento de novos aplicativos, de forma a permitir a validação dos valores
recolhidos a título da Contribuição Provisória sobre Movimentação e ou Transmissão
de Valores e de Direitos de Natureza Financeira - CPMF, a partir dos totais dos
lançamentos referentes a todos os elementos que devem ser considerados no cômputo
da base de cálculo da referida contribuição;

implemente procedimentos de segurança nos comandos de estorno de CPMF, efetuados
pelas agências para fins de acerto, de forma a preservar a integridade dos valores
retidos ou provisionados para débito;

•

promova a depuração do cadastro de contas-correntes, de forma a corrigir a exclusão
indevida da cobrança da CPMF ou as identificações incorretas, como pessoa física, de
entidades beneficentes, autarquias e outras, tendo em vista que os benefícios fiscais da
não incidência da contribuição abrangem apenas as pessoas jurídicas e não seus
dirigentes ou outras pessoas fisicas a elas vinculadas;
efetue análise referente ao amparo legal para exclusão da cobrança da CPMF em
relação às restantes 6.970 (seis mil, novecentos e setenta) contas, das 8.158 (oito mil
cento e cinqüenta e oito) informadas no Relatório de Contas Isentas de CPMF, de 21
de novembro de 1997, enviado em resposta à Requisição de Documentos e Informações
n.° 8, da equipe de auditoria desta Corte, tendo em vista que as justificativas
apresentadas por meio da CI GEAOB/GESIB 030/98 contemplaram apenas 1.188 (um
mil, cento e oitenta e oito) contas, encaminhando o resultado dessa apuração, no prazo
de trinta dias, à 5° Secretaria de Controle Externo deste Tribunal;
j) observe o disposto no art 67, da Lei n.° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, agrupando
os recolhimentos de modo a não emitir Darf com valor inferior a R$ 10,00 (dez reais);
8.1.12 -

Recomende à Caixa Econômica Federal - CEF que:
centralize, em unidades especializadas, o controle das contas de clientes sujeitos à nãoincidência de CPMF, ou abertas exclusivamente para abrigar movimentações
financeiras sujeitas à alíquota zero, retirando da agência a autonomia para efetuar a
correspondente marcação de contas, de forma a assegurar que somente os correntistas
legalmente amparados possam ser beneficiados com a não cobrança do tributo;
promova a implementação de procedimentos de segurança que reduzam a ocorrência
de estornos, com vistas a garantir a integridade das informações gerenciais sobre a
movimentação financeira dos correntistas e permitir a obtenção da base de cálculo da
CPMF a partir dos totais dos lançamentos que a compõem e o respectivo confronto
com os valores recolhidos desse tributo;
implemente, nos sistemas informatizados, procedimentos de segurança para controle de
CPF/CGC nas transferências financeiras entre contas de mesma natureza e
titularidade, de forma a evitar o uso indevido do beneficio da alíquota zero da CPMF
em operações validadas fora dos sistemas;
promova adequações nos sistemas informatizados que tratam a retenção da CPMF, no
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sentido de aumentar os níveis de segurança, particularmente na entrada de dados e na
observância do período de apuração;
8.1.13 -

Recomende ao Banco Central do Brasil - BACEN que:
aperfeiçoe os dispositivos contidos na Circular BACEN n.° 2.733, de 2 de janeiro de
1997, de forma a assegurar que as instituições financeiras realizem registros contábeis
específicos dos lançamentos sujeitos à não-incidência de Contribuição Provisória
sobre Movimentação e ou Transmissão de Valores e de Créditos de Natureza
Financeira - CPMF, definidos no art. 3° da Lei n.° 9.311, de 24 de outubro de 1996, e
dos sujeitos à alíquota zero, definidos no art. 8° da mesma lei, bem como dos
lançamentos a crédito utilizados para redução de saldo devedor de crédito rotativo, a
que alude o artigo 2. 0, II, da citada lei, de forma a manter à disposição da fiscalização,
devidamente identificados, os componentes da base de cálculo da contribuição;
estabeleça normas com vistas a aumentar a segurança da retenção da CPMF, por
parte dos responsáveis tributários, na liquidação ou pagamento de créditos, direitos ou
valores a que alude o artigo 2°, inciso III, da Lei n.° 9.311/96, com vistas a reduzir a
fragilidade da sistemática por eles adotada;

8.1.14 Recomende à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN que realize estudos
técnicos tendentes à verificação da juridicidade da cobrança da Contribuição Provisória sobre
Movimentação e ou Transmissão de Valores e de Créditos de Natureza Financeira - CPMF, no período
de 23 de fevereiro a 11 de março de 1998, tendo em vista que a Lei n.° 9.539, de 12 de dezembro de
1997, alterou o período de incidência dessa contribuição social, desobedecendo ao princípio da
anterioridade, preconizado no sS 6° do artigo 195 da Constituição Federal, informando o resultado desses
estudos a esta Corte de Contas.

•

8.1.15 Encaminhe cópia do inteiro teor da Decisão que vier a ser tomada, bem como do relatório
e voto que a fundamentarem:
ao Sr. Ministro da Fazenda;
ao Sr. Secretário da Receita Federal;
ao Sr. Presidente do Banco Central do Brasil;
ao Sr. Procurador-Geral da Fazenda Nacional.
O Secretário de Controle Externo e o Diretor da 2' Divisão Técnica, após esclarecer que os
trabalhos de execução da auditoria estiveram a cargo da Analista Nilza Maria de Souza Oliveira, sob a sua
coordenação e supervisão, argüiram que o relatório ora analisado representa o consenso entre as partes
Foi alertado por aqueles responsáveis que os dados numéricos relativos à retenção,
apuração e recolhimento da CPMF, sob a responsabilidade das instituições financeiras auditadas, devem
receber tratamento reservado.
É o relatório.
VOTO
De início, devo registrar que, com a apresentação deste processo, encerro a análise das
auditorias realizadas pelas 4' e 5' SECEXs em cumprimento à Decisão n° 710/96 - Plenário, na qual foi
deliberado, dentre outras coisas, a elaboração, por aquelas unidades técnicas, de planos de ação específicos
para fiscalizar 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 auferidos, tanto pelas instituições responsáveis pela retenção e
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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 9.311/96.
Lembro aos meus pares que em Sessão de 16.09.1998 submeti ao descortino deste Pleno o
TC 010.929/96-7, e respectivos apensos, o qual tratava das demais auditorias promovidas pelas 5' e 4'
SECEXs objetivando dar cumprimento àquela Decisão. Naquela assentada foi avaliada a observância, por
todos os órgãos envolvidos, das normas regulamentadoras relativas à descentralização dos recursos da
CPMF a partir da STN, a sua destinação, bem como foi analisada a adequabilidade dos procedimentos
adotados.
Restou consignado naqueles autos que, de forma geral, aqueles recursos foram transferidos
ao Fundo Nacional de Saúde - FNS, conforme determina o art. 74 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias - ADCT e o art. 18, da Lei n° 9.311/97, e foram direcionados ao financiamento das ações e
serviços de saúde. As não-conformidades relatadas naqueles processos não caracterizaram, ao final,
inobservância das prescrições constitucionais e legais citadas.
Neste processo, como já ressaltado no relatório que antecede este Voto, foram analisados
os procedimentos e controles existentes nas instituições bancárias definidas por este Plenário (Banco do
Brasil S.A, Caixa Econômica Federal - CEF, Banco de Brasília - BRB, e Banco Brasileiro de Desconto BRADESCO) nas atividades de apuração e retenção da CPMF, e o cumprimento dos prazos no
recolhimento efetivado à Secretaria da Receita Federal - SRF. Foi efetivada também uma análise a respeito
da fiscalização desenvolvida pelos órgãos estatais responsáveis.
Vale registrar que aquelas instituições, de um total de 227, são responsáveis por,
aproximadamente, cerca de 31% de toda a arrecadação da CPMF, de acordo com cálculo efetuado pela
Unidade Técnica tendo como parâmetro o montante arrecadado no período de setembro a novembro de
1997.
Foram abordadas pela Equipe de Auditoria várias impropriedades e possíveis
irregularidades que estariam ocorrendo nas instituições financeiras auditadas em decorrência dos
procedimentos adotados e na Secretaria da Receita Federal - SRF, nesta última na área de fiscalização
Foi efetivada também uma análise criteriosa dos normativos concernentes à matéria aqui
tratada, editados pelo Ministério da Fazenda, pelo Banco Central do Brasil e pela própria Secretaria da
Receita Federal.
Devo consignar que concordo, de maneira geral, com o posicionamento manifestado pela
Unidade Técnica. No entanto, divirjo da forma de encaminhamento proposta para alguns dos
questionamentos efetivados.
Com relação à proposta de que este Tribunal firme entendimento de que as declarações
apresentadas às instituições financeiras em decorrência do art. 1°,da IN SRF n° 06/1997 pelas entidades
beneficentes de assistência social não são documentos protegidos pelo instituto do sigilo bancário,
preconizado no art. 38 da Lei n° 4.595/64, uma vez que fazem referência ao Certificado de Entidade de
Fins Filantrópicos, que é de domínio público, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social CNAS, entendo não ser necessária, posto que a negativa em atender a solicitação da equipe partiu de
apenas uma das agências visitadas, sendo um caso isolado.
O fato de que a relação das entidades agraciadas com o "Certificado de Entidade de Fins
Filantrópicos" é publicada no Diário Oficial da União, sendo, portanto, de domínio público, torna
despicienda aquela proposta. Deve-se fazer determinação ao Presidente do Banco do Brasil no sentido de
que oriente as suas agências para evitar a repetição do episódio.
Quanto à questão levantada pela Unidade Técnica acerca da possibilidade de vir a ser
questionada a constitucionalidade da cobrança da CPMF no período de 23.02 a 11.03.98 em decorrência
do entendimento de que seria necessário o decurso do prazo de 90(noventa) dias após a publicação da Lei
n° 9.539/97 para a sua exigência, considero inaplicável a recomendação proposta, posto que a matéria
refoge à competência desta Corte. O resultado dos estudos técnicos que seriam desenvolvidos pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, caso aceita a recomendação formulada, não implicaria
em qualquer tomada de decisão por este Tribunal ante a ausência de prescrição legal que possibilite a sua
intervenção no caso concreto.
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Com respeito aos pagamentos realizados sem trânsito pela conta-corrente, em especial os
referentes às ordens de pagamentos e aos cheques administrativos, foi registrado nos autos que as tarefas
de cálculo e ~a WMF são, de modo geral, da responsabilidade excl u s iva do caixa responsável
pelo processamento, sem qualquer controle automatizado. Este procedimento deixa margem à ocorrência
de fraudes como a que foi recentemente denunciada à Receita Federal envolvendo pagamento de
fornecedores de empresas correntistas com cheques administrativos ( os Bancos envolvidos não foram
revelados). Assim, considero extremamente oportuno determinar-se ao Banco Central do Brasil o
estabelecimentos de normas criando mecanismos de controle a serem adotados pelas instituições bancárias
objetivando evitar tal prática.
As considerações constantes dos autos acerca do prazo praticado no que se refere ao
recolhimento da CPMF à Secretaria da Receita Federa - SRF são oportunas. Em que pese a possibilidade
de o tributo retido permanecer em poder da instituição financeira pelo prazo de 3(três) a 9(nove) dias úteis
estar prevista em normativos do Ministério da Fazenda e da própria Receita Federal, considero não ser
favorável ao Tesouro esta situação ante a impossibilidade factual deste utilizar-se daqueles valores nas
inúmeras operações diariamente realizadas, ocasionando, sem dúvida, perdas financeiras.
No que se refere à ausência de qualquer procedimento fiscalizatório por parte da SRF,
realmente não procedem as justificativas apresentadas por aquela unidade no sentido de que a estimativa
de arrecadação foi atingida, tendo sido até extrapolada no exercício de 1997, o que demonstraria que os
controles existentes são suficientes, não sendo tão necessária uma fiscalização mais contundente. Tal
conclusão pode servir para um primeiro momento de cobrança de um novo tributo; todavia, quando a
imprevisibilidade de fiscalização for detectada pelas instituições responsáveis pela retenção da contribuição
poderá haver, de fato, queda na arrecadação. De qualquer modo, as ponderações trazidas aos autos pela 5'
SECEX são também pertinentes. Assim, entendo que deve ser determinado ao Secretário da Receita
Federal que, considerando a alegada escassez de recursos humanos da área de fiscalização, adote
providências objetivando conciliar a disponibilidade de pessoal com o dever de cumprir a lei.
Em relação à questão referente à isenção da cobrança da CPMF de pessoas fisicas sem
motivo aparente, bem como de pessoas jurídicas indevidamente amparadas na legislação, tanto pelo Banco
do Brasil, quanto pela Caixa Econômica Federal, entendo não ser adequado promover-se a oitiva dos
responsáveis por aquelas instituições, tendo em vista que nas duas entidades foi atribuída às agências a
responsabilidade pela análise e marcação das contas não sujeitas à contribuição ou sujeitas à alíquota zero,
não sendo este procedimento considerado irregular por não existir previsão legal restritiva a respeito.
As indicações indevidas de contas-correntes isentas ocorrem, de acordo com os
responsáveis pela auditoria, por erro ou provável má-fé da agência ao executar o comando e também
devido à interpretações equivocadas dos dispositivos legais correspondentes. Entendo que tais
procedimentos decorrem dos controles insipientes mantidos naquelas instituições em consequência,
principalmente, da ausência de orientações mais abrangentes oriundas dos órgãos federais responsáveis.
Assim, considerando o elevado número de contas isentas(24.437, no Banco do Brasil S.A e
8.158, na CEF, excluídas as contas de Governo, e 6.665, no Bradesco) constatadas no universo auditado;
e tendo em vista a possibilidade de estar havendo evasão fiscal dos recursos da CPMF nestas e nas demais
instituições financeiras, entendo que este Tribunal, no limite de suas atribuições, deve comunicar o fato,
mediante o encaminhamento de cópia dos autos, ao Banco Central do Brasil e à Secretaria da Receita
Federal - SRF, responsáveis, respectivamente, pela normatização e fiscalização da cobrança da CPMF, de
acordo com a Lei n° 9.311/96, para conhecimento e adoção das medidas necessárias.
Como sugestão, para prevenir a repetição destas mesmas falhas, caso seja aprovada a
permanência da CPMF pelo Congresso Nacional, entendo que poderiam ser editados normativos
específicos, com o maior nível de detalhamento possível, dispondo acerca das prescrições inseridas nos
artigos 3° e 8° da Lei n° 9.311/96, objetivando fornecer maiores subsídios às instituições responsáveis pela
retenção da contribuição na identificação de tais contas.
Uma outra providência que, s.m.j., poderia ser adotada, com respeito às declarações
apresentadas às instituições financeiras por força do art. 1°, da IN SRF n° 6, de 17.01.1997 pela entidades
beneficentes de assistência social, uma vez que podem conter informações inverídicas e não são checadas
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nem pela instituição e nem pela própria Secretaria da Receita Federal - SRF, seria prever a apresentação
e/ou a anexação por cópia àquela declaração do Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido
pelo Conselho Nacional de Assistência Social, que, aliás, é publicado no Diário Oficial da União.
Foi registrado no processo a assunção, pela Caixa Econômica Federal - CEF, mediante
Voto de sua Diretoria Colegiada VO CEF/GEAOB 325/97 de 12.06.1997, do valor de R$ 995.876,00
correspondente à CPMF não cobrada nos Depósitos a Prazo de Reaplicação Automática, na CEF chamado
de Depósito Azul Reaplicável - DAR, no período de 23.01 a 31.07. 1997 (e não 30.06., como se reporta a
instrução, conforme documento às fls.483).
Consta dos autos que ocorreu uma interpretação equivocada do art. 16, da Lei n° 9.311/97
pela FEBRABAN, tendo sido contestada posteriormente pela Secretaria da Receita Federal.
Não obstante estar justificada a falta de cobrança da contribuição no período em que havia
controvérsia quanto ao conteúdo do citado dispositivo, é imperioso que se determine à direção superior da
CEF que apresente justificativas para a assunção daquele débito, em detrimento do recebimento do tributo
dos clientes que tiveram suas contas isentadas naquele período, opção que, à primeira vista, seria
perfeitamente viável.
Quanto às demais propostas elencadas, entendo que devem ser efetivadas, com pequenas
adaptações tendo em vista as ponderações acima apresentadas.
Finalizando, gostaria de ressaltar o excelente trabalho produzido pela AFCE Nilza Maria de
Souza Oliveira, juntamente com seus superiores hierárquicos, pela sua abrangência e objetividade.
Desta forma, Voto no sentido de que este Tribunal adote a Decisão que submeto à
deliberação deste Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões Ministri L ciano Brandão Alves d Souza, em30 de setembro de
1998.
O GUIMARÃES SOUTO
Ministro-Relator

1
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DECISÃO 677 /98 - TCU - PLENÁRIO

1 .Processo n°: TC-011. 933/97-6
2.Classe de Assunto: V - Relatório de Auditoria
3.Interessado: Tribunal de Contas da União
4.Órgão/Entidade: Secretaria da Receita Federal - SRF, Secretaria do Tesouro — STN, Banco do Brasil
S.A, Caixa Econômica Federal- CEF, Banco de Brasília — BRB e Banco Brasileiro de Desconto BRADESCO
5.Relator: Ministro Humberto Souto
6.Representante do Ministério Público: não atuou
7.Unidade Técnica: 5' SECEX
8.Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo relator, DECIDE:
8.1. determinar ao Ministro de Estado da Fazenda que:
8.1.1 adote as providências cabíveis para adequação da Portaria n.° 6, de 10 de janeiro de 1997,
objetivando a adoção de um único critério de cálculo e retenção da Contribuição Provisória sobre
Movimentação e ou Transmissão de Valores e de Direitos de Natureza Financeira - CPMF a ser praticado
por todas as instituições financeiras, no sentido de:
- garantir o princípio da isonomia tributária, preconizado no art. 150, II, da Constituição Federal;
- reduzir as perdas financeiras do Tesouro causadas pela supressão dos valores referentes a frações de
centavo, e, conseqüentemente, pela ausência de tributação dos lançamentos a débito abaixo de R$5,00
(cinco reais);
8.1.2 adote providências com vistas à realização de estudos para implementação de procedimentos que
possibilitem a redução, ao mínimo operacionalmente viável, do prazo atualmente concedido pela Portaria
n.° 6/97 para pagamento da CPMF, visando evitar que o Tesouro Nacional sofra perdas.
8.2 determinar à Secretaria da Receita Federal que:
8.2.1 adote providências objetivando o cumprimento do disposto no art. 11, da Lei n° 9.311/96, ante a
constatação de inexistência de programas de fiscalização nas instituições financeiras acerca dos
procedimentos de retenção, apuração e recolhimento da Contribuição Provisória sobre Movimentação e ou
Transmissão de Valores e de Direitos de Natureza Financeira - CPMF, em que pese a alegada escassez de
recursos humanos na área de fiscalização.
8.2.2 adote providências com vistas à observância pelas instituições financeiras, no que se refere ao
prazo de recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos relativos à CPMF, o disposto na Portaria do
Ministério da Fazenda n.° 6, de 10 de janeiro de 1997, e na Instrução Normativa da Secretaria da Receita
Federal n.° 3, de 13 de janeiro de 1997.
8.2.3 normatize acerca da incidência (ou não) da CPMF nos lançamentos em contas de caução
destinadas a licitações de imóveis ou outros bens, quando do levantamento dos depósitos efetuados pelos
interessados na participação do certame;
8.2.4 realize fiscalização nas instituições financeiras, no sentido de verificar o controle dos
lançamentos sujeitos à alíquota zero e à não-incidência da CPMF, apurar o tributo que deixou de ser
recolhido e aplicar as sanções cabíveis, tendo em vista a constatação de irregularidades nos controles
praticados pelas instituições, com a exclusão indevida da cobrança desse tributo de contas relativas a
operações ou correntistas não amparados pela Lei n.° 9.311, de 24 de outubro de 1996;
8.2.5 confronte as informações fornecidas pelas instituições financeiras, em atendimento ao disposto
no § 2° do artigo 1° da IN SRF n.° 6/97, com os dados cadastrais do Conselho Nacional de Assistência
Social - CNAS, no sentido de verificar se todas as entidades beneficentes de assistência social informadas
possuem registro naquele órgão, e adote as medidas fiscalizatórias e demais providências administrativas e
legais pertinentes nos casos de irregularidades detectadas;
8.2.6 passe a requisitar, em períodos que considerar adequados, as informações que foram exigidas
pelo art. 1° da IN SRF n.° 6/97, de forma a tornar contínuo o seu confronto com as do CNAS, referido na
alínea anterior;
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8.2.7 estabeleça procedimentos operacionais a serem observados pelas instituições financeiras com
relação à cobrança ou controle da não-incidência da CPMF nas contas de pessoas fisicas responsáveis pela
gestão de recursos, em órgãos da União, estados, Distrito Federal e municípios, suas autarquias e
fundações, concedidos a titulo de adiantamento, para pagamento de despesas que não possam subordinarse ao processo normal de aplicação, conforme prevê o artigo 68 da Lei n.° 4.320, de 17 de março de 1964;
8.2.8 acompanhe os recolhimentos de CPMF no sentido de verificar a observância, por parte das
instituições financeiras, do disposto no art. 68 da Lei n.° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-lhes
as sanções cabíveis;
8.2.9 discipline, por meio de ato normativo próprio, os critérios para agrupamento de Darf de valores
abaixo de R$10,00, em relação a data de vencimento, encargos moratórios e outros aspectos considerados
relevantes;
8.2.10 informe a este Tribunal, no prazo de 30(trinta) dias, as medidas adotadas objetivando o
atendimento destas determinações;
8.3. recomendar à Secretaria da Receita Federal que, caso seja aprovada a permanência da CPMF,
realize estudos técnicos sobre a viabilidade de centralizar, em suas Delegacias, a análise da situação
jurídica dos correntistas enquadrados no artigo 3° da Lei n.° 9.311, de 24 de outubro de 1996, e dos
titulares de contas específicas a que se refere o artigo 8° da mesma lei, com vistas ao fornecimento de
documentação comprobatória do beneficio fiscal relativo à não cobrança da CPMF, a ser apresentada pelo
interessado à instituição financeira onde mantenha conta de depósitos, promovendo a adequação das
normas que disciplinam o assunto.
8.4. recomendar à Secretaria da Receita Federal, em acréscimo, que, caso não considerada viável a
proposta descrita no item 8.3, seja analisada a possibilidade de implementar-se as seguintes ações:
edição de normativos específicos, com o maior nível de detalhamento possível, dispondo acerca das
prescrições inseridas nos artigos 3° e 8° da Lei n° 9.311/96; e
exigência de apresentação, em conjunto com a declaração prevista no art. 10 da IN SRF n° 6, de
17.01.1997 do "Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos" fornecido pelo Conselho Nacional de
Assistência Social.
8.5 determinar ao Presidente do Banco do Brasil que:
8.5.1 adote providências no sentido de excluir da isenção da cobrança da CPMF as contas correntes de
pessoa fisica, em número de 1.128 em 31 de outubro de 1997, marcadas sob o titulo "Outros Motivos",
tendo em vista a inexistência de dispositivo legal que ampare essa exclusão;
8.5.2 realize estudos com vistas à adequação do sistema de contas-correntes ou ao desenvolvimento
de novos aplicativos, de forma a permitir a validação dos valores recolhidos a título da Contribuição
Provisória sobre Movimentação e ou Transmissão de Valores e de Direitos de Natureza Financeira CPMF, a partir dos totais dos lançamentos referentes a todos os elementos que devem ser considerados no
cômputo da base de cálculo da referida contribuição; e
8.5.3 implemente nos sistemas informatizados de retenção e apuração da CPMF procedimentos de
identificação especifica para entidades beneficentes e todas as demais entidades atualmente marcadas
genericamente com o título "Outros Motivos", para fins de controle da não-incidência e da sujeição à
alíquota zero.
8.6 recomendar ao Presidente do Banco do Brasil que:
8.6.1 promova a implementação de procedimentos de segurança que reduzam a ocorrência de
estornos, com vistas a garantir a integridade das informações gerenciais sobre a movimentação financeira
dos correntistas e permitir a obtenção da base de cálculo da CPMF a partir dos totais dos lançamentos que
a compõem e o respectivo confronto com os valores recolhidos desse tributo; e
8.6.2 implemente, nos sistemas informatizados, procedimentos de segurança para controle de
CPF/CGC nas transferências financeiras entre contas de mesma natureza e titularidade, de forma a evitar o
uso indevido do beneficio da alíquota zero da CPMF em operações validadas fora dos sistemas.
8.7 determinar ao Presidente da Caixa Econômica Federal - CEF que :
8.7.1 apresente, no prazo de 30(trinta) dias, justificativas para a assunção pela Empresa de despesa no
valor estimado de R$ 995.876,00 (novecentos e noventa e cinco mil, oitocentos e setenta e seis reais),
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autorizada pela Diretoria Colegiada, em reunião de 16 de junho de 1997, ata n.° 1.338, correspondente à
não cobrança da Contribuição Provisória sobre Movimentação e ou Transmissão de Valores e de Créditos
de Natureza Financeira - CPMF sobre as movimentações a débito em Depósitos Auto-Reaplicáveis - DAR,
operação 021, no período de 23 de janeiro de 1997 a 31 de julho do mesmo ano;
8.7.2 exclua da isenção da cobrança da CPMF as seguintes contas para as quais não existe amparo
legal, constatadas em uma amostra de 1.188 (um mil, cento e oitenta e oito) ocorrências, analisadas pela
empresa e informadas por meio da CI GEAOB/GESIB 030/98, de 4 de fevereiro de 1998, bem como
aquelas que se encontrem em situação idêntica a essas:
uma conta de pessoa fisica e sete contas de pessoa jurídica, com base na Lei n.° 2.613, de 23 de
setembro de 1955, que criou uma Fundação denominada Serviço Social Rural vinculada ao Ministério da
Agricultura, incorporada posteriormente à Superintendência de Política Agrária - SUPRA, por meio da
Lei Delegada n.° 11, de 11 de outubro de 1962, e esta, por sua vez, extinta pela Lei n.° 4.504, de 30 de
novembro de 1964;
cento e vinte e oito contas de pessoa física e trinta e três contas de pessoa jurídica, do tipo
"simplificadas";
uma conta de pessoa fisica e trinta e quatro contas de pessoa jurídica, referentes a sindicato;
trinta e quatro contas de pessoa fisica e sete contas de pessoa jurídica, referentes a igrejas ou
templos, desde que não enquadradas como entidades assistenciais;
quatro contas de previdência privada;
O oito contas de SESC, SENAI, SESI, SEBRAE e outros;
uma conta de pessoa jurídica isenta de CGC;
uma conta de pessoa jurídica, com base no artigo 14 do Código Tributário Nacional, artigo este que
se refere a imposto e não a contribuição;
8.7.3 adote sistemática de depósito diretamente na respectiva conta de poupança das aplicações
relativas à Poupança Azul Imobiliária - PAI, de modo a evitar a tramitação pela conta-corrente, fato que,
pela legislação que rege a cobrança da Contribuição Provisória sobre Movimentação e ou Transmissão de
Valores e de Direitos de Natureza Financeira - CPMF, torna obrigatória a incidência desse tributo;
8.7.4 realize estudos com vistas à adequação do sistema de contas-correntes ou ao desenvolvimento
de novos aplicativos, de forma a permitir a validação dos valores recolhidos a título da Contribuição
Provisória sobre Movimentação e ou Transmissão de Valores e de Direitos de Natureza Financeira CPMF, a partir dos totais dos lançamentos referentes a todos os elementos que devem ser considerados no
cômputo da base de cálculo da referida contribuição;
8.7.5 implemente procedimentos de segurança nos comandos de estorno de CPMF, efetuados pelas
agências para fins de acerto, de forma a preservar a integridade dos valores retidos ou provisionados para
débito;
8.7.6 promova a depuração do cadastro de contas-correntes, de forma a corrigir a exclusão indevida
da cobrança da CPMF ou as identificações incorretas, como pessoa fisica, de entidades beneficentes,
autarquias e outras, tendo em vista que os beneficios fiscais da não incidência da contribuição abrangem
apenas as pessoas jurídicas e não seus dirigentes ou outras pessoas fisicas a elas vinculadas; e
8.7.7 observe o disposto no art. 68, da Lei n.° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, agrupando os
recolhimentos de modo a não emitir Darf com valor inferior a R$ 10,00 (dez reais).
8.8. recomendar à Caixa Econômica Federal - CEF que:
8.8.1 promova a implementação de procedimentos de segurança que reduzam a ocorrência de
estornos, com vistas a garantir a integridade das informações gerenciais sobre a movimentação financeira
dos correntistas e permitir a obtenção da base de cálculo da CPM:F a partir dos totais dos lançamentos que
a compõem e o respectivo confronto com os valores recolhidos desse tributo;
8.8.2 implemente, nos sistemas informatizados, procedimentos de segurança para controle de
CPF/CGC nas transferências financeiras entre contas de mesma natureza e titularidade, de forma a evitar o
uso indevido do beneficio da alíquota zero da CPMF em operações validadas fora dos sistemas; e
8.8.3 promova adequações nos sistemas informatizados que tratam a retenção da CPMF, no sentido de
aumentar os níveis de segurança, particularmente na entrada de dados e na observância do período de
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apuração.
8.9 recomendar ao Banco Central do Brasil - BACEN que:
8.9.1 aperfeiçoe os dispositivos contidos na Circular BACEN n.° 2.733, de 2 de janeiro de 1997, de
forma a assegurar que as instituições financeiras realizem registros contábeis específicos dos lançamentos
sujeitos à não-incidência de Contribuição Provisória sobre Movimentação e ou Transmissão de Valores e
de Créditos de Natureza Financeira - CPMF, definidos no art. 3° da Lei n.° 9.311, de 24 de outubro de
1996, e dos sujeitos à alíquota zero, definidos no art. 8° da mesma lei, bem como dos lançamentos a
crédito utilizados para redução de saldo devedor de crédito rotativo, a que alude o artigo 2.°, II, da citada
lei, de forma a manter à disposição da fiscalização, devidamente identificados, os componentes da base de
cálculo da contribuição; e
8.9.2 estabeleça normas com vistas a aumentar a segurança da retenção da CPMF por parte dos
responsáveis tributários, na liquidação ou pagamento de créditos, direitos ou valores a que alude o artigo
2°, inciso III, da Lei n.° 9.311/96, em especial aqueles efetivados mediante cheque administrativo ou
ordem de pagamento, com vistas a reduzir a fragilidade da sistemática por eles adotada, uma vez que
foram denunciadas fraudes na utilização daqueles instrumentos.
8.10 encaminhar cópia desta Decisão, do Relatório e Voto que a fundamentaram, bem como do
inteiro teor do relatório produzido pela 5 a SECEX, ao Secretário da Receita Federal e ao Sr. Presidente do
Banco Central do Brasil;
8.11 encaminhar cópia desta Decisão e do Relatório e Voto que a fundamentaram ao Ministro de
Estado da Fazenda, ao Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do
Congresso Nacional, aos Presidentes da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil S.A para
conhecimento; e
8.12 determinar que seja mantida a reserva dos documentos oriundos das instituições financeiras
auditadas.
Ata n° 40/98 - Plenário.
Data da Sessão: 30/09/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto (Relator), 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 II- CLASSE V - Plenário
TC-300.246/96-0
Natureza: Relatório de Auditoria.
Unidade: Delegacia de Administração do Ministério da Fazenda no
Estado do Espírito Santo - DAMPES.
Responsável: Alcemir João Gava, Delegado Interino.
EMENTA: Relatório da Auditoria realizada na Delegacia de
Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Espírito Santo
- DAMF/ES nas áreas de licitações e contratos, diárias e passagens,
bens móveis, almoxarifado e veículos. Audiência dos responsáveis.
Acolhimento das justificativas apresentadas, restando configuradas
nos autos tão-somente falhas de natureza formal. Determinações.
Juntada às contas da Unidade

RELATÓRIO
Trata-se do Relatório da Auditoria realizada na Delegacia de Administração do Ministério da
Fazenda no Estado do Espírito Santo - DAMF/ES, em julho/96, nas áreas de licitações e contratos, diárias
e passagens, bens móveis, almoxarifado e veículos, abrangendo o período de janeiro/95 a junho/96 (fls.
01/23).
No que tange ao exame pertinente à área de diárias, a Equipe de Auditoria, tendo por base o
limite fixado pela IN/TCU n. 14/96, dispensou o recolhimento do valor equivalente a uma diária paga
indevidamente ao Procurador Ciro Heitor França de Gusmão, relativa ao dia 14/10/95 (sábado), para
custear sua atuação junto ao 1° Conselho de Contribuintes - 6' Câmara, no período de 16 a 19/10/95 (fls.
44 e 241).
Em face das demais impropriedades/irregularidades detectadas pelos Analistas da SECEXJES,
determinei, por despacho singular (fls. 153), fossem ouvidos em audiência a Sra. Neiva Lima dos Santos
Buaiz (Delegada da DANIF/ES), o Sr. Alcemir João Gava (Delegado Interino da DAMF/ES), o Sr. José
Luiz de Deus Amado (Delegado da Receita Federal/ES), o Sr. Wellington Rocha de Paula (Chefe da
Agência da Receita Federal/Vila Velha) e a Sra. Chisue Kawashima de Sousa (Delegada do Patrimônio
da União/ES).
A Unidade Técnica, reinstruindo o feito às fls. 239/58 e 265/68, entende que não procede a
justificativa oferecida pelo Sr. Alcemir João Gava, Delegado Interino da DAM -F./ES, em razão da prática
de ato de gestão antieconômico consistente na aquisição, em dezembro/95, de 54 vagas de garagem no
Ed. Juparanã, localizado no Centro de Vitória/ES, onde iria se instalar a Alfândega do Porto de Vitória,
visto que a compra se deu em quantidade amplamente superior às reais necessidades, considerando o
número de veículos oficiais utilizados pela referida Unidade.
Importa destacar que, ouvido em audiência (fls. 154/5), o responsável alegou tratar-se "de um
imóvel único, ou seja, composto por andares verticalizados e indivisíveis, fazendo parte deste os quatro
primeiros andares constituídos de vagas de garagens que serão utilizadas por veículos oficiais, dirigentes
e contribuintes, uma vez que no local e suas adjacências existe dificuldade de se estacionar ou abrigar
veículos oficiais. Além disso, há que se considerar que o órgão interessado na ocupação do imóvel tem
como finalidade toda área de comércio exterior, ou seja, entrada e saída de mercadorias em importação ou
exportação, o que certamente demandará de área própria para estacionamento de veículos portadores de
tais mercadorias e que dependem de desembaraço, objetivando, inclusive, maior sigilo e segurança das
mesmas" (fls. 199).
Acerca da justificativa apresentada pelo responsável, o Sr. Analista da SECEX/ES registrou
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que, nos termos da Cláusula Segunda da Certidão n. 001/96 — DAP (fls. 29/30), as vagas de garagem são
unidades autônomas, logo, sua aquisição estava desvinculada da compra das salas e do depósito.
Ademais, ressaltou que o imóvel pertencente à União, no qual funcionam vários órgãos do Ministério da
Fazenda, entre os quais a DAMF/ES, já possuía garagem para abrigar veículos oficiais e que a área para
estacionamento de veículos com mercadorias destinadas ao comércio exterior constitui instalação de
porto organizado, cuja exploração, direta ou mediante concessão, cabe à União, não procedendo, portanto,
a seu ver, a alegação da necessidade de vagas de garagem para a referida finalidade (fls. 241/2).
7. Por fim, adotando, em parte, a instrução do Analista, o Diretor da 3' Divisão Técnica da
SECEX/ES, com o endosso do Sr. Secretário de Controle Externo, propõe (fls. 256/258 e 265/268):
1 - com base no inciso II e no § 2° do art. 31 da IN/TCU n. 09/95, seja juntado o presente
processo às contas do órgão, referentes ao exercício de 1995, para exame em conjunto e em confronto,
determinando-se à:
1.1 — Delegacia de Administração do Ministério na Fazenda no Espírito Santo que:
1.1.1 — quando da realização de certame licitatório para adquirir equipamentos de informática,
atribua peso ao fator prazo de entrega de acordo com sua importância relativa na finalidade da licitação,
conforme dispõe o art. 3°, inciso I, do Decreto n. 1.070/94;
1.1.2 — regularize a situação dos 06 (seis) veículos Volkswagen adquiridos pela DAMF/RJ,
cujos termos de transferência estão sendo exigidos pelo DETRAN/ES;
1.1.3 — observe o art. 2° do Decreto n. 343/91, alterado pelo Decreto n. 1.656/95, que
estabelece que as diárias serão concedidas por dia de afastamento da sede do serviço;
1.1.4 — observe, fielmente, as normas de licitações e contratos previstas na Lei n. 8.666/93,
em especial:
1.1.4.1 — o art. 7°, § 2°, inciso II, c/c o art. 40, § 2°, inciso II, elaborando orçamento estimado
em planilhas de quantitativos e preços unitários;
1.1.4.2 — o art. 7°, § 2°, inciso III, c/c o art. 38, caput, promovendo licitações somente quando
houver a previsão de recursos orçamentários para o pagamento da despesa;
1.1.4.3 — o art. 21, § 4°, divulgando qualquer modificação no edital pela mesma forma que se
deu o texto original;
1.1.4.4 — o art. 24, inciso IV, abstendo-se de celebrar contrato, com dispensa de licitação
baseada nesse dispositivo, por prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias, contados da ocorrência da
emergência ou calamidade;
1.1.4.5 — o art. 55, inciso V, indicando em todos os contratos firmados o crédito pelo qual
correrá a despesa;
1.1.5 — agilize os procedimentos de cessão ou alienação, conforme o caso, dos bens móveis
depositados no Galpão II do extinto Instituto Brasileiro do Café considerados ociosos ou antieconômicos
e irrecuperáveis e informe, no prazo de 30 (trinta) dias, as providências adotadas nesse sentido;
1.2 — à Procuradoria da Fazenda Nacional no Espírito Santo que efetue exames mais
percucientes de minutas elaboradas pela DAMF/ES, concernentes a editais de licitação, em atendimento
ao art. 38, § único, da Lei n. 8.666/93, de forma a evitar a repetição de impropriedades, como as
verificadas nas Tomadas de Preços n's. 07/95 — ausência de orçamento detalhado em planilha — e 08/95 —
modalidade de licitação incompatível com os valores envolvidos;
1.3 — à Delegacia do Patrimônio da União no Espírito Santo que:
1.3.1 — quando da avaliação destinada à aquisição e à alienação de bens imóveis, adote o nível
normal ou rigoroso, este sempre que exeqüível, conforme dispõem os subitens 2.1.1 e 2.1.3 da IN/SPU n.
01/94;
1.3.2 — quando da avaliação de imóveis, utilize os fatores de acabamentos elencados na
Tabela n. 04 do Manual de Avaliação Técnica dos Imóveis, anexo à IN/SPU n. 01/94, de acordo com os
tipos de edificação;
1.3.3 — quando da avaliação de bens imóveis, indique, nos cálculos, o conceito de área
utilizado;
2 — aplicar a multa prevista no art. 58, inciso III, da Lei n. 8.443/92 ao Sr. Alcemir João Gava,
em razão da prática de ato de gestão antieconômico, com dano ao Erário, decorrente da aquisição de
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vagas de garagens, para a Alfândega do Porto de Vitória, em quantidade amplamente superior às reais
necessidades, considerando o número de veículos oficiais que são utilizados pela referida Unidade.
A douta Procuradoria, representada nos autos pelo Dr. Paulo Soares Bugarin, manifestou sua
anuência à proposição formulada pela Unidade Técnica (fls. 270).
É o relatório.
VOTO

tê:

•

A Auditoria realizada na DAMF/ES revela a ocorrência de diversas impropriedades
consistentes, em grande parte, no descumprimento do Estatuto das Licitações e Contratos
Administrativos. Por esse motivo, entendo pertinentes as propostas de determinação formuladas pela
Unidade Técnica.
Relativamente à aplicação de multa ao Sr. Alcemir João Gava, em virtude da aquisição das 54
vagas de garagem, entendo, data venha, que não está caracterizada nos autos a prática de ato de gestão
antieconômico, com dano ao Erário. Com efeito, além de não se questionar que o valor pago pelas vagas
adquiridas tenha sido superior ao de mercado, há que considerar, as referidas vagas incorporaram-se ao
patrimônio da Unidade, que, portanto, delas poderá dispor.
Registro, de outra parte, as razões invocadas pelo responsável, as quais o levaram a adquirir
as 54 vagas, vale dizer a utilização delas não apenas por veículos da DAMF/ES, assim também por outras
viaturas oficiais, além das de dirigentes e contribuintes, "uma vez que no local e nas adjacências existe
dificuldade de se estacionar ou abrigar veículos oficiais". E acrescenta que "o órgão interessado na
ocupação do imóvel tem como finalidade toda área de comércio exterior, ou seja, entrada e saída de
mercadorias em importação ou exportação, o que certamente demandará de área própria para
estacionamento de veículos portadores de tais mercadorias e que dependem de desembaraço".
A meu ver, o ato de gestão praticado pelo dirigente da DAMF/ES reveste-se de razoável grau
de discricionariedade administrativa, que compreende os aspectos de conveniência e de oportunidade da
aquisição das mencionadas vagas.
Tenho por conveniente, não obstante, que se faça determinação à CISET/MF para que apure e
informe no Relatório de Auditoria das contas da DAMF/ES, relativas ao corrente exercício, a destinação
dada às 54 vagas de garagem do Edifício Juparanã.
Em face do exposto, com a devida vênia, deixo de acolher a proposta de aplicação de multa e
voto por que seja adotada a decisão que ora submeto à apreciação deste E. Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões, em 30 de setembro de 1998.
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JOSE ANTONIO B. DE MACEDO
Relator
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Processo TC n. 300.246/96-0.
Classe de Assunto: V - Relatório de Auditoria nas áreas de licitações e contratos, diárias e passagens,
bens móveis, almoxarifado e veículos da Delegacia de Administração do Ministério da Fazenda no Estado
do Espírito Santo — DAMF/ES.
Unidade: Delegacia de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Espírito Santo —
DAMF/ES.
Responsável: Alcemir João Gava, Delegado Interino.
Relator: Ministro José Antonio Barreto de Macedo.
Representante do Ministério Público: Dr. Paulo Soares Bugarin.
Unidade Técnica: SECEX/ES.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - acolher as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Alcemir João Gava, José Luiz de Deus
Amado e Wellington Rocha de Paula, e pelas Sras. Neiva Lima dos Santos Buaiz e Chisue Kawashima de
Sousa, sem prejuízo de determinar:
8.1.1 - à Delegacia de Administração do Ministério na Fazenda no Espírito Santo que:
8.1.1.1 — atribua peso, quando da realização de certame licitatório para aquisição de equipamentos de
informática, ao fator prazo de entrega, de acordo com sua importância relativa na finalidade da licitação,
nos termos do disposto no art. 3°, inciso I, do Decreto n. 1.070/94;
8.1.1.2 — regularize a situação dos 06 (seis) veículos Volkswagem adquiridos pela DAMF/RJ, na
forma exigida pelo DETRAN/ES;
8.1.1.3 — observe o art. 2° do Decreto n. 343/91, alterado pelo Decreto n. 1.656/95, no sentido de que
•
as diárias sejam concedidas por dia de afastamento da sede do serviço;
8.1.1.4 — observe, fielmente, as normas de licitações e contratos previstas na Lei n. 8.666/93, em
especial:
a — o art. 7°, § 2°, inciso II, c/c o art. 40, § 2°, inciso II, elaborando orçamento estimado em planilhas
de quantitativos e preços unitários;
b — o art. 7°, § 2°, inciso III, c/c o art. 38, caput, promovendo licitações somente quando houver a
previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou
serviços a serem executados no exercício em curso, de acordo com o respectivo cronograma;
c — o art. 21, § 4°, divulgando qualquer modificação no edital pela mesma forma que se deu a
divulgação do texto original, reabrindo o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas;
d — o art. 24, inciso IV, abstendo-se de celebrar contrato por prazo superior a 180 (cento e oitenta)
dias contados da ocorrência da situação emergencial ou calamitosa, em caso de dispensa de licitação de
que trata esse inciso;
e — o art. 55, inciso V, indicando em todos os contratos firmados o crédito pelo qual correrá a
despesa, com a indicação da classificação funcional-programática e da categoria econômica;
8.1.1.5 — agilize os procedimentos de cessão ou alienação, conforme o caso, dos bens móveis
considerados ociosos, antieconômicos ou irrecuperáveis que se encontram em depósito no Galpão II do
extinto Instituto Brasileiro do Café e informe, no prazo de 30 (trinta) dias, as providências adotadas nesse
sentido;
8.1.2 — à Procuradoria da Fazenda Nacional no Estado do Espírito Santo que examine
conclusivamente os textos de edital de licitação a serem publicados, nos termos do art. 11, inciso VI, a,
c/c o art. 13, parágrafo único, da Lei Complementar n. 73/93;
8.1.3 — à Delegacia do Patrimônio da União no Estado do Espírito Santo que, ao proceder à avaliação
de bens imóveis:
8.1.3.1 — adote o nível normal ou rigoroso, este sempre que exeqüível, conforme dispõem os subitens
2.1.1 e 2.1.3 da IN/SPU n. 01/94;
8.1.3.2 — utilize os fatores de acabamento especificados na Tabela n. 04 do Manual de Avaliação
Técnica dos Imóveis, anexo à IN/SPU n. 01/94, de acordo com os tipos de edificação;
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8.1.3.3 — indique, nos cálculos, o conceito de área utilizado;
8.1.4 - à Secretaria de Controle Interno do Ministério da Fazenda - CISET/MF que apure e informe
no Relatório de Auditoria das contas da DAMF/ES, relativas ao corrente exercício, a destinação dada às
54 (cinqüenta e quatro) vagas de garagem do Edificio Juparanã;
8.2 — juntar o presente processo às contas da Unidade, pertinentes ao exercício de 1995, para exame
conjunto e em confronto.
Ata n° 40/98 - Plenário.
Data da Sessão: 30/09/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campelo 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

,14f

c5-12_Qta

JOSÉ ANA6NIO BARRETO DE MACEDO
Ministro Relator
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GRUPO II- CLASSE V - Plenário
TC-700.015/97-3 (c/ 1 volume)
Natureza: Relatório de Auditoria.
Entidade: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
no Estado de São Paulo — CREA/SP.
Responsáveis: André Monteiro de Fázio e Carlos Américo Kogl, exPresidentes.

•

EMENTA: Relatório de Auditoria. Constatação de diversas
irregularidades na gestão de recursos públicos. Audiência dos
responsáveis. Razões de justificativa que não elidem as falhas
apuradas. Imputação de multa aos aludidos ex-Presidentes do
CREA/SP e juntada destes autos às contas da Entidade relativas ao
exercício de 1996.

RELATÓRIO

Trata-se do Relatório da Auditoria realizada pela SECEX/SP no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia no Estado de São Paulo — CREA/SP, no período de 27.01 a
07.02.97.
Diante das irregularidades apuradas pela Equipe de Auditoria, determinei, por despacho
2.
singular (fls. 24), a audiência dos responsáveis a seguir nominados para apresentarem suas razões de
justificativa quanto às ocorrências abaixo discriminadas, conforme sugerido nos pareceres da SECEX/SP
(fls. 16/20) e da douta Procuradoria (fls. 22/23):
2.1 — André Monteiro de Fázio:
locação de 5 (cinco) veículos, incluindo 2 (dois) de representação, infringindo os arts. 6° e
7°, inc. III, do Decreto n. 99.188, de 17.03.90, alterado pelo Decreto n. 99.214, de 19.04.90;
utilização de 2 (dois) veículos de representação, a despeito da vedação contida no art. 2° do
Decreto n. 99.188, de 17.03.90, alterado pelo Decreto n. 1.375, de 18.01.95;
c) doação de recursos financeiros às entidades abaixo relacionadas, caracterizando a prática de
ato de improbidade administrativa descrito no art. 10, inc. III, da Lei n. 8.429, de 02.06.92:
R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a Associação Profissional dos Engenheiros
Agrimensores no Estado de São Paulo em 03.06.96;
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para a Associação Brasileira de Engenheiros Civis, em
25.04.96, mediante o cheque n. 882438 do Banco do Brasil;
R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) para o Sindicato dos Engenheiros no Estado de São
Paulo, em 05.06.96, emitido o cheque n. 175826 do Banco do Brasil;
R$ 6.000,00 (seis mil reais) para a Associação de Engenheiros Agrônomos no Estado de
São Paulo depositados na conta n. 001.13.13855-1 — Banespa, em 25.04.96;
R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o Instituto dos Arquitetos do Brasil — Departamento de
São Paulo, em 17.04.96, por meio do cheque n. 881949 do Banco do Brasil; e
R$ 3.000,00 (três mil reais) para a Associação de Engenheiros Agrônomos no Estado de
São Paulo, autorizada em 25.04.96;
d) pagamento de R$ 86.426,67 (oitenta e seis mil, quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta e
sete centavos), valor considerado exorbitante, a advogado contratado com dispensa de licitação fora das
hipóteses previstas no art. 24 da Lei n. 8.666, de 21.06.93, sem atender às formalidades indispensáveis
exigidas no art. 26 do mencionado ordenamento jurídico, para execução de serviços de competência do
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Departamento Jurídico do CREA, em desacordo com entendimento deste Tribunal exarado na Decisão n.
264/94 - TCU - Plenário, Ata n. 14/94;
e) despesas com festividades e eventos comemorativos abaixo relacionados:
almoços em 30.01.95 e 31.01.95, no valor total de R$ 1.635,00 (um mil, seiscentos e
trinta e cinco reais), no Bar e Restaurante Bier Bier Ltda., pagos por meio do cheque n. 879575 do Banco
do Brasil;
almoço comemorativo da posse dos conselheiros do CREA, realizado em 12.01.96, no
valor total de R$ 1.540,00 (um mil, quinhentos e quarenta reais), no Bar e Restaurante Bier Bier Ltda.,
pagos por intermédio do cheque n. 235545 do Banco do Brasil;
refeições em 02.01.97, no valor total de R$ 281,60 (duzentos e oitenta e um reais e
sessenta centavos), no Restaurante Santa Gertrudes Ltda. ("Baby Beef Rubayat"), pagos mediante o
cheque n. 242153 do Banco do Brasil; e
almoço comemorativo da posse do presidente do CREA, realizado em 30.12.96, no valor
total de R$ 4.658,58 (quatro mil, seiscentos e cinqüenta e oito reais e cinqüenta e oito centavos), na
Pizzaria e Churrascaria Jardim América Ltda., pagos por meio do cheque n. 242170 do Banco do Brasil;
f) despesas com diária de pousada e alimentação ultrapassando os limites estabelecidos
constantes da Tabela de Diárias da Autarquia:
f.1) despesa com pousada no Hotel Eldorado Higienópolis, em 07.05.96, no valor de
R$ 123,00 (cento e vinte e três reais); e
f 2) despesa com pousada no "Regent Park", em 16.01.97, no valor de R$ 150,00 (cento e
cinqüenta reais);
g) despesas de táxi de Maria da Glória Falcão Rittl totalizando R$ 184,00 (cento e oitenta e
quatro reais), R$ 289,00 (duzentos e oitenta e nove reais) e R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), nos
meses de abril, maio e junho de 1996, respectivamente, e despesas de táxi de Elisabete Alves de Oliveira
Rodrigues, no valor de R$ 902,00 (novecentos e dois reais), ressarcidas em 27.06.96; e
h) veículos sem a identificação exigida no item 09 da IN/SAF n. 09, de 26.08.94, alterada pela
IN/MARE n. 08, de 21.11.95.
2.2 — Carlos Américo Kogl:
a) pagamento de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), valor considerado exorbitante, a
advogado contratado verbalmente pelo então 2° vice-presidente do CREAJSP e, portanto, sem
competência — de acordo com o art. 50 do Regimento da Autarquia — para constituir mandatário a fim de
representá-la em juízo, para a prestação do serviço de competência do Departamento Jurídico do CREA;
b) celebração de contrato após a prestação dos aludidos serviços, configurando-se infringência
ao art. 60, parágrafo único, da Lei n. 8.666/93, com dispensa de licitação fora das hipóteses previstas no
art. 24 da citada norma legal; e
c) transferência de dotação orçamentária, no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil
reais), autorizada em 30.08.96, da subconta n. 3131.01.00 — "Remuneração a Estagiário" para a subconta
n. 3131.02.00 — "Remuneração de Serviços Profissionais Técnicos", contrariando o art. 24, inc. XXV, do
Regimento do CREA-SP.
Após a análise das justificativas oferecidas pelos Srs. Carlos Américo Kogl (fls. 34/114) e
André Monteiro de Fázio (fls. 117/125), a Sra. Analista da SECEX/SP propõe, com fulcro no § 2° do art.
194 do Regimento Interno/TCU, a aplicação aos responsáveis da multa prevista no art. 220, inc. III, do
citado Regimento, por entender que os motivos da impugnação dos atos questionados não foram elididos,
bem assim a juntada do presente processo às contas do CREA/SP alusivas ao exercício de 1996 (fls.
126/132).
Nada obstante, o Sr. Diretor da 3' Divisão Técnica, com a anuência do Sr. Secretário da
SECEX/SP, posiciona-se no sentido de que a imputação de multa aos supramencionados gestores seja
considerada somente por ocasião do exame de mérito da Prestação de Contas da Entidade relativa ao
exercício de 1996 (fls. 133).
O Ministério Público, ouvido por iniciativa deste Relator, manifesta-se por intermédio do
5.
Parecer da lavra do eminente Subprocurador-Geral Dr. Jatir Batista da Cunha (fls. 135/138), nos seguintes
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termos, no essencial:
"Em síntese, com as alterações introduzidas pelo artigo 58 da Lei n. 9.649/98, os conselhos de
fiscalização das profissões regulamentadas permanecem sob a jurisdição do Tribunal de Contas da
União por força do parágrafo único do artigo 70 da Constituição Federal e do artigo 5°, inciso V, da
Lei n. 8.443/92; permanecem sujeitos à prestação de contas anuais, conforme previsto nos artigos 6° e
7° da Lei n. 8.443/92; e deverão ligar-se, de algum modo, à Administração, de forma a possibilitar que
o Sistema de Controle Interno auxilie o Controle Externo conforme previsto no artigo 74, inciso IV,
da Constituição Federal.
Os conselhos de fiscalização de profissões exercem atividades de interesse público e gerem
recursos públicos. As atividades desempenhadas por esses conselhos interessam a toda a sociedade e
não apenas a seus associados. Ainda que não sejam estatais, mas "paraestatais" (ao lado do estado),
são entes públicos.
Por essas razões, entendemos que esses conselhos estão sujeitos a um regime que,
necessariamente, inclui os princípios gerais de direito público: a moralidade, a impessoalidade, a
igualdade e a publicidade, entre outros.
A nosso ver, é inadmissível que, com recursos públicos e no exercício de atividade pública,
possa-se, por exemplo, contratar empregados e adquirir bens ou serviços com base em critérios
pessoais e em desrespeito àqueles princípios basilares do Direito Público.
Assim, nosso posicionamento é de que, ao apreciar os casos concretos envolvendo conselhos
fiscalizadores de profissões, o Tribunal, na ausência de normas de direito positivo que definam
claramente o regime jurídico a que se submetem aquelas entidades, deva dar-lhes o mesmo tratamento
dispensado aos Serviços Sociais Autônomos, que integram o denominado "Sistema S" (SESI,
SENAI, SESC, SENAC, SEBRAE, SENAR etc.).
Isso porque, com as alterações introduzidas pela nova lei, conselhos e entes do "Sistema S"
passam a apresentar características semelhantes: são entidades paraestatais, dotadas de personalidade
jurídica de direito privado, que arrecadam contribuições parafiscais e prestam serviços de interesse
público.
Relativamente ao mérito, perfilhamos o posicionamento da Sra. Analista, visto que os
argumentos apresentados não foram suficientes para afastar as irregularidades detectadas no curso da
inspeção.
Quanto à imposição de sanção, manifestamo-nos, data venha do Sr. Diretor e do Sr.
Secretário, pela aplicação, desde logo, aos responsáveis, da multa prevista no artigo 220, inciso III,
do Regimento Interno, com vistas a assegurar a eficácia do controle e em observância ao estabelecido
no artigo 194, § 2°, dessa mesma norma.
Sugerimos, outrossim, que se efetuem determinações aos atuais dirigentes no sentido de que:
na condução dos negócios da entidade, a prática dos atos de gestão seja feita em harmonia
com os princípios básicos da Administração Pública, tais como a legalidade, impessoalidade,
moralidade e publicidade, entre outros;
especificamente na aquisição de bens, na contratação de serviços e no tocante à fiscalização
e ao acompanhamento da execução dos contratos, sejam observadas as disposições do regulamento
próprio da entidade, além dos princípios básicos aplicáveis aos processos licitatórios e aos contratos
da Administração Pública em geral."
É o relatório.

VOTO
Preliminarmente, releva consignar que os trabalhos da Auditoria que ora se examina tiveram
por escopo a verificação dos atos e fatos administrativos referentes à execução orçamentária e financeira
praticados no período de 01.01.96 a 27.01.97, sendo, pois, inaplicáveis à espécie as disposições do art. 58
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e seus parágrafos da Medida Provisória n. 1.549-35, de 09.10.97, reeditada diversas vezes, e da Lei n.
9.649, de 27.05.98, que se referem às entidades de fiscalização de profissões regulamentadas.
No respeitante à natureza jurídica dos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia, importa considerar os termos do art. 80 da Lei n. 5.194, de 24.12.66, então vigente, a qual
regula o exercício das profissões de engenheiro, arquiteto e engenheiro-agrônomo, in verbis:
"Art. 80 — Os Conselhos Federal e Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia,
autarquias dotadas de personalidade jurídica de direito público, constituem serviço público
federal, gozando os seu bens, rendas e serviços de imunidade tributária total" (grifei).
Dessa forma, a meu ver, não é plausível a principal linha de fundamentação argüida pelo Sr.
André Monteiro de Fázio, em sua defesa às fls. 117/125, haja vista que consiste na contestação da
classificação do CREA na categoria de autarquia, hipótese em que tal Conselho não seria alcançado pelas
normas legais aplicáveis à Administração Pública.
Outrossim, compulsando as peças que compõem o presente processo, verifico que os demais
argumentos trazidos pelo aludido gestor, à exceção dos concernentes às alíneas "e" e "g" do subitem 2.1
do Relatório que precede este Voto, nada acrescentam que possa alterar ou mesmo atenuar o juízo emitido
nos autos, restando, por conseguinte, configurada a prática de atos de gestão ilegais, ilegítimos e
antieconômicos, relatados nas alíneas "a", "b", "c", "d" e "f' do citado tópico.
Em relação às alíneas "e" e "g", as razões de justificativa oferecidas parecem-me que podem
ser aceitas, e, no tocante à letra "h" daquele mesmo subitem, entendo tratar-se de falha de natureza formal.
Quanto às irregularidades imputadas ao Sr. Carlos Américo Kogl, impende destacar que não
deve prosperar a afirmação constante do subitem 2.2, alínea "a", do Relatório precedente de que o
mencionado gestor não tinha competência para constituir mandatário, com o fito de representar a
Autarquia em juízo, porquanto restou comprovado nos autos que o responsável, quando da celebração do
contrato em comento, encontrava-se no exercício interino da presidência do CREA/SP.
Por outro lado, no que tange às demais falhas atribuídas ao Sr. Carlos Américo Kogl,
acompanho o posicionamento da Unidade Técnica, posto que o responsável não apresentou novos
elementos suficientes para elidir os fundamentos da impugnação, caracterizando, desse modo, a prática de
ato de gestão ilegítimo e antieconômico de que resultou injustificado dano ao Erário.
Relativamente à imposição da multa prevista no art. 58, inc. III, da Lei n. 8.443/92 c/c o art.
220, inc. III, do Regimento Interno/TCU, manifesto-me de acordo com as proposições alvitradas pela Sra.
Analista e pelo douto Ministério Público, no sentido de aplicá-la desde logo, proporcionando, assim, uma
atuação célere e imediata desta Corte de Contas, de modo a assegurar a eficácia do controle e em
observância ao disposto no art. 194, § 2°, do RI/TCU.
À vista do expendido, divergindo, em parte, dos pareceres, voto por que seja adotada a
decisão, sob a forma de acórdão, que ora submeto à apreciação deste E. Plenário.
T.C.U., Sala de Sessões, em 3 0 de setembro de 1998.

Cm_Pit-c>
JOSÉ AN ONIO B. DE MACEDO
Relator
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Proc. TC-700.015/97-3
Relatório de Auditoria

Parecer

Trata-se de Relatório de Auditoria realizada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Estado de São Paulo, no período de 27.01 a 07.02.97.
Somos distinguidos com a solicitação de audiência do eminente Ministro-Relator José Antonio
Barreto de Macedo, mediante o V. Despacho exarado às fls. 134.
Preliminarmente, é fundamental analisar a questão relativa à jurisdição do Tribunal de Contas
da União sobre os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas, à luz da Constituição —
alterada pela Emenda Constitucional n.° 19, de 4.6.98 — e das inovações introduzidas pela Lei n.° 9.649,
de 27.5.98, bem como definir o regime jurídico aplicável a essas entidades.
Em seu artigo 58, a Lei n.° 9.649/98 — que convalidou os atos praticados com base na Medida
Provisória n.° 1.549-35 e reedições posteriores — introduziu mudanças significativas em relação àquelas
entidades, entre as quais destacamos as seguintes:
"Art. 58. Os serviços de fiscalização de profissões regulamentadas serão exercidos em caráter
privado, por delegação do poder público, mediante autorização legislativa.
sS' 2° Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas, dotados de personalidade
jurídica de direito privado, não manterão com órgãos da Administração Pública qualquer vínculo
funcional ou hierárquico.
s

e

I)

'

sç 4° Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas são autorizados afixar, cobrar
e executar as contribuições anuais devidas por pessoas físicas ou jurídicas, bem como preços de serviços
e multas, que constituirão receitas próprias, considerando-se titulo executivo extrajudicial a certidão
relativa aos créditos decorrentes.
5S. 5 0 O controle das atividades financeiras e administrativas dos conselhos de fiscalização de
profissões regulamentadas será realizado pelos seus órgãos internos, devendo os conselhos regionais
prestar contas, anualmente ao conselho federal da respectiva profissão, e estes aos conselhos regionais.
Entendemos que, mesmo admitida a constitucionalidade do § 2° do artigo 58 — que retira dos
conselhos a natureza autárquica e os desvincula, hierárquica e funcionalmente, da Administração Pública
— o texto legal aprovado não afasta a jurisdição do Tribunal de Contas sobre aquelas entidades.
Em primeiro lugar porque os conselhos de fiscalização permanecem sujeitos ao Controle
Externo por força do parágrafo único do artigo 70, que, com a redação dada pela Emenda Constitucional
n.° 19, é ainda mais enfático:
"Art. 70
Parágrafo Único. Prestará contas qualquer pessoa física oujurídica, pública ou privada, que
utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a
União responda ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária"(destacamos).
Em segundo lugar porque, com a alteração da personalidade jurídica — que passa a ser de
direito privado — os conselhos passam a enquadrar-se perfeitamente no previsto no inciso V do artigo 5°
da Lei n.° 8.443/92:
"Art. 5°A jurisdição do Tribunal abrange:
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V- os responsáveis por entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado que
recebem contribuições parafiscais e prestem serviço de interesse público ou social. É de concluir-se que os conselhos não só permanecem sob a jurisdição do TCU, como
continuam legalmente obrigados à prestação de contas anuais, nos termos dos artigos 6° e 7° da Lei n.°
8.443/92, verbis:
"Art. 6° Estão sujeitas à tomada de contas e, ressalvado o disposto no inciso XXXV, do art. 5°,
da Constituição Federal, só por decisão do Tribunal de Contas da União podem ser liberadas dessa
responsabilidade as pessoas indicadas nos incisos I a VI, do art. 5° desta Lei.
Art. 7° As contas dos administradores e responsáveis a que se refere o artigo anterior serão
anualmente submetidas a julgamento do Tribunal, sob forma de tomada ou prestação de contas,
organizadas de acordo com as normas estabelecidas em instrução normativa.
Parágrafo único. Nas tomadas ou prestações de contas a que alude este artigo devem ser
incluídos todos os recursos, orçamentários e extra-orçamentários, geridos ou não pela unidade ou
entidade."
Por continuarem legalmente obrigados à prestação de contas anuais, os conselhos deverão ligarse, de algum modo, à Administração, de forma a possibilitar que o Sistema de Controle Interno,
cumprindo sua função constitucional de apoio ao Controle Externo (Constituição Federal, artigo 74,
inciso IV), elabore o relatório e o certificado de auditoria referentes às prestações de contas que serão
encaminhadas ao TCU (Lei n.° 8.443/92, artigo 9°, inciso III).
Essa ligação não significa um vínculo funcional ou hierárquico - que não existirá, conforme
estabelece o § 2° do artigo 58 da Lei n.° 9.649/98.
Nesse sentido, entendemos perfeitamente aplicável a argumentação desenvolvida pelo Sr.
Secretário da 6 SECEX, Antônio Newton Soares de Matos, acerca da fiscalização exercida pelo TCU em
relação aos Serviços Sociais Autônomos. O parecer foi transcrito pelo eminente Ministro Lincoln
Magalhães da Rocha no Voto que fundamentou a Decisão Sigilosa n.° 907/97 - Plenário (Ata 53/97):
"A submissão dos serviços sociais autônomos à fiscalização do Estado e à jurisdição do
Tribunal, nos termos do art. 183 do Decreto-lei n.° 200/67 e do 5°, inciso V, da Lei n.° 8.443/92, não
implica em rigorosa observância à legislação a que estão sujeitos os órgãos e entidades da
Administração Pública. Até mesmo a vinculação dos serviços sociais autônomos ao Poder Público - no
caso, ao Ministério do Trabalho -, não se dá com o mesmo rigor com que estão submetidos os órgãos e
entidades da Administração Pública, seja ela Direta ou Indireta. Sobre o assunto reproduzimos, ainda,
aqui, as palavras de Hely Lopes Meirelles:
'É óbvio que as contribuições parafiscais constituem dinheiros públicos. É óbvio também que
para prestar contas de seu recebimento e submeter-se à fiscalização federal prevista na lei pertinente, os
entes de cooperação devem ligar-se de algum modo a um órgão administrativo, de preferência o
Ministério em cuja área melhor se enquadrar a sua principal atividade. Mas daí a dizer-se que está
vinculado a esse Ministério, no sentido que o Decreto-lei 200/67 dá ao mesmo, vai um grande e
arriscado passo. Essa vinculação, no que tange ao SENAI e demais entes de cooperação, há de ser
sempre mais tênue do que a que, nos termos daquele Decreto-Lei„sujeita as entidades da Administração
Indireta aos respectivos Ministros de Estado, enquanto a Lei não dispuser em contrário '(Estudos e
Pareceres de Direito Público, vol. III, Editora Revista dos Tribunais. São Paulo, 1981, p. 192)".
Em síntese, com as alterações introduzidas pelo artigo 58 da Lei n.° 9.649/98, os conselhos de
fiscalização das profissões regulamentadas permanecem sob a jurisdição do Tribunal de Contas da União
por força do parágrafo único do artigo 70 da Constituição Federal e do artigo 5°, inciso V, da Lei n.°
8.443/92; permanecem sujeitos à prestação de contas anuais, conforme previsto nos artigos 6° e 7° da Lei
n.° 8.443/92; e deverão ligar-se, de algum modo, à Administração, de forma a possibilitar que o Sistema
de Controle Interno auxilie o Controle Externo conforme previsto no artigo 74, inciso IV, da Constituição
Federal.
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Resta definir, pois, o regime jurídico que lhes é aplicável.
Considerando a nova ordem jurídica que rege os conselhos, verifica-se que eles passam a se
amoldar precisamente ao conceito de entidades paraestatais oferecido pela doutrina, em especial por
Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, que, diferentemente de Hely Lopes Meirelles, distingue tais entes
das pessoas jurídicas de direito privado que integram a Administração Pública indireta.
Para Oswaldo Aranha, entes paraestatais são "pessoas jurídicas de direito privado, que agem
em nome e por conta própria, paralelamente ao Estado, no exercício de atividades havidas como
públicas, que legalmente lhe são facultadas, e com poder de império específico, atribuído pelo Estado,
para a consecução de tais cometimentos, coadjuvantes da sua ação" (Principios de direito
Administrativo, p. 272).
Os conselhos de fiscalização de profissões exercem atividades de interesse público e gerem
recursos públicos. As atividades desempenhadas por esses conselhos interessam a toda a sociedade e não
• apenas a seus associados. Ainda que não sejam estatais, mas "paraestatais" (ao lado do estado), são entes
públicos.
Por essas razões, entendemos que esses conselhos estão sujeitos a um regime que,
necessariamente, inclui os princípios gerais de direito público a moralidade, a impessoalidade, a
igualdade e a publicidade, entre outros.
A nosso ver, é inadmissível que, com recursos públicos e no exercício de atividade pública,
possa-se, por exemplo, contratar empregados e adquirir bens ou serviços com base em critérios pessoais e
em desrespeito àqueles princípios basilares do Direito Público.
Assim, nosso posicionamento é de que, ao apreciar os casos concretos envolvendo conselhos
fiscalizadores de profissões, o Tribunal, na ausência de normas de direito positivo que definam
claramente o regime jurídico a que se submetem aquelas entidades, deva dar-lhes o mesmo tratamento
dispensado aos Serviços Sociais Autônomos, que integram o denominado "Sistema S" (SESI, SENAI,
SESC, SENAC, SEBRAE, SENAR etc.):
Isso porque, com as alterações introduzidas pela nova lei, conselhos e entes do "Sistema S"
passam a apresentar características semelhantes: são entidades paraestatais, dotadas de personalidade
jurídica de direito privado, que arrecadam contribuições parafiscais e prestam serviços de interesse
público.
No caso concreto que ora se avalia, em face das irregularidades constatadas pela Equipe de
Auditoria, foram promovidas as audiências dos senhores André Monteiro de Fazio e Carlos Américo
Kogl, então presidentes do aludido conselho, no período abrangido pela auditoria.
Após a análise das defesas oferecidas, a SECEX/SP apresenta propostas de encaminhamento
divergentes. A Sra. Analista propõe a aplicação, aos responsáveis, da multa prevista no artigo 220, inciso
III, do Regimento Interno, por entender que os motivos de impugnação dos atos questionados não foram
elididos (fls. 126 a 132). Já o Sr. Diretor sugere, com a anuência do Sr. Secretário, que essa medida seja
considerada por ocasião do exame da prestação de contas relativa ao exercício de 1996 (fls. 133).
Relativamente ao mérito, perfilhamos o posicionamento da Sra. Analista, visto que os
argumentos apresentados não foram suficientes para afastar as irregularidades detectadas no curso da
inspeção.
Quanto à imposição de sanção, manifestamo-nos, data venha do Sr. Diretor e do Sr. Secretário,
pela aplicação, desde logo, aos responsáveis, da multa prevista no artigo 220, inciso III, do Regimento
Interno, com vistas a assegurar a eficácia do controle e-em observância ao estabelecido no artigo 194, §
2°, dessa mesma norma.
Sugerimos, outrossim, que se efetuem determinações aos atuais dirigentes no sentido de que:
a) na condução dos negócios da entidade, a prática dos atos de gestão seja feita em harmonia
com os principios básicos da Administração Pública, tais como a legalidade, impessoalidade, moralidade
e publicidade, entre outros;
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b) especificamente na aquisição de bens, na contratação de serviços e no tocante à fiscalização e
ao acompanhamento da execução dos contratos, sejam observadas as disposições do regulamento próprio
da entidade, além dos princípios básicos aplicáveis aos processos licitatórios e aos contratos da
Administração Pública em geral

Prs radoria, em 1° de sete

de 1998.

atista a Cunha
Subprocura • or-Geral
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1 4 4 /98 - TCU - Plenário

Processo TC n. 700.015/97-3.
Classe de Assunto: V - Relatório de Auditoria.
Entidade: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA/SP.
Responsáveis: André Monteiro de Fázio e Carlos Américo Kogl, ex-Presidentes.
Relator: Ministro José Antonio Barreto de Macedo.
Representante do Ministério Público: Dr. Jatir Batista da Cunha.
Unidade Técnica: SECEX/SP
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório da Auditoria realizada pela
SECEX/SP no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia no Estado de São Paulo, no
período de 27.01 a 07.02.97.
Considerando que os trabalhos de auditoria tiveram por escopo a verificação dos atos e
fatos administrativos referentes à execução orçamentária e financeira praticados no período de 01.01.96 a
27.01.97, anteriores, portanto, à edição da Medida Provisória n. 1.549-35, de 09.10.97, reeditada diversas
vezes, e da Lei n. 9.649, de 27.05.98;
Considerando que, nos termos do art. 80 da Lei n. 5.194, de 24.12.66, então vigente, os
Conselhos Federal e Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia são "autarquias dotadas de
personalidade jurídica de direito público";
Considerando que o Sr. André Monteiro de Fázio, ex-Presidente do CREA/SP, ouvido em
audiência, não conseguiu descaracterizar as irregularidades consistentes na locação de 5 (cinco) veículos
sem amparo legal; na utilização de 2 (dois) veículos de representação, a despeito de expressa vedação
normativa; na doação de recursos financeiros a diversas entidades, ante a inexistência de norma de Direito
Positivo que a autorize; na dispensa de licitação, no valor de R$ 86.426,67 (oitenta e seis mil,
quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos), em desacordo com o que reza o art. 24, inc.
IV, da Lei n. 8.666/93, em favor de advogado, para prestação de serviço de competência do Departamento
Jurídico do CREA/SP e no pagamento de diárias de pousada e alimentação acima dos limites
estabelecidos para a Entidade;
Considerando que o Sr. Carlos Américo Kogl, ex-Presidente do CREA/SP, ouvido em
audiência, não logrou elidir a irregularidade consistente na dispensa de licitação, no valor de
R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), fora das hipóteses previstas no art. 24 da Lei n. 8.666/93, em
favor de advogado, para prestação de serviço de competência do Departamento Jurídico daquela Entidade;
Considerando que a Procuradoria opina pela aplicação, desde logo, de multa aos
responsáveis, com fulcro no art. 194, § 2°, do Regimento Interno/TCU, em virtude das ocorrências
verificadas:
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
em:
8.1 — rejeitar, em parte, as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. André Monteiro de Fázio e
Carlos Américo Kogl, ex-Presidentes do CREA/SP, tendo em vista que não lograram elidir as
supramencionadas irregularidades praticadas na gestão daquele Conselho, e aplicar, individualmente, aos
aludidos responsáveis, a multa prevista no art. 58, inc. III, da Lei n. 8.443/92 c/c o art. 220, inc. III, do
Regimento Interno deste Tribunal, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), fixando-lhes o
prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 165, inciso
III, alínea a, do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional;
8.2 - autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n. 8.443/92, a cobrança judicial da
dívida, caso não atendida a notificação;
8.3 — determinar ajuntada deste processo às contas do CREA/SP alusivas ao exercício de 1996, para
exame conjunto e em confronto.
Ata n° 40/98 - Plenário.
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Data da Sessão: 30/09/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campeio e os
Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo (Relator), Lincoln Magalhães da Rocha e
Benjamin Zymler.

LJZ
HOMERO DOS SANTOS
Presidente

Fui presente:

•

6

JOSÉ ANTONIO BARRETO DE MACEDO
Ministro Relator
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GRUPO 1— CLASSE VII— PLENÁRIO
TC-575.425/98-9
NATUREZA: Solicitação
INTERESSADA: Dra Magda Ramalho Forni, Procuradora da Fazenda
Nacional.
ÓRGÃO: AGU - Procuradoria da União no Estado do Rio de Janeiro
EMENTA: Solicitação de informações para defesa da União em Ação
Ordinária. Conhecimento. Informação sobre o sobrestamento, neste
Tribunal, da apreciação dos atos de admissão do servidor, autor da
Ação Ordinária, até o final do julgamento pelo Supremo Tribunal
Federal, da ADIn n° 1691-1, onde foi deferida medida cautelar
suspendendo a Decisão n° 819/96-TCU-Plenário, com efeitos ex tunc.

•

A S? Magda Ramalho Forni, Procuradora da Fazenda Nacional, designada representante
Judicial da União, requer deste Tribunal, por meio do Oficio n° 2439/98 PU/RI, de 20/07/1998,
informações que possam habilitar aquela Procuradoria a defender os interesses da União Federal na Ação
Ordinária movida pelo Sr. Carlos Henrique Silva Reiniger Ferreira (processo n° 980009490-3) na 9 0 Vara
Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, pleiteando que se restabeleça o pagamento de
seus proventos relativos ao Posto de Primeiro Tenente do Exército Brasileiro como militar reformado,
assim como o pagamento dos vencimentos que deixou de receber após sua posse no cargo de Promotor de
Justiça Militar da União, em 06/11/1995 e, posteriormente, ao assumir o cargo de Juiz-Auditor da Justiça
Militar da União.
A solicitação em apreço foi recebida pela Secex-RJ e encaminhada à r Secex que, na
instrução, informa encontrar-se em tramitação naquela Secretaria, em nome de Carlos Henrique Silva
Reiniger Ferreira, os processos de sua admissão no cargo de Promotor da Justiça Militar no Ministério
Público da União (TC n° 851.291/1997-0) e no cargo de Juiz-Auditor Substituto da Justiça Militar no
Superior Tribunal Militar (TC n° 013.515/96-9).
Dado que os referidos processos ainda não foram apreciados, propõe seja encaminhada à
AGU cópia da Decisão Administrativa n° 579/98 deste Tribunal, que trata de questão similar à que
motivou a ação ordinária supramencionada.
Todavia o Secretário-Geral de Controle Externo, ao encaminhar este expediente a meu
Gabinete, observa que a Decisão mencionada na instrução restringe-se a disciplinar o alcance de
interesses de servidores do TCU, tendo, por isso, caráter interna corporis
Assim, nos termos do art. 4 0 da Resolução n° 105/98, sugere que se esclareça à AGU que
este Tribunal não tem elementos a informar em relação ao referido litígio, salvo quanto à existência do
processo de admissão do autor acima mencionado, no cargo de Juiz-Auditor Substituto da Justiça Militar,
ainda em fase de exame na unidade técnica.
É o Relatório.
VOTO
O Senhor Carlos Henrique Silva Reiniger Ferreira, autor da ação ordinária referida nos
autos, busca obter na Justiça o restabelecimento do que entende ser seu direito adquirido de receber
cumulativamente proventos oriundos da reforma, de que é titular, com os vencimentos do cargo de
Promotor e posteriormente de Juiz Auditor substituto da Justiça Militar da União. Alega que foi obrigado
a optar pelos vencimentos desses cargos, em novembro de 1995 e posteriormente em 15/03/1996, ao neles
tomar posse sucessivamente, após concurso público.
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Para fundamentar o pleito, invoca a Decisão n° 819/96, na qual este Plenário, em resposta a
consulta do Presidente da Câmara dos Deputados sobre acumulação de proventos com vencimentos,
firmou o entendimento de que "servidores públicos civis com posse anterior à data da publicação da
Medida Provisória n° 1.552/96 não estão alcançados pela proibição de acumular".
Certamente foi a invocação, pelo autor, dessa decisão do TCU que motivou o pedido de
informações formulado pela ilustre Procuradora que firma a peça inicial dos autos.
Portanto, e também pelas razões apontadas pelo Titular da Segecex, a outra Decisão
(Administrativa, de n° 579/98) citada pela instrução não deve ser trazida à colação.
Ocorre que a Decisão n° 819/96-TCU-Plenário teve sua eficácia suspensa por força do
deferimento da medida cautelar pelo STF na ADIn n° 1.691-1, proposta pelo Procurador-Geral da
República contra aquela Decisão deste Tribunal. Em conseqüência, conforme comunicou a este Plenário o
Senhor Ministro-Presidente Homero Santos, na Sessão Plenária de 19/11/1997, a apreciação de matéria
que envolva acumulação de vencimentos e proventos — como é o caso dos processos que tratam da
admissão do Senhor Carlos Henrique Silva Reiniger Ferreira — encontra-se sobrestada nesta Corte até o
julgamento final do mérito da ADIn supra referida.
À vista do exposto, acolho parcialmente as razões apresentadas nos pareceres, e VOTO,
nos termos da DECISÃO anexa, porque se informe à Senhora Procuradora da Fazenda Nacional
signatária do pedido de fl. 1 que os processos de admissão do Senhor Carlos Henrique Silva Reiniger
Ferreira nos cargos, sucessivamente, de Promotor e Juiz Auditor substituto da Justiça Militar se
encontram neste Tribunal, porém com apreciação sobrestada até o final do julgamento de mérito, pelo
STF, da ADIn n° 1691-1, em vista da cautelar que suspendeu os efeitos da Decisão n° 819/96 — TCU —
Plenário.
Sala das Sessões, em 30 de setembro de 1998.

1^4
Carl s Átila Álvares da Silva
Ministro Relator
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Processo n° 575.425/98-9
Classe de Assunto: VII — Solicitação de informações.
Interessada: Dra Magda Ramalho Forni, Procuradora da Fazenda Nacional.
Órgão: AGU — Procuradoria da União no Estado do Rio de Janeiro.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidades Técnicas: 2a Secex e Segecex.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 19, inciso
I, alínea "u", do Regimento Interno e no art. 4 0 da Resolução TCU n° 105/98, c/c o disposto no art. 30 da
Resolução TCU n° 36/95 e no art. 30, parágrafo único, da Resolução TCU n° 77/96, DECIDE:
8.1. conhecer da solicitação contida no Ofício n° 2439/98 PU/RJ, de 20/07/1998, da Procuradoria da
União no Estado do Rio de Janeiro, para informar que:
8.1.1. na 2a Secretaria de Controle Externo deste Tribunal, encontram-se os processos de admissão de
Carlos Henrique Silva Reiniger Ferreira no cargo de Promotor da Justiça Militar no Ministério Público da
União e no cargo de Juiz-Auditor Substituto da Justiça Militar (TC n° 851.291/1997-0 e TC n°
013.515/96-9, respectivamente), e
8.1.2. a apreciação da matéria neles contida, por envolver acumulação de proventos e vencimentos,
encontra-se sobrestada no âmbito deste Tribunal, conforme Comunicação da Presidência em Sessão
Plenária de 19/11/1997, até o final do julgamento, pelo STF, da ADIn n° 1691-1 proposta pelo
Procurador-Geral da República, onde foi deferida medida cautelar que suspendeu, com efeitos ex-,tunc, a
execução e a aplicabilidade da Decisão n° 819/96-TCU-Plenário.
Ata n° 40/98 - Plenário.
Data da Sessão: 30/09/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva (Relator), Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Valmir
Campelo e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e
Benjamin Zymler.
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HOMERO DOS SANTOS
Presidente

CARLOS ÁÍITILA ÁLVARES DA SILVA
Ministro Relator
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GRUPO 1— CLASSE Vil— PLENÁRIO
TC-000.923/96-6
Ementa: Solicitação da Promotoria de Justiça de Fundações e Entidades de
Interesse Social do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, na
pessoa do Sr. Promotor de Justiça, Jair Meurer Ribeiro, acerca do Convênio
4.285/92, objeto do processo TC-000.923/96-6. Acolhimento. Comunicação
ao Interessado. Determinação à Unidade Técnica.

RELATÓRIO

41$

1 — Natureza: Solicitação
2 — Entidade: Centro de Ensino Tecnológico de Brasília - CETEB
3 — Interessado: Jair Meurer Ribeiro — Promotor de Justiça da Promotoria de Justiça de Fundações e
Entidades de Interesse Social do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.
4 — Ocorrência: Pelo Oficio n° 738/98 — PJFEIS, a Promotoria de Justiça de Fundações e Entidades de
Interesse Social do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, a quem compete a fiscalização do
funcionamento, o controle da adequação da atividade, o exame das contas, das fundações e entidades de
interesse social que tenha sede ou atuem no Distrito Federal, requer a este Tribunal o envio de
informações acerca do TC-000.923/96-6, que diz respeito à prestação de contas do Convênio n° 4.285/92,
firmado entre a Fundação Brasileira de Educação — FUBRAE, através do Centro de Ensino Tecnológico
de Brasília — CETEB, e o Ministério da Educação (FNDE), encaminhada a este Tribunal, visto que pode
influir no exame de mérito das contas da referida Fundação, órgão de sua jurisdição.
A fiscalização afeta à referida Promotoria no que tange especificamente às entidades de interesse
sociais nas quais enquadram-se as sociedades de fins assistenciais, abrange o exame das suas contas, a
fiscalização de seu funcionamento, o controle da adequação da atividade das instituição a seus fins e da
legalidade e pertinência dos atos de seus administradores, podendo fiscalizar a aplicação dos recursos,
promover tanto a anulação dos atos ilegais como a sua própria dissolução.
O Centro de Ensino Tecnológico de Brasília - CETEB, órgão da FUBRAE, beneficiado com
recursos concedidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação — FNDE (Convênio n°
4.285/92), no valor de Cr$ 3.346.720.000,00, para serem aplicados no treinamento de especialistas para
atuação junto às DE1VIECs na avaliação, acompanhamento e controle de ações financiadas pelo FNDE.
Face as irregularidades apuradas na Prestação de Contas dos recursos recebidos, o Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação — FNDE instaurou a Tomada de Contas Especial e remeteu à este
Tribunal para exame, cujo processo (TC-000.923/96-6) encontra-se em fase de instrução na 6' Secretaria
de Controle Externo.
5 - Parecer da Unidade Técnica:
"Trata o presente processo de solicitação de informações da Promotoria de Justiça de Fundações e
Entidades de Interesse Social do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, na pessoa do Sr.
Promotor de Justiça Jair Meurer Ribeiro, acerca do Convênio 4.285/92, objeto do processo TC000.923/96-6 (fls. 200/201, volume principal).
Esclarece o interessado que as informações ora solicitadas destinam-se a subsidiar a análise das
contas da Fundação Brasileira de Educação — FUBRAE, cuja fiscalização cabe àquele Parque!.
Por oportuno, cabe informar que o processo ora mencionado trata-se de Tomada de Contas
Especial instaurada contra o Centro de Ensino Tecnológico de Brasília — CETEB, tendo por responsável a
Sra. Rosa Maria Monteiro Pessina, em virtude de irregularidades verificadas quando da prestação de
contas do Convênio 4.285/92, firmado entre este e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação —
FNDE. No momento, o presente processo se encontra nesta Secretaria no aguardo de análise de diligência.
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O pedido aduzido pelo Sr. Promotor atende aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 30,
parágrafo único, da Resolução/TCU 77/95.
Desse modo, submetemos os autos à consideração superior, propondo que seja informado ao Sr
Promotor de Justiça Jair Meurer Ribeiro que o processo objeto de sua solicitação ainda não foi apreciado
no momento por esta Casa e que tão logo haja decisão a respeito ser-lhe-á dado conhecimento."
É o relatório.
VOTO
Acolhendo o parecer da 6 SECEX, Voto por que este Tribunal adote a decisão que submeto ao
Plenário
TCU-Sala das Sessões, em 30 de setembro de 1998.

Marcos Vinic s Vilaça
Ministro- elator
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DECISÃO N°

6 8 0 /98 — TCU — PLENÁRIO

1 . Processo n° TC-000.923/96-6
2. Classe de Assunto: VII — Solicitação
3 . Interessado: Jair Meurer Ribeiro — Promotor de Justiça da Promotoria de Justiça de Fundações e
Entidades de Interesse Social do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.
4 . Entidade: Centro de Ensino Tecnológico de Brasília - CETEB
5 . Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
Representante do Ministério Público: Não atuou.
Unidade Técnica: 6 SECEX
8 . Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer da presente Solicitação formulada pelo Promotor de Justiça da Promotoria de Justiça de
Fundações e Entidades de Interesse Social do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, para,
no mérito, considerá-la procedente, com fundamento nos artigos 30 e 31 da Resolução n° 77/96;
8.2. informar ao Dr. Jair Meurer Ribeiro — Promotor de Justiça da Promotoria de Justiça de
Fundações e Entidades de Interesse Social do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios que o
processo objeto de sua solicitação se encontra em fase de instrução na Unidade Técnica, e que, tão-logo
este Tribunal venha a deliberar a respeito, ser-lhe-ão encaminhados os resultados; e
8.3. determinar à 6' SECEX que dê cumprimento ao disposto no subitem retro.
Ata n° 40/98 - Plenário.
Data da Sessão: 30/09/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça (Relator), Humberto Guimarães Souto, Valmir
Campelo e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e
Benjamin Zymler.

HOMERO DOS SANTOS
Presidente

MARCOS VINIC S VILAÇA
Ministro Relator
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GRUPO 1- CLASSE VII- PLENÁRIO
TC n°250.103/98-2
NATUREZA: Representação
ENTIDADE: Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA
INTERESSADA: Jussara Fernandez Baqueiro
EMENTA: Representação formulada por pessoa fisica com fulcro no §
1°, art. 113, da Lei n° 8.666/93. Supostas irregularidades contidas no
Edital de Concorrência n° 02/98 divulgado pela CODEBA.
Conhecimento. Diligências. Procedência parcial. Determinações.
Ciência às partes. Juntada às contas.

oiÈ

•

Aprecia-se, nesta oportunidade, representação formulada pela Sra Jussara Fernandez
Baqueiro, com fulcro no § 1°, do art. 113, da Lei n° 8.666/93, contra supostas irregularidades constantes
do edital atinente à Concorrência n° 02/98, divulgado pela CODEBA - Companhia das Docas do Estado
da Bahia, com o intuito de locar mão-de-obra para os Portos de Aratu, Ilhéus Ahsfra e Sede.
Segundo relata a representante, o referido ato convocatório apresentou máculas que
ensejaram sua impugnação perante à Administração. Entretanto, tal contestação não prosperou, razão
pela qual optou por trazer os fatos ao conhecimento desta Corte.
Para melhor avaliar as questões relatadas, foi efetuada preliminarmente diligência no âmbito
da CODEBA.
A instrução da SECEX/BA, fls. 122/130, antes de adentrar nos aspectos apontados na
petição, consignou que a análise que empreendeu no processo relativo à mencionada concorrência revelou
que o mesmo não apresentou numeração seqüencial de suas folhas e que as respostas efetuadas pela
CODEBA às impugnações formuladas por licitantes mostraram-se precárias. Em assim sendo, no seu
entendimento devem ser expedidas determinações corretivas à empresa sobre os pontos, nos termos
sugeridos adiante.
Sobre as contestações da Sr' Jussara, foi aduzido pela Unidade Técnica o seguinte:
a) omissão quanto ao regime de contratação e impropriedade na especificação do objeto
licitado, contrariando as disposições do art. 40, caput, e seu inciso I, da Lei n° 8.666/93:
"O questionamento trazido pela advogada Jussara F. Baqueiro, em sua peça,
relativamente à omissão do regime de contratação e à impropriedade na especificação do objeto (item
2.1.) quer nos parecer suficientemente esclarecido se considerarmos que, embora não expressamente
contemplado no texto editalício, a questionada lacuna tem suprimento, em suficiência, no caderno dos
encargos que o acompanha, como anexo, o referido ato convocatório dele fazendo parte integrante e
inseparável; assim como, a indicação extremamente resumida e até mesmo terminologicamente não
adequada do objeto, qual seja "locação mão-de-obra para..." lançada no capítulo I do edital, se
compadece com o desdobramento, a especificação e o detalhamento do objeto da licitação em seus
aspectos mais minudentes, assim explicitados no mencionado caderno dos encargos.
A indispensável leitura a todo o corpo do ato convocatório (edital, caderno dos encargos e
minuta do contrato) certamente ensejaria melhor entendimento do que apenas o texto do edital, até
porque a descrição sucinta do objeto é tema tratado no art. 40, inciso I, da Lei n° 8.666/93 que ali
também exige que a descrição seja clara.
Há de se convir que, como parte integrante, o citado caderno de encargos esclarece as
questões suscitadas pela representante.
Também forçoso é convir que a CODEBA deve, doravante, cuidar do aprimoramento dos
textos editalícios debruçando-se sobre a precisão nomenclatura!, fazendo uso da exatidão terminológica
que clara e insofismavelmente designe o objetivo perseguido e indique incisivamente o regime que
MIN-HGS-455\ C:DOCUMENTOSMOCS-25010398
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presidirá a contratação, evitando-se, senão, reduzindo consideravelmente a possibilidade
de multiplicidade interpretativa e conseqüente intentos de impugnação."
exigência de apresentação de certidões negativas das Fazendas Federal, Estadual e
Municipal, em desacordo com o art. 29, inciso III, da Lei de Licitações e Contratos, que somente exige
prova de regularidade com as Fazendas Públicas das referidas esferas de poder:
"No que pertine ao que foi sustentado no apelo, em seu item 2.2. ("ilegalidade da
exigência de certidões negativas das Fazendas Pública...'), é induvidoso que a exigência de tais
documentos constitui tema da Lei de Licitações e Contratos. O assunto já foi objeto de fixação de
entendimento desse Tribunal, tendo, inclusive a CODEBA sido expressamente orientada pela Secretaria
de Controle Interno do Ministério dos Transportes, com base na Decisão n° 246-TCU-Plenário, através
do Ofício Circular n° 019/97 (f7s. 68/69), não preponderando, pois o propósito da interessada, até
porque conteúdo das certidões expedidas é da competência dos respectivos órgãos expedidores que
certificam da exata situação do requerente e as circunstâncias que envolvem a situação certificada."
exigência simultânea de capital social e garantia de proposta (caução), em confronto com
o que especifica o art. 31, parágrafo 2°, também da Lei n° 8.666/93:
"A matéria versada no item 2.3. (ilegalidade de exigência simultânea de capital social e
garantia caução) permite revelar a extensão do conflito que freqüentemente se observa entre a
Administração Pública no uso da amplitude e envergadura com que busca dimensionar as garantias
assecuratórias para o sucesso do processo licitatório, maximização do negócio e resguardo do interesse
público, e o atendimento à exegese da Lei no sentido de assegurar o amplo caráter participativo e
competitivo aos interessados na licitação (art. 3°, § I°, inciso I, da Lei n° 8.666/93).
No caso vertente, ainda que expostas as razões da CODEBA para a exigência simultânea
do capital mínimo integralizado e da prestação de garantia caução, é interativo o entendimento
interpretativo de que na fase para habilitação não pode ser exigido ônus dessa espécie (prestação de
garantia) o que poderia ser exigível para a fase de execução do objeto licitado. Como o próprio nome
denota para assegurar o fiel cumprimento da contratação, sendo, pois, de se reconhecer a procedência
da alegação oposta pela Representante.
Ainda assim, não se evidenciou, com a exigência editalícia, a ocorrência de deliberada
intenção de afastar interessados ou direcionar a licitação, à mingua de elementos ou evidentes indícios
que possibilitem afiançar a hipótese.
Não caracterizada, ao que nos pareceu, a ocorrência de má-fé, intenção dolosa ou ânimo
de desobediência à Lei, entendemos caber a adoção de medidas para evitar a repetição do evento."
c) ilegais exigências de quantitativos nos atestados de capacidade técnica e da juntada de
cópias de contrato e guias de recolhimento do INSS:
"Relativamente ao item 2.4 - "Ilegais exigências de quantitativos nos atestados de
capacidade técnica e da juntada de cópia de contratos..." observa-se que o assunto tem idêntica
conotação com o do item precedente. No caso, a matéria vem tendo literal interpretação, até porque o
dispositivo legal pertinente - art. 30, § 1° da Lei 8.666/93 - não estabelece quantidades mínimas sobre a
espécie, assim como sobre cópias de contratos.
A exemplo do decisório prolatado pela 2a Câmara do TCU, colacionado pela
Representante (17s. 12), outros se seguiram como a Decisão n° 101/98-TCU-Plenário, Sessão Ordinária
de 18.03.98, Ata n° 09/98, relativamente ao TC-00I.723 e Decisão n° I92/98-TCU-Plenário
(desdobramento 8.2.4.6), Sessão Ordinária de 22.04.98, Ata n° 13/98, concernente ao TC-003.062/97-0.
Procede, pois, o questionamento oferecido pela Representante.
Também, não se evidenciando ter ocorrido má-fé ou indícios de favorecimento ou fraude,
pelo menos comprováveis, cumpre propugnar pela adoção de providências tendentes à não repetição do
fato."
e) ilegal exigência de atestado de vistoria dos postos de serviços:
"Finalmente, o item 2.5 (Ilegal exigência de atestado de vistoria dos postos de serviços)
afigura-se-nos como insofismável que a exigência ali colocada constitui o atributo antecedente do que o
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conseqüente é a prova irrefutável de que o licitante tomou real e integral conhecimento de todas as
informações indispensáveis do local a que se refere o objeto licitado, assegurando, assim, à
Administração certeza de que as propostas se materializarão em bases objetivas. Não entendemos como
se vislumbrar a adoção da medida como infringência ao dispositivo pertinente ou como limitação à
ampla competição licitatória. Não se trata de inversão quanto à forma do cumprimento do dispositivo
pertinente, muito menos "intolerável", como pretende a Recorrente. É, na verdade, a cabal demonstração
do atendimento ao requisito legal: como efetivamente provar e de forma irretorquível que foram
fornecidas ao licitante todas as informações e meios que lhes permitirão o pleno conhecimento do objeto
e lhe foi atendido o princípio de igualdade na participação do certame? Como esclarecer ou contestar a
alegação de eventual licitante que argüi não lhe ter sido franqueada a vistoria que a Administração
declara lhe ter sido concedida?
A exigência, devidamente contida no ato convocatório, faz parte do elo obrigacional que
vai permitir à Administração cumprir a sua parte, logo, repetimos, a exigência da vistoria é requisito
antecedente e imprescindível para o conseqüente cumprimento do dever da Administração licitadora.
Milita a providência, inclusive, em favor do licitante, porquanto que sendo direito seu o acesso para a
vistoria, ao declarar que o fez reportar-se à sua realização ou até mesmo a impossibilidade de tê-la feito,
por qualquer falha ou empecilho criado ou motivado pela Administração, daí a vinculação entre o
direito do licitante e o dever da Administração de assegurá-lo."
Ante todas essas ponderações, conclusivamente a instrução daquela SECEX/BA
posicionou-se sugerindo o conhecimento da representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente
procedente.
Quanto às questões tratadas nas alíneas "c" e "d" acima opinou por que seja:
"a) determinado à COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA que
se abstenha de incluir em futuros atos convocatórios exigência de prestação de garantia caução para fins
de habilitação de licitantes, devendo serem cumpridos rigorosamente os dispositivos pertinentes da Lei n°
8.666/93, alterada pela de n°8.883/94.
b) determinado à mesma entidade que, doravante, igualmente se abstenha de estabelecer
quantitativos mínimos de empregados nos atestados de capacidade técnica e de cópia de contratos,
cumprindo fielmente o disposto no art. 30, ,sS I° da referida Lei n°8.666/93, consoante decisões do TCU
neste sentido."
Além da expedição das determinações acima transcritas, apresentou também proposta para
que seja feita recomendação à CODEBA no sentido de que:
"a) na elaboração dos atos convocatórios de futuras licitações, explicite clara e
precisamente o seu objeto, cuidando, no texto editalício, da correta adequação e exatidão terminológica
do que se pretende, inclusive do regime de execução;
constitua seus processos hcitatórios, sem exceção, organizando-os com atribuição de
numeração seqüenciada em suas folhas, a fim de conferir-lhes a indispensável segurança quanto a
integridade constitutiva deles;
ao dar conhecimento aos licitantes e/ou interessados sobre decisões que haja prolatado
em recursos administrativos recebidos, sobre matérias pertinentes à licitações e/ou contratos, o faça
inteirando os interessados dos motivos e fundamentos que alicerçaram os respectivos decisórios."
Por fim, alvitrou que seja dado conhecimento à representante dos termos da Decisão a ser
proferida e que este processo seja arquivado.
O Senhor Secretário de Controle Externo anuiu a essas proposições.
É o Relatório.
VOTO
Como visto no relatório acima, a SECEX/BA empreendeu minuciosa análise nas questões
levantadas pela Sr' Jussara Fernandez Baqueiro.
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Embora concorde com a maior parte das ponderações apresentadas na instrução, considero
que merece destaque o ponto relativo às exigências, na fase de habilitação dos interessados, de garantia
simultaneamente com capital mínimo.
Ora, segundo os termos do art. 31, inciso III, da Lei n° 8.666/93, com alterações, a
documentação relativa à qualificação econômico-financeira, consistirá, também, em "garantia, nas mesmas
modalidades e critérios previstos no "caput" e § 1° do art. 56 desta Lei, limitada a 1% (um por cento) do
valor estimado do objeto da contratação."
Verifica-se, então, que, a princípio, a CODEBA não violou a Lei quando estipulou, no item
3.1.1.3. alínea "c" do edital, previsão nesse sentido.
Ocorre que a alínea "b" do mesmo item 3.1.1.3. exigiu, também, dos interessados, a
comprovação de capital mínimo integralizado.
Ora, além da Lei de Licitações e Contratos não fazer referência a prazo mínimo para
integralização do capital social de empresa, a fim de se verificar sua saúde financeira como condição para
participação na licitação, igualmente não admite a exigência simultânea de capital mínimo e de garantia,
conforme estabelece o art. 31, § 2°, a seguir transcrito:
" sç 2°. A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras e
serviços, poderá estabelecer, no instrumento convocatório da licitação, a exigência de capital mínimo ou
de patrimônio líquido mínimo, ou ainda as garantias previstas no sç I° do art. 56 desta Lei, como dado
objetivo de comprovação da qualificação econômico-financeira dos licitantes, e para efeito de garantia
ao adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado ." (grifei).
Verifica-se, portanto, que, ao facultar à Administração as exigências em questão (nas
compras para entrega futura e na execução de obras e serviços), o legislador cuidou de fornecer
alternativas e não o somatório das hipóteses que indicou. Não resta dúvida que, se assim o fez, foi para
evitar que fossem efetuadas imposições demasiadas, que porventura ensejassem a inibição do caráter
competitivo do certame.
Assim, parece-me que, neste caso, a determinação a ser expedida à CODEBA, não deve ser
no sentido de que se abstenha de incluir nos atos convocatórios exigência de prestação garantia na fase de
habilitação, como sugerido pela SECEX/BA, mas sim, que observe os termos do § 2°, do art. 31, da Lei
n° 8.666/93, com alterações, de forma a não exigir simultaneamente, capital mínimo, patrimônio líquido
mínimo e garantias.
Penso também que podemos determinar à entidade que se abstenha de estabelecer, em seus
atos convocatórios, exigência de prazo mínimo para integralização de capital social de empresa como
condição para participar da licitação.
Por último, acho que, ao invés de efetuarmos "recomendações" à CODEBA, como
sugerido no último tópico das conclusões (alíneas "a", "b", e "c") devemos expedir "determinações", já que
as providências visam aprimorar os procedimentos adotados pela mesma na condução e organização de
seus processos licitatórios.
Diante dessas considerações, Voto no sentido de que o Tribunal adote a Decisão que
submeto ao descortino deste Plenário.

T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves e Souza, em 30 de setembro de
1998.

HU BER
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1.Processo TC n° 250.103/98-2
2.Classe de Assunto: VII - Representação
3.Interessado: Jussara Femandez Baqueiro
4.Entidade: Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA
5.Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
6.Representante do Ministério Público: não atuou
7.Unidade Técnica: SECEX/BA
8.Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer da presente representação formulada pela Se Jussara Fernandez Baqueiro, com fulcro
no § 1°, do art. 113, da Lei n° 8.666/93, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente;
8.2. determinar à Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA, que:
8.2.1. atente para as disposições contidas no art. 31, § 2°, da Lei n° 8.666/93, com alterações, de
forma a não exigir simultaneamente, nos instrumentos convocatórios de licitações, capital mínimo e
garantias, como dado objetivo de comprovação da qualificação econômico-financeira dos licitantes;
8.2.2. evite incluir em seus futuros editais de licitação cláusulas contendo exigências de atestados
com indicação de quantitativos mínimos de empregados para efeito de comprovação de capacidade
técnica, tendo em vista que esse procedimento fere as normas preconizadas no art. 30, § 1°, inciso I, da
Lei n° 8.666/93;
8.2.3. na elaboração dos atos convocatórios de futuras licitações, explicite claramente o seu objeto,
cuidando, no texto editalício, da correta adequação terminológica do que é pretendido, inclusive quanto ao
regime de execução;
8.2.4. constitua e numere seqüencialmente os processos relativos aos procedimentos licitatórios que
realizar, de forma a conferir-lhes a indispensável segurança; e
8.2.5. ao dar conhecimento aos licitantes e/ou interessados sobre decisões proferidas em recursos
administrativos recebidos sobre matérias pertinentes a licitações e/ou contratos, faça-o esclarecendo os
motivos e fundamentos que alicerçaram essas decisões;
8.3. levar ao conhecimento da representante, Sra Jussara Femandez Baqueiro, bem como da
Companhia das Docas do Estado da Bahia, o inteiro teor desta Decisão e do Relatório e Voto que a
fundamentam, encaminhando-lhes, para tanto, cópias dos mesmos; e
8.4. juntar esses autos às contas da Companhia das Docas do Estado da Bahia CODEBA, relativas
ao exercício de 1998.
Ata n° 40/98 - Plenário.
Data da Sessão: 30/09/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto (Relator), Valmir
Campelo e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e
Benjamin Zymler.

J
HOMERO DOS SANTOS
Presidente

HUMBERTO GUIMARÃES SOU O
Ministro Relator
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Grupo I - Classe VII - Plenário
TC-325.032196-3 (com 2 volumes)
Anexo: TC-004.410/98-0
Natureza: Solicitação
Órgão: Procuradoria da República no Estado de Goiás
Interessado: Procurador da República, Dr. Helio Telho Corrêa Filho
Ementa: Solicitação de cópia integral do TC-325.032/96-3
(Sigiloso), referido na Decisão n 2 625/97, prolatada no
TC-009.810/97-8 - Sessão de 17.09.97 - Ata Plenário n 2 35/97,
formulada pelo Procurador da República no Estado de Goiás.
Conhecimento da solicitação com vistas a atender ao pedido de cópia
do TC-325.032/96-3.

RELATÓRIO E VOTO
Cuidam os autos de solicitação do Ministério Público Federal, subscrita pelo Exmo.
Sr. Procurador da República, Dr. Helio Telho Corrêa Filho, no sentido de obter cópia integral dos
TCs n2 s 325.331/97-9 e 325.032/96-3, os quais versam sobre obras executadas no Estado de Goiás.
Ao examinar a presente solicitação, o Sr. Secretário de Controle Externo Substituto da SECEXGO, em sua manifestação de fl. 4, ressalta que "os processos n 2s TC-325.331/97-9 (2 volumes) e TC325.032/96-3, foram encaminhados aos Senhores Relatores, em 19.06.98, o primeiro ao Senhor Ministro
Humberto Souto e o segundo, que trata de matéria sigilosa (artigo 32 da Resolução TCU n 2 7/96), ao
Senhor Ministro Valmir Campeio".
Convém salientar que os processos relacionados à matéria objeto do pedido em questão foram
mencionados no TC-009.810/97-8, que trata de levantamentos de auditoria em obras públicas e coleta de
informações em processos existentes no Tribunal, encaminhadas à Comissão Mista de Orçamento e
Controle do Congresso Nacional referentes aos trabalhos na área de obras públicas, de acordo com
disposições contidas no art. 69 da Lei n 2 9.473/97 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de
1998).
Quanto ao TC-325.032/96-3 (Sigiloso), trata-se de auditoria promovida no Convênio PG-152/9600, firmado entre o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Goiás - DER/GO e o
Departamento Nacional de Estradas de Rodagens, cujo objeto constitui-se na terraplanagem e na
pavimentação asfáltica do anel viário de Goiânia (BR-060/GO - Contorno Sudoeste de Goiânia), em
cumprimento ao Despacho do Exmo. Sr. Ministro Relator Humberto Souto, realizado no
TC-009 . 810/97-8.
Vale ressaltar que o processo objeto da presente solicitação e sob minha Relatoria
(TC-325.032/96-3) não foi ainda apreciado por esta Corte de Contas, o que, via de conseqüência, exige
a necessidade de se levar ao conhecimento da autoridade solicitante, nos termos do parágrafo único do art.
30, c/c o art. 32 da Resolução TCU n 2 77/96, o caráter provisório das instruções, relatórios e pareceres
contidos nos autos, os quais se encontram pendentes de apreciação final, bem como o sigilo que envolve
a matéria e que tão logo ocorra o julgamento pelo Tribunal ser-lhe-á remetida cópia da decisão que vier
a ser prolatada.
O Tribunal vem firmando posicionamento, a partir da Decisão n 2 91/96 - Plenário, Ata n2 8/96,
no sentido de que as informações a respeito de matéria ainda não apreciadas por esta Corte poderão s
atendidas mediante autorização do Plenário.
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TC-325.032/96-3

Tendo em vista que a presente solicitação preenche os requisitos legais sou de opinião que a
7.
mesma deva ser atendida pelo Tribunal.
Entretanto, como o caso presente trata de solicitação de cópia de 2 processos distintos sob a
8.
responsabilidade de diferentes Relatores, entendo oportuno os seguintes esclarecimentos:
o presente processo foi trazido a Plenário na Sessão de 15.07.98 e face as divergências de
entendimento sobre o tratamento a dispensar a solicitação de cópia ou informação de mais de um processo
sob responsabilidade de diferentes Relatores, foi retirado de pauta;
na Sessão de 22.07.98, este Plenário, apreciando o TC-004.092/98-8, relatado pelo
Excelentíssimo e eminente Ministro Bento Bugarin, adotou a Decisão TCU n 2 457/98 deliberando quanto
aos procedimentos a serem aplicados a solicitações de igual natureza ao tratado neste caso presente.
9. Por tais razões, minha proposição segue a linha adotada naquela deliberação referida. Lembro,
por oportuno, que a Secretaria da Presidência deste Tribunal, antecipando a providência determinada no
item 8.3 da Decisão Plenária n 2 457/98 da Sessão de 22.07.98, Ata n 2 28/98, encaminhou cópia desta
solicitação (autuada como TC-004.410/98-0) ao Excelentíssimo e eminente Ministro Humberto Souto, a
quem cabe relatar no concernente ao TC-325.331/97-9 de sua responsabilidade.
Assim, VOTO no sentido do Tribunal adotar a deliberação, cujo teor ora submeto à elevada
apreciação deste Colegiado.
TCU, Sala das Sessões, em 30 des e t éinbknde 1998.

VAL IR C PELO
Ministro-Relator
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DECISÃO N2

6 82 /98-TCU- Plenário

Processo: TC-325.032/96-3 (com 2 volumes)
Anexo: TC-004.410/98-0
Classe de Assunto: (VII) Solicitação de cópia do TC-325.032/96-3 (Sigiloso)
Interessado: Procurador da República, Dr. Helio Telho Corrêa Filho
Órgão: Procuradoria da República no Estado de Goiás
Relator: Ministro Valmir Campelo
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica:
DECISÃO: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator e com fulcro 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, DECIDE conhece
da solicitação formulada pelo Excelentíssimo Senhor Procurador da República, Helio Telho Corrêa Filho para
dando-lhe provimento, autorizar o encaminhamento de cópia integral do TC-325.032/96-3 (Sigiloso),
esclarecendo que:
o referido Processo não foi ainda apreciado por esta Corte de Contas exigindo, assim, que se
considere o caráter provisório das instruções, relatórios e pareceres contidos nos autos, os quais se encontram
pendentes de apreciação final, bem como o sigilo que envolve a matéria;
tão logo ocorra o julgamento pelo Tribunal, ser-lhe-á remetida cópia da decisão que vier a ser
prolatada.
Ata n° 40/98 Plenário.
-

•

110

Data da Sessão: 30/09/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campelo (Relator)
e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin
Zyniler.

HOMERO DOS SANTOS
Presidente

VA MIR AMPELO
Ministro Relator
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Grupo I Classe - VII - Plenário
TC-004.611/98-5
Natureza: Solicitação
Órgão: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
Interessado: Procurador-Geral de Justiça, Evandro Paes de Farias
Ementa: Solicitação de informações relativas à Tomada de Contas
Especial (TC-225.157/96-9), instaurada em decorrência da não
aprovação da Prestação de Contas do Convênio MBES n° 1.032/92
firmado com a Prefeitura Municipal de Autazes/AM, a fim de instruir
o Processo n° 2.193/95-8/ PGJ. Acolher a Solicitação e informar ao
requerente que o TC-225.157/96-9 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-225.157/96-9.

RELATÓRIO E VOTO

•

Cuidam os autos de solicitação da Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas, subscrita
pelo Exmo. Sr. Dr. Evandro Paes de Farias, Procurador-Geral de Justiça, acerca da Tomada de Contas
Especial (TC-225.157/96-9), cujo responsável é o Sr. José Inácio da Silva Siqueira Melo, instaurada em
decorrência da não aprovação da prestação de contas do Convênio MBES n° 1.032/92, firmado com a
Prefeitura Municipal de Autazes/AM, objetivando a realização de obras de infra-estrutura urbana.
À SECEX/AM, em parecer de fl. 4, esclarece que:
"Registramos que o TC-225.157/96-9 ainda não foi apreciado pelo Tribunal e que, após análise dos
novos elementos acostados aos autos pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas-TCE/AM, foi
encaminhado com proposta de mérito ao Gabinete do Ministro-Relator, Dr. Valmir Campelo."
Em parecer de fl. 222 do processo objeto desta solicitação (TC-225.157/96-9), o Ministério Público
manifestou-se regimentalmente, encontrando-se o aludido feito 'no aguardo de decisão de mérito desta Corte
de Contas sobre a Tomada de Contas Especial ali tratada.
Inicialmente, convém registrar que a solicitação formulada pelo ilustre Procurador-Geral de Justiça
preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos art. 8°, H, da Lei Complementar n° 75/93 e 26, I, b,
da Lei n° 8.625/93, bem como no art. 30 da Resolução TCU n° 36/95, no art. 30, parágrafo único, da
Resolução TCU n° 77/96, devendo, portanto, ser acolhida.
Outrossim, vale ressaltar que o Convênio de n° 1.032/92 foi firmado entre a Prefeitura Municipal
de Autazes/AM e o extinto-MBES, e não com o FNDE, como constou do presente pedido.
Desse modo, entendo que esta solicitação deve ser atendida, informando ao solicitante que o
processo objeto de seu pleito (TC-225.157/96-9) já foi examinado pela Unidade Técnica e pelo Ministério
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Público, encontrando-se no aguardo de decisão de mérito desta Corte de Contas, e que tão logo ocorra o
julgamento pelo Tribunal ser-lhe-á remetida cópia da decisão que vier a ser prolatada
Assim, por todo exposto e considerado, Voto no sentido de que o Tribunal adote a Decisão que ora
submeto ao Plenário

e

7

CIÁ S la das Sessões, em 30 de setembro de 1998.

AL IR C LO
Ministro-Relator
é
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DECISÃO N°

683 /98 - TCU - Plenário

Processo n° TC-004.611/98-5
Classe de Assunto: (VII) Solicitação de informações relativas à Tomada de Contas Especial (TC225.157/96-9), instaurada em decorrência da não aprovação da Prestação de Contas do Convênio MBES n°
1.032/92 firmado com a Prefeitura Municipal de Autazes/AM, a fim de instruir o Processo n° 2.193/958/PGJ.
Interessado: Procurador-Geral de Justiça, Evandro Paes de Farias
Órgão: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
Relator: Ministro Valmir Campelo
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEX/AM
DECISÃO: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - acolher a Solicitação formulada pelo Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça do Estado do
Amazonas, com fundamento nos arts. 8°, II, da Lei Complementar n° 74/93, bem como no art. 30 da
Resolução TCU n° 36/95 e no art. 30, parágrafo único, da Resolução TCU n° 77/96;
8.2 — encaminhar ao solicitante cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam,
esclarecendo na oportunidade que o processo objeto do seu pleito (TC-225.157/96-9) já foi examinado pela
Unidade Técnica e pelo Ministério Público, encontrando-se no aguardo de decisão de mérito desta Corte de
Contas, 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-225.157/96-9.
Ata n° 40/98 - Plenário.
Data da Sessão: 30/09/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila Álvares
da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campelo (Relator) e os
Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

•
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HOMERO DOS SANTOS
Presidente

VALMIR C MPELO
Ministro Relator
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ANEXO III DA ATA N° 40, DE 30-09-1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
PROCESSOS ORIUNDOS DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE CARÁTER RESERVADO
Relatórios e votos, emitidos pelos respectivos Relatores, bem como Decisões de n's 659 a
663 e o Acórdão n° 139, adotadas nos processos IN 005.690/98-0, 012.223/94-8, 006.666/95-7,
010.529/97-7, 009.799/95-8 (com o anexo n° 275.459/96-9) e 004.735/96-0, respectivamente, relatados
na Sessão Extraordinária de Caráter Reservado realizada nesta data (Parágrafo Único do artigo 66 do
Regimento Interno).
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GRUPO 1— CLASSE VII - PLENÁRIO
TC n° 005.690/98-6
NATUREZA: Administrativo
ÓRGÃO: Tribunal de Contas da União
INTERESSADO: Comitê Técnico de Auxílio ao Congresso Nacional

EMENTA: Levantamentos de auditoria em obras públicas e coleta de
informações em processos existentes no Tribunal. Atendimento ao
disposto no art. 79 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício
de 1999 (Lei n° 9.692/98). Consolidação dos dados coletados.
Encaminhamento de informações à comissão mista prevista no art. 166
da Constituição Federal e às Presidências do Senado Federal, da
Câmara dos Deputados e das Comissões de Fiscalização Financeira e
Controle das duas casas legislativas. Determinação à Secretaria de
Orçamento Federal. Inclusão de auditoria de desempenho no próximo
plano de auditorias. Determinação à SAUDI. Publicação do Relatório,
Voto e Decisão na ata da Sessão Ordinária.

•

Trata-se de representação da Secretaria de Auditoria e Inspeções — SAUDI, na qualidade de
Coordenadora-Geral do Comitê Técnico de Apoio ao Congresso Nacional, apresentando os resultados dos
levantamentos feitos com vistas ao atendimento das disposições contidas no art. 79 da Lei n° 9.692/98 —
Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 1999.
A realização dos trabalhos foi autorizada por intermédio da Decisão Plenária n° 512/98,
proferida na Sessão Extraordinária de 05/08/98. Na oportunidade, o Tribunal decidiu:
"8.1. determinar às Secretarias de Controle Externo que promovam levantamento de
informações para atendimento do disposto no inciso Ido art. 79 da Lei n°9.692/98;
8.2. determinar a inclusão no Plano de Auditorias para o 2° semestre de 1998 dos
levantamentos de auditoria nas obras selecionadas conforme relação anexa, objetivando o cumprimento
do disposto no inciso II da Lei n° 9.692/98, devendo os trabalhos serem realizados, preferencialmente,
pelas SECEX's em cujos estados estejam localizadas as obras a serem fiscalizadas ou, no caso da Sede,
pelas SECEX's que tenham a unidade orçamentária responsável pela obra como clientela;
8.3. estabelecer o período de 10 a 28 de agosto de 1998 para a realização dos trabalhos a
cargo das SECEX's e o período de 31 de agosto a 18 de setembro de 1998 para que a SAUDI consolide
os resultados e produza os relatórios e anexos a serem remetidos à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional;
8.4. determinar à SEGECEX que, com o apoio da SAUDI, coordene a realização dos
trabalhos determinados nesta Decisão, velando pelo cumprimento dos prazos ora estabelecidos;
8.5 determinar a abertura de processo especifico para cada obra fiscalizada, o qual
deverá ser oportunamente encaminhado aos respectivos Ministro-Relatores para adoção das medidas
cabíveis;
MIN-HGS-457 \ C:DOCUMENTOS \ DOCS-00569098
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8.6. determinar a coleta e posterior consolidação dos Relatórios, Votos e Decisões
proferidos em processos que venham a integrar a relação de que trata o inciso I, do art 79, da Lei n°
9.692/98;
8.7. autorizar a publicação desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a
fundamentaram, na ata da Sessão Ordinária realizada nesta data".
Concluídos os trabalhos a cargo das Secretarias de Controle Externo, a SAUDI promoveu a
consolidação dos dados levantados e encaminhou o processo ao meu gabinete com a representação que
transcrevo a seguir:

•

0111

"Em cumprimento ao artigo 79 da Lei n° 9.692 1 - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o
exercício de 1999, de 27.07.98, e à conseqüente Decisão n° 512/98 - TCU - Plenário, de 05.08.98,
encontram-se consolidadas, em anexo, as informações analíticas e sintéticas dos processos deste
Tribunal que tratam de irregularidades em obras públicas, como forma de atendimento ao Inciso I, e,
para atendimento ao Inciso II, dos programas de trabalho constantes do orçamento do corrente exercício
fiscalizados no último mês de agosto, que juntos somam cento e dez obras públicas.
Para tanto, as diversas Secretarias de Controle Externo envolvidas foram instadas a informar,
por meio de formulário eletrônico disponível no SIGA:
2.1. no caso do inciso I, após levantamento no estoque de processos a seu cargo, aqueles que
registram irregularidades em obras - considerados como tal os assim julgados e os que se encontram em
fase de citação ou audiência - indicando, entre outros, as unidades orçamentárias e os programas de
trabalho envolvidos, bem como as irregularidades sobre eles incidentes.
2.2. no caso do inciso II, após a realização de trabalhos de campo, os principais dados sobre a
execução fisica, financeira e contratual das cento e dez obras escolhidas de acordo com a metodologia
descrita nas fls. 01-04, tudo acrescido de circunstancial relatório fotográfico.
Como resultado destaca-se, quanto ao levantamento de processos, que as Secretarias lograram
apontar um total de 205 programas de trabalho distribuídos em 155 TC 's, dos quais 88 em fase de
citação, 39 em fase de audiência e 28 já julgados como irregulares.
Por seu turno, quanto às cento e dez obras fiscalizadas, trabalho que envolveu 175 (cento e
setenta e cinco) servidores em todo o território nacional, tem-se a ressaltar:
4.1. o fato de 59 (cinqüenta e nove) PT 's terem apresentado algum tipo de ressalva por parte das
equipes responsáveis pela verificação in loco, assim distribuídas:

(1)

"Art. 79. O Tribunal de Contas da União enviará à comissão mista prevista no art. 166 da Constituição Federal,
até trinta dias após o encaminhamento da proposta orçamentária pelo Poder Executivo:
I — relação das obras em execução com recursos oriundos dos orçamentos fiscal e da seguridade social, nas quais
tenham sido identificados indícios de atos praticados com grave infração a norma legal ou regulamentar de natureza
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, incluídas ou não na proposta orçamentária, indicando a
classificação institucional e funcional-programática do subprojeto ou subatividade correspondente, o órgão executor, a
localização da obra, os indícios verificados e outros dados julgados relevantes para sua apreciação, pela comissão;
II — informações gerenciais sobre a execução fisico-financeira dos subprojetos mais relevantes, constantes dos
orçamentos fiscal e da seguridade social, selecionados, especialmente, de acordo com critérios que levem em consideração
o valor liquidado no exercício de 1997 e o fixado em 1998, a regionalização do gasto, sem prejuízo das solicitações do
Congresso Nacional."
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IRREGULARIDADES
GRAVES

OUTRAS
IRREGULARIDADES

OUTRAS
FALHAS/IMPROPRIEDADES

SIM
SIM
SIM
SIM
NÃO
NÃO
NÃO

SIM
SIM
NÃO
NÃO
SIM
SIM
NÃO

SIM
NÃO
SIM
NÃO
SIM
NÃO
SIM

Piouãto

08
05
05
05
07
05
24

4.2. que, dentre o total fiscalizado, quinze programas de trabalho constam do Quadro II da
LOA/1998 2, sobre os quais se impõe realçar a ocorrência ou não de ressalvas:
.:.

(1)... (2'

04.054.0077.1235.0030
04.054.0077.1238.0095

AMPLIAÇÃO DO PROJETO DE IRRIGAÇÃO JACARECICA, EM ITABAIANA - SE
PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO POÇO REDONDO EM SANTANA DE MANGUEIRA - PB

Não
Não

Sim
Sim

04.054.0077.1245.0007
04.054.0077.1248.0003

PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO DE ITILSA
PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO BARREIRAS

Não
Não

Sim
Não

04.054.0077.1249.0003

PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO FORMOSO "H"

Não

Não

04.054.0077.1256.0001

PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO BAIXO ACARA&

Não

Não

04.054.0077.1257.0001

PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO TABULEIRO DE RUSSAS

Não

Não

PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO BAIXO AU - RN (SEGUNDA ETAPA)
CONSTRUÇÃO DA CASA DE DETENÇAO EM PORTO VELHO - RO
BR-101/RN - NATAL - TOUROS
BR-393/RJ - DIVISA MG/RJ - VOLTA REDONDA - ENTRONCAMENTO BR-116
BR-2261RN - NATAL - DIVISA RN/CE
CONST.DE PONTE RODOFERROVIÁRIA NA BR-158 SOBRE O RIO PARANÁ-DIV.MS/SP E
ACESSO FERROV. A STA. FÉ DO SUL

Não
Sim
Não
Não
Não

Não
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim

Sim

MELHORAMENTOS NO PORTO DE NATAL
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE FORTALEZA - METROFOR

Sim
Não

Sim
Não

04.054.0077.1258.0001
06.030.0015.1017.0015
16.088.0537.1204.0185
16.088.0539.1205.0129
16.088.0539.1205.1311
16.089.0542.5429.0020
16.090.0563.1700.0197
16.091.0572.1212.0003

Restrições apontadas pelas SECEX em decorrência da fiscalização havida em 1997.
Restrições apontadas pelas SECEX em decorrência da fiscalização havida em 1998.

4.3. por fim, ainda considerado o total fiscalizado, que outros vinte e sete programas de trabalho
também foram alvo de verificação pelo TCU no exercício de 1997, sendo os seguintes seus resultados:

(2)

O artigo 5°, § 1°, da Lei Orçamentária Anual de 1998, Lei n°9.598, de 30.12.1997, dispõe que:
"É vedada a execução orçamentária das dotações consignadas nos subprojetos e subatividades constantes do Quadro
em anexo, que integra esta Lei, relativos a obras e serviços cuja gestão possui irregularidades indicadas em processos já
apreciados pelo Tribunal de Contas da União, até que o Poder Executivo comunique formalmente ao Congresso Nacional as
medidas saneadoras das irregularidades que tenha tomado."
No citado Quadro, além dos quinze PT's fiscalizados, constam outros seis que não foram incluídos na fiscalização
ou por não constarem do orçamento de 1998 ou por não terem tido liquidação em 1997 e 1998. É como se demonstra abaixo:
04.054.0297.1267.0032
06.030.0015.1017.0028
06.030.0015.1017.0223
09.051.0263.3257.0001
16.088.0537.1204.0163
16.088.0539.1205.0017

Açude Paula Pessoa
Setor C da Penitenciária da Papuda
Const.,Ampliação e Reforma do Sist. Penit. Nac.
Usina Hidrelétrica de Manso
BR-494/MG-São João Del Rei - Morro do Ferro
BR-101/PE-Divisa PB/PE - Divisa PE/AL
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Não incluído no orç. 1998.
Não incluído no orç. 1998.
Sem liquidação em 1997 e 1998.
Não incluído no orç. 1998.
Não incluído no orç. 1998.
Não incluído no orç. 1998.
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PERIMETRO DE IRRI
-GACAO ESTREITO IV
04.054.0077.1249.0006
CONSTRUÇÃO DA ADUTORA ALTO SERTÃO - AL
04.054.0077.1267.5247

::.¡::;•:: :::* ::::::::::::

::

!:¡:;

;:;:;:;:

:::::;:::

':::::

Não
Não

Não
Não

04.054.0297.1267.0007

AÇUDE JENIPAPO - PI

Sim

Sim

04.054.0297.1267.0040

BARRAGEM DO CASTANHÃO - CE

Não

Não

06.030.0015.1017.0033

PENITENCIARIA DE ARACAJU - SE

Sim

Sim

16.088.0537.1204.0023

BR-080/GO - URUAÇU - PADRE BERNARDO

Sim

Sim

16.088.0537.1204.0174

BR-364/AC - RIO BRANCO - CRUZEIRO DO SUL

Sim

Sim

16.088.0537.1204.0298

BR-2301TO - DIVISA MA/TO - DIVISA TO/PA

Sim

Sim

16.088.0537.1204.0684

BR474/RR - DIVISA AM/RR - MARCO BV-8

Sim

Sim

16.088.0537.1204.0913

BR-153/TO - DIVISA PA/TO - VANDERLANDIA

Sim

Não

16.088.0537.1204.1552

BR-163/MT -CONSTRUÇÃO DO TRECHO ENTRONCAMENTO MT-320 - DIVISA

Sim

Sim

16.088.0537.1204.1583

N1 '-/PA - DIVISA MT/PA - SANTAREM

Sim

Sim

16.088.0537.1296.0044

BR-101/376/SC - DIVISA PR/SC - PALHOÇA

Não

Sim

16.088.0537.1296.0195

BR-116/SP - SÃO PAULO - DIVISA SP/PR

Não

Não

16.088.0537.1296.0199

BR-116/CE - FORTALEZA - PACAJUS

Não

Não

16.088.0537.1296.0690

BR-101/PE - PRAZERES - CABO

Não

Não

16.088.0537.1296.0694

CONTORNO LESTE DE CURITIBA

Não

Sim

16.088.0537.1296.7501

BR-060/GO - CONTORNO SUDOESTE EM GOIÂNIA (REGIÃO METROPOLITANA)

Sim

Sim

16.088.0537.1296.7502

BR-040/MG - BELO HORIZONTE - SETE LAGOAS - TREVO CURVELO - ACESSO AO
CEASA

Sim

Sim

16.088.0539.1205.0100

BR-470/SC - NAVEGANTES - DIVISA SC/RS

Não

Não

16.088.0539.1205.0390

BR-242/BA - BARREIRAS - ARGOIM

Sim

Não

16.090.0563.1560.0016

RECUPERAÇÃO DOS MOLHES DO PORTO DE RIO GRANDE - RS

Sim

Sim

16.090.0563.1560.0082

COMPLEMENTAÇÃO E MELHORAMENTO DO PORTO DE SUAPE

Não

Não

16.090.0563.1560.0341

COMPLEXO PORTUARIO DO PORTO DE PECEM - CE

Não

Não

16.090.0563.1700.0043

AMPLIAÇÃO DO TERM. CONTEINERES MARGEM ESQUERDA DO PORTO DE
SANTOS
CONSTR. DO TERMINAL DE MINERIO, GUSA E PROD. SIDER. NO PORTO DE
SEPETIBA

Sim

Sim

Não

Sim

Não

Não

16.090.0563.1700.0151
16.091.0572.1214.0002

EXPANSÃO DO SIST. TRECHO SAPUCAIA - SÃO LEOPOLDO - RS

Restrições apontadas pelas SECEX em decorrência da fiscalização havida em 1997.
Restrições apontadas pelas SECEX em decorrência da fiscalização havida em 1998.

Em termos gerais, deve-se ressaltar, o desenvolvimento do trabalho resultou exitoso quanto ao
atingimento de seus objetivos, proporcionando um bom volume de informações para atender a demanda
do Congresso Nacional e, internamente, apresentando ganhos qualitativos. Além da experiência
acumulada no ano passado, as ferramentas operacionais desenvolvidas em conjunto com a SEINF se
mostraram satisfatórias ao intento, tendo alavancado o nível de eficiência da SAUDI e de todas as
Secretarias envolvidas. Daí o incremento de 15% no volume de obras fiscalizadas.
Não obstante, o fato de sua realização vir ocorrendo de forma concentrada no tempo, contando
com apenas cerca de 45 dias nos meses de agosto/setembro para planejamento, execução e consolidação,
aliado à escassez dos meios de produção disponíveis, inibe a possibilidade de ampliar-se o universo
fiscalizado e de oferecer às Casas Legislativas um volume maior e melhor de informações.
Nesse sentido, os ares de rotina que tal incumbência assume sugerem que a diluição das tarefas
ao longo do ano, antes mesmo da elaboração da LDO, pode resultar em ganhos efetivos para o Tribunal,
sendo desnecessária a espera por aquele ato legal para só então iniciar-se o processo fiscalizatório.
Obviamente, para tal mudança de perfil, é necessário indicar-se às Secretarias de Controle Externo, tão
logo iniciado um exercício financeiro, os programas de trabalho sobre os quais devam operar, tarefa
MIN-HGS-4571C DOCUMENTOSNDOCS-00569098
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plenamente viável para esta SAUDI desde que designada para tanto.
A título de comentário final, ainda sobre os aspectos macro do presente trabalho, alguns achados
externos merecem registro. Tratam-se, na espécie, de problemas relacionados à execução orçamentária e
financeira, todos comprometedores das normas e técnicas vigentes no país e que, além disso, ainda
dificultam o exercício do controle interno e externo. Foram eles:
utilização de programas de trabalho distintos para o mesmo objeto;
utilização de programas de trabalho para finalidades distintas do objeto;
especificação imprecisa de programas de trabalho, sugerindo falta de padronização;
existência desnecessária de programas de trabalho, sugerindo falha de planejamento;
mudança aleatória do código do programa de trabalho ao longo do tempo, mantendo-se o
mesmo objeto;
execução financeira sem o devido empenho e sem correlação com o sistema orçamentário.
Por fim, a exemplo do ocorrido em 1997, também no presente exercício cabe ressaltar o fato de
as informações orçamentárias ainda não permitirem, de forma direta e imediata, a distinção dos
programas de trabalho referentes a obras públicas, a despeito de a Decisão n° 625/97 - TCU - Plenário,
em seu item 8.5, Ter sugerido à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do
Congresso Nacional que requeresse 'à Secretaria de Orçamento Federal a inclusão de quadro
demonstrativo das obras consignadas nos projetos de lei orçamentária anual'.
Isso posto, em vista da obtenção das informações de interesse do Congresso Nacional na forma
estabelecida pela LDO-1999, bem como dos demais registros constantes do presente Relatório, faz-se
necessário propor:
10.1. a remessa dos autos ao Exmo. Sr. Ministro Humberto Guimarães Souto, Supervisor Geral do
Comitê Técnico de Auxílio ao Congresso Nacional, afim de posterior encaminhamento à deliberação do
Plenário dessa Corte de Contas e ulterior remessa das informações às duas Casas Legislativas;
10.2. seja determinada a realização de auditoria de desempenho no sistema orçamentário da União,
também a cargo da SAUDI, para fins de avaliação de sua economicidade, eficiência, eficácia e
efetividade, tendo em vista o exposto no item 8.
10.3. que seja determinado à Secretaria de Orçamento Federal a criação, no SIDOR, de elemento
identificador específico para programas de trabalho referentes a obras públicas".
As sugestões da SAUDI foram acolhidas pelo Secretário-Geral de Controle Externo, que
salientou, relativamente à proposta de auditoria, entender que os trabalhos devem ser feitos pela unidade
proponente, haja vista a familiaridade da SAUDI com o tema.
É o Relatório.

VOTO
Cumpre-me, nesta oportunidade, trazer ao conhecimento deste Plenário os resultados dos
trabalhos realizados com vistas ao cumprimento do disposto no art. 79 da Lei n° 9.692/98 (Lei de
Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 1999, que prescreve:
"Art. 79. O Tribunal de Contas da União enviará à comissão mista prevista no art. 166 da
Constituição Federal, até trinta dias após o encaminhamento da proposta orçamentária pelo Poder
Executivo:
I - relação das obras em execução com recursos oriundos dos orçamentos fiscal e da
seguridade social, nas quais tenham sido identificados indícios de atos praticados com grave infração a
norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial,
incluídas ou não na proposta orçamentária, indicando a classificação institucional e funcionalprogramática do subprojeto ou subatividade correspondente, o órgão executor, a localização da obra, os
indícios verificados e outros dados julgados relevantes para sua apreciação, pela comissão;
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II — informações gerenciais sobre a execução físico-financeira dos subprojetos mais
relevantes, constantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, selecionados, especialmente, de
acordo com critérios que levem em consideração o valor liquidado no exercício de 1997 e o fixado em
1998, a regionalização do gasto, sem prejuízo das solicitações do Congresso Nacional".
Os levantamentos de informações e de auditorias foram realizados nos prazos fixados pela
Decisão Plenária n° 512/98, possibilitando, assim, que o Tribunal cumpra o prazo indicado no art. 79 da
Lei n° 9.692/98.
A SAUDI consolidou os dados relativos ao atendimento ao inciso I, do art. 79 da Lei n°
9.692/98, no Anexo II em dois volumes. No tomo 1, reuniu as informações concernentes aos processos de
fiscalização de obras públicas já julgados pelo Tribunal, destacando as irregularidades detectadas e fazendo
juntar os relatórios, votos e decisões proferidos. No tomo 2, foram relacionados os processos de
fiscalização de obras públicas que se encontram em fase de citação ou audiências, ou seja ainda em fase de
apuração, em razão de terem sido verificados indícios de atos praticados com grave infração a norma legal
ou regulamentar, conforme prescreve o citado inciso.
Para atendimento ao inciso II do dispositivo legal acima reproduzido, a SAUDI consolidou
no Anexo III (em quatro volumes) os relatórios resultantes das 110 (cento e dez) fiscalizações realizadas.
No tomo 1 e no 2, foram inseridos os relatórios das obras em que as equipes de auditoria apontaram
ressalvas, e no tomo 3 e no 4 os relatórios das obras nas quais não foram identificadas quaisquer
impropriedades.
Cumpre salientar que para cada uma das obras selecionadas foram levantadas informações
relativas ao projeto básico da obra; à execução fisica, financeira e orçamentária, bem como aos principais
contratos e respectivos termos aditivos. Complementando as informações gerenciais requeridas no citado
inciso II, do art. 79, da Lei n° 9.692/98, foi elaborado para cada uma das obras fiscalizadas um relatório
fotográfico e detalhadas em item específico as eventuais irregularidades ou impropriedades verificadas.
Além dessa consolidação geral dos dados e informações reunidas nos levantamentos de
auditoria, a SAUDI providenciou também a edição de um relatório com informações sintéticas (Anexo I) e
a gravação dos relatórios analíticos das obras fiscalizadas em um "compact disc", buscando facilitar as
consultas a serem empreendidas pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do
Congresso Nacional.
A exemplo do ocorrido em anos anteriores, o Tribunal, devido a notória carência de pessoal
e a exigüidade do prazo estabelecido para remessa das informações, teve de empreender consideráveis
esforços para desempenhar a missão que lhe foi atribuída.
Não obstante essas dificuldades, no corrente exercício, também foram mobilizados mais de
duas centenas de servidores para execução dos trabalhos relativos aos dois incisos do art. 79 da Lei n°
9.692/98, sendo possível até mesmo acrescer em 15% o universo de obras fiscalizadas, passando de 96
obras em 1997 para 110. Contudo, é preciso buscarmos fórmulas que permitam atender ao Congresso
Nacional sem comprometer o exercício das demais competências constitucionais atribuídas ao Tribunal no
art. 71 da Carta Magna. Nesse sentido, parece-me oportuna a sugestão da SAUDI com vistas a que o
Tribunal adote uma programação mais desconcentrada para realização desses trabalhos, ou seja diluir os
trabalhos de fiscalização de obras públicas nos outros meses do ano, sem atrelá-los diretamente à
aprovação da lei de diretrizes orçamentárias.
Essa mudança permitiria, também, a meu ver, que grande parte das informações a serem
enviadas ao Congresso Nacional fossem analisadas de forma mais pormenorizada pelo Tribunal, o que não
tem ocorrido ante o prazo imposto pela lei para remessa dos dados, impossibilitando a eliminação
antecipada de eventuais inconsistências, e, principalmente, o exame desses dados pelos respectivos
Relatores das matérias e pelo próprio Tribunal.
De igual modo, entendo que as outras duas sugestões formuladas pela SAUDI também
devam ser acolhidas. A primeira delas decorre de observações feitas por aquela Unidade Técnica ao
prestar apoio às Secretarias envolvidas nos trabalhos de campo e ao consolidar os dados recolhidos. Foram
verificados vários problemas relacionados à execução orçamentária e financeira, entre outros:
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utilização de programas de trabalho distintos para o mesmo objeto;
utilização de programas de trabalho para finalidades distintas do objeto;
especificação imprecisa de programas de trabalho, sugerindo falta de padronização;
existência desnecessária de programas de trabalho, indicando possíveis falhas de planejamento;
mudança aleatória do código do programa de trabalho ao longo do tempo, mantendo-se o
mesmo objeto;
execução financeira sem o devido empenho e sem correlação com o sistema orçamentário.
Ante estas constatações, a SAUDI propõe que seja autorizada a realização de uma auditoria
de desempenho no sistema orçamentário da União
A outra proposição está relacionada com aprimoramentos no Sistema de Orçamento da
União - SIDOR, que, segundo o entendimento da SAUDI, deve conter elemento identificador específico
para programas de trabalho referentes a obras públicas. Muito embora já tenhamos endereçado à Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional sugestão, por meio da
Decisão Plenária n° 625/97, visando aprimoramento nos projetos de leis orçamentárias anuais, que são
elaborados no âmbito da Secretaria de Orçamento da União, creio ser conveniente determinar a adoção da
medida indicada pela SAUDI.
Por fim, entendo que embora este processo tenha sido constituído como "Administrativo", a
natureza da matéria recomenda o levantamento da chancela de "sigiloso" comum a tais processos e a
publicação da Decisão a ser adotada, acompanhada do Relatório e Voto, na ata da Sessão Ordinária hoje
realizada.
Ante todo o exposto, Voto por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à
consideração deste Plenário.

1998.

T.C.U., Sala das Sessões tustro Luciano Brandã Alves de Souza, em 30 de setembro de

ERTO GUIMARÃES SO
Ministro-Relator
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1.Processo n°: TC 005.690/98-0
2.Classe de Assunto: VII - Administrativo
3.Interessado: Comitê Técnico de Auxílio ao Congresso Nacional
4.Órgão: Tribunal de Contas da União
5.Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
6.Representante do Ministério Público: não atuou
7.Unidade Técnica: SAUDI
8.Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões exposta pelo Relator, DECIDE:
8.1. autorizar a remessa à Presidência da Comissão Mista Permanente do Congresso Nacional
prevista no art. 166 da Constituição Federal dos resultados colhidos nos levantamentos de informações e
de auditoria feitos em obras públicas, pelas Secretarias de Controle Externo, com vistas ao cumprimento
do disposto no art. 79 da Lei n° 9.692/98 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 1999),
acompanhados de cópias desta Decisão, do Relatório e Voto que a fundamentam, bem como do `compact
disc', contendo os relatórios das fiscalizações, e do Anexo I com informações sintéticas a respeito das
obras fiscalizadas;
8.2. determinar que se envie, também, cópias dos mesmos elementos indicados no item anterior aos
Senhores Presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e das Comissões de Fiscalização e
Controle das duas casas legislativas, para conhecimento;
8.3. recomendar que, nos expedientes dirigidos às autoridades supracitadas, fique esclarecido que
parte dos elementos encaminhados não foram ainda analisados pelos Senhores Ministros-Relatores e
pelos Colegiados desta Corte de Contas;
8.4. determinar ao Secretário de Orçamento Federal que adote providências no sentido de que seja
criado, no Sistema de Orçamento da União — SIDOR, elemento identificador específico para programas
de trabalho referentes a obras públicas, de forma a permitir um melhor acompanhamento dessas obras por
parte dos Controles Interno e Externo, devendo ser-lhe remetida cópias desta Decisão, bem como do
Relatório e Voto que a fundamentam;
8.5. determinar a inclusão de uma auditoria de desempenho no sistema orçamentário da União, a ser
coordenada pela SAUDI, no próximo plano de auditorias;
8.6. determinar à SAUDI que no início do próximo exercício apresente para deliberação do Plenário
uma proposta de levantamentos de auditoria em obras públicas constantes do Orçamento Geral da União,
objetivando a diluição das tarefas ao longo do exercício, o que propiciará o aumento do número de
fiscalizações e, especialmente, um melhor atendimento às solicitações do Congresso Nacional;
8.7. autorizar o cancelamento da chancela de "sigiloso" e a inserção desta Decisão, com o Relatório e
Voto que a fundamentam, na ata da Sessão Ordinária realizada nesta data;
8.8. determinar o arquivamento do presente processo.
Ata n° 40/98-Plenário.
Data da Sessão: 30/09/1998 - Extraordinária de caráter reservado.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto (Relator), Valmir
Campelo e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e
Benjamin Zymler.

HOMERO DOS SANTOS
Presidente

HU RTO GUIMARÃES SO TO
Ministro Relator
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1- RELATÓRIO
GRUPO 1- Classe VII - Plenário
TC- 012.223/94-8 (Sigiloso)
Natureza: Denúncia
Interessado: Identidade preservada (Resolução n° 77/96 — TCU)
Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A.
Ementa: Transferência do controle de empresa à pessoa física que,
na respectiva data, respondia por ações executivas ajuizadas por
terceiros e pelo Banco do Brasil S.A., encontrando-se ainda
inadimplente perante o Banco do Nordeste do Brasil S.A..
Operação bancária realizada junto ao BNB para incorporação ao
seu patrimônio dos bens da empresa objeto da transferência, com
assunção das responsabilidades das dívidas da empresa, que
também se encontrava em situação de inadimplência perante a
referida Instituição Financeira. Diligência e inspeção.
Esclarecimento dos fatos. Atendimento às normas bancárias.
Adoção das competentes medidas judiciais pelo BB e BNB.
Inexistência de atos irregulares praticados pelos administradores.
Improcedência da denúncia. Comunicação. Arquivamento.

à

Cuidam os autos de Denúncia acerca de possíveis irregularidades em operação de crédito
realizada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. — BNB em favor do Sr. Paulo Pereira da Costa, o que
teria permitido a assunção pelo mencionado senhor de dívidas vencidas perante o Banco, sob a
responsabilidade da empresa Pena Branca do Piauí S.A..
2.

Os fatos apontados na peça denunciatória seriam, em resumo, os seguintes:

operação de transferência do controle da empresa Pena Branca do Piauí para o Sr. Paulo
Pereira da Costa que, segundo o denunciante, teria ocorrido de forma irregular;
o referido senhor, na data da mencionada transferência, responderia por ações
executivas de "valores milionários" ajuizadas por terceiros e pelo Banco do Brasil;
encontrava-se, ainda, inadimplente perante o Banco do Nordeste do Brasil;
não obstante a situação de inadimplência, o Sr. Paulo Pereira da Costa teria feito vultosa
operação bancária junto ao BNB, propiciando a incorporação, ao seu patrimônio, dos bens da empresa
Pena Branca do Piauí, com a assunção das "responsabilidades pela dívida da empresa", que se encontrava
inadimplente junto ao Banco;
devido à sua característica de devedor contumaz, teria mantido a inadimplência da
dívida assumida, causando prejuízo ao BNB.
3.
Por meio de Despacho, determinei à SECEX/PE que procedesse à instrução dos autos,
podendo realizar, se necessário, inspeção ordinária para esclarecimento dos fatos denunciados.
4.
Assim, aquela Unidade Técnica, dando cumprimento ao Despacho acima indicado,
efetuou inspeção ordinária nas Superintendências Regionais do Banco do Brasil e do Banco do Nordeste
do Brasil, oportunidade em que tomou conhecimento das ações ajuizadas pelas duas Instituições
Financeiras, em andamento na época, contra o Sr. Paulo Pereira da Costa. Todavia, não constou dos
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resultados do referido trabalho maior aprofundamento em relação aos atos administrativos que
autorizaram e deram curso às operações em foco, razão pela qual expediu a SECEX/PE diligências ao
Banco do Brasil e ao Banco do Nordeste do Brasil, solicitando informações relacionadas aos exames que
antecederam a concessão dos créditos nas duas Instituições, inclusive no que toca a cadastro e
pronunciamentos das áreas competentes, até os respectivos deferimentos.
5.
Do exame do atendimento às referidas diligências, podem-se extrair da instrução os
seguintes esclarecimentos relevantes:
- informou o BNB que, até 06.03.92, o Sr. Paulo Pereira da Costa não tinha qualquer
vinculação com os financiamentos ofertados pelo Banco;
- somente em 24.02.94 foram firmados dois acordos para negociação das dívidas da
empresa Pena Branca do Piauí S.A. com o BNB, com a constituição de hipoteca de dois imóveis rurais
pertencentes ao Sr. Paulo e a sua mulher com o objetivo de reforçar as garantias originalmente oferecidas
que, segundo a Assessoria Jurídica do Banco, respaldariam o pagamento das operações repactuadas;
- com relação ao débito do mencionado senhor para com o Banco do Brasil, informou
aquela Instituição Financeira que a situação de inadimplência encontrava-se regularizada, conforme
Escritura Pública lavrada em cartório;
- os laudos técnicos emitidos pelo BB atestavam que as atividades agropecuárias
empreendidas pelo Sr. Paulo eram economicamente viáveis, razão pela qual houve aprovação dos
financiamentos respectivos, consoante as condições contratuais inerentes à espécie com as garantias
indispensáveis exigidas pelo Banco;
- as vistorias e perícias realizadas pelo BB no projeto agropecuário comprovaram que os
negócios desenvolvidos pelo empresário, embora atravessando dificuldade de modernização do setor,
tinham potencial de retorno do capital investido, com recomendação, portanto, de concessão do crédito
em virtude da continuidade das atividades desenvolvidas.
6.
A manifestação da Unidade, que transcrevo abaixo, em parte, é no sentido de considerar a
presente denúncia improcedente e arquivá-la:
"2. Dos elementos constantes dos autos observa-se que o BNB ajuizou duas ações de execução
contra a empresa Pena Branca do Piauí e seus avalistas, em face do inadimplemento das obrigações
pactuadas. Em virtude de proposta de negociação, apresentada pelos devedores, a execução fora
suspensa, mediante o pagamento de 19% da dívida no ato da assinatura do acordo e o restante, com
previsão de correção monetária e juros, em 24 parcelas mensais.
Nesse acordo, o Sr. Paulo entrou como interveniente co-obrigado, reforçando as garantias já
constituídas com hipoteca de 10 grau de seus imóveis (fls. 80/89).
Segundo informado pelo Banco do Nordeste (fls. 33), o Sr. Paulo Pereira da Costa não
respondia até a data da celebração dos acordos por quaisquer débitos decorrentes de sua
responsabilidade direta ou indireta (emitente, avalista ou assuntor) junto às agências do Banco em
Teresina/PI, não pesando sobre ele qualquer restrição cadastral ou creditícia.
Durante a vigência do Acordo foram efetuados pagamentos de 18 parcelas, ocorrendo atraso
nos pagamentos das parcelas restantes, razão pela qual passaram a vigorar todas as cláusulas e
condições originalmente pactuadas, consoante estabelecido no Acordo, na cláusula de CONDIÇÕES,
28, tendo sido dado prosseguimento na cobrança da dívida, consoante requerimento do Banco do
Nordeste datado de 20.06.94 (fls. 97/101).
ntin-ag/01 222394
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Conforme Relatório de Inspeção, fls. 16, a dívida da empresa Pena Branca do Piauí, em
26.07.94, era de R$ 11.407,41 (onze mil, quatrocentos e sete reais e quarenta e um centavos).
Quanto à dívida do Sr. Paulo Pereira Costa, junto ao Banco do Brasil, que era de
aproximadamente R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), foi informado pelo Banco, fls. 106, que a
mesma se encontrava regularizada.
Assim, concordando com a instrução de fls. 255/259, e diante dos esclarecimentos
apresentados pelo BNB, entendemos que se tornaram insubsistentes os fatos denunciados pelo
visto que não restaram caracterizadas irregularidades nos atos do Banco do Nordeste do Brasil.
Isto posto, e considerando o teor da instrução de fls. 255/259, manifestamos nossa
concordância com as propostas consignadas nas alíneas b, c e d do item 29 da instrução retrocitada,
no sentido de que seja submetido ao Relator, Exmo. Sr. Ministro Adhemar Paladini Ghisi, o seguinte:
conhecer da denúncia, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade de que trata o
art. 213 do Regimento Interno do Tribunal, para, no mérito, considerá-la improcedente;
dar ciência do inteiro teor da Decisão que vier a ser proferida, bem como do Relatório e
Voto que a fundamentarem, ao interessado; e
arquivar o presente processo."
7.
O Ministério Público, solicitado a pronunciar-se nos autos por minha iniciativa,
manifestou-se, por meio de parecer do então Subprocurador-Geral, Dr. Walton Alencar Rodrigues, no
sentido de que "Tendo em vista que os elementos constantes dos autos demonstram não se ter verificado
violação às normas de boa gestão, bem assim a prática de qualquer ato danoso à entidade, manifesta-se o
Ministério Público de acordo com as propostas contidas na instrução técnica efetivada pela Sra. Diretora
de Divisão da SECEX/PE, às fls. 260/1."
É o Relatório.
II- VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 213 do Regimento Interno,
merece a presente denúncia ser conhecida.
No tocante ao mérito dos fatos apontados como supostamente irregulares pelo
denunciante, restou demonstrado pela SECEX/PE, após a realização de diligência e inspeção no Banco
do Brasil e Banco do Nordeste do Brasil, que não são procedentes.
Houve de fato relacionamento comercial do Sr. Paulo Pereira Costa com os referidos
Bancos, tendo, todavia, tal contato, se limitado ao previsto nas normas das duas Instituições, sem
qualquer interferência de seus agentes no sentido do descwnprimento dos mencionados normativos.
Concluiu, assim, a Unidade Técnica que as operações consubstanciaram-se em transações realizadas
dentro dos limites da boa prática bancária.
Saliente-se, ainda, que em se tratando de negócios estritamente comerciais, com
obediência às regras do direito privado, o fato de os administradores terem adotado as medidas à
disposição, ou seja, acionar judicialmente o devedor com base no contrato então assinado, caracteriza, a
min-a2101222394
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meu ver, a inexistência de providências a serem determinadas por esta Corte. Aliás, esta tem sido a linha
jurisprudencial adotada pelo Tribunal, em seus julgados mais recentes, nas situações de débito
decorrentes de descumprimento de cláusula avençada em contrato de natureza eminentemente privada.
5.
Assim, considerando que a situação da dívida do Sr. Paulo Pereira Costa junto ao Banco
do Brasil, segundo informado pela própria Instituição Financeira já foi regularizada, e que do exame dos
autos não restou configurada a ocorrência de irregularidades decorrentes de atos praticados por
administrador sujeito à jurisdição deste Tribunal, manifesto minha concordância com as propostas
uniformes oferecidas pela Unidade Técnica e pelo Ministério Público.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto
ao Colegiado.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em

30 de

setembro de-1998.

ADHEMAR
INI GHISI
Mi ro-Relator
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DECISÃO N°

6 6 0 /98-TCU - Plenário

Processo TC n°012.223/94-8 (Sigiloso)
Classe de Assunto: VII - Denúncia
Interessado: Identidade preservada (Resolução n° 77/96 — TCU)
Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A.
Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
Representante do Ministério Público: Dr. Walton Alencar Rodrigues
Unidade Técnica: SECEX/PE
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer da presente denúncia, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos
no art. 213 do Regimento Interno, para, no mérito, considerá-la improcedente;
8.2. encaminhar ao interessado cópia da presente deliberação, bem como do Relatório e Voto que a
fundamentaram;
8.3. retirar a chancela de sigilo aposta aos autos;
8.4. arquivar o presente processo.
Ata n° 40/98-Plenário.
Data da Sessão: 30/09/1998 - Extraordinária de caráter reservado.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi (Relator), Carlos
Átila Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campelo
e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin
Zym ler.

HOMERO DOS SANTOS
Presidente

MA PALADINI GHISI
Ministro Relator
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1- RELATÓRIO
GRUPO II - Classe VII - Plenário
TC-006.666/95-7 - Sigiloso
Natureza: Denúncia
Interessado: Identidade preservada (Res. 77/96)
Entidade: Caixa Econômica Federal - Escritório Regional de
Negócios em Pernambuco
Ementa: Denúncia sobre irregularidades na área de manutenção de
máquinas e equipamentos. Ausência de licitação amparada em
permissivo legal. Interpretação equivocada. Necessidade de
adequação dos procedimentos adotados. Conhecimento.
Determinação. Ciência ao denunciante. Arquivamento.

•

Cuidam os autos de denúncia dando conta de possíveis irregularidades que estariam
ocorrendo na Caixa Econômica Federal no Estado de Pernambuco, ligadas à ausência de licitação para
contratação dos serviços de manutenção de máquinas de telex e fac-símiles. Segundo denunciado, uma
mesma pessoa fisica estaria realizando a assistência e manutenção de todas as máquinas no Estado Ainda
segundo denunciado, a referida pessoa (que teria influência junto à CEF) seria a responsável pela indicação
das firmas eventualmente contratadas pela CEF para esse fim
A apuração a cargo da SECEX-PE registrou que, de fato, não são realizadas licitações para
2
os referidos serviços de manutenção. Juntou aos autos expedientes e comunicações internas da CEF que
apontam a necessidade de licitação, embora reconheçam a dificuldade operacional para realizá-la em vista
do valor irrisório dos serviços

•

Ouvido em audiência prévia, o responsável argüiu, basicamente, que o baixo volume de
3.
serviços não justifica a realização de processo licitatório e que os serviços executados mediante
contratação direta encontraram respaldo no art. 24, II, da Lei n° 8.666/93, que prevê ser dispensável a
licitação para serviços de valor que não ultrapasse a 5% do limite máximo fixado para a realização de
convites. Aduziu, outrossim, que embora não realize licitação, a CEF faz a cotação de preços no mercado
(consoante comprovou mediante a juntada de dados), obtendo os serviços mais vantajosos.
Esclareceu, por fim, que a mencionada "pessoa fisica" que supostamente teria influência
4
junto à CEF, trata-se, em verdade, de prestador de serviços com larga experiência no ramo, tendo
trabalhado por muito tempo junto à EMBRATEL, motivo que leva diversas das firmas contratadas a se
utilizarem de seus serviços
A análise a cargo da SECEX-PE destacou que o procedimento previsto no art. 24, II, da
Lei n° 8.666/93 não deve ser adotado sem . a observância de algumas formalidades, como a emissão de
pareceres técnicos ou jurídicos emitidos por quem de direito, bem assim da indicação das razões da
escolha do fornecedor ou executante. Destacou, ademais, que não foram exigidos dos contratantes os
comprovantes de regularidade junto à Seguridade Social.
No mérito, propôs, em pareceres uniformes, que se conheça da denúncia para, no mérito,
considerá-la improcedente, devendo-se determinar à CEF em Pernambuco a adoção de providências no
sentido de exigir dos contratantes, mesmo nos casos de dispensa de licitação, a documentação relativa à
regularidade com a Seguridade Social
É o Relatório
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II- VOTO
O fundamento legal utilizado pelo Escritório Regional de Negócios da Caixa Econômica
Federal em Pernambuco (art. 24, II, da Lei n° 8.666/93) não pode, a meu ver, ser utilizado como base legal
para a promoção de dispensa dos procedimentos licitatórios que deveriam anteceder a contratação de
serviços de manutenção de máquinas e equipamentos nas diversas unidades sediadas naquele Estado. De
fato, o mencionado dispositivo, in fine, exige que as contratações nele escudadas não se refiram a parcelas
de um mesmo serviço. Ora, a manutenção e conservação de máquinas pode ser facilmente caracterizada
como serviço de caráter permanente, dada a freqüência com que os atendimentos são prestados.
De fato, se analisadas exclusivamente do ponto de vista individual, cada requisição de
2.
atendimento teria valor irrisório, possibilitando seu enquadramento na regra do mencionado art. 24, II.
Contudo, como demonstram Notas Fiscais e Ordens de Serviço juntadas aos presentes autos, os serviços
são realizados em diversas agências, resultando, ao final, em um considerável número de atendimentos. À
propósito, oficio constante dos autos, expedido pelo setor encarregado dos Serviços Auxiliares, registrava
que em se tratando de serviços de manutenção em máquinas de calcular, escrever, leitoras e aparelhos
telefônicos "as solicitações são diárias e feitas para apenas um equipamento por unidade". Assim, faz-se
necessário um planejamento adequado das necessidades de toda a região, e não de apenas uma unidade
segmentada, para que se possa falar da modicidade dos valores dos serviços e da conseqüente
desnecessidade de licitação
Observe-se que expediente interno da própria CEF, datado de 1994, destacava a
3
necessidade de serem criadas especificações que possibilitassem "a contratação, através de processo
licitatório, dos serviços de manutenção em microcomputadores, máquinas de calcular, escrever, leitoras,
Contadoras de cédulas, FAX, TELEX, e outros equipamentos que necessitam de contrato de manutenção".
Creio, entretanto, que tal falha pode ser facilmente sanada mediante determinação à CEF,
4
uma vez que resultou da errônea interpretação do dispositivo legal.
Observo, por fim, que considero desnecessária a juntada dos presentes autos às contas da
5
Caixa Econômica Federal relativas ao exercício de 1995 (época da ocorrência dos fatos), uma vez que não
se detectou qualquer irregularidade e, sobretudo, por se tratarem exclusivamente de atos praticados por
responsáveis secundários, não arrolados em processos de contas ordinárias
Ante o exposto, divirjo dos pareceres e VOTO no sentido de que o Tribunal adote a
deliberação que ora submeto ao Colegiado
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em

30 ,._?de

setembro de 1998.
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DECISÃO N°

661 /98 -TCU - Plenário

Processo TC n° 006.666/95-7
Classe de Assunto: VII - Denúncia
Interessado: Identidade preservada (Res. 77/96)
Entidade: Caixa Econômica Federal - Escritório de Negócios em Pernambuco
Vinculação: Ministério da Fazenda
Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEX-PE
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro no art. 53, § 4 0 , da Lei
n° 8.443/92 c/c art. 194, § 1°, do Regimento Interno, DECIDE:
8.1. conhecer da presente denúncia para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente;
8.2. determinar ao Escritório de Negócios em Pernambuco, da Caixa Econômica Federal, que atente
para a necessidade de estabelecer um planejamento global das necessidades de manutenção e conservação
das máquinas de suas diversas unidades, com vistas à realização do necessário processo licitatório, uma
vez que a autorização contida no art. 24, II, da Lei n° 8.666/93 não pode ser utilizada quando da existência
de serviços freqüentes e repetitivos, sob pena de caracterização de fracionamento de despesas, remetendose-lhe, a título de subsídios, cópia desta Decisão, acompanhada do Relatório e Voto que a fundamentam;
8.3. dar ciência desta deliberação ao denunciante;
8.4. retirar a chancela de sigilo aposta aos autos;
8.5. arquivar os presentes autos.
Ata n° 40/98-Plenário.
Data da Sessão: 30/09/1998 - Extraordinária de caráter reservado.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi (Relator), Carlos
Átila Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campelo
e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin
Zym ler.
11.2. Ministro que alegou impedimento: Marcos Vinicios Rodrigues V .

HOMERO DOS SANTOS
Presidente

ALEMAR PÁADINI GHISI
Mis stro Relator
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I - RELATÓRIO
GRUPO I - Classe VII - Plenário
TC-010.529197-7 - Sigiloso
Natureza: Denúncia
Interessado: Identidade Preservada (Res. 77/96)
Entidade: Prefeitura Municipal de Salto do Lontra - PR
Ementa: Denúncia apontando irregularidades na utilização de
verbas recebidas mediante convênio. Laudo decorrente de
verificação "in loco", remetido pela CISET/MPO, atesta o
cumprimento do objeto pactuado, ao passo que relatório elaborado
por Comissão Especial instituída no âmbito da Prefeitura atesta o
contrário. Dificuldades para comprovar a consecução, ou não, do
objeto, ante sua natureza e o tempo decorrido. Beneficiamento do
responsável, ante a ausência de provas concretas que possam
confirmar a irregularidade. Conhecimento, improcedência,
comunicação ao denunciante, retirada da chancela de sigilo e
arquivamento.
Adoto como Relatório a concisa instrução lavrada no âmbito da SECEX-PR, cujas
conclusões foram endossadas pelas Sras. Diretora de Divisão e Secretária de Controle Externo:
"Trata-se de denúncia apresentada contra o ex-Prefeito Municipal de Salto do Lontra/PR,
apontando irregularidades na aplicação de recursos repassados pela Secretaria Especial de Políticas
Regionais/Ministério do Planejamento e Orçamento, no valor de R$ 40.000,00, destinados à contenção
de erosão em áreas degradadas na micro-bacia 'Rio Jaracatiá', naquele município, através da
construção de 18 Km de terraceamento e murunduns em 52 propriedades rurais tocais.
Alega o denunciante que, a despeito da prestação de contas apresentadas pelo Sr. Dalvo
Koerich, Prefeito Municipal responsável pelo recebimento e aplicação dos recursos (fls. 04/43), a obra
não foi executada, e anexa cópia do relatório de Auditoria realizada por empresa independente nas
contas do município (fls. 442/219), do qual constam declarações de proprietários rurais, de que suas
terras não foram beneficiadas com as obras previstas.
Consoante o proposto na instrução inicial (fl. 220), foi realizada diligência junto à Secretaria
de Controle Interno do Ministério do Planejamento e Orçamento, solicitando informações sobre a atual
situação da Prestação de Contas do Convênio em questão, e o encaminhamento de peças do processo
que possam subsidiar a análise desta denúncia. Em atendimento à diligência, a CISETWO
encaminhou os elementos de fls. 224/233.
A Inspeção realizada no local pelo Departamento de Defesa Civil — SEPRE/MPO constatou,
conforme Relatório às fls. 225/226, que foram beneficiados 19,3 Km de estradas vicinais com
aplicação de cascalho, e que foram construídos 'milhares de metros' de murunduns em diversas
propriedades rurais. Não foi especificada a extensão dos murunduns construídos, mas o relatório
conclui que o objeto e as metas do convênio foram atingidos.
A SEPRE/MPO, órgão convenente e competente para analisar a comprovação da execução do
convênio, aprovou a prestação de contas e encaminhou o processo à CISET/MPO, onde aguarda
homologação (fl. 233).
Considerando que na análise da prestação de contas foram adotadas as providências cabíveis
para a confirmação da execução das obras, com a realização, inclusive, de inspeção 'in loco' por órgão
oficial, cujo Relatório considerou que foram atingidos o objeto e as metas do convênio, e que a
SEPRE/MPO, órgão repassador e responsável pela fiscalização da execução do objeto, aprovou a
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prestação de contas, entendo que esses elementos são suficientes para se contrapor às denúncias
apresentadas, e proponho que:
seja considerada improcedente a presente denúncia;
seja dada ciência ao denunciante da decisão que vier a ser adotada;
seja cancelada a chancela de sigilo nos autos, conforme previsto no art. 55, parágrafo 1 0 , da
Lei n° 8.443/92, art. 215, parágrafo 1°, do Regimento Interno deste Tribunal, e art. 35, parágrafo 2°, da
Resolução TCU n° 77/96;
seja determinado o arquivamento dos autos, nos termos do art. 53, parágrafo 3°, da Lei n°
8.443/92, c/c o art. 212, parágrafo 1°, do RITCU."
É o Relatório.
II- VOTO
A denúncia encaminhada a este Tribunal veio acompanhada de relatório elaborado por
firma de auditoria independente (possivelmente contratada pela atual gestão), cujos trabalhos teriam
examinado "o cumprimento das atividades de caráter contábil-financeiro-gerencial referente ao período
compreendido entre 01/01/93 a 31/12/96". O aludido relatório apresenta diversos pontos que foram
considerados, na análise daquela auditoria independente, como irregulares. Não obstante, tais fatos
referem-se à gestão de recursos estaduais e/ou municipais, alheios à competência desta Corte, pelo que
não devem sequer ser analisados.

•

No que concerne ao ponto especificamente denunciado, que estaria a envolver a aplicação
de recursos federais (obras de controle da erosão), os dados constantes do relatório são, em meu juízo,
superficiais e insuficientes para a comprovação de qualquer irregularidade. Observe-se que foi afirmado
que as obras não foram executadas simplesmente com base em declarações de alguns proprietários rurais
no sentido de que "até o presente momento, não foram beneficiados com as obras de
terraceamento/murunduns". A partir de tais declarações, a auditoria independente passa a afirmar que a
empresa contratada para a realização das obras teria recebido o pagamento sem que sequer tivesse
iniciado os trabalhos. Não consta, entretanto, qualquer indício de que a mencionada firma de auditoria
independente tivesse realizado vistorias "in loco".
Nesse sentido, há que se convir que os dados constantes dos autos, carreados pela
CISET/MPO, teriam um maior valor probatório, uma vez que trazem laudo técnico resultante de visita in
loco atestando a efetiva conclusão das obras, remetendo, inclusive, fotos que demonstram a existência de
aterramentos com o objetivo de conter a erosão, sendo pertinente, portanto, a proposta de arquivamento
alvitrada pela SECEX-PR.
Não obstante, presentes os autos em meu Gabinete, o atual Prefeito Municipal de Salto do
Lontra - PR, conhecedor da proposta de arquivamento dos autos após a obtenção de vista, demonstrou seu
inconforrnismo com a linha adotada pela SECEX-PR e remeteu novos elementos, afirmando que o
relatório técnico "não atesta a realidade, pois como poderia o órgão repassador dos recursos concluir que
os objetivos do convênio foram totalmente atingidos e que as metas pactuadas foram executadas na sua
totalidade, sem que a obra objeto do convênio tenha sido sequer iniciada?". Anexa ao seu expediente
relatório apresentado por Comissão Especial constituída no âmbito daquele Município "para a apuração
de irregularidade na execução do Convênio 153/96 SEPRE/MPO, celebrado entre o Ministério do
Planejamento e Orçamento e a Prefeitura Municipal de Salto do Lontra".
O novo relatório remetido pelo Prefeito afirma que "após promover várias diligências nas
localidades (...), onde foram entrevistados (...) moradores, não foi encontrado sequer vestígios da obra", e
min-ag/01052997
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os entrevistados teriam sido unânimes em afirmar "o desconhecimento da existência de tal convênio, não
tendo a sua propriedade beneficiada nem a de seus vizinhos".
Este relatório, também de caráter superficial, reporta-se lacônicamente ao laudo técnico
remetido pela CISET/MPO da seguinte forma:
"Consta em relatório de inspeção técnica, datado de 12 de dezembro de 1996, (...), assinado pelo
engenheiro (...), que foram beneficiados 19,3 Km de estradas vicinais, com aplicação de cascalho, e
implantação de milhares de metros de murunduns. Note-se o equívoco do ilustre subscritor do laudo, já
que a obra sequer havia sido iniciada".
Ora, se são verdadeiras as afirmações constantes do relatório elaborado pela Comissão
Especial, não haveria, in casu, que se falar em equívoco, mas sim de má-fé do subscritor do laudo técnico
remetido pela CISET/MPO, posto que não há equívoco capaz de justificar a emissão de laudo afirmando
estar concluída uma obra que sequer foi iniciada.
Não obstante, e ante as graves implicações decorrentes dessa assertiva, tal má-fé somente
poderia ser afirmada se fosse incontestável, uma vez que as informações constantes do laudo técnico
devem, em princípio, ser tido como idôneas, pela fé pública que possuem.
Com essa preocupação, trago algumas ponderações: os recursos financeiros foram
repassados para a Prefeitura Municipal de Salto do Lontra em setembro de 1996 e as obras teriam, em
tese, sido executadas de imediato. O laudo técnico remetido pela CISET/MPO data de dezembro do
mesmo ano e atesta que "foram beneficiados 19,3 Km de estradas vicinais, com aplicação de cascalho, em
diversos trechos medidos no veículo condutor deste signatário, bem como constatei a implantação de
milhares de metros de murunduns em diversas propriedades rurais". Foram juntadas fotografias de
trechos de pequenas estradas vicinais que demonstram a colocação de cascalho, bem assim de pequenos
montículos de terra abauldados ao longo das margens das estradas (registre-se, para maior esclarecimento,
que "murunduns" são justamente esses pequenos montículos de terra erigidos por trator, que tem a função
de impedir o escoamento das águas ao longo da encosta e o carreamento do material sólido para o fundo
dos vales).

•

10.
Em síntese: o laudo remetido pela CISET/MPO foi arrimado em visita realizada
contemporaneamente à consecução da obra; por outro lado, a visita realizada pela Comissão Especial
instaurada no âmbito da Municipalidade somente ocorreu mais de um ano depois. Há que se convir que
obras de pequena monta, consistentes na aplicação de cascalho e na confecção de pequenos montes de
terra paralelos às margens da estrada ("muninduns") são realizações não perenes, de curta durabilidade.
Pergunto-me se tais realizações seriam ainda evidentes após decorrido mais de um ano de sua
consecução?!?!
Não restam dúvidas de que a solução apropriada para o impasse que foi criado a partir da
apresentação de relatórios com conclusões distintas, acerca da consecução de um mesmo objeto, seria a
realização de auditoria por técnicos deste Tribunal, em que se poderia constatar se o objeto foi de fato
atingido ou não. Contudo, creio que também tal solução resultaria infrutífera em função do tempo
decorrido e da curta durabilidade de obras da espécie, conforme já comentei no item anterior.
Resta, portanto, impossibilitada a confirmação da existência da irregularidade denunciada.
Neste caso, creio que deva ser beneficiado o responsável, ante a ausência de provas definitivas, valendonos do vetusto brocardo jurídico in dubio pro reo.
Mais ainda, criado o impasse, creio que deva ser prestigiada a posição originalmente
defendida pela CISET/MPO, uma vez que nos termos do art. 74, IV, da Constituição Federal, compete ao
min-ag/01052997
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controle interno apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Nessa linha, consoante
destacado pela SECEX-PR, lembro que a CISET/MPO confirmou o alcance das metas pactuadas.
Registro, ademais, que também no que tange à parte documental, não foram apontados quaisquer vícios,
pelo que a prestação de contas respectiva foi aprovada no âmbito do órgão repassador dos recursos.
Ante o exposto, considerando a ausência de elementos convincentes que estejam a
comprovar a procedência da denúncia, aquiesço aos pareceres e VOTO no sentido de que o Tribunal
adote a deliberação que ora submeto ao Colegiado.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em

30 de

setembro de 1998.

PALADINI GHISI
Ministro-Relator

a
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DECISÃO N°

6 6 2 /98 -TCU - Plenário

Processo TC n°010.529/97-7 (Sigiloso)
Classe de Assunto: VII - Denúncia
Interessado: Identidade Preservada (Res. 77/96)
Entidade: Prefeitura Municipal de Salto do Lontra - PR
Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEX-PR
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro no art. 53 da Lei n°
8.443/92 c/c arts. 212 e 215 do Regimento Interno, DECIDE:
8.1. conhecer da presente denúncia para, no mérito, considerá-la improcedente;
8.2. dar conhecimento desta Decisão, acompanhada do Relatório e Voto que a fundamentaram, ao
denunciante;
8.3. retirar a chancela de sigilo aposta aos presentes autos;
8.4. arquivar o presente processo.
Ata n° 40/98-Plenário.
Data da Sessão: 30/09/1998 - Extraordinária de caráter reservado.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi (Relator), Carlos
Átila Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campelo
e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin
Zymler.

HOMERO DOS SANTOS
Presidente

AI HEMAR P UÃDINI GHISI
Mi • ro Relator
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TC-009.799/95-8 (Sigiloso)
Anexo: TC-275.459/96-9
Natureza: Denúncia
Unidade: Prefeitura Municipal de Novo Oriente/CE
Interessado: Identidade preservada (art. 55, § 1°, da Lei
n° 8.443/92 c/c o art. 35, § 4°, da Resolução TCU n°
77/96)
Ementa: Denúncia sobre possíveis irregularidades na
aplicação de recursos federais por parte de ex-Prefeito do
Município de Novo Oriente/CE. Realização de inspeção
para apurar os fatos. Ocorrência de falhas de caráter
formal. Conhecimento. Improcedência. Determinações.
Ciência ao interessado e a Procurador da República no
Estado do Ceará. Cancelamento do sigilo dos autos.
Arquivamento.

Tratam os presentes autos de denúncia acerca de possíveis irregularidades verificadas na
aplicação de recursos federais por parte de ex-Prefeito do Município de Novo Oriente/CE.

•

Em razão de não estar identificada a origem dos recursos apontados pela denúncia, foi
realizada inspeção na citada municipalidade, no período de 15 a 19/4/1996, por determinação do então
Relator, Senhor Ministro Fernando Gonçalves. Na oportunidade, foram examinadas as despesas
decorrentes dos recursos recebidos da Fundação Legião Brasileira de Assistência — LBA (Convênio n°
413/91), Delegacia Federal de Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária — DFAARA
(Convênio n° 22/92), Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE (930B06425) e
Ministério da Ação Social — MAS (Convênio n° 90/GM1793).
A equipe responsável pela referida inspeção concluiu pela ocorrência de faltas ou
impropriedades de caráter formal e propôs, em 26/4/1996, que a denúncia fosse conhecida pelo Tribunal
e considerada improcedente, bem como fossem efetuadas determinações à Prefeitura Municipal de Novo
Oriente/CE (f 47/8).
Diante do afastamento do Senhor Ministro Fernando Gonçalves, a relatoria da matéria
coube ao Senhor Ministro Iram Saraiva, consoante sorteio realizado em 23/9/1997, o qual determinou
nova instrução dos autos à unidade técnica competente, em razão do tempo decorrido desde a sua última
manifestação (despacho de f. 56)
Em cumprimento, a Secex/CE, em pesquisa efetuada no Sistema CAPT, assinalou que,
desde a última instrução, não havia sido realizada nova auditoria na Prefeitura Municipal de Novo
Oriente, nem havia ingressado naquela unidade processo de tomada de contas especial relativo a recursos
recebidos pela municipalidade. Em consulta ao Siafi, constatou que havia sido suspensa a inadimplência
relativa ao Convênio n° 010482, objeto da determinação proposta no item III da conclusão de f 48. Em
face da revogação da IN/STN n° 2/93 pela IN/STN n° 1/97, a redação da alínea "h" do item II da
conclusão de f. 48 deveria ser adequada. Quanto às demais propostas anteriormente efetuadas nos autos,
min-is_443/civotos/009799
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entendeu a unidade técnica que essas deveriam permanecer, pois estavam de acordo com a legislação em
vigor.
Ante o exposto, a Secex/CE propôs que o Tribunal:
I - conheça da presente denúncia, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos
no art. 213 do RI/TCU, declarando-a improcedente, à vista dos elementos contidos nos autos, uma vez
que resultou da investigação efetuada tão-somente o registro de faltas ou impropriedades de caráter
formal;
II - determine à Prefeitura Municipal de Novo Oriente/CE, com fundamento no art. 194,
inciso II, do RI/TCU, a adoção das seguintes medidas:
a implementação de ações com vistas ao funcionamento da lavanderia pública localizada
em Lagoa do Tigre, construída com recursos federais oriundos do extinto Ministério da Ação Social MAS, e da creche junto à escola da localidade Palestina, cujos recursos foram originários da extinta
Fundação Legião Brasileira de Assistência - LBA, para que sejam alcançados os objetivos pactuados, sob
pena de co-responsabilidade administrativa, com as conseqüentes penalidades dai decorrentes, cabíveis na
espécie;
a observância rigorosa da IN/STN n° 1/97 e IN/STN n ° 3/93 quando da gestão de
recursos federais repassados pela União, notadamente os dispositivos referentes à movimentação
financeira dos recursos em conta específica, efetuando-se somente pagamentos em cheques nominativos
(art. 20 da IN/STN n° 1/97);
o cumprimento das normas de Administração Financeira e Orçamentária preconizadas
na Lei n° 4.320/64, em especial os arts. 62 e 63, que impedem o pagamento antes da liquidação
tempestiva das despesas;
a fiel observância ao disposto no art. 7° da Lei n° 8.666/93, no tocante à prévia
aprovação de projeto básico pela autoridade competente, quando da execução de obras e para a
prestação de serviços;
III - comunicar o inteiro teor da decisão que vier a ser adotada ao interessado.
6

•

O Ministério Público manifesta-se de acordo
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 atribuído ao Senhor Ministro Iram Saraiva
De fato, o relatório produzido pela equipe do Tribunal que realizou inspeção na Prefeitura
2.
Municipal de Novo Oriente/CE (f 45/48) assinala que foram constatadas apenas falhas de natureza
formal na execução dos diversos convênios examinados. Registre-se que, diante da imprecisão da
denúncia formulada (o denunciante faz menção ao "atual Prefeito" na época, Sr. Expedito Teixeira
Martins, e anexa alguns elementos da Câmara Municipal que fazem alusão ao Sr. Rodrigo Coelho
Sampaio, Prefeito antecessor), foram analisados todos os convênios cadastrados no Sistema Integrado de
Administração Financeira — SIAFI, referentes às duas administrações municipais. Assim, entendo
improcedente a denúncia.

•
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Entretanto, as falhas detectadas in loco ensejam determinações corretivas à prefeitura,
3.
consoante proposto. Porém, com relação à fiel observância das normas relativas à aplicação e
comprovação de recursos federais repassados mediante convênios, penso que as determinações sugeridas
poderiam ser resumidas em apenas uma, de caráter mais abrangente. Acrescentaria, ainda, ser cabível a
retirada da chancela de sigiloso aposta aos autos, bem como que a decisão a ser adotada seja comunicada
ao Sr. Lino Edmar de Menezes, Procurador da República no Estado do Ceará, ante o teor do
Oficio/Secex/CE n° 935/96, de 24/10/1996, constante do TC-275.459/96-9, anexado a estes autos.
Com estas considerações, acolho os pareceres uniformes e voto por que o Tribunal adote
4
a decisão que ora submeto à deliberação deste Plenário
TCU, Sala das Sessões, em 30 de setembro de 1998
k I . )
4
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Processo n° TC 009.799/95-8 (Sigiloso)
Anexo: TC-275.459/96-9
Classe de Assunto: VII - Denúncia
Interessado: Identidade preservada (art. 55, § 1°, da Lei n° 8.443/92 c/c o art. 35, § 4°, inciso II, da
Resolução n° 77/96-TCU)
Unidade: Prefeitura Municipal de Novo Oriente/CE
Relator: Ministro Lincoln Magalhães da Rocha
Representante do Ministério Público: Walton Alencar Rodrigues
Unidade Técnica: Secex/CE
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer da presente denúncia, por preencher os requisitos e formalidades previstos nos arts.
212 e 213 do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, considerá-la improcedente;
8.2. determinar à Prefeitura Municipal de Novo Oriente/CE, com fundamento no art. 194, inciso II,
do citado regimento, que:
8.2.1. providencie o funcionamento da lavanderia pública localizada em Lagoa do Tigre, construída
com recursos federais oriundos do extinto Ministério da Ação Social - MAS, e da creche junto à escola
da localidade Palestina, cujos recursos foram originários da extinta Fundação Legião Brasileira de
Assistência - LBA, para que sejam efetivamente alcançados os objetivos pactuados;
8.2.2. observe fielmente as norma legais e regulamentares que regem a aplicação e comprovação de
recursos federais repassados à municipalidade mediante convênios ou outros instrumentos congêneres;
8.3. dar ciência desta decisão ao interessado e ao Sr. Lino Edmar de Menezes, Procurador da
República no Estado do Ceará;
8.4. cancelar a chancela de sigilo aposta aos autos;
8.5. arquivar o processo.
Ata n° 40/98-Plenário.

11.

Data da Sessão: 30/09/1998 - Extraordinária de caráter reservado.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campeio e os
Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo, José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln
Magalhães da Rocha (Relator) e Benjamin Zymler.

)
HOM RO DOS SANTOS
Presidente

A-dALHÃE
Ministro Relator
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GRUPO II- CLASSE - VII- Plenário
TC- 004735/96-0 - Sigiloso
Natureza: Denúncia.
Interessado: Identidade preservada, nos termos do art. 55, §1°, da Lei
n° 8.443/92 c/c o art. 35, §4 0, inciso II, da Resolução n° 77/96-TCU.
Entidade: Município de Francisco Dantas - RN.
Ementa: Denúncia de possíveis irregularidades, quanto à aplicação de
recursos de convênio firmado com o FNDE. Denúncia conhecida.
Inspeção junto à Prefeitura Municipal de Francisco Dantas - RN.
Confirmação parcial da denúncia, bem como identificação de outras
irregularidades apuradas na inspeção. Audiência do responsável.
Responsável não compareceu aos autos, sendo considerado revel.
Proposta de aplicação de multa. Determinações à Prefeitura Municipal
de Francisco Dantas - RN. Remessa da cópia do Relatório, Voto e
Acórdão à Secretaria de Controle Interno do MEC e ao FNDE.
Levantamento da chancela de sigilo e ciência ao interessado.

Examina-se na espécie denúncia formulada contra Francisco da Chagas Figueiredo, então Prefeito
Municipal de Francisco Dantas — RN, em razão da ocorrência de possíveis irregularidades verificadas na
contratação e aplicação de recursos do Convênio n° 349/95, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), firmado
com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação — FNDE/MEC, cujo objeto visa à manutenção e
desenvolvimento do ensino fundamental em escolas públicas, no âmbito do Município.
02. Com base nos documentos acostados às folhas 1/39, o denunciante apontou os seguintes fatos:
o responsável e seu contador, no intuito de celebrar o referido Convênio, prestaram falsa
declaração de que a Prefeitura estava adimplente para com a União (item I do Doc. n° 01, à fl. 04), quando,
na realidade, aquela unidade federativa havia sido intimada pelo Conselho Nacional de Assistência Social MPAS para quitar débito junto à Previdência Social (Doc. n° 02, à fl. 5);
o denunciado informou, no item III da mesma declaração (fl. 04), haver aplicado 25% dos recursos
oriundos de impostos e transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o mandamento
constitucional (art. 212 da CF/88), ao passo que, de acordo com o Relatório Anual de1994 (Doc. n° 03, à fl.
06), tal aplicação foi inferior ao percentual mínimo previsto pela Lei Maior;
o Relatório original da Prefeitura não condiz com o documento enviado ao Ministério da Educação
e Desporto — MEC, indicando ter havido manipulação dos dados (Doc. n° 04, à fl. 07);
as admissões de professores para o quadro de magistério da Prefeitura não foram realizadas por
concurso público, contradizendo a afirmativa feita pelo responsável no item IV da declaração (fl. 04);
os recursos provenientes do Convênio não foram aplicados nos fins a que se destinavam, qual seja:
manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental em escolas públicas, no âmbito do Município.
03. Exarando despacho à fl. 40, o eminente Ministro José Antonio B. de Macedo, então Relator do
feito, determinou a autuação do processo como denúncia.
04. Em instrução preliminar (fls. 41/42), a SECEX/RN propôs a realização de inspeção junto à
Prefeitura Municipal de Francisco Dantas, incluindo-a no Plano Semestral de Auditoria para o 1 ° Semestre de
1996.
05. Consubstanciado no Relatório de Inspeção de folhas 43/61 e mediante despacho do Exmo.
Relator (fl. 63), a Unidade Técnica promoveu a audiência prévia do responsável, a fim de apresentar razões
de justificativa acerca das seguintes irregularidades:
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Convênios n° 349/95 - FNDE e 3.988/95 - FNDE:
a) apresentação de informações falsas ao Ministério da Educação e do Desporto, com o intuito de
celebrar o Convênio n° 349/95 - FNDE, considerando que:
não foi aplicado o percentual mínimo de 25% dos recursos na educação;
a Prefeitura encontrava-se, à época da assinatura do Convênio, inadimplente junto ao Conselho
Nacional de Assistência Social, do Ministério da Previdência e Assistência Social;
nenhum concurso público foi realizado para o provimento de vagas do quadro de magistério
do Município;
b) aplicação irregular de parte dos recursos do Convênio n° 349/95 - FNDE , no valor de R$
1.200,00, tendo por base as seguintes evidências:
contratação de serviços de desmatamento superfaturados, cujo preço unitário por escola (R$
109,09) excede ao valor praticado na região;
as escolas municipais "Manuel Praxedes" e "Maravilha", contempladas no Convênio,
encontravam-se abandonadas e em precárias condições fisicas, à época da inspeção,
c) os documentos comprobatórios das despesas dos Convênios n° 349/95 - FNDE e 3.988/95FNDE não estão identificados com o número dos respectivos acordos;
d) os aparelhos eletrônicos e acessórios, adquiridos com os recursos do Convênio n° 3.988/95FNDE, não foram instalados na escola do Município, comprometendo a eficácia do programa;
Recursos recebidos a titulo de rovalties de petróleo (Lei n°7.525/86):
e) os valores de despesa constantes da prestação de contas do exercício de 1995 divergem daqueles
inscritos nos comprovantes de pagamentos;
f) foram efetuados pagamentos de serviços de recuperação de ruas no Município, sem que tivessem
sido efetivamente realizados;
g)os comprovantes de despesa ou recibos não apresentam as assinaturas do Prefeito, do Tesoureiro
e, em alguns casos, dos prestadores de serviço;
h)não foi implantado, na Prefeitura, o "registro contábil auxiliar", de que trata o art. 4 0 da Resolução
n° 229/87 -TCU.
06 Instado em audiência, por intermédio dos Oficios de n° 351/GS/96, 427/GS/96, 055/GS/97 e
mediante Edital n°18, in DOU de 11 11.97 (fls. 64/65; 69/70; 81/82), o responsável não compareceu aos
autos.
07.Não elididos os fundamentos da impugnação, a SECEX/RN propôs:
"I - conhecer da denúncia, posto que preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art.
213 do RI/TCU, para considerá-la procedente, em parte, no que se refere ao Convênio n° 349/95 - FNDE;
II - levar ao conhecimento da Secretaria de Controle Interno do Ministério da Educação CISET/MEC as falhas/irregularidades constatadas na execução do Convênio n° 349/95 - FNDE, celebrado
entre este Ministério e a Prefeitura Municipal de Francisco Dantas/RN, acima mencionadas, para que sejam
tomadas as providências cabíveis, inclusive, se for o caso, a instauração de Tomada de Contas Especial;
III - aplicar ao Responsável, Sr. Francisco das Chagas Figueiredo, a multa prevista no art. 58, inc.
II, da Lei n° 8.443/92, c/c o disposto no art. 220, II, do Regimento Interno;
IV - determinar à Prefeitura Municipal de Francisco Dantas/RN que adote medidas no sentido
de evitar a prática das impropriedades relacionadas com os recursos provenientes do royalties do petróleo
acima relacionadas;
V- comunicar ao autor da denúncia (identidade preservada) , o teor da Decisão/Acórdão que for
proferida;
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Vi— levantar a chancela de "sigilo" que recai sobre estes autos; e
VII — o arquivamento dos presentes autos."
Em cumprimento ao despacho de fl. 90, foram juntados aos autos cópias dos Termos dos
Convênios n° 349/95 e 3988/95 (fls. 92/108), imprescindíveis à análise da denúncia e do relatório de inspeção.
Após exame dos documentos acostados, a Unidade Técnica manteve a sua proposta, com
exceção do arquivamento dos autos (fls. 112/113).
A Douta Procuradoria, por intermédio dos Pareceres de folhas 89 e 115, posicionou-se no
sentido de que.
o Tribunal considere o responsável revel, nos termos do art. 12, § 3 °, da Lei n° 8.443/92;
as proposições da SECEX/RN sejam acolhidas, com a ressalva de que o fundamento legal da
multa a ser infligida ao responsável deva ser o art.43, parágrafo único, art. 58, III, todos da Lei Orgânica, c/c
o art. 220, III, do Regimento Interno do TCU.
É o Relatório.
VOTO

Após a autuação do processo como denúncia, conforme despacho do Exmo. Ministro-Relator
(fls.40), a Unidade Técnica procedeu à instrução do feito, por meio da realização de Inspeção na Prefeitura
Municipal de Francisco Dantas/RN.
Com base nas informações e documentos coligidos na Inspeção (fls. 43/61), a SECE~
confirmou a procedência de parte da denúncia, apontando outras irregularidades nos Convênios n° 349/95FNDE e n° 3988/95 - FNDE, firmados entre a Prefeitura Municipal de Francisco Dantas - RN e o Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação - MEC, bem como na aplicação dos recursos recebidos a título
de royalties de petróleo.
Das ressalvas feitas pela equipe de auditoria, cumpre assinalar que as irregularidades na aplicação
dos recursos públicos, oriundos do Convênio n° 349/95 - FNDE e do recebimento de royalties de petróleo
(respectivamente, itens 3.1.2, alínea 'IV e 3.4, do Relatório de Inspeção de fls. 45/46), não estão suportadas
por elementos de prova ou documentações idôneas que permitam inferir inequivocamente pela configuração
do dano. Com relação ao pagamento dos serviços de desmatamento nas escolas municipais (Convênio n°
349/95 - FNDE), não foram apresentados os comprovantes de desembolsos efetuados ao contratado, Sr.
Cleodon da Silva, nem contracheques de garis da Prefeitura ou planilhas com a pesquisa de valores de mercado
que pudessem servir de cotejo com o preço impugnado. Quanto aos serviços de recuperação de calçamento
de rua, a afirmação de que a Prefeitura estaria realizando pagamento indevido sem a devida contraprestação
baseia-se em informações verbais de moradores e do próprio denunciante, sem que, no entanto, estejam
respaldadas em provas documentais. Nesse sentido, não há dano efetivamente comprovado.
Uma vez que a existência do dano não está claramente demonstrada e que as irregularidades nãoelididas pelo denunciado referem-se a declarações falsas, que denotam conduta dolosa, praticada com o
exclusivo fim de levar a União a celebrar o Convênio com a Municipalidade, resultando, comprovadamente,
em grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional
e patrimonial, devo dissentir, com as devidas vênias, da fundamentação proposta pelo eminente Parque' na
apenação do responsável, sugerindo que a mesma tenha como supedâneo o art. 58, inc. II, da Lei n° 8.443/92,
c/c art. 220, inc. II, do Regimento Interno do TCU.
Sem embargo das demais determinações alvitradas pela SECEX/RN, deve ser acrescida a proposta
de encaminhamento de cópia do relatório e voto que fundamentar a deliberação a ser proferida por esta Corte
à CISET/MEC e ao FNDE, para ciência e adoção das medidas cabíveis.
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Ante o exposto, acolho parcialmente a proposta da Unidade Técnica e Voto por que o Tribunal
adote o Acórdão que ora submeto ao Colegiado.

TCU, Sala das Sessões, em30 de setembro de 1998
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ACÓRDÃO N 2

1 39 /98 - TCU - Plenário

Processo n2 TC- 004.735/96-0
Classe de Assunto: VII - Denúncia.
Interessado: identidade preservada, nos termos do art. 55, § 1 °, da Lei n° 8.443/92, c/c o art. 35, § 4 °, inciso
II, da Resolução n° 77/96 - TCU.
Entidade: Município de Francisco Dantas/RN.
Relator: Ministro-Substituto Benjamin Zymler
Representante do Ministério Público: Dra. Cristina Machado da Costa e Silva.
Unidade Técnica: SECEX/RN.
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Denúncia, de responsabilidade do Sr.
Francisco das Chagas Figueiredo, relativos a irregularidades verificadas na contratação e aplicação de recursos
do Convênio n° 349/95 - FNDE, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), firmado com o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação — FNDE/MEC.
Considerando que, em decorrência de inspeção realizada pela SECEX/RN, na Prefeitura
Municipal de Francisco Dantas/RN, foram apuradas outras irregularidades, além das denunciadas;
Considerando que o Responsável, convocado em audiência prévia, não compareceu aos autos
para apresentar razões de justificativa;
Considerando que o Responsável prestou declarações falsas com o exclusivo fim de levar a
União a celebrar o Convênio n° 349/95 — FNDE com a Municipalidade, resultando em grave infração à norma
legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial;
Considerando que não foram elididos pelo Responsável os elementos da impugnação;
Considerando, por fim, que os elementos para indiciamento de dano aos cofres do Erário são
insuficientes;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
ante as razões expostas pelo Relator, em:
8.1) conhecer da denúncia, posto que preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 213
do RI/TCU, para considerá-la parcialmente procedente, no que se refere ao Convênio n° 349/95-FNDE;
8.2) aplicar ao Responsável, Sr. Francisco da Chagas Figueiredo, a multa prevista no inciso II do art. 58
da Lei n° 8.443/92, c/c o art. 220, inc. II, do Regimento Interno deste Tribunal, no valor de R$ 2.000,00 (dois
mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o
Tribunal (art. 165, inc. III, alínea "a" do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional;
8.3) autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inc. II, da Lei n° 8.443/92, a cobrança judicial da dívida,
acrescida dos encargos legais contados a partir do dia seguinte ao término do prazo ora estabelecido, até a data
do recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, caso não atendida a notificação;
8.4) encaminhar cópia do Relatório, Voto e Acórdão à Secretaria de Controle Interno do Ministério da
Educação e do Desporto e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, para ciência,
acompanhamento e adoção das providências cabíveis;
8.5) comunicar ao autor da denúncia o teor do Acórdão que for proferido;
8.6) levantar a chancela de "sigilo" que recai sobre estes autos.
Ata n° 40/98-Plenário.
Data da Sessão: 30/09/1998 - Extraordinária de caráter reservado.
Especificação do quorum:
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11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campelo e os
Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler
(Relator).

BE JAMIN MLER
Ministro-Relator

HOMERO DOS SANTOS
Presidente

Fui presente:

'WRK9(4
)N -ÁL CA RODRIGUES
Procurador- eral
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