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ATA N° 41, DE 07 DE OUTUBRO DE 1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
Presidência do Ministro Adhemar Paladini Ghisi
Repr. do Ministério Público: Dr. Walton Alencar Rodrigues
Secretário-Geral das Sessões: Dr. Eugênio Lisboa Vilar de Melo
Com a presença dos Ministros Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues
Vilaça, Humberto Guimarães Souto e Valmir Campelo, dos Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de
Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler, bem como do Procurador-Geral, Dr. Walton
Alencar Rodrigues, o Presidente em exercício, Ministro Adhemar Paladini Ghisi, declarou aberta a Sessão
Ordinária do Plenário, às quatorze horas e trinta minutos, havendo registrado as ausências do Presidente,
Ministro Homero dos Santos, em missão oficial deste Tribunal no exterior, do Ministro Iram Saraiva, com
causa justificada; e, ainda, do Ministro Bento José Bugarin, por motivo de férias (Regimento Interno
artigos 28 a 31, 35, 66, incisos Ia V, e 94, incisos Te V, e 112, inciso!, alínea b)
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE ATA
O Tribunal Pleno aprovou a Ata n° 40, da Sessão Ordinária realizada em 23 de setembro
último, 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)
CONCLUSÃO DO PROCESSO DE DOWNSIZING NO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

•

- Comunicação do Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
"Senhor Presidente,
Senhores Ministros,
Senhor Representante do Ministério Público,
Tenho a satisfação de comunicar a Vossas Excelências, na condição de Supervisor do
Comitê de Informática, a conclusão do processo de downsizing no Tribunal de Contas da União,
compreendido pela migração de todos os sistemas e dados do computador de grande porte para a rede de
microcomputadores.
A partir da determinação do Presidente Homero Santos, em 19 de novembro de 1997, a
Secretaria de Informática realizou completo levantamento dos projetos sob sua responsabilidade,
evidenciando aqueles que teriam de ser concluídos antes da desativação do mainframe. Em 8 de dezembro
seguinte, o Comitê de Informática realizou sua 9a reunião, oportunidade em que foram estabelecidas as
prioridades e as bases para a concretização do downsizing.
Daquele 8 de dezembro até 21 de agosto deste ano, quando encerramos as atividades do
mainframe, foram realizadas relevantes atividades a seguir relacionadas, que evidenciam a dimensão do
feito: redesenvolvimento e implantação, na rede de microcomputadores, dos sistemas Sorteio, Controle de
Processos, Processos Antigos, Jurisprudência, Apreciação e Registro de Atos de Admissão e Concessões,
Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento; aquisição e implantação do Sistema de Material e
Patrimônio; migração dos dados históricos existentes no mainframe para a rede; e implantação de
alternativa de comunicação da rede do Tribunal com computadores de outras instituições, até então
realizada via computador de grande porte.
Outro relevante fator considerado pelo Comitê de Informática foi o crescimento da
demanda por acessos aos recursos da rede, motivado pela transferência das operações do mainframe para
essa nova plataforma. Assim, foram adquiridos equipamentos e facilidades que permitiram fazer face a essa
nova realidade. Foram acrescidos à infra-estrutura da rede do Tribunal um computador servidor de banco
de dados com dois processadores Pentium II e unidades de discos de última geração; duas impressoras a
laser de alta velocidade com capacidade de impressão em frente e verso, para emissão dos contra-cheques
e outros relatórios volumosos; 27 equipamentos roteadores de tráfego de rede, para possibilitar melhorias
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de comunicação entre a Sede e os estados; e novos circuitos de comunicação mais velozes para atender às
Secretarias nos estados. Além disso, acelerou-se o processo de implantação de redes locais nos estados:
em 1997, foram implantadas redes em CE, MG e SE; e, em 1998, em AL, AM, ES, MS, PA, PB, PR, RJ,
RR, RS, SC, SP e TO
Considerou-se, também, a perigosa aproximação do ano 2000, que passava a exigir
providências urgentes da área de informática para solucionar o já conhecido "bug do milênio" — problema
ocasionado pelo hábito das pessoas em armazenar e trabalhar com datas em formato reduzido, no qual
somente os dois últimos dígitos do ano era considerado. Na prática, o ano 2000 seria considerado como
00, ocasionando problemas de comparação, ordenação e cálculo de dias decorridos entre duas datas (2000
seria menor que 1999, pois 00 é menor que 99) e de possível confusão com o ano de 1900, cujos dois
últimos dígitos também é 00.
Ao mesmo tempo, necessidades inadiáveis de modernização exigiam ações rápidas do
Tribunal e, ante esse imperativo, dois novos sistemas foram desenvolvidos e implantados na rede do
Tribunal: o Sidoc — Sistema destinado a realização de instruções, pareceres, relatórios, votos e minutas de
deliberações em processos; e o Fiscobras — destinado a coletar e produzir informações sobre andamento de
obras públicas para atendimento ao Congresso Nacional.
Também as atividades de manutenção dos sistemas existentes, gerência das redes instaladas,
administração do parque computacional e suporte a usuários continuavam a exigir alocação de pessoal e
de recursos financeiros, concorrentemente aos projetos encampados.
Ressalte-se que os sistemas implantados na rede nesse período foram construídos em
harmonia com o repositório corporativo do Tribunal, sob a gerência cuidadosa da equipe de Administração
de Dados, com o objetivo de manter a integração dos sistemas, a consistência de dados, o máximo de
reaproveitamento de dados e o mínimo de redundância.
A decisão de desativar a plataforma de mainframe, bem como todo o esforço envidado na
sua realização, foi altamente positiva porque permitiu um salto qualitativo nos sistemas de informação do
Tribunal e ainda proporcionou uma economia anual de aproximadamente um milhão de reais, que eram
despendidos com aluguel de hardware e software para essa plataforma. Parabenizo, portanto, todos
aqueles que participaram desse processo, em especial os servidores da Seinf, que não mediram esforços
para tornar possível essa conquista."
Na oportunidade, o Presidente em exercício, Ministro Adhemar Paladini Ghisi, congratulouse com o Ministro Carlos Átila Álvares da Silva, assim como com toda a equipe da SEINF.
ENCONTRO COM A DIREÇÃO DA PETROBRÁS
- Comunicação do Ministro Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça
"Senhor Presidente
Senhores Ministros
Senhor Procurador Geral
"Sou pessimista de humor, não de conceito".
Bobbio

•

Recentemente tratei ainda que de forma muito condensada, do que pude avaliar, com a
ajuda de competentes técnicos da SECEX-PE, numa visita de trabalho à Chesf Hoje, quero lhes dar breve
notícia de reflexões acerca de encontro que mantive com a direção da Petrobrás, outra das empresas
constantes da minha Lista de Unidades Jurisdicionadas.
Estou me ocupando do aspecto prospectivo de unidades com presença do Estado, ora
direta, ora indiretamente, convencido dessa absoluta conveniência, como disse na Sessão de 23 de
setembro passado. O convencimento decorre da reforma que se processa no Estado — até um Ministério foi
criado pelo Executivo com essa prioridade — e, conseqüentemente, pelo imprescindível repaginamento do
modo de operar desta Corte.
É claro que a primeira manifestação a esse propósito parte da Presidência da Casa que tem
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toda atenção com o tema. É claro que este Colegiado, na invariável lucidez de suas decisões, vigia por essa
vertente evolutiva. É claro que o corpo técnico vem se preparando, continuadamente, aqui e no exterior,
para atender a esse chamamento da modernidade.
Pode parecer excessivo da minha parte a forma como mostro não aceitar a possibilidade de
parecer um omisso na questão.
A nossa vocação no trabalho é como a de quem combina o uso do microscópio com a
luneta, se não for possível o telescópio.
Reconheço ser vítima de deficiências em explicitar minhas idéias. Desculpo-me por isso,
mas creio seguir feliz e rigorosamente a linha de objetivos que nos são comuns, a de ter um Tribunal
comprometido com as exigências que decorrerão do 3 0 milênio.
Assim lhes trago, como anunciei, algumas observações, meras observações, parciais
observações — que oportunamente complementarei — da visita à Petrobrás, no último dia 24 de setembro.
Serão quatro itens básicos: Substituição energética, Proálcool, Gás Natural, Tributação no
mercado petrolífero.
Substituição inter-energética

•

No Brasil, tradicionalmente, o conceito de Energia está associado a hidroeletricidade O
consumo desta fonte energética cresce a taxas em torno de 6% a 13% ao ano, embora a de crescimento do
PIB varie entre 1,5% a 2% ao ano.
Face à crescente dificuldade do Governo em obter recursos, há uma desaceleração do ritmo
de construção de grandes barragens. Pode-se antever, no médio e longo prazos, uma possibilidade de
rotura no abastecimento elétrico do país, caso se confirme a esperada retomada do crescimento econômico
brasileiro.
Nessas condições, uma política de substituição ou complementação por outras fontes e
formas energéticas tornou-se incontornável. A substituição não é apenas de hidroeletricidade por
termoeletricidade, produzida a partir de Gás Natural ou Derivados de Petróleo, Óleos Diesel ou
Combustível, mas também de produção de energia mecânica e calor a partir de eletricidade, em usos
industriais e domésticos, por produção de energia diretamente a partir de fontes térmicas, em particular o
Gás Natural. A cogeração, além de ser mais eficiente, apresenta também a vantagem de poder ser gerada
pelo setor privado.
A Petrobrás há de estar atenta a essa hipótese. A Petrobrás ou outra empresa de porte
assemelhado .
A Eletrobrás elaborou nos anos 80 um estudo sobre o impacto do aumento do preço da
Energia Elétrica sobre os Custos de Produção em diversos setores econômicos. Esta análise indicou, como
média nacional, a seguinte relação: Para um aumento de 100% no preço da hidroeletricidade o aumento
médio dos custos de produção seria cerca de 4%.
Um trabalho semelhante para os Derivados de Petróleo e para o Gás Natural poderia ser de
grande relevância para a Petrobrás na definição das suas políticas comerciais para os diversos setores
produtivos. Este conhecimento aumentaria a sua margem de negociação, caso aumente a pressão da
concorrência, e que seja necessária uma política tarifária diferenciada.
"Combustível verde"
É corriqueiro, na Petrobrás, o interesse e até uma certa controvérsia em relação ao álcool
combustível
Parece conveniente conceber uma estratégia nacional consistente, relacionada ao
combustível verde, com interpretação do custo-beneficio social (aspectos ambientais incluídos) do seu uso,
enfim da utilização da biomassa para fins energéticos. O Proálcool limitou-se à mistura com a gasolina, e
com a sua virtual paralisação afetou a indústria automobilística, reduziu-se a demanda, ampliou-se o
estoque. Agora, há aparente determinação em retomá-lo, uma vez revisado
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Desenvolvimento do uso do Gás Natural no Brasil
A política de preço único, que teria apaixonado a Petrobrás no processo de comercialização
do Gás Natural — GN, está sendo apontada como um importante fator de dificuldade na expansão do uso
deste energético. Válida para uma situação de comercialização de quantidades relativamente limitadas de
consumo e de monopólio de produção e distribuição, em nível nacional, esta política deixa de ser viável em
um ambiente de livre concorrência.
De fato, com a desregulamentação crescente do setor de hidrocarbonetos e derivados,
incluindo a abertura do mercado nacional aos investidores estrangeiros; com a concessão de áreas para
pesquisa e produção; com autorização de importações; com a liberação do transporte por duto e do
comércio, tal política tornar-se-ia a cada dia mais insustentável.
Para conservar, no longo prazo, sua posição dominante no mercado nacional do Gás
Natural, e de seus subprodutos, talvez pense a Petrobrás em manter uma Estratégia de Desenvolvimento
do Uso do GN no Brasil, considerando a adoção de estratégias multicriteriais.
Aspectos fiscais do mercado petrolífero
A abertura que vem ocorrendo no mercado nacional petrolífero busca atrair capital
estrangeiro e tornar o setor mais competitivo internacionalmente. Isto passa necessariamente pela revisão
do marco regulatório nacional e pela determinação da direção que se quer seguir a fim de tornar o setor
atraente. A experiência mundial sobre instrumentos fiscais e regulatórios aplicados ao setor petrolífero e a
literatura que a registra são extensas. Naturalmente, a Petrobrás vem tendo uma ampla participação neste
processo e possivelmente haverá de desenhar propostas à discussão de reguladores da estrutura fiscal do
setor petrolífero, levando em conta o fluxo de receitas fiscais para o governo e os possíveis impactos na
estrutura de custos da empresa. Com isso, obteria resultados como os de:
Revisão das principais experiências mundiais de privatização no setor petrolífero
(upstream e downstream).
Avaliação crítica da estrutura fiscal (impostos sobre importação de insumos, royalties,
estrutura de contratos de produção e outros) e regulatória hoje existente.
Propostas que maximizem a captação de recursos fiscais upstream e downstream
buscando diminuir impactos na competitividade da Petrobrás.
A instabilidade dos mercados financeiros mundiais ampliou o chamado "risco Brasil",
desencadeando a saída de recursos e conseqüente perda de reservas cambiais. O País terá que empreender
um notável esforço de ajustamento no seu setor externo.
A resposta imediata do governo à crise foi a elevação da taxa de juros e o início de um
programa de redução dos gastos públicos. As medidas tomadas até agora são corretas embora insuficientes
para garantir a sustentação de um regime monetário estável. Um programa de ajustamento mais profundo,
envolvendo o conjunto de receitas e despesas públicas, certamente acarretará em busca de novas
alternativas de tributação dotadas de eficácia na arrecadação e baixo nível de evasão.
Deve haver por parte da Petrobrás uma reflexão da conveniência de analisar os impactos
alocativos e distributivos da introdução de uma tributação seletiva sobre combustíveis, aplicada com o fim
de reforçar as finanças públicas. Daí, poderiam advir como resultados:
Mapeamento dos impactos alocativos em termos de preços relativos dos combustíveis
taxados e grau de substituição em consumo por sucedâneos.
Distorções alocativas eventualmente causadas por diferença entre custo privado e custo
social da medida.
Identificação de uma demanda nacional por combustíveis, segmentada pelos principais
produtos finais (gasolina, diesel e óleos), possibilitando também estimativas de efeito da imposição
tributária sobre os consumos segmentados.
Excelências:
Imagino que, no futuro, com o avanço das avaliações pelos nossos técnicos, possa trazer ao
Plenário do TCU mais e melhores elementos que informem e facilitem decisões da Corte, seja em relação à
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Petrobrás ou ao sistema energético de plano mais amplo.
Assim entendo que o Tribunal se manterá comprometido com o moderno e sem concessões
ao modernoso "
PRIMEIRO DECÊNIO DA PROMULGAÇÃO DA NOSSA CONSTITUIÇÃO

•

•

- Comunicação do Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha
"Senhor Presidente,
Senhores Ministros,
Senhor Procurador-Geral
A data de 5 de outubro de 1988 merece lugar de destaque entre as efemérides da Nação.
Ela representa o epilogo formal de um processo de esgotamento do modelo autocrático que
esteve presente em muitas nações da América Latina e também da Europa e dos demais continentes.
Refiro-me à promulgação da nossa constituição que acaba de completar nesta data o seu
primeiro decênio.
Trata-se realmente de um resultado de um longo processo de amadurecimento que se
instalou na América Latina e que levou todo o continente à implementação da democracia, através do voto
popular.
A Constituição de 1988 representa um momento histórico de grande significação não só
para o Brasil como também para todo o nosso continente e para os países que integram o terceiro mundo.
Ela despertou um enorme progresso nos estudos do Direito Constitucional graças não só à
consolidação de uma forte vocação libertária e democrática do povo brasileiro que no terreno do Direito
Público se foi consolidando desde João Barbalho, Rui Barbosa, Pedro Lessa, Pontes de Miranda, Carlos
Maximiliano e tantos outros publicistas cujos nomes poderiam enriquecer esta lista de publicistas, como
também graças ao estabelecimento de novas figuras jurídicas e de nova configuração de antigos institutos.
Entre os antigos citaremos o controle concentrado e difuso da constitucionalidade, o
habeas corpus, o mandado de segurança, a intervenção federal
Dentre os novos alinhamos o habeas data, o mandado de injunção, a ação declaratória de
constitucionalidade, a inconstitucionalidade por omissão, cujo estudo e análise tanto tem enriquecido a
literatura jurídica do Brasil
É realmente a Constituição de 1988 "a constituição cidadã" como a denominou aquele que
teve por túmulo a imensidão do oceano, já que a terra era pequena para conter o grande herói da
restauração do estado democrático de direito no Brasil.
O seu título II que se inicia com o famoso art. 5, sucessor do saudoso e romântico art. 141
da Constituição de 46, é um verdadeiro Bill of Rights desta nação abençoada
Não nos iludamos, o Brasil não pode abrir mão das conquistas sociais no campo dos
direitos individuais e coletivos, bem como dos chamados direitos humanos
Não nos iludamos com o cântico das sereias que Camões muito bem descreveu em seu
poema épico os Lusíadas.
Não nos iludamos em pensar que o Brasil será um país grande e respeitável se a sua
população não tiver a mínima das mínimas da qualidade de vida, tanto no terreno jurídico, político,
econômico e social.
Lembram-se os senhores das Cassandras que afirmavam a ingovernabilidade do país trazida
pela Constituição de 1988.
O que realmente havia era incompetência que elevou a nossa inflação a quase 90% por mês,
3% ao dia.
Em minha jornada rotariana pelos Estados Unidos, tive a oportunidade de falar sobre esse
absurdo a uma platéia de lideres rotarianos americanos.
Se assim fosse, não teria havido o sucesso do Plano Real e a entrada do país no rol dos
países importantes do mundo
A Constituição é boa
Pode-se até criticar alguns de seus dispositivos como o excesso de recursos no processo
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judicial, a ação declaratório de constitucionalidade que muitas vezes soa como um "bill of indemnity" do
Executivo e sobretudo o elastério que ela permitiu ao Executivo para a propositura de Medidas
Provisórias, quebrando a harmonia da construção dos três poderes e hipertrofiando o Executivo.
Pode-se mesmo afirmar que algumas mudanças se impõem. E isso os próprios constituintes
previram através do processo de revisão ao final do primeiro quinquênio Daí as seis Emendas de Revisão
no ano de 1994.
Por que não se iria mudar, quando se sabe que a mudança é a lei dos organismos vivos?
Por isso mesmo, nesses dez anos, já houve 20 outras emendas, quase todas de natureza
econômica e negocial e sobretudo a última que se denominou Reforma Administrativa.
E o fim do segundo milênio da era cristã, cuja principal mensagem é a paz, a benquerença e
a solidariedade entre os seres humanos, aponta promissor para o terceiro milênio, onde o conceito de
Estado-nação deve sofrer as transformações próprias do fenômeno da mundialização do direito ou como
se diz na linguagem comum, a globalização do universo, não sem antes percorrer o terreno da
regionalização de mercados e de nossas comunidades como o Mercosul e a União Européia
Nesse novo estado, o povo já não será o nacional mas o cidadão do mundo, o território não
conhecerá as fronteiras limitadas e modestas e a soberania será um poder dividido entre os estadosmembros da nova comunidade internacional de um lado e regional, do outro.
É para essas mudanças e essas práticas já comprovadas que vai marchar a constituição e, ao
lado dela, o novo Direito Constitucional que regerá as relações dos membros desta nova comunidade
latino-americana que deve ser o ideal que unirá a latinidade espanolusa formada pelos descendentes dessas
duas pioneiras etnias de marujos que conquistaram o continente em 1492 e 1500, 500 anos depois, e que
agora, 500 anos depois, retornam com a força da globalização.
Contra esse monumental patrimônio arma-se novo ataque provindo de políticos
descomprometidos com a seriedade da Lei Fundamental do país. A Constituição pode sim ser modificada,
mas apenas dentro daquele ritual litúrgico nela mesma previsto. Sem causuísmos que destroem a
credibilidade da Nação perante a comunidade jurídica e científica do universo
Cumpre que, principalmente em momentos de crise internacional, se respeitem os princípios
Kelsenianos da fundamentação e da derivação para que o nosso país possa continuar a merecer a
credibilidade internacional.
Existe um processo próprio e emendar a Constituição, portanto que esse processo seja
seguido.
Repilo desta tribuna privilegiada os ataques injustos que alguns poucos órgãos da imprensa
fizeram circular em seus jornais e louvo o sucinto e objetivo artigo do Secretário-Geral do Conselho
Federal da OAB, Dr. Sérgio Zveiter:
'Há dez anos o país e a cidadania reconquistavam sua plena capacidade, com a outorga
de uma nova Constituição. De lá para cá, não têm faltado vozes que condenam, com maior ou menor
ênfase, o diploma fundamental.
Impõe-se, contudo, uma avaliação isenta dos dez anos de vivência de nossa Lei
Fundamental. Cumpre não olvidar o momento histórico em que foi partejada. Recém-saímos das trevas
de prolongada ditadura militar. Inevitavelmente, uma nova Constituição seria o estuário das ânsias
libertárias. Haveria, até, o risco dos excessos e a forte possibilidade do exercício do delírio romântico
político-institucional. Nada disso, contudo, desqualifica um texto de tal natureza e majestade.
As constituições, tais como os homens, são somatórios de sua essência e de suas
circunstâncias. No confronto dessas vertentes, cremos perfeitamente adequado dizer que a Carta de 1988
tem um elenco de virtudes bem superior ao de seus defeitos.
Destaquem-se seus notáveis capítulos referentes aos princípios e garantias fundamentais.
Neles encontram-se, seguramente, uma certidão de maioridade do Brasil, no campo das idéias políticas e
sociais, propiciando diretrizes claras e transparentes ao trato da cidadania.
No título referente à organização do Estado, um só destaque basta, para sublinhar seu
extraordinário valor: trata-se do artigo 37, no qual consagrados, a ferro e fogo, os princípios
fundamentais da administração pública. E note-se: não tem faltado, no ponto, os tribunais, que não
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vacilam em invalidar a atividade administrativa deles divorciada. Todavia, o essencial reside em que,
por primeira vez, na História, os poderes do Estado restaram realmente independentes e autônomos.
Doutra parte, fortaleceram-se expressivamente as instituições do Ministério Público e da Advocacia,
como pilares essenciais da realização do ideal de justiça e de canalização dos anseios da cidadania.
No título 'Ordem Social' adensou-se e mais enriqueceu-se a Carta de 1988. O eventual
erro que nele se aponta não há de residir no título, mas sim na inércia dos políticos, que se omitiram, por
dez anos já, na regulamentação de seus preceitos. A falha, se falha existe, só pode ser atribuída à classe
política. A mesma crítica, com os mesmos fundamentos e alcance, deve ser reservada no que diz com a
Ordem Financeira e Econômica.
Efetivamente, os títulos relacionados à tributação e à seguridade social demandam
substanciais reflexões. Mas o problema não está na Constituição que, em tais segmentos, era correta e
elogiável, quando foi promulgada. O que ocorreu foi uma dinâmica, em plano global, tão vertiginosa
que os pilares ideológicos, materiais e estruturais, aplicáveis a tais campos, envelheceram
prematuramente. Fato que não invalida o trabalho exemplar antes feito, nem autoriza a crítica raivosa
dos iconoclastas por mero amor à arte da destruição'.
Não há obra sem os artífices. A constituição em sua visão maior é um monumento mais
forte que o bronze das placas e das estátuas.
Monumento que engrandece a nação brasileira, então recém saída de um longo período de
autocracia, de força e de decretos-leis.
A seu comandante maior, o nosso Odisseu, já fiz a alusão. Quero entretanto na pessoa de
Bernardo Cabral, seu Relator, prestar a homenagem a todos os constituintes que dela participaram e que
trouxeram a sua colaboração para construir a Lei maior deste país.
Senhor Presidente, requeiro que seja enviado cópia integral deste pronunciamento ao
Senhor Bernardo Cabral, bem como ao Presidente da OAB, Dr. Reginaldo Oscar de Castro."
Na oportunidade, o Ministro-Substituto Benjamin Zymler, ao louvar a comunicação do
eminente Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha registrou a presença, entre os Membros do
Plenário, dos Ministros, então Senadores Constituintes, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto e
Valmir Campelo.
PRESENÇA EM PLENÁRIO DE PROCURADORAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRIBUNAL
DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
- Comunicação do Procurador-Geral, Dr. Walton Alencar Rodrigues
"Sr. Presidente
Srs. Ministros
Gostaria de comunicar a presença na sessão plenária desta Corte das Dras. Raíssa Barbosa e
Waltânia Alvarenga, Procuradoras do Ministério Público do Tribunal de Contas do Estado do Piauí.
Autorizado pelo Exmo. Sr. 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 TCU e deste Parquet, assim como do Tribunal de Contas do Distrito Federal, de vários Tribunais
Superiores e Supremo Tribunal Federal.
Na semana anterior, recebemos a visita do Dr. Plínio Valente, que considerou a experiência
haurida nesta Corte extremamente proveitosa para o desempenho de seus atributos funcionais no Estado
do Piauí.
Assim, mais uma vez dispostos a contribuir para levar a bom termo a realização do conjunto
de atividades institucionais do Ministério Público, com o compartilhar de nossa experiência nesta Alta
Corte de Contas, damos, mais uma vez, as boas vindas às Dras. Raíssa e Waltânia, nas pessoas de quem
cumprimentamos todo o Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Muito Obrigado."
O Presidente em exercício, Ministro Adhemar Paladini Ghisi, cumprimentou e deu as boasvindas às Dras Raíssa e Waltânia.
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SORTEIO ELETRÔNICO DE RELATOR DE PROCESSOS
De acordo com o artigo 2° da Resolução n° 064/96, o Presidente em exercício, Ministro
Adhemar Paladini Ghisi, realizou, nesta data, sorteio eletrônico dos seguintes processos .
SORTEIO DE PROCESSOS AOS MINISTROS INTEGRANTES DO PLENÁRIO
Processo: TC-021.954/83-6
Interessado: Augustina Leiva Falconery de Souza e outra
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro MARCOS VILAÇA
Processo: TC-574.084/93-2
Interessado: Secretaria de Assuntos Estratégicos
Motivo do Sorteio: Recurso de Revisão ao Plenário contra Acórdão
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Auditor LINCOLN M. DA ROCHA
Processo: TC-004.000/98-6
Interessado: Tribunal Regional do Trabalho - 24 Região
Motivo do Sorteio: Unidade extinta - Art. 7, par. 4, da Resolução 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro ADHEMAR GHISI.
SORTEIO POR CONFLITO DE COMPETÊNCIA

•

Processo: TC-001.807/98-6
Interessado: Câmara dos Deputados - Comissão de Fiscalização Financeira e Controle
Motivo do Sorteio: Conflito de Competência - Art. 25 da Res. 64/96
Assunto: Auditoria e inspeção
Relator Sorteado: Ministro HUMBERTO SOUTO
Processo: TC-005.012/98-8
Interessado: Ministério do Trabalho
Motivo do Sorteio: Conflito de Competência - Art. 25 da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro BENTO BUGARIN
Processo: TC-927.269/98-8
Interessado: Identidade preservada
Motivo do Sorteio: Conflito de Competência - Art. 25 da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro CARLOS ÁTILA.
SORTEIO DE PROCESSOS AOS MINISTROS INTEGRANTES DA ia CÂMARA
Processo: TC-250.226/94-4
Interessado: Prefeitura Municipal de Teolândia
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
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Relator Sorteado: Ministro IRAM SARAIVA
Processo: TC-250.280/94-9
Interessado: Prefeitura Municipal de Caatiba - BA
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro HUMBERTO SOUTO
Processo: TC-250.364/95-6
Interessado: Prefeitura Municipal de Santa Terezinha - BA
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Deliberação em relação)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro MARCOS VILAÇA.

•

SORTEIO DE PROCESSOS AOS MINISTROS INTEGRANTES DA 2a CÂMARA
Processo: TC-449.032/93-0
Interessado: Delegacia do Ministério da Educação em Mato Grosso
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Auditor BENJAMIN ZYMLER
Processo: TC-524.056/93-5
Interessado: Prefeitura Municipal de Lajedo - PE
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Decisão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Auditor LINCOLN M. DA ROCHA
Processo: TC-251.558/95-9
Interessado: Prefeitura Municipal de Ibicaraí - BA
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Auditor LINCOLN M. DA ROCHA
Processo: TC-275.122/95-6
Interessado: Hospital de Maracanatá
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro VALMIR CAMPELO
Processo: TC-725.200/96-0
Interessado: Superintendência da Fundação Legião Brasileira de Assistência no Estado do Tocantins
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Tomada de Contas Especial
Relator Sorteado: Ministro ADREMAR GHISI

•

Processo: TC-500.172/97-8
Interessado: Fundação Joaquim Nabuco
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Deliberação em relação)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro ADHEMAR GHISI

cy. janto

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
11,

10

lenir
Secletárla do Pionácto

Processo: TC-425.067/98-0
Interessado: Delegacia do Ministério das Comunicações em Mato Grosso
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Deliberação em relação)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Auditor BENJAMIN ZYMLER.
PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA
Passou-se, em seguida, à apreciação dos processos incluídos na Pauta n° 38, organizada em
01 de outubro corrente, havendo o Tribunal Pleno proferido as Decisões de IN 684 a 700, e aprovado os
Acórdãos n's 145 a 149, que se inserem no Anexo I 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 Via VIII, 77, § 1° a 7 0 e 9 0 , 80, incisos V e VI, 84 a 87 e 89).
a) Procs. nos 279.143/92-3, 350.156/95-6 e 550.137/97-1, relatados pelo Ministro
Adhemar Paladini Ghisi;
Procs. n's 013.919/93-8 (com o Anexo n°299.034/93-3), 275.164/94-2, 700.011/97-8 e
300.172/98-2, relatados pelo Ministro Carlos Átila Álvares da Silva;
Procs. n° 349.046/92-1, relatados pelo Ministro Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça;
Procs. n's 500.245/97-5 e 001.027/98-0, relatados pelo Ministro Humberto Guimarães
Souto;
Procs. n's 007.299/94-0, 014.855/97-6, 000.635/98-7 e 006.057/98-5, relatados pelo
Ministro Valmir Campelo;
O Procs. nos 025.238/91-4, 010.699/96-1, 650.032/98-5, 825.021/98-7 e 825.042/98-4,
relatados pelo Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha; e
g) Procs. n's 000.810/98-3 e 425.052/98-2, relatados pelo Ministro-Substituto Benjamin
Zymler.
A requerimento do Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha, deferido pela
Presidência, ad referendum_do Plenário, foi incluído na supracitada Pauta, e relatado nesta data, nos
termos do § 9° do artigo 77, do Regimento Interno, o processo n° 005.522/98-6.

•

PROCESSOS EXCLUÍDOS DE PAUTA
A requerimento dos respectivos Relatores, foram excluídos da Pauta n° 38/98 citada, nos
termos do artigo 78 do Regimento Interno, os seguintes processos.
n° 002.202/94-8 (Ministro Carlos Átila Álvares da Silva); e
n° 450.192/98-9 (Ministro Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça).
SUSPENSÃO DE VOTAÇÃO ANTE PEDIDO DE VISTA
Foi suspensa a votação do processo n° 004.797/95-7, em face de pedido de vista formulado
pelo Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha (Regimento Interno, artigo 56), após haver o
Relator, Ministro Adhemar Paladini Ghisi, proferido seu Voto e apresentado a respectiva Proposta de
Decisão (v texto em Anexo II a esta Ata).
PROCESSO ORIUNDO 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, a Decisão n° 701, acompanhada do correspondente Relatório e Voto em que se
fundamentou, adotada no processo n° 001 288/98-9, relatado pelo Ministro Marcos Vinicios Rodrigues
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Vilaça na Sessão Extraordinária de Caráter Reservado, realizada nesta data
ENCERRAMENTO
O Presidente em exercício, Ministro Adhemar Paladini Ghisi -- ao convocar Sessão
Extraordinária de Caráter Reservado para ser realizada a seguir -- deu por encerrada às dezessete horas e
cinco minutos, a Sessão Ordinária, e, para constar eu, Elenir Teodoro Gonçalves dos Santos, Secretária do
Plenário, lavrei e subscrevi a presente Ata que, depois de aprovada, será assinada pelo Presidente do
Tribunal

URAN-

ELENIR TEODORO GO ÇALVES IDOS SANTOS
Secretária do Plenário
Aprovada em 14 de outubro de .998.
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ANEXO I DA ATA N° 41, DE 07-10-1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA

é

Relatórios e Votos, emitidos pelos respectivos Relatores, bem como Decisões de n's 684 a
700, proferidas pelo Tribunal Pleno em 07 de outubro de 1998, e Acórdãos n's 145 a 149, aprovados
nesta data, acompanhados 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 9 0 , 80, incisos V e VI, 84 a 86).
Na oportunidade da apreciação do Processo n° 000.810/98-3 (Decisão n° 700/98), que trata
de contestação apresentada junto ao Tribunal de Contas da União pelo Procurador-Geral do Município de
Pareci Novo/RS, e após a leitura do correspondente Relatório pelo Ministro-Substituto Benjamin Zymler,
manifestaram-se, oralmente, consoante o disposto no artigo 47 do Regimento Interno, o Representante do
Ministério Público, Dr. Walton Alencar Rodrigues, pelo não acatamento do pedido; e, em seguida, de
acordo com o art. 47 c/c o § 10 do art. 227 do mesmo Regimento Interno, o Dr. José Carlos Barreto, que
apresentou sustentação oral em nome do Município de Pareci Novo/RS.
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1- RELATÓRIO
GRUPO I - Classe I - Plenário
TC-279.143/92-3
Natureza: Recurso de Revisão
Responsável: Corbiniano Alves Chaves
Entidade: Prefeitura Municipal de Cravolândia - BA
Ementa: Recurso de Revisão interposto em processo de tomada de
contas especial instaurada pela omissão no dever de prestar contas
Inconsistência dos documentos apresentados. Conhecimento e
negativa de provimento.
Cuidam os autos de recurso de revisão interposto pelo Sr. Corbiniano Alves Chaves contra
o Acórdão n° 501/94-TCU-1" Câmara, exarado em processo de tomada de contas especial instaurada em
decorrência da omissão do responsável no dever de prestar contas de recursos recebidos mediante
convênio, à época em que se encontrava como Prefeito Municipal de Cravolândia - BA. O aludido
Acórdão julgou irregulares as contas do responsável, imputando-lhe o ressarcimento da quantia recebida
por conta do Convênio n° 1279/GM188, celebrado com o Ministério do Interior, tendo sido, ainda,
aplicada multa ao Sr Corbiniano Alves Chaves.

•

Inconformado, o Sr. Corbiniano Alves Chaves interpôs recurso de reconsideração, que foi
2.
conhecido na Sessão de 03.10.95, tendo-se, na oportunidade, mantido a íntegra do Acórdão n° 501/94
(Acórdão n° 247/95-TCU- la Câmara). Naquela ocasião, o Voto do Relator, Exmo. Sr. Ministro Humberto
Souto, consignou que as peças trazidas pelo responsável, apresentadas à guisa de prestação de contas,
apresentavam diversas falhas e irregularidades, "algumas, inclusive, com fortes indícios de falsidade
documental". Em suma, as seguintes irregularidades foram então destacadas:
ausência de extratos bancários relativos aos cheques emitidos em favor da execução dos
convênios;
inexistência, à época, das empresas apontadas como executoras dos serviços objeto do
convênio;
falta de identificação dos serviços a que correspondessem os desembolsos ali registrados,
inclusive das datas em que ocorreram,
adulteração de valores de Notas Fiscais de prestação de serviços
3.
síntese:

Retorna, agora, o Sr. Corbiniano Alves Chaves a interpor novo recurso, alegando, em

que somente foi emitido um único cheque, no valor de Cz$ 3.000 000,00, em favor da
empresa João José Duarte Filho, executora das obras do convênio, que, por sua vez, sacou a totalidade do
dinheiro, retirou a parcela que lhe cabia e utilizou o valor remanescente para pagar aos fornecedores
Hermes Francisco de Oliveira, Taiane Transportes Ltda e Fontana Material de Construções;
a empresa Duarte Filho Construtora de fato não existia à época. Existia, sim, a empresa
João José Duarte Filho, do mesmo proprietário, que posteriormente mudou sua razão social e veio a se
transformar naquela. "Quando procurávamos a documentação, em 1995, não encontramos a nota fiscal e
solicitamos do responsável que nos fornecesse uma outra, já que fôra ele o executor das obras. Ele
prontamente nos atendeu emitindo a nota fiscal, só que da firma Duarte Filho Construtora e
Pavimentadora, pois a outra não mais existia". Nessa oportunidade, remeteu cópia da Nota Fiscal correta,
emitida pela firma João José Duarte Filho;
não houve preenchimento 'a posteriori' da Nota Fiscal 031,
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as Notas Fiscais de n's 11,12 e 13 são todas do dia 12.12.88, não tendo sido preenchidas
posteriormente. "O que houve foi um mero erro de preenchimento de uma delas;
a firma Fontana Material de Construção, emitente dessas Notas, existe de fato e de
direito, tendo como CGC o número 15.857.212/0001-67. Por erro de impressão dos talonários, foi
impresso o n° 15.057.212/0001-67, ou seja, trocou-se o "8" por "0";
não existe qualquer problema em uma mesma pessoa ter preenchido as Notas Fiscais n's
054, 370 e 031, já que "é normal na maioria das empresas ter-se uma pessoa exclusiva para preencher as
notas fiscais".
Atendendo às ponderações da SECEX-BA, autorizei a promoção de diligência para que o
4
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado - MARE, em face da extinção do órgão
repassador, se pronunciasse acerca dos documentos acostados aos autos.
Naquele âmbito, foram destacados os seguintes aspectos:
as peças acostadas aos autos referem-se ao convênio como tendo sido celebrado com o
Ministério da Ação Social, sendo que à época tal pasta não existia;
a Nota Fiscal de n° 26, emitida pela firma Taiane Transporte Limitada é datada de
10.11.88, sendo que as de n's 27 e 28, constantes do TC-279.116/92-6 [Tomada de Contas Especial
instaurada em nome do mesmo responsável], datam de 01.07.88;
"o responsável declara que só foi emitido um cheque no valor de Cz$ 3.000.000,00, em
favor da empresa João José Duarte Filho, que o sacou, recebendo a parte que lhe cabia e pagando os
demais fornecedores. Como se justifica, então, que todas as notas fiscais tenham sido emitidas em nome da
Prefeitura Municipal de Cravolândia?"
o número de CGC da empresa Fontana Material de Construção é 15.857.212/0002-48, e
não o mencionado pelo recorrente quando tenta justificar o erro constante da nota fiscal como sendo "erro
de impressão";
as Notas Fiscais de n's 054, 370 e 031 são de firmas distintas. Esse o motivo pelo qual
não poderiam ser preenchidas por uma mesma pessoa; e
as assinaturas de alguns dos declarantes que afirmaram terem sido efetuadas as obras de
calçamento não conferem com as apostas nas Folhas de Pagamento constantes do processo TC279. 116/92-6.
5

Fundada na análise efetuada no âmbito do MARE, a SECEX-BA concluiu pela inexistência
6
de elementos capazes de modificar o entendimento firmado pelo Tribunal, opinando por que seja
conhecido do recurso de revisão para, no mérito, ser-lhe negado provimento, mantendo-se os exatos
termos do Acórdão n° 501/94-TCU-1a Câmara
O Ministério Público, representado nos autos pelo Dr. Lucas Rocha Furtado, manifesta-se
7
de acordo com as conclusões da Unidade Técnica.
É o Relatório
II- VOTO

•

A análise realizada no âmbito do MARE, endossada pela SECEX-BA e pelo douto
Ministério Público, demonstram a impossibilidade de ser revertido o julgamento anteriormente efetuado
por esta Corte, pela ausência de elementos que, de fato, comprovem a boa e regular aplicação dos recursos
públicos federais

2
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De fato, não existe qualquer nexo que nos leve à conclusão de que os recursos liberados por
2
força do Convênio n° 1279/GM/88 tenham sido utilizados em prol da coletividade. Não há como se aceitar
como razoáveis os argumentos trazidos pelo recorrente: assim, não é aceitável a afirmativa de que os
recursos foram integralmente sacados e entregues à firma executora das obras, que, por sua vez, pagou aos
diversos fornecedores o que lhes era devido. Ora, tal prática é contrária a todas as normas de
administração financeira e orçamentária que estaria a exigir provas contundentes de que assim de fato
aconteceu.
Ocorre, contudo, que tais provas não existem: em primeiro lugar, não foi acostado aos
3.
autos o extrato bancário que supostamente demonstraria o pagamento integral em nome da firma João
José Duarte Filho (muito embora o recorrente o mencione, em seu recurso). Ademais, existem inúmeras
circunstâncias mal explicadas no processo. Corno, por exemplo, aceitar que a firma Duarte Filho
Construtora e Pavimentadora simplesmente tenha "dado" ao recorrente uma nova Nota Fiscal, pelo
simples fato de que o ex-Prefeito "não conseguia localizar" a suposta Nota Fiscal (emitida pelo sócio da
firma, que à época dos serviços alegadamente possuía outra firma, que, segundo o recorrente, de fato teria
executado os serviços) que deveria ser remetida junto à prestação de contas? Ora, as Notas Fiscais são
documentos oficiais que trazem sérias implicações para as empresas. Não pode uma firma idônea
simplesmente se dispor a título gratuito, a emitir uma Nota Fiscal nova para reparar desleixo de cliente.
4. Mais ainda: como justificar que as Notas Fiscais emitidas no âmbito de firmas diferentes
tenham sido preenchidas por uma mesma pessoa?
Na realidade, as justificativas apresentadas pelo responsável apenas agravam o quadro das
5
irregularidades. As Notas Fiscais supostamente emitidas pela empresa Fontana Material de Construção
são, agora, comprovadamente inidôneas, posto que o CGC delas constante não correspondem ao da
mencionada firma, não podendo atribuir-se tal divergência a mero erro de impressão, pela significativa
diferença entre os números, que não se resume a um único dígito, como antes havia ele alegado.

•

6. As tentativas de fraudar a prestação de contas vão mais além. Os documentos intitulados
"Declaração da Autoridade Competente" e "Termo de Aceitação Definitiva da Obra", supostamente
confeccionados em 30.11.88, Mencionam que os recursos de que trata o Convênio n° 1279/GM188 teriam
sido transferidos pelo Ministério da Ação Social - MAS. Ocorre que àquela época (30.11.88) tal Pasta
ainda não existia, posto que somente foi criada com a Lei n° 8.028, de 12.04.90. Resta claramente
demonstrado que tais documentos foram elaborados em data bastante posterior, com o único intuito de
serem apresentados na tentativa de sanear as irregularidades levantadas por esta Casa.
Ante o exposto, manifesto-me de acordo com os pareceres 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
bro de 1998.

07 de outu-

PALADINI GHISI
Ministro-Relator

•
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Processo TC n°279.143/92-3
Classe de Assunto: I - Recurso de Revisão
Responsável: Corbiniano Alves Chaves
Entidade: Prefeitura Municipal de Cravolândia - BA
Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
Representante do Ministério Público: Dr. Lucas Rocha Furtado
Unidade Técnica: SECEX-BA
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de recurso de revisão interposto
pelo Sr. Corbiniano Alves Chaves contra o Acórdão n° 501/94-TCU-1a Câmara, exarado em processo de
tomada de contas especial instaurada em decorrência da omissão do responsável no dever de prestar
contas de recursos recebidos mediante convênio, à época em que se encontrava como Prefeito Municipal
de Cravolândia - BA. O aludido Acórdão julgou irregulares as contas do responsável, imputando-lhe o
ressarcimento da quantia recebida por conta do Convênio n° 1279/GM/88, celebrado com o Ministério do
Interior, tendo sido, ainda, aplicada multa ao Sr. Corbiniano Alves Chaves.
Considerando que o Sr. Corbiniano Alves Chaves interpôs recurso de reconsideração, que
foi conhecido na Sessão de 03.10.95, tendo-se, na oportunidade, mantido a íntegra do Acórdão n° 501/94
(Acórdão n° 247/95-TCU-P Câmara).
Considerando que o responsável voltou a apresentar novos documentos, a titulo de recurso
de revisão;
Considerando, entretanto, que as incoerências constantes da documentação apresentada,
não possibilitam que se conclua pela correta aplicação dos recursos federais no objeto do convênio,
acenando, ao contrário, para a existência de graves irregularidades ocorridas naquela gestão, inclusive
com a apresentação de documentos inidôneos,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
com fulcro no art. 35, III, da Lei n° 8.443/92, em conhecer os elementos remetidos pelo Sr. Corbiniano
Alves Chaves como recurso de revisão para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se inalterados os
termos do Acórdão n° 501/94 - i a Câmara.
Ata n° 41/98 - Plenário.
Data da Sessão: 07/10/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Carlos Átila Álvares da Silva (na Presidência), Adhemar Paladini Ghisi
(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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1- RELATÓRIO
GRUPO II - Classe I - Plenário
TC-350.156/95-6
Natureza: Recurso de Revisão em Tomada de Contas Especial
Interessado: Ministério Público junto ao Tribunal
Ementa: Recurso de revisão. Não conhecimento tendo em vista não
preencher os requisitos de admissibilidade previstos no Art. 35,
incisos I, II e II, da Lei n° 8.443/92. Encaminhamento à Presidência
para o sorteio de novo relatar, entre os componentes da 1" Câmara.
Adoto como meu relatório a instrução do AFCE Sérgio Túlio Tarbes de Carvalho, cujas
conclusões foram acolhidas pelo Sr. Diretor da 2a Divisão Técnica e pela Sra. Secretária da 10' SECEX:
"HISTÓRICO
Em 14.04.98, por meio do Acórdão 178/98-TCU, a Primeira Câmara decidiu julgar as presentes
contas irregulares e em débito o responsável, Sr. Zozildo Almeida Silva, ex-Prefeito do Município de
Icatu/MA, por descumprimento no dever de prestar contas dos recursos recebidos a título de
"royalties" do petróleo (fls. 68 e 69, Vol. Principal).
Tendo observado inexatidão material no texto do Acórdão, a SECEX/MA propôs sua
retificação (fl. 71, Vol. Principal). Ao analisar a proposta da Secretaria Regional, revendo os autos, o
Ministério Público junto a esta Corte verificou incorreção também quanto à responsabilização pelo
débito, o que o levou a ingressar com recurso de revisão.
ADMISSIBILIDADE
Considerando Que a decisão recorrida foi prolatada em sessão de 14.04.98 (fl. 69, Vol.
Principal), o recurso de revisão apresentado em 02.07.98 (fl. 01, deste) deve ser considerado
tempestivo. Vez que atende aos demais requisitos estabelecidos pela Lei 8.443/92 para o tipo recursal,
é de se propor seja o recurso de revisão conhecido.
MÉRITO
o Ministério Público junto a esta Corte aponta que a decisão "se fundou precipuamente na
omissão do dever de prestar contas, como evidenciou o primeiro dos considerando (...)", e vez que
"mandato do prefeito ora responsabilizado encerrou em 31.12.92 (...)", entende que "a prestação de
contas deveria ser elaborada e apresentada na gestão do prefeito sucessor, devendo este ser
responsabilizado pela omissão, sem todavia, exonerar o antecessor caso não haja comprovação da
boa e regular aplicação dos recursos por eles geridos". Em vista disso, solicita seja tornado
insubsistente o Acórdão, e autorizada, desde já, a citação do prefeito que assumiu em 01.01.93 - Sr.
João Evangelista Gonçalves (fl. 01, deste).
Parece-nos ter razão o Representante do MP-TCU. A omissão no dever de prestar contas só
pode ser imputada a quem descumpriu a obrigação. In casu, em virtude da extinção do mandato do
gestor dos recursos repassados, cabia ao prefeito sucessor apresentar a prestação de contas. Incorretos,
portanto, a citação (fls. 51 e 52, Vol. Principal), o edital (fl. 56, Vol. Principal), e, em conseqüência, a
decisão recorrida.
Vez que não é adequado promover a citação de responsável na etapa recursal - que não se
presta à abertura de contraditório, mas apenas ao reexame de contraditório já estabelecido e sobre o
qual já tenha havido decisão -, o caminho a ser seguido deve ser aquele proposto no recurso, qual seja,
tornar insubsistente a decisão, retornando o procedimento à etapa inicial.
\\M1N-AG_423 TRABALHO\35015695.DOC1
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Conforme salientado na peça recursal, a insubsistência da decisão recorrida não deve significar
a exoneração do responsável pela gestão dos recursos, que continuará responsável por eventual débito
em caso de não "comprovação da boa e regular aplicação dos recursos por ele geridos"(fl. 01, deste).
Acatada essa proposta, entendemos devam os autos ser encaminhados à SECEX-MA para
promoção de nova citação, dirigida ao Sr. João Evangelista Gonçalves, e análise de eventual resposta.
CONCLUSÃO
Em vista do exposto, elevamos o assunto à consideração superior, propondo:
seja o recurso de revisão conhecido, e, no mérito, lhe seja concedido provimento;
seja a decisão recorrida tornada insubsistente, e os presentes autos retornados à SECEX/MA,
para instrução complementar."

É o relatório.

II- VOTO
Ao contrário do que afirma a Unidade Técnica, entendo que o presente recurso não
preenche nenhum dos requisitos de admissibilidade exigidos nos inciso I, II ou III, do Ar. 35 da Lei n°
8.443/93, uma vez que não se fundou em erro de cálculo; falsidade ou insuficiência de documentos em
que se tenha fundamentado a decisão recorrida; ou superveniência de documentos novos com eficácia
sobre a prova produzida, por isso mesmo, não pode ser conhecido.
Entendo que o referido recurso, se fosse o caso, poderia ser conhecido como de
reconsideração, não obstante intempestivo, nos termos do Parágrafo Único, Art. 32, da Lei n° 8.443/92
c/c o Art. 231 e 233 do Regimento Interno.
Não posso, entretanto, conhecê-lo como de reconsideração, tento em vista que a decisão
recorrida foi exarada pela la Câmara, e o Art. 32 da Lei n° 8.443/92 c/c o Art. 233 do Regimento Interno,
determina, de forma expressa, que essa natureza de recurso será apreciado por quem houver proferido a
decisão recorrida. Além disso, o Parágrafo único do Art. 21 do Regimento Interno veda, expressamente, o
encaminhamento de recurso de reconsideração para deliberação do Plenário.
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 4

outu-

bro de 1998.
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Proc. TC-350.156/95-6
Tomada de Contas Especial
PARECER
Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada contra o Sr. Zozildo Almeida Silva,
ex-Prefeito do município de Icatu/MA, em virtude de omissão no dever de prestar contas dos recursos
recebidos da Petrobrás, a título de royalties/fundo especial, no exercício de 1992.
Tendo em vista a ocorrência de inexatidão material no Acórdão n° 178/98 - i a Câmara (fls. 68
e 69) que julgou irregulares as contas do ex-Prefeito, a SECEX/MA propõe a retificação do r. aresto, no
sentido de o recolhimento da importância devida ser feito aos cofres da Prefeitura municipal de Icatu, na
conta específica do fundo especial, e não ao Tesouro Nacional, como constou.
Ao nosso ver, assiste razão à Unidade Técnica.
Entretanto, examinando os autos, verificamos que a condenação se fundou precipuamente na
omissão do dever de prestar contas, como evidenciou o primeiro dos consideranda daquela decisão.
Uma vez que a Resolução TCU n° 229, de 27 de outubro de 1987, estabelece que a prestação de contas
relativa aos recursos recebidos da Petrobrás à título de royalties/fundo especial deveria ser encaminhada
à respectiva Inspetoria-Regional do Tribunal de Contas da União até o último dia do mês de março do
exercício seguinte e o mandato do prefeito ora responsabilizado encerrou em 31.12.92, entendemos que a
prestação de contas deveria ser elaborada e apresentada na gestão do prefeito sucessor, devendo este ser
responsabilizado pela omissão, sem, todavia, exonerar o antecessor caso não haja comprovação da boa e
regular aplicação dos recursos por ele geridos.
Feitas essas considerações, valemo-nos da oportunidade, para, com amparo no art. 35 da Lei
n° 8.443/92, interpor Recurso de Revisão do Acórdão n° 178/98 - ia Câmara, com vistas a torná-lo
insubsistente, autorizando-se, desde já a citação do Prefeito que assumiu em 01.01.93, que, conforme fls.
36 e documento acostado à última contracapa, deve ser o Sr. João Evangelista Gonçalves.
Ministério Público, em 0i de Julho de 1998.
.)

Marinus Eduardo De Vries Marsico
Procurador
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ACÓRDÃO N°

1. Processo TC n° 350.156/95-6
2. Classe de Assunto: I - Recurso de Revisão
3. Interessado: Ministério Público junto ao TCU
4. Entidade: Prefeitura Municipal de Icatu/MA
5. Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
6. Representante do Ministério Público: Marinus Eduardo De Vries Marsico
7. Unidade Técnica: 10' SECEX
8. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos relativo a Recurso de Revisão interposto pelo
Ministério Público junto a esta Corte, com o objetivo de tornar insubsistente o Acórdão n° 178/98 - 1'
Câmara - Ata 11/98;
Considerando que o referido recurso não preenche os requisitos de admissibilidade
consignados no Art. 35, incisos I, II e III, da Lei n° 8.443/92;
Considerando que a deliberação objeto do Acórdão recorrido foi expedida pela 1' Câmara,
e o Art. 32 da Lei n° 8.443/92 c/c o Art. 233 do Regimento Interno, determina, de forma expressa, que
essa natureza de recurso será apreciado por quem houver proferido a decisão recorrida;
Considerando que o Parágrafo único do Art. 21 do Regimento Interno veda, também de
forma expressa, o encaminhamento de recurso de reconsideração para deliberação do Plenário;
Considerando que o presente recurso poderá ser conhecido como recurso de
reconsideração, ante o que dispõe o Parágrafo único, Art. 32, da Lei n° 8.443/92.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária:
não conhecer do Recurso de Revisão interposto pelo Ministério Público junto a esta Corte, por
não preencher os requisitos de admissibilidade previstos no Art. 35, incisos I, II e III, da Lei n° 8.443/92;
encaminhar o presente recurso à Presidência desta Corte para que proceda a novo sorteio de
relator, dessa feita entre os membros da 1 Câmara.
9. Ata n° 41/98 - Plenário.

11,

10. Data da Sessão: 07/10/1998 - Ordinária.
11. Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Carlos Átila Álvares da Silva (na Presidência), Adhemar Paladini Ghisi
(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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GRUPO 1- CLASSE 1- PLENÁRIO
TC-275.164/94-2 (com 01 volume)
NATUREZA: Recurso de Revisão
UNIDADE: Prefeitura Municipal de Jaguaretama/CE
INTERESSADA: Luzia Cunha Saldanha Brito, ex-Prefeita
EMENTA: Recurso de revisão interposto contra decisão do Tribunal
que julgou irregular tomada de contas especial e aplicou multa à
responsável. Não conhecimento ante a sua inadequação às hipóteses
previstas no art. 35 da Lei n° 8.443/92. Comunicação à interessada.

Trata-se de recurso de revisão interposto, em 17/01/1997, pela Sra Luzia Cunha Saldanha
Brito, ex-Prefeita Municipal de Jaguaretama/CE, contra o Acórdão n° 424/96-TCU - r Câmara, de
13/06/1996 (fl. 40 - Vol. principal), que julgou irregulares as presentes contas e aplicou à responsável a multa
prevista no art. 58 da Lei n° 8.443/92, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais).
A interessada fundamenta o Recurso de Revisão nas seguintes premissas (fls. 01/06, Vol. I):
o Prefeito que a sucedeu deveria ser arrolado como responsável solidário, pois era dele a
responsabilidade pela apresentação, até o último dia útil do mês de março de 1993, da prestação de contas dos
recursos do Fundo Especial relativos ao exercício de 1992;
a responsável, ao ser ouvida em audiência, preparou suas razões de justificativa mas que não
chegaram a ser apresentadas a este Tribunal no momento oportuno, fazendo-se, agora, a sua juntada ao
processo (fls. 08/09);
as despesas caracterizadas como "desvio de finalidade" - despesas bancárias, aquisição de
desinfetante e pagamento de conserto de carteiras escolares - poderiam ser enquadradas no item "saneamento
básico"; e
há situações em que tomadas de contas instauradas por omissão do gestor no dever de
prestar contas são julgadas, após a apresentação destas, regulares com ressalvas.
A Analista informante da 10a Secex, ao examinar os argumentos apresentados (fls. 17/20, Vol.
entende
que
o presente recurso de revisão pode ser conhecido por ser tempestivo, por ter sido formulado
I),
pelo responsável e estar adequado ao disposto no inciso III do art. 35 da Lei n° 8.443/92.
No mérito, acolhe as justificativas apresentadas pela recorrente porque, no seu entender, as
despesas impugnadas foram realizadas em proveito de atividades relevantes e urgentes. Indica, também,
precedentes em que o Tribunal teria admitido a tese de que o desvio de finalidade, em matéria de royalties,
não conduz, peremptoriamente, à irregularidade das contas.
A Diretora da r Divisão Técnica, por sua vez, entende que a primazia da vinculação das
receitas há de ser observada porque decorrente da lei orçamentária e que somente em situações muito especiais
seria lícito destinar recursos legalmente vinculados a outras finalidades que não as previstas em lei. Aponta,
em julgados deste Tribunal, que a tendência predominante é a de que o desvio de finalidade constitui grave
infração à norma legal e conclui, ao final, que a responsável não apresentou elementos suficientes para a
modificação do Acórdão n° 424/96-TCU - 2 Câmara.
O então Secretário de Controle Externo, Dr. Benjamin Zymler, hoje Ministro-Substituto desta
Corte de Contas, manifesta-se nos seguintes termos (fl. 24, Vol. I ) :
"Manifesto entendimento no sentido de que não se conheça o presente recurso, por não
atender a nenhum dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 35 da Lei n°8.443/92. As peças de
fls. 8 e 9 contêm declarações da própria recorrente. Por isso, só podem ser compreendidas como meras
alegações, incapazes de comprovar a ocorrência de qualquer situação de fato. Os demais documentos
(procuração, cópia de pedido de parcelamento da multa e extrato de pagamento - fls. 7, 10, 11) não
1
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guardam relação com a irregularidade apurada nos autos. Assim sendo, diferentemente do que defendido
no item 5 da instrução de fls. 17 a 20, não podem ser considerados documentos com eficácia sobre a
prova produzida.
Caso, entretanto, resolva o Tribunal conhecer o recurso sob exame, proponho que se lhe
negue provimento. Consoante destacado pela Sr° Diretora da 2 a Divisão Técnica, o desvio de finalidade
só pode ser relevado em face de circunstâncias excepcionais e imprevisíveis. A recorrente, contudo, não
logrou êxito em demonstrar que assim se caracterizava a realidade por ela enfrentada. Além disso,
conforme assinalado em seu despacho de fls. 21 a 23, a maioria dos julgados do TCU considera o desvio
de finalidade, na utilização de recursos provenientes de `royalties', grave infração a norma legal."
O Ministério Público se manifesta de acordo com os pareceres de fls. 21/24 (Diretora da 2'
Divisão Técnica e do Secretário) (fl. 24-v).
É o Relatório.
VOTO
O recurso de revisão, para ser conhecido, deverá fundar-se em pelo menos uma das hipóteses
previstas no art. 35 da Lei n° 8.443/92, ou seja: em erro de cálculo nas contas; em falsidade ou insuficiência
de documentos em que se tenha fundamentado a decisão recorrida; ou na superveniência de documentos novos
com eficácia sobre a prova produzida.
Conforme se verifica da análise efetuada pelo então Secretário da 10' Secex, transcrita no
relatório precedente, os elementos apresentados pela SI' Luzia Cunha Saldanha Brito não preenchem nenhum
desses requisitos.
Dessa forma, considerando que os documentos em apreço não se enquadram em nenhuma das
hipóteses previstas em lei, VOTO por que o Tribunal aprove o ACÓRDÃO que ora submeto à apreciação
deste Plenário.
Sala das Sessões, em 07 de outubro de 1998.

Carlos Á, ila Álvares da Silva
Ministro Relator

2
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ACÓRDÃO N°

Processo n° TC-275.164/94-2 (com 01 volume)
Classe de Assunto: I - Recurso de Revisão.
Interessada: Luzia Cunha Saldanha Brito, ex-Prefeita.
Unidade: Prefeitura Municipal de Jaguaretama/CE.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: Dr' Maria Alzira Ferreira, Procuradora.
Unidade Técnica: 10a Secex.
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial de responsabilidade
de Luzia Cunha Saldanha Brito, ex-Prefeita do Município de Jaguaretama/CE.
Considerando que, na Sessão de 13/06/1996, o Tribunal julgou as presentes contas irregulares
e aplicou à responsável a multa prevista no art. 58 da Lei n° 8.443/92, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais)
(Acórdão n° 424/96-TCU - 2 a Câmara, in Ata n° 20/96);
Considerando que a ex-Prefeita interpôs recurso de revisão contra a mencionada decisão;
Considerando que o recurso não preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 35
da Lei n° 8.443/92; e
Considerando que a recorrente não acrescentou nenhum documento ou informação com
eficácia sobre a prova produzida que ensejasse a revisão da deliberação recorrida,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante
as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35, da Lei n° 8.443/92, c/c o
disposto no art. 19, inciso III, do Regimento Interno, em:
8.1. não conhecer do presente recurso de revisão por não se adequar às hipóteses previstas no art. 35 da
Lei n° 8.443/92; e
8.2. levar ao conhecimento da recorrente o inteiro teor desta deliberação.
Ata n° 41/98 - Plenário.
Data da Sessão: 07/10/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Adhemar Paladini Ghisi (Presidente em exercício), 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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GRUPO 1- CLASSE 1- Plenário
TC-349.046/92-1
Natureza: Recurso de Revisão
Entidade: Prefeitura Municipal de Cristalând- i!aesn-el
Recorrente: Manoel Reis Chaves Cortez

TOeta."a. d° P.Ion"

Ementa: Recurso de Revisão do Acórdão n° 662/96 - 2 Câmara, de
19.09.96, que julgou irregulares as contas do recorrente, condenandoo ao ressarcimento ao Tesouro Nacional dos recursos repassados ao
município pelo extinto Ministério do Interior, por meio de convênio.
Não-conhecimento, por não se adequar às hipóteses previstas no art.
35 da Lei n° 8.443/92. Cientificação ao interessado. Arquivamento.
RELATÓRIO
Cuida o presente processo de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria de Controle
Interno do extinto Ministério da Ação Social, ante a omissão da prestação de contas de recursos federais
repassados ao município em epígrafe pelo extinto Ministério do Interior, por meio do Convênio n°
506/GM/88, destinado à realização de obras de infra-estrutura urbana, em que ora se analisa Recurso de
Revisão interposto contra deliberação do Tribunal.
Em Sessão de 19.09.96, a Segunda Câmara, por meio do Acórdão n° 662/96, julgou irregulares as
contas do responsável, com base no art. 16, inciso III, alínea "a", da Lei n° 8.443/92, em virtude da
omissão do dever de prestar contas, condenando-o ao ressarcimento ao Tesouro Nacional dos recursos
federais repassados ao município no valor originário de Cz$ 1.000.000,00 (um milhão de cruzados), a
preços de 05.07.88.
Devidamente notificado (fl. 98), o responsável interpôs, tempestivamente, recurso de
reconsideração contra o referido Acórdão que, em Sessão de 14.08.97, foi conhecido e teve negado
provimento por meio do Acórdão n° 481/97 - Segunda Câmara, da relatoria do Ministro Bento José
Bugarin (vol. I, fls. 17/9), que acolheu os pareceres uniformes da 10' SECEX e do Ministério Público.
Notificado desse último acórdão (vol. I, fl. 20), o responsável, irresignado, protocolizou na
Secretaria de Controle Externo no Tocantins, em 04.11.97, o expediente de fls. 2/4, vol. II, acompanhado
dos elementos de fls. 5/10 do mesmo volume, à guisa de recurso de revisão, pretendendo a reforma do
acórdão condenatório, para que suas contas sejam julgadas regulares, com a conseqüente quitação do
débito.
O presente processo foi, então, remetido pelo Titular daquela SECEX à Presidência do Tribunal,
em 04.11.97 (vol. II, fl. 1), tendo sido incluído em sorteio, pela Secretaria-Geral das Sessões, em
12.11.97, ocasião em que fui designado Relator do feito na presente fase recursal (vol. II, fl. 12).
Por meio de despacho de 14.11.97 (fl. 23), determinei a remessa dos autos à 10' SECEX para
instrução, e, em seguida, ao Ministério Público para pronunciamento.
Parecer da Unidade Técnica
O AFCE Carlos Eduardo de Queiroz Pereira, designado para o exame da matéria no âmbito da 10'
SECEX, produziu o parecer de fls. 14/8, vol. II, cujos principais trechos reproduzo a seguir:
Da Admissibilidade
Representado por procurador devidamente habilitado, o recorrente é o próprio
responsável, atendendo ao art. 35 da Lei n° 8.443/92, c/c o art. 2°, § 1 0, da Resolução/TCU n°
036/95.
Contraposto uma única vez, o recurso foi apresentado tempestivamente, nos termos do art.
35 da L. 8.443/92.
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O feito opõe-se à decisão definitiva, porém seu fundamento não se adequa às hipóteses
9.
elencadas nos incisos I, II e III do art. 35 da L. 8.443/92, não correspondendo a erro de cálculo
nas contas (I), a falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado a
decisão recorrida (II), ou a superveniência de documentos novos com eficácia sobre prova
produzida (Ho.
9.1. Destarte, e considerando o efeito preclusivo do direito de ampla defesa gerado por
eventual não provimento do feito, somos por que se não conheça do presente recurso de revisão.
Nada obstante, para a eventualidade de esta Corte ajuizar de modo diverso,
10.
defrontaremos as alegações trazidas pelo recorrente, pronunciando-nos quanto ao mérito.
Dos Fundamentos do Pedido
Fundamenta-se o recurso no seguinte:
11.
a) dois motivos ensejaram o saque dos recursos do convênio do Banco do Brasil, em
20/07/88, e sua manutenção nos cofres da Prefeitura: evitar que o banco aplicasse o dinheiro no
mercado financeiro - 'prática essa proibida, à época, e duramente punida pelo TCU' -; e a
facilitação do manuseio dos recursos, 'uma vez que a agência depositária localizava-se na então
cidade de Paraíso do Norte (hoje Paraíso do Tocantins), distando considerável lonjura para
deslocamento.' (jis. 02-03);
apesar de os documentos de despesas não constarem do número de identificação do
convênio, os documentos às fls. 53, 65, 72 e 73 do vol. principal fazem menção à sigla MDU 'grafado como MDV no extrato (ti. 53), por lapso' -, 'iniciais do então Ministério do
Desenvolvimento Urbano, [..] assegurando, de forma clara, que o numerário de Cz$
1.000.000,00 inserido no pagamento efetuado ao empreiteiro, era o mesmo retirado da conta
03);
corrente n° 7.986-3 do Banco do Brasil - Ag. de Paraíso do Tocantins.'
T..] os documentos trazidos pelo recorrente, a título de prestação de contas, ainda que
não nos moldes estabelecidos em regulamentos, bastam para comprovar a regular aplicação dos
recursos. [..] dos autos não se depreende nada que prove o recorrente ser mal gestor dos
recursos repassados, não se verificando sequer indícios de que tenha havido desvio ou
locupletamento dos recursos.' (ff 04);
aludindo ao rebatimento de suas alegações, no recurso de reconsideração, transcrito no
Relatório do eminente Ministro Bento Bugarin (/7. 18, vol. 1- letra g) - em que se destaca que não
foram carreadas aos autos provas razoáveis de que os valores sacados teriam sido efetivamente
utilizados em prol da municipalidade, e se o fossem poderia o Tribunal determinar ao Município
a devolução dos recursos às suas expensas -, aduz: 'Quanto a uma possível devolução dos
recursos por parte do município, por desvio de objeto ou finalidade, como enfocado no item 'g'
do Relatório TCU de fls. 18 do TC Recurso de Reconsideração, entende-se que mesmo se o TCU
assim considerar, advoga em favor do recorrente os termos do Acórdão n° 162/93 - 1° Câmara,
Ata n°31/93, proferido na Sessão de 14.09.93, em que o Tribunal de Contas da União deliberou
sobre matéria concernente a desvio de objeto, descaracterizando-o, pelo fato de serem
inaplicáveis, por extemporaneidade, as disposições que fundamentaram a instauração da TCE. '
(fl. 04)
Do Mérito
Letra a. A subcláusula segunda da cláusula quarta do Termo de Convênio, assim como os
12.
itens 1.7 e I. 17.8 da Instrução Normativa-STN n° 12/88, vigente ao tempo do convênio, deixam
clara à obrigatoriedade de manutenção dos recursos financeiros em conta especifica no Banco do

ui

12.1 A preocupação do responsável, sacando os recursos da conta especifica e os mantendo
nos cofres da Prefeitura, para que o banco não os aplicasse no mercado financeiro, por veda-lo o
item 1.17.9 da referida IN, não elide a violação da norma. Se o banco assim o fizesse, a seu
exclusivo alvedrio, este sim estaria perpetrando um desacerto, cabendo à Prefeitura, nesse caso,
tão-somente comprovar a imediata adoção de medidas com vistas ao restabelecimento da ordem
normatizada.
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12.2. A lonjura da agência bancária em que se depositavam os recursos do convênio,
relativamente à sede da Prefeitura, é irrelevante para a regular gestão dos recursos, não sendo
motivo para o descumprimento da vedação supracitada, haja vista que os pagamentos poderiam
ser realizados mediante cheques sacados em favor de fornecedores de mercadorias ou
prestadores de serviços, sendo prescindível, para esse mister, o deslocamento do gestor à agência
bancária.
Letra b. A cláusula sétima do Termo de Convênio, bem assim o item 11.9 da IN-S1N n°
12/88, assentam que os documentos comprobatórios das despesas realizadas deverão ser
identificados com o número do convênio.
13.1. Sustentando que, embora não tenham sido os documentos de despesas identificados com o
número do convênio, foram-no mediante a sigla MDU, que expressaria Ministério do
Desenvolvimento Urbano, e acrescendo que, por lapso, o banco grafou MDV, no extrato à fl. 53
do vol. principal, ao invés de MDU, o recorrente revela absoluto carecimento de prova da regular
gestão dos recursos que lhes foram confiados, escorando-se em argumentos artificiosos e débeis.
13.2. Primeiramente, a Prefeitura Municipal de Cristalândia firmou o Convênio n° 506/GM/88
com o Ministério do Interior - MINTER, e não com o Ministério do Desenvolvimento Urbano e
Meio Ambiente - MDU, que, naquela ocasião, 24/06/88, não mais existia. Veja o breve histórico:
25/02/67 Decreto-lei n°200, criação do Ministério do Interior - MINTER;
15/03/85 - Decreto n° 91.145, criação do Ministério do Desenvolvimento Urbano e Meio
Ambiente - MDU, a que foram transferidas algumas competências do
MINTER, que não foi extinto;
22/10/87 - Decreto n° 95.075, MDU passa a denominar-se Ministério da Habitação,
Urbanismo e Meio Ambiente - MHU;
24/06/88 - Assinatura do Convênio n° 506/GM/88, com o MIN TER;
02/09/88 - Decreto n° 96.634, MHU passa a denominar-se Ministério da Habitação e do
Bem-Estar Social - MBES;
16/03/89 - Lei n° 7.739, extingue o MBES, transferindo suas competências, exceto as
atividades financeiras do SFH, para o M1NTER;
12/04/90 - Lei n° 8.028, dispõe sobre a organização da PR e dos Ministérios, extingue
o MINIER, cria o Ministério da Ação Social - MAS;
03/12/91 - Ciset/MAS instaura a TCE.
13.3. Quanto à sigla MDV, no extrato bancário à fl. 53 do vol. principal, não se trata de
descuido do Banco do Brasil, que erroneamente deixara de grafar MDU (Ministério do
Desenvolvimento Urbano), conforme imputa o recorrente. MDV significa Movimentos Diversos,
nomenclatura que o Banco do Brasil atribui a contas correntes a que não foram conferidas uma
identificação especifica, tal como seria o número do convênio ou a sigla do órgão convenente
mesmo.
Letra c. O julgamento pela irregularidade das contas não teve por fundamento desvio ou
locupletamento dos recursos. Se assim entendesse o Tribunal, o Acórdão condenatório teria por
base legal a alínea 'c' ou 'ti' do art. 16, Ill, da Lei n° 8.443/92, importanto, por conseguinte, em
multa ao responsável e no encaminhamento dos autos ao Ministério Público da União para
ajuizamento das ações civis e penais cabíveis. Quanto a bastarem os documentos trazidos pelo
recorrente para comprovar a regular aplicação dos recursos, a só asserção carece de razão
justificativa para expungir o juízo do Tribunal, que, no Acórdão condenatório, considerou
insuficientes as alegações de defesa arrimadas nesses mesmos documentos.
Letra d. Ao mencionar o Acórdão n° I62/93-TCU- la Câmara, o recorrente se refere a
entendimento desta Corte no sentido da impertinência da instauração da Tomada de Contas
Especial, por desvio de finalidade na aplicação de dinheiro público, posto que a hipótese não
estava abrangida pelo raio de incidência do art. 84 do DL n° 200/67, que regia a matéria ao
tempo do caso que se examinava.
15.1 Descabidos os comentários do recorrente a esse respeito, vez que o desvio de finalidade
dos recursos não foi o motivo condutor do julgamento pela irregularidade de suas contas,
-
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tampouco à espécie se referiu a 10a SECEX na instrução transcrita à j7. 18, vol. 1 - letra g. E
mesmo se o fizesse a Unidade Técnica, cogitava, como esta evidente, no plano das suposições.
Desse modo, persistem as irregularidades, não apresentando o recorrente elementos
capazes de justificar a revisão do juizo firmado pelo Tribunal.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, submetemos os autos à consideração superior, propondo:
que se não conheça do presente Recurso de Revisão, por não se adequar às hipóteses da
espécie elencadas no art. 35 da Lei n° 8.443/92;
caso diverso o entendimento, em se conhecendo do Recurso de Revisão, seja-lhe, no
mérito, recusado provimento;
7.1

O Diretor da 2 Divisão Técnica e a Titular da 10' SECEX ratificaram o encaminhamento proposto
pelo Analista (fl. 18, vol. II).
7.

Parecer do Ministério Público

es,

8.

De acordo com a Unidade Técnica (fl. 18v, vol. II).
É o Relatório.
VOTO

As alegações e elementos trazidos aos autos pelo recorrente, como bem demonstrado pela unidade
técnica, não se referem a qualquer das hipóteses elencadas nos incisos I a III do art. 35 da Lei n° 8.443/92,
que regem a matéria. Ainda que abstraia-se esse óbice formal, no mérito, as alegações não trouxeram
fatos novos, capazes de levar o Tribunal a reformar o acórdão recorrido.
Ante o exposto, acolho, por seus fundamentos, os pareceres uniformes e Voto por que o Tribunal
2.
adote o Acórdão que ora submeto ao Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões, em 07 de outubro de
Marcos Vinicio Vilaça
Ministro-R lator
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TCU — Plenário

Processo n° TC-349.046/92-1
Classe de Assunto: I — Recurso de Revisão.
Recorrente: Manoel Reis Chaves Cortez.
Unidade: Prefeitura Municipal Cristalândia-TO
Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
Representante do Ministério Público: Procurador-Geral Walton Alencar Rodrigues
Unidade Técnica: 10a SECEX
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela
Secretaria de Controle Interno do extinto Ministério da Ação Social, ante a omissão da prestação de
contas de recursos federais repassados ao município em epígrafe pelo extinto Ministério do Interior, por
meio do Convênio n° 506/GM/88, destinado à realização de obras de infra-estrutura urbana, em que ora se
analisa Recurso de Revisão interposto por Manoel Reis Chaves Cortez contra deliberação do Tribunal.
Considerando que, em Sessão de 19.09.96, a Segunda Câmara, por meio do Acórdão n°
662/96, julgou irregulares as contas do responsável, com base no art. 16, inciso III, alínea "a", da Lei n°
8.443/92, em virtude da omissão do dever de prestar contas, condenando-o ao ressarcimento ao Tesouro
Nacional dos recursos federais repassados ao município no valor originário de Cz$ 1.000.000,00 (um
milhão de cruzados), a preços de 05.07.88;
Considerando que, devidamente notificado, o responsável interpôs, tempestivamente,
recurso de reconsideração contra o referido acórdão o qual, em Sessão de 14.08.97, foi conhecido e teve
negado provimento por meio do Acórdão n°481/97 - Segunda Câmara;
Considerando que, notificado desse último acórdão, o responsável, irresignado, interpôs,
tempestivamente, recurso de revisão, pretendendo a reforma do acórdão condenatório, para que suas
contas sejam julgadas regulares, com a conseqüente quitação do débito;
Considerando a inobservância dos requisitos de admissibilidade para a espécie recursal,
estatuídos nos incisos I a III do art. 35 da Lei n° 8.443/92, conforme os pareceres da Unidade Técnica e
do Ministério Público;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
ante as razões expostas pelo Relator e, com fulcro no art. 35 da Lei n° 8.443/92, em:
8.1. não conhecer do Recurso de Revisão interposto por Manoel Reis Chaves Cortez;
8.2. determinar o envio de cópia do presente Acórdão, bem do Relatório e Voto que o fundamentam,
ao recorrente, para ciência;
8.3. determinar o arquivamento do presente processo.
Ata n° 41/98 - Plenário.
Data da Sessão: 07/10/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Adhemar Paladini Ghisi (Presidente em exercício), 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.

ADHEM- • PALADMÇII GHISI
xercício
Presidente e

Fui Presente:

MARCOS VINICI S VILAÇA
Ministro-Re ator

ALTON fiENCAR ODRIGUES
Procurador- eral
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GRUPO I - CLASSE I - Plenário
TC-007. 299/94-0
Natureza: Pedido de Reexame da Decisão n 2 90/97-Plenário
Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA.
Interessado: Ministério Público junto ao TCU
Ementa: Pedido de alteração de parte da Decisão n 2 90/97-Plenário,
com base na Súmula TCU n° 145. Recurso de Reconsideração
interposto pelo Ministério Público, ante a superveniência de fatos
novos, notadamente caracterizada pelo julgamento das contas de
1993 da Entidade. Conhecer da peça recursal como Pedido de
Reexame, vez que a decisão recorrida diz respeito a processo de
fiscalização, para, no mérito, dar-lhe provimento, com vistas a
deixar claro o prazo para o cumprimento das determinações contidas
na referida decisão, determinar o acompanhamento das providências
pela 4a SECEX e juntada dos autos às contas de 1998 da Entidade.
Dispensa da reposição de importâncias indevidamente recebidas
decorrentes de pagamentos por força de decisão judicial transitada
em julgado.
Na Sessão Plenária de 19.03.97, quando da apreciação do presente processo de Relatório de
Inspeção Ordinária, levada a efeito por equipe da 2 SECEX no Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária - INCRA, abrangendo a área de pessoal, o Tribunal prolatou a Decisão n" 90/97 (Ata n°
9/97 - Plenário, Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto), lançada nos seguintes termos:
"8.1 -fixar, com base no inciso IX do artigo 71 da Constituição Federal e artigo 45, caput, da Lei n 2 8.443192 cic
artigo 195 do Regimento InternoITCU, o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa prevista no item
II do artigo 58 da Lei n 2 8.443I92, conforme estabelece o inciso III do artigo 45 dessa lei, para o atual Presidente do
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA:
8. 1.1 - suspender o pagamento do abono previsto no Decreto n 2 90.698184;
8.1.2 - suspender o pagamento do abono previsto na Lei n 2 7.706188;
8.1.3 - suspender o pagamento da gratificação temporária ■;ciga sob rubrica 00009) e horas-extras incorporadas;
8. 1.4 - suspender o pagamento do acréscimo de 84,32 % (Plano Collor) e 26,09% (Plano Bresser e Plano Verão);
8. 1.5 -providenciar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, mencionadas nos itens 8. 1.1 a 8.1.4 da
presente Decisão, conforme Súmula n 2 235 deste Tribunal, na forma do artigo 46 da Lei n 2 8.112190, corrigidas
monetariamente, sendo a devolução correspondente ao tópico 8.1.1 efetuada a partir de 01.09.92, data do início dos
efeitos financeiros da Lei n 2 8.460192, a do 8.1.2 com efeitos a partir de 01.07.91, data dos efeitos financeiros da Lei
n 2 8.216/91, a devolução relativa ao item 8.1.3 com efeitos a partir de 01.01.91, data inicial dos efeitos financeiros
da Lei n 2 8.112190 e o ressarcimento do tópico 8.1.4 com efeitos a partir da data-base posterior ao início dos
pagamentos efetuados;
8.2 - determinar ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA que aplique, na formalização dos
processos de aposentadoria, a Instrução Normativa n2 02193, bem como observe o disposto na Súmula n 2 096 deste
Tribunal, quanto aos servidores que possuem tempo de serviço como aluno-aprendiz;
8.3 - determinar à 22 SECEX o acompanhamento das providências elencadas no item 8.1;
8.4 - determinar à CISET do Ministério da Agricultura e do Abastecimento que, quando da auditagem das próximas
contas, certifique as providências tomadas a propósito das determinações contidas nos subitens do tópico 8.1 e item
8.2 da presente Decisão, e manifeste-se acerca de servidores do INCRA anistiados, readmitidos com fundamento no
artigo 82 do ADCT, da Constituição Federal de 1988, quanto ao motivo da demissão e cargo ocupado após a
readmissã o, observadas as condições estabelecidas nesse dispositivo constitucional;
8.5 -juntar os presentes autos à prestação de contas do INCRA, referente ao exercício de 1993 (TC n 2 01 2.7 4 1/94p

i.
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para exame em confronto e em conjunto".

Posteriormente, com o advento do Pedido de Reexame formulado pelo Presidente do INCRA, Sr.
Nestor Fetter, contra o referido decisum, o presente Relatório de Inspeção foi desapensado das contas do
INCRA, exercício de 1993, e encaminhado à 10' SECEX para exame técnico.
Do exame da referida peça recursal, sobreveio a Decisão n ° 120/98 (Relator: Ministro Lincoln
Magalhães da Rocha), adotada pelo Tribunal Pleno na Sessão de 25.03.98, exarada nos seguintes termos:
'8.1. conhecer do presente recurso, nos termos do art. 48 da Lei n 2 8.443192 cie art. 230 do RI1TCU, para no
mérito, dar-lhe provimento parcial;
8.2. tornar insubsistentes os subitens 8. I. I, 8.1.2 e 8. 1. 3 da Decisão Plenária n2 90, de 1910311997;
8.3. alterar os subitens 8. 1.4 e 8.1.5 da supramencionada decisão, de forma a apresentarem as seguintes redações:
'8.1.4. no que concerne às antecipações relativas aos planos Bresser, Verão e Collor, adotar os seguintes
procedimentos:
8.1.4.1. buscar, em juízo, ou, em relação a valores não homologados judicialmente, pela via administrativa, o
ressarcimento de quantias eventualmente pagas com inobservância dos limites temporais assinalados nas decisões
constantes das sentenças dos respectivos processos de execução;
8.1.4.2. expurgar dos salários vincendos dos servidores do INCRA parcelas que eventualmente estejam sendo pagas
em desacordo com o que prescreve a coisa julgada e que não tenham sido objeto de liquidação judicial específica;
8.1.4.3. utilizar os meios judiciais cabíveis — se ainda existirem - para reformar as decisões judiciais que
concederam ganhos a servidores relacionados com os Planos Collor, Bresser e Verão;
8.1.5. providenciar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, relativas aos abonos previstos no
Decreto n 2 90.686184 e na Lei n 2 7.706188, à gratificação temporária paga sob a rubrica 00009, às horas-extras
incorporadas e às antecipações referentes ao subitem 8.1.4 da presente Decisão, conforme Súmula n2 235 deste
Tribunal, na forma do artigo 46 da Lei n 2 8.112/90, corrigidas monetariamente, sendo que a devolução
correspondente às quatro primeiras vantagens deve abranger os valores recebidos a partir de 2210811994, data da
publicação da Decisão Plenária n2 444194
8.4. manter inalterados os demais termos da decisão recorrida'.

Retornam agora os autos com a instrução de fls. 103/106 da 4 a SECEX, onde são aduzidos os
seguintes esclarecimentos e conclusão, com a qual estão de acordo a Diretora em substituição da 1' DT
e a Titular daquela Secretaria:
"5. Tendo em vista que a cópia da Decisão Plenária n 2 120/98, a qual alterou a de n 2 90/97, foi
encaminhada ao INCRA, juntamente com os respectivos Relatório e Voto que a fundamentam, em
01.04.98, mediante o ofício n 2 031/98 - 102 SECEX (fl. 43 do Vol. I), compreendemos, s.m.j., que
o prazo de 15 (dias) estipulado no item 8.1 da Decisão n 2 90/97 deste egrégio Tribunal, a fim de que
o Presidente daquela Autarquia adote as providências doravante elencadas no tópico 8.3 da Decisão TCU - Plenário n2 120/98, deva transcorrer a partir da data do recebimento pelo responsável da aludida
notificação, ex vi do art. 237, inc. I, alínea "d" do Regimento Interno/TCU.
Ademais, faz-se mister ressaltar que as contas do INCRA, relativas ao exercício de 1993 (TC n 2
012.741/94-9), já foram julgadas regulares com ressalva na Sessão da Primeira Câmara, de 22.07.97
(Relação n2 55/97), inserida na Ata n 2 25/97. Destarte, considerando que a Decisão Plenária n 2 120/98
só poderá ser executada, bem como acompanhada a partir do dia da sua publicação no D.O.U., ou
seja, 07.04.98, não interferindo, portanto, na gestão daquele exercício, depreendemos, também,
oportuna a reformulação do item 8.5 da Decisão - TCU - Plenário n 2 90/97, o qual permaneceu
inalterado, consoante o item 8.4 da Decisão n 2 120/98. Desse modo, propomos, ainda, a juntada deste
processo à prestação de contas do INCRA, respeitante ao exercício de 1998, para o acompanhamento
das determinações oriundas deste Pretório contidas nas prefaladas decisões.
Embora a 2 a SECEX ao realizar auditorias nos órgãos/entidades da Administração Pública analise,
também, ocorrências relativas ao pessoal ativo, tem como atribuição maior a verificação da legalidade
dos atos de admissão de pessoal, bem como das concessões de aposentadorias, reformas e pensões,
Min-VC 169\C: \Trabalho\votos\729994.DOC
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sendo os relatórios por ela produzidos juntados às contas dos órgãos/entidades auditadas. Assim, para
o acompanhamento das providências relacionadas em decisões proferidas pelo Tribunal, necessário se
faz que as instruções provenientes da 2 2 Secretaria sejam agregadas às respectivas contas a que se
referem, o que nos leva ao entendimento de que, também, o item 8.3 da Decisão n 2 90/97 - TCU Plenário, carece, s.m.j., de alteração no sentido de determinar à 4 2 SECEX o acompanhamento das
providências relacionadas no item 8.1 da citada decisão, observando as modificações geradas nos
subitens 8.1.4 e 8.1.5 por meio do item 8.3 da Decisão Plenária n 2 120/98.
8. Data maxima venia, em face das razões expendidas nesta instrução, submetemos os autos à
consideração superior, propondo, nos termos da Súmula de Jurisprudência n 2 145 deste Tribunal, que,
após o devido parecer do Parquet especializado, sejam reformulados os itens 8.1, 8.3 e 8.5 da Decisão
- TCU - Plenário n2 90/97, dando-se a seguinte redação aos mencionados tópicos:
8.1 - fixar, com base no inciso IX do artigo 71 da Constituição Federal e artigo 45, caput, da Lei n 2
8.443/92 c/c artigo 195 do Regimento Interno/TCU, o prazo de 15 (quinze) dias contados a partir da
data do recebimento pelo responsável da notificação acerca da Decisão n 2 120/98 - TCU - Plenário, sob
pena de aplicação de multa prevista no item II do artigo 58 da Lei n 2 8.443/92, conforme estabelece o
inciso III do artigo 45 dessa lei, para que o atual Presidente do Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária - INCRA, atentando para as alterações produzidas nos subitens 8.1.1 a 8.1.5,
mediante os tópicos 8.2 e 8.3 da supramencionada Decisão Plenária, adote as medidas elencadas a
seguir:
'8.1.4. no que concerne às antecipações relativas aos planos Bresser, Verão e Collor, adotar os
seguintes procedimentos:
8.1.4.1. buscar, em juízo, ou, em relação a valores não homologados judicialmente, pela via
administrativa, o ressarcimento de quantias eventualmente pagas com inobservância dos limites
temporais assinalados nas decisões constantes das sentenças dos respectivos processos de execução;
8.1.4.2. expurgar dos salários vincendos dos servidores do INCRA parcelas que eventualmente estejam
sendo pagas em desacordo com o que prescreve a coisa julgada e que não tenham sido objeto de
liquidação judicial específica;
8.1.4.3. utilizar os meios judiciais cabíveis - se ainda existirem - para reformar as decisões judiciais
que concederam ganhos a servidores relacionados com os Planos Collor, Bresser e Verão;
8.1.5. providenciar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, relativas aos abonos
previstos no Decreto n 2 90.686/84 e na Lei n 2 7.706/88, à gratificação temporária paga sob a rubrica
00009, às horas-extras incorporadas e às antecipações referentes ao subitem 8.1.4 da presente Decisão,
conforme Súmula n 2 235 deste Tribunal, na forma do artigo 46 da Lei n 2 8.112/90, corrigidas
monetariamente, sendo que a devolução correspondente às quatro primeiras vantagens deve abranger
os valores recebidos a partir de 22/08/1994, data da publicação da Decisão Plenária n 2 444/94';
8.3 - determinar à 4 2 SECEX o acompanhamento das providências relacionadas no item 8.1; e
8.5 - juntar os presentes autos à prestação de contas do INCRA, referente ao exercício de 1998, para
exame em confronto e em conjunto".
O Ministério Público, não obstante concorde com o entendimento da Unidade Técnica no sentido
da necessidade e conveniência de alteração de alguns itens da Decisão n° 90/97-Plenário, não vê "como
apontar o Enunciado n° 145 da Súmula deste Tribunal como arrimo para tais alterações. Não se verifica
inexatidão material ou erro de cálculo, mas sim a superveniência de fatos novos, caracterizada pelo
julgamento das contas da Entidade relativas ao exercício de 1993, quando os presentes autos se
encontravam desapensados dos autos relativos àquelas contas".
Ressalta, ainda, que "outro fato novo refere-se à constatação, da conveniência de alteração dos itens
8.1 e 8.3 da Decisão n° 90/97-Plenário, por parte da 4a SECEX, o que ocorreu com o retorno destes autos
Min-VC_169\C:\Trabalho\votos\729994.DOC
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àquela Secretaria após o julgamento do recurso".
Assim, por entender que restaram evidenciados "os pressupostos que autorizam a interposição de
7.
recurso de reconsideração ante a ocorrência de fatos novos relacionados ao assunto, propõe, ao final, seja o
Parecer da Procuradoria "conhecido como Recursos de Reconsideração para que, ao lhe ser concedido
provimento, sejam alterados os itens 8.1, 8.3 e 8.5 da Decisão n° 90/97-Plenário, dando-se-lhes a redação
proposta no item 8 da instrução de fls. 103 a 106".
É o Relatório.
VOTO
Verifica-se do exame das peças processuais que as alterações propostas pela Unidade Técnica e
8
acatadas pelo d. Ministério Público são pertinentes e adequadas, pois como as contas de 1993 do INCRA já
foram julgadas, surgiu um novo cenário em que se mostra mais consentâneo ajuntada dos presentes autos às
contas de 1998, com vistas à verificação do cumprimento das determinações contidas na Decisão n 2 90/97Plenário, e que este acompanhamento seja promovido não pela 2a SECEX mas sim pela 4- 4 SECEX, uma vez
que esta encontra-se em melhores condições de avaliar os referidos resultados sobre as contas anuais,
porquanto a Entidade faz parte de sua clientela.
Ademais disso, muito embora a sugestão de alteração do item 8 1 seja apenas no sentido de
aperfeiçoá-lo, concordo com o ilustre Representante do Ministério Público ao observar que, na oportunidade,
não encontra motivos para não aproveitar o ensejo de melhorar a sua redação, notadamente porque a
contagem do prazo ali fixado, pode, de um modo especial, determinar a aplicação de multa ao responsável.
Cumpre, todavia, assinalar que, tendo em vista que a Decisão a ser modificada foi proferida em
processo de Relatório de Inspeção, parece-me ser o Pedido de Reexame o recurso adequado na espécie, o que,
entretanto, não invalida o pleito formulado pelo Ministério Público, posto que de igual modo se mostram
presentes os pressupostos válidos para o seu conhecimento como Pedido de Reexame, a teor do que dispõe
o art. 48, caput e parágrafo único, c/c o art. 32, parágrafo único, ambos da Lei 11 2 8.443/92, e art. 230 c/c o
art. 231, ambos do Regimento Interno deste Tribunal.
Outrossim, compete salientar que em recente julgado, Sessão Plenária de 16.09.1998, no qual
se apreciou matéria análoga a tratada nestes autos, o Tribunal, diante das razões expostas pelo Revisor,
eminente Ministro Humberto Souto, decidiu, mantendo orientação desta Corte, considerar ilegal a
concessão de aposentadoria que consignava a incorporação do percentual de 84,32%, relativo ao IPC de
fevereiro a março de 1990; aplicar à referida concessão o Enunciado n 2 106 da Súmula da Jurisprudência
deste Tribunal com relação às quantias já recebidas pelo servidor, e fixar prazo para que o órgão
concedente suspendesse todos os pagamentos de acréscimos incorporados à remuneração em decorrência
de decisões judiciais que tenham concedido a antecipação de 84,32% (Decisão n 2 618/98 - TCU Plenário).
Corroborando o entendimento acima, a Primeira Câmara prolatou na Sessão de 29.09.98 (Ata
34/98 - TC-007.221/94-0) a Decisão n 2 291/98, em que, além de considerar ilegal a aposentadoria, face
a questionada incorporação (Plano Collor), ficou uma vez mais assente a dispensa da reposição das
importâncias recebidas por servidores ativos ou inativos decorrentes de decisões judiciais.
Naquela assentada, o eminente Relator, Ministro Carlos Átila Álvares da Silva, ponderou em seu
Voto que a hipótese apreciada nos autos ajustava-se, "perfeitamente, ao precedente trazido à colação
(Decisão n2 618/98-TCU-Plenário) o qual reitera a orientação deste Tribunal a respeito da matéria em
questão. Contudo, na referida Decisão, o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas foi
dispensado, considerando ter sido o pagamento feito por força de decisão judicial transitada em julgado,
o que evidencia a boa-fé, ensejando a incidência da Súmula ri 2 106 da Jurisprudência deste Tribunal".
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Assim, tendo em vista que a Decisão ora recorrida contempla em seu subitem 8.1.4 determinação
14.
discrepante do entendimento acima esposado, entendo que, no ensejo, mister se faz alterar o
retromencionado dispositivo com vistas a torná-lo harmônico com a nova linha jurisprudencial desta Corte,
no que diz respeito às importâncias recebidas de boa-fé, decorrentes de pagamentos indevidos sob o
respaldo de decisão judicial transitada em julgado.
Dessa forma, ante a manifesta superveniência de fatos novos capazes de alterar, em parte, a
Decisão n2 90/97-Plenário e considerando a retificação relativa a modalidade recursal, bem assim as
Decisões TCU n 2s 618/98-Plenário e 291/98-1 2 Câmara, acolho os pareceres exarados nos autos, e Voto
por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à apreciação deste Plenário.
TCU., Sala das Sessões, em7 de outubro
e
ALMtIRTAMPELO
Ministro-Relator

•
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1. Processo n2 TC-007.299/94-0
Classe de Assunto: I - Pedido de Reexame da Decisão n 2 90/97-Plenário
Interessado: Ministério Público junto ao TCU
Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA
Relator: Ministro Valmir Campeio
Representante do Ministério Público: Procurador, Dr. Ubaldo Alves Caldas
Unidade Técnica: 4 2 SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE conhecer do recurso
como Pedido de Reexame, nos termos do art. 48, caput e parágrafo único, c/c o art. 32, parágrafo único,
ambos da Lei n° 8.443/92, e art. 230 c/c o art. 231, do Regimento deste Tribunal, para, no mérito, dar-lhe
provimento com vistas a alterar os itens 8.1, 8.3 e 8.5 da Decisão - TCU - Plenário n 2 90/97, dando-se
a seguinte redação aos mencionados tópicos:
"8.1 - fixar, com base no inciso IX do artigo 71 da Constituição Federal e artigo 45, caput, da Lei n 2
8.443/92 c/c artigo 195 do Regimento Interno/TCU, o prazo de 15 (quinze) dias contados a partir da data
do recebimento pelo responsável da notificação acerca da Decisão n 2 120/98 - TCU - Plenário, sob pena
de aplicação de multa prevista no item II do artigo 58 da Lei n 2 8.443/92, conforme estabelece o inciso III
do artigo 45 dessa Lei, para que o atual Presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
- INCRA, atentando para as alterações produzidas nos subitens 8.1.1 a 8.1.5, mediante os tópicos 8.2 e
8.3 da supramencionada Decisão Plenária, adote as medidas elencadas a seguir:
'8.1.4. no que concerne às antecipações relativas aos planos Bresser, Verão e Collor, adotar os
seguintes procedimentos:
8.1.4.1. buscar, em juízo, ou, em relação a valores não homologados judicialmente, pela via
administrativa, o ressarcimento de quantias eventualmente pagas com inobservância dos limites temporais
assinalados nas decisões constantes das sentenças dos respectivos processos de execução;
8.1.4.2. expurgar dos salários vincendos dos servidores do INCRA parcelas que eventualmente estejam
sendo pagas em desacordo com o que prescreve a coisa julgada e que não tenham sido objeto de liquidação
judicial específica;
8.1.4.3. utilizar os meios judiciais cabíveis - se ainda existirem - para reformar as decisões judiciais
que concederam ganhos a servidores relacionados com os Planos Collor, Bresser e Verão;
8.1.5. providenciar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, relativas aos abonos
previstos no Decreto n2 90.686/84 e na Lei n2 7.706/88, à gratificação temporária paga sob a rubrica
00009, às horas-extras incorporadas e às antecipações referentes ao subitem 8.1.4 da presente Decisão,
conforme Súmula n2 235 deste Tribunal, na forma do artigo 46 da Lei n 2 8.112/90, corrigidas
monetariamente, sendo que a devolução correspondente às quatro primeiras vantagens deve abranger os
valores recebidos a partir de 22/08/1994, data da publicação da Decisão Plenária n 2 444/94';
8.3 - determinar à 4 2 SECEX o acompanhamento das providências relacionadas no item 8.1; e
8.5 - juntar os presentes autos à prestação de contas do INCRA, referente ao exercício de 1998, para
exame em confronto e em conjunto".
Ata n° 41/98 - Plenário.
Data da Sessão: 07/10/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Adhemar Paladini Ghisi (Presidente em exercício), Carlos Átila Álvares da
Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campeio (Relator) e os
Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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GRUPO 1- CLASSE 1- PLENÁRIO
TC — 014 855/97-6
Natureza: Embargos de Declaração
Órgão: Tribunal Regional do Trabalho — 11' Região
Interessado: Orlando Pereira Melo Filho
Ementa: Não conhecimento dos embargos de declaração, quer por
falta do objeto, quer por preclusão do prazo legal

Tendo este E. Plenário apreciado pedido de reexame da Decisão n° 725/96 proferida no TC
000.298/96-4 - Sigiloso, resolveu, pela Decisão n° 591/97, manter seu entendimento inicial, considerando
ilegal recondução de juiz classista por mais de um mandato, determinando ao Senhor Presidente do TRT11' Região a estrita observância do comando insito no parágrafo único do art. 116 da Constituição Federal,
assinando prazo para adoção de providências necessárias ao exato cumprimento dessa determinação legal,
acrescentando determinação no sentido de que fosse encaminhado a este Tribunal o ato concessório da
aposentadoria do referido classista.
Uma vez ciente dessa posição do Tribunal de Contas da União, o Eminente Presidente do TRT,
por meio do OF.TRT.GP .N° 345/97, datado de 13.10.97, formula consulta solicitando esclarecimentos
quanto aos efeitos da Decisão em relação à continuidade do pagamento dos proventos do juiz classista
referido.
Em seu pronunciamento à fl. 18 a 2' SECEX levanta questionamento sobre a admissibilidade da
citada consulta, uma vez que não atende aos requisitos do art. 216 do Regimento Interno deste Tribunal,
seja pelo seu conteúdo, seja pela legitimidade da autoridade que a subscreve.
Ao ter presente o processo em seu gabinete o Exmo. Ministro Adhemar Paladini Ghisi, expede o
Despacho de fl. 19 no qual esclarece que, não obstante a utilização o termo "consulta", o expediente da
mencionada autoridade caracteriza-se, na verdade, como embargos de declaração.
É o Relatório
VOTO

Ante o exposto, temos a asseverar que, ainda que a manifestação viesse a ser caracterizada como
consulta, esta não restaria admissivel, visto não atender aos pressupostos constantes do art. 216 do
Regimento Interno desta Casa, conforme bem apontado pela 2' SECEX. Por outro lado, qualificada como
embargos de declaração, segundo a oportuna e acertada intervenção do Ministro Adhemar Ghisi, cumpre
averiguar a tipificação do caso segundo as disposições do art. 235 do citado Regimento Interno.
Os arts. 34, da Lei n° 8.443/92 e 235 do Regimento Interno dispõem que cabem embargos de
declaração para corrigir obscuridade, omissão ou contradição do Acórdão ou da Decisão recorrida,
enquanto o § 10 dos referidos artigos estipula em dez dias o prazo para apresentação dos mesmos
embargos.
Observando os termos tanto da Decisão n° 725/96, quanto da de n° 591/97, em comento, temos
por improvável seja encontrada obscuridade, omissão ou contradição em seus textos, mesmo porque o
o,
comando principal a ser observado, refere-se à determinação de remessa do processo de aposentadoria d ivu
\C:\Trabalho\votos\1485597.doc
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Juiz Classista a este Tribunal. Assim, a dúvida suscitada pelo insigne Presidente do TRT 11' Região
certamente será dirimida quando da apreciação dos referidos autos por este Tribunal.
Ante o exposto, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora submeto a este E. Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões, em 7 de outubro de 1998

ALM1R C ELO
Ministro-Relator
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DECISÃO N°

/98 - TCU - Plenário

Processo n° TC- 014.855/97-6
Classe de Assunto: (I) Embargos de Declaração
Interessado: Orlando Pereira Melo Filho
Entidade: Tribunal Regional do Trabalho — 11 Região
Relator: Ministro Valmir Campelo.
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: 2' SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. não conhecer os presentes embargos de declaração, por não preencherem os requisitos dos artigos
34, da Lei n° 8.443/92 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal;
8.2. determinar o arquivamento do processo;
8.3. dar ciência desta Decisão ao TRT — 11 Região.
Ata n° 41/98 - Plenário.
Data da Sessão: 07/10/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Adhemar Paladini Ghisi (Presidente em exercício), 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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GRUPO H- CLASSE 1- PLENÁRIO
TC-010.699/96-1 -( c/02 volumes)
Natureza: Pedido de Reexame
Entidade: Banco do Brasil S/A
Ementa: Pedidos de Reexame interposto pelo Banco do
Brasil contra o subitem 8.2 da Decisão n° 502/97-TCUPlenário.Conhecer do recurso para, no mérito, dar-lhe
provimento parcial, dando nova redação a determinação
contida no subitem 8.2 alínea "a" da Decisão Recorrida
Ciência ao interessado.

Trata-se de pedido de reexame interposto pelo Banco do Brasil contra o subitem 8.2 da
Decisão n° 502/97-Plenário, no qual se determinou ao Banco que:
"a)adote as providências com vistas ao exato cumprimento da lei, consistentes na promoção de
certame licitatório para contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas, nos termos
dispostos no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e art. 2° da Lei n° 8.666/93, rescindindo, por
conseqüência, o Convênio celebrado, em 29.12.83 com a BBTUR - Viagens e Turismo Ltda, para esse
fim, admitindo-se excepcionalmente a vigência do referido Convênio pelo prazo necessário à conclusão da
licitação, desde que não exceda a 120 ( cento e vinte )dias, a contar da notificação desta Decisão;
b)exclua do seu Regulamento de Licitações, publicado no D.O U de 24.06.96, todas as
hipóteses de dispensa de licitação que não estejam expressamente previstas na Lei n° 8.666/93, com as
alterações posteriores;
c)dê conhecimento ao Tribunal, no prazo de trinta dias, a contar da ciência, das providências
adotadas relativamente às alíneas 'a' e 'b' supra."
A peça recursal encaminhada a este Tribunal argüi, em preliminar, a ilegitimidade do Banco do
Brasil para adotar as providências determinadas na alínea "h" da Decisão Recorrida, em virtude de o
mencionado regulamento ter sido aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, após a apreciação
favorável da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e, nesse caso, somente aquela Autoridade teria
poder para modificá-lo.
No mérito, os argumentos apresentados ponderaram acerca da legalidade do convênio
celebrado entre o Banco do Brasil e a BBTUR, porquanto pautou-se pelas regras jurídicas existentes e
observou também a exegese da Lei n° 8.666/93; apresentam considerações doutrinarias acerca da distinção
entre convênio e contrato; e, por fim, ponderam sobre a possibilidade de os regulamentos internos de
licitações, previstos no art. 119 da Lei n° 8.666/93, não se limitarem a mera reprodução dos termos da Lei,
inexistindo, sob essa ótica, a necessidade de se promover alterações no Regulamento de Licitações do
Banco
A instrução da peça recursal, a cargo da 10a SECEX, após registrar a admissibilidade do
recurso por preencher os requisitos exigidos pela Lei n° 8.443/92, analisou a preliminar argüida,
apresentando a seguinte manifestação:
"10. Vez que a própria Lei n° 8.666/93, no 55' único do art. 119, estabelece a obrigatoriedade
de o regulamento de licitações das empresas estatais ser aprovado pela autoridade ministerial, é claro
que uma vez aprovado não pode ser alterado pela empresa sem nova submissão àquela Autoridade.
Entretanto, não é da alçada do Ministério redigir, por iniciativa própria, o regulamento de licitações dos
entes a ele vinculados, mas sim, e apenas, aprová-los, depois de confeccionados e submetidos pelo
próprio ente. Nesse sentido, o que restou determinado é que o BB deve adotar as providências
MIN-IS/446/C: VOTO/V106999
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necessárias à modificação de seu regulamento - elaborando novo texto, retirando as impropriedades,
submetendo-o, novamente, à apreciação ministerial - e não que deva modificá-lo sem seguir os

procedimentos legais.
Quanto ao mérito, foram apresentadas as seguintes considerações:
"Da legalidade do convênio celebrado entre BB e BBTUR (fls. 07 a 12, deste)
16. Alega o Recorrente que o Regulamento de Licitações foi aprovado pelo Ministro de
Estado da Fazenda, após receber parecer favorável da Procuradoria da Fazenda Nacional, tendo sido,
portanto, submetido ao crivo exigido da Lei n°8.666/93, em vista do que seria totalmente legal.
Adicionalmente, argumenta ser necessária, em virtude de falhas em seu texto, interpretação sistemática e
teleológica da Lei - e não apenas a literal, efetuada por esta Corte, quando da decisão recorrida -, por
meio da qual chegar-se-ia à conclusão de ser legal a aquisição de bens e serviços de subsidiárias, sem
5.

licitação. 17. Importante salientar, quando ao primeiro argumento, que os administradores públicos,
no dia a dia de sua atividade, são obrigados a dar interpretações às leis. Isso, por si só, permite que os
fiè diversos administradores dêem interpretações diferentes a mesma texto legal. Assim, o que a Lei
n"8.666/93, em seu art. 119, pretendeu foi obrigar que um Administrador, do mais alto nível possível,
desse conformidade não só legal, mas também administrativa, aos regulamentos de licitações dos entes
ligados a determinado Ministério, padronizando procedimentos e, sem dúvida, a própria interpretação
da Lei. Também objetivando padronizar a interpretação de normas, a Lei Complementar 73/93, em seu
art.42, estabeleceu que parecer de Consultoria Jurídica assinado por Ministro de Estado obriga os
órgãos autônomos e entidades vinculadas ao respectivo Ministério, os quais, a partir daí, não poderão
mais dar solução diferente à questão tratada.
18. Nenhuma dessas normas, entretanto, dispôs que a interpretação ministerial seria final,
não sujeita a revisão, até porque tal disposição seria absurda e inconstitucional. O ordenamento Jurídico
brasileiro prevê pelo menos três formas de revisão de um ato administrativo - entre os quais se insere o
de interpretação de lei. A primeira, realizada pelo próprio Administrador que praticou o ato,
denominado 'autocontrole'. O segundo, realizado pelo poder judiciário, denominado 'controle judicial'.
O terceiro realizado pelo Congresso Nacional por meio deste Tribunal, denominado 'controle externo'.
21 .0uanto ao segundo argumento, no sentido de dar-se interpretação sistemática e
teleológica à Lei, o Recorrente cito-o, mas não fez acompanhar a citação de raciocínio que demonstrasse
•

a afirmação.
22. Não obstante, é de observar que a decisão desta Corte não se ateve à interpretação literal
de dispositivos legais. O que não foi realizado, por razões óbvias, foi dar interpretação contra disposição
literal de lei - contra legem -, conforme parece almejar o Recorrente.
Da distinção entre convênio e contrato (fls.12 a 16, deste)
31. Alega o Recorrente que a Lei de Licitações só se aplica a contratações, e não a
convênios, a teor de seu art. 2°, e que o negócio realizado com a BBTUR não tem características de
contrato, por não ter sido firmado com terceiro, e por não ter gerado qualquer novo vínculo entre os
partícipes. 32. Efetivamente, a celebração de convênio não exige a prévia realização de licitação. Um
convênio é firmado entre dois ou mais entes em vista de seu interesse comum, e apenas se suas
respectivas expectativas individuais estiverem atendidas. Esse o aspecto caracterizador de um convênio,
ou conforme a doutrina que o próprio Recorrente alinha (fl. 14, deste), `no convênio, os partícipes tem
interesses comuns e coincidentes'. Tratando-se de interesses comuns e atendimento das expectativas
individuais, não há que se falar em `melhor proposta' ou 'igual oportunidade de fornecimento de bens e
serviços', mas, apenas, e talvez, de rateio de custos e benefícios entre todos os partícipes.
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34. Não é necessário analisar variantes. Para os efeitos desse estudo basta considerar, como
condição para existência de um convênio, que seu objeto represente objetivo comum das partes, o qual,
uma vez atingido, possa ser usufruído por ambas.
E é difícil enxergar a aquisição de passagens aéreas como um atendimento de objetivos
comuns. O BB precisa que seus funcionários se desloquem rapidamente dentro do País, ou mesmo para o
exterior, a serviço, e, portanto, precisa adquirir passagens aéreas. Para a BBTUR, não faz qualquer
diferença quem viajará ou porque, ela deseja, simplesmente, vender passagens aéreas. Inexiste, portanto,
objetivo comum.
Por suas características, trata-se de clara e inquestionável compra e venda, na qual uma
empresa fornece um bem, as passagens aéreas, que a outra necessita, ou seja, uma parte vende e a outra
compra. Os objetivos são contrapostos, não comuns. Ora, compras e vendas são realizadas por
contratos, e no âmbito da administração pública direta ou indireta, conforme a Lei de Licitações e
Contratos.
38. Relativamente aos argumentos secundários, e pelo raciocínio já apresentado, o jato de os
lucros da BBTUR se somarem aos do BB, em mesmo grupo econômico, não tem o condão de fazer surgir
esse objetivo comum, afinal o objeto do convênio não é aumentar a lucratividade de ambos, mas a
simples compra e venda de passagens.
De se destacar que a própria Lei ressalta que a denominação errônea não há de
descaracterizar o negócio realizado. Assim, e mesmo se denominado de convênio, o negócio sob enfoque
nos autos é um contrato de compra e venda de passagens aéreas. Quanto a isso, não há que se dizer que
o convênio foi reconhecido pelo TCU como tal, apenas porque a expressão constou da Decisão. Ela ali
se encontra simplesmente repetindo o nome fórmalniente dado negócio, evitando, assim, qualquer
dificuldade de entendimento.
O argumento final do Recorrente, no sentido de que o vínculo societário existente entre
BB e BBTUR, por ser preexistente ao negócio firmado por ambos, não permite seja o mesmo considerado
contrato, é absurdo. O que preexistia era apenas o vínculo societário. A relação de compra e venda é
vínculo novo, surgido a partir do contrato.
Da dispensa/inexigibilidade de licitação para o caso dos autos (fls. 17 a 21, deste)
43. Quanto à incidência do art. 24 da Lei 8.666/93, é de se ressaltar, inicialmente, tratar-se
de hipótese de dispensa dirigida às 'pessoas jurídicas de direito público interno', no que não se
enquadra o Banco do Brasil, que é, conforme várias vezes alegado no recurso, pessoa jurídica de direito
privado. E não se pode, por meio de interpretação extensiva, incluir na prerrogativa todo e qualquer ente
integrante da Administração. Se fosse aplicável também às pessoas jurídicas de direito privado, não
haveria qualquer razão para constar do dispositivo o direcionamento específico.
Do regulamento de licitações do BB (fls. 21 a 25, deste)
Alega, finalmente, o Recorrente que a possibilidade de as sociedades de economia mista
criarem regulamentos internos de licitações - conforme prevista no art. 119 da Lei 8.666/93 - não faria
sentido se fosse apenas para repetir o texto legal. Reforçando seu argumento, transcreve doutrina a

respeito.

O art. 119 da Lei de Licitações é explícito quando afirma que os regimentos internos de
licitação deverão obedecer as 'disposições da lei' (caput) ou ao 'regime da lei' (5S. 19, não sendo
possível, a partir de determinação tão clara, extrair o entendimento que pretende o Recorrente.
Ademais, a doutrina trazida no próprio Recurso endossa essa posição. O primeiro trecho
transcrito (fl. 22, deste), afirma que 'outros rótulos de dispensa ou inexigibilidade são admissíveis', mas
que, entretanto, 'esses rótulos não podem ultrapassar os conteúdos legalmente traçados e não podem
comportar hipóteses infratoras aos princípios norteadores do instituto, refletidos nos casos
expressamente agasalhados em direito positivo'.
50. O segundo trecho (fl. 23, deste) é ainda mais claro. O autor, após questionar se os
regulamentos internos podem alterar ou simplificar procedimentos estabelecidos na lei, responde 'que as
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fundações, sociedades de economia mista e empresas públicas federais devem seguir todo o regime ali
(na lei) estabelecido' (inserção nossa), e continua dizendo que "devem observar em sua integralidade os
procedimentos da lei' "
A proposta da Instrução, com a qual anuiu a Secretária da Unidade Técnica, foi no sentido de
conhecer do recurso interposto, e, no mérito, negar-lhe provimento; modificar a redação da alínea "b" do
subitem 8.2 da Decisão recorrida, tornando ainda mais evidente os procedimentos a serem adotados com
vistas à compatibilização do seu Regulamento de Licitações com a Lei n° 8.666/93; enviar de cópias do
Voto e Relatório da Decisão recorrida e da que vier a ser prolatada; e que o Recorrente seja comunicado
da decisão desta Corte.
O Ministério Público, em Parecer de fls.39/ 40, apresenta as seguintes considerações:
"Cumpre, de início, trazer a lume a edição da Lei n.° 9.648, de 27.5.98, superveniente,
portanto, à manifestação da 10.' SECEX, que veio alterar o art. 24 da Lei n.° 8.666/93, introduzindo o
inciso XXIII e criando uma nova hipótese de licitação dispensável, in verbis:
'A ri. 24. É dispensável a licitação:
XXIII — na contratação realizada por empresa pública ou sociedade de economia mista com
suas subsidiárias e controladas, para a aquisição ou alienação de bens, prestação ou obtenção de
serviços, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado'.
Esse novo dispositivo legal modifica o contexto jurídico até então aplicável ao caso e, a nosso
ver, ampara a contratação direta da BBTUR pelo Banco do Brasil para o fornecimento de passagens
aéreas, uma vez que esta é uma sociedade de economia mista, da qual aquela empresa é controlada.
A disciplina dessa hipótese de dispensa de licitação em lei ordinária encontra arrimo na nova
redação dada ao § 1. 0 do art. 173 da Constituição Federal, dada pela Emenda Constitucional n.° 19/98,
publicada no DOU de 5.6.1998, in verbis:
'A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e
de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de
prestação de serviços, dispondo sobre:
III — licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os
princípios da administração pública'.
Também conforma-se ao art. 37, XXI, da Constituição Federal que prescreve que 'ressalvados
os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados
mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes'
(grifamos).
Diante dessas novas normas, é de concluir pela regularidade da contratação direta, sem
licitação, entre as sociedades de economia mista e suas subsidiárias e controladas, desde que o preço
contratadd seja compatível com o de mercado, de modo que merece provimento o recurso em tela.
Não obstante isso, vale salientar que, enquanto não for editada a lei especial de que trata o art.
173, § 1. 0 , aplica-se à referida contratação direta as disposições da Lei n.° 8.666/93.
Assim, mirando a avença entelada entre o Banco do Brasil e a BBTUR, para o fornecimento
de Passagens aéreas, cabem duas determinações ao Banco.
A primeira, no sentido de que promova a celebração com a BBTUR de contrato
administrativo, nos termos prescritos na Lei n.° 8.666/93 e suas alterações, deixando de se valer do
instrumento de convênio para esse fim.
A segunda, fundada no entendimento firmado pela Decisão n.° 592/94-TCU-Plenário (Ata n.°
44/94), no sentido de que na negociação dos preços com a BBTUR, que segundo a lei devem ser
compatíveis com o praticado no mercado, sejam consideradas as promoções feitas pelas concessionárias de
serviços de transporte aéreo, bem como desconto razoável incidente sobre a comissão de intermediação
recebida pelas Agências de Turismo.
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Se tais promoções e descontos não forem devidamente considerados Srel:entega oCiajn
com a BBTUR, estar-se-á infringindo o art. 24, inciso XXIII, da Lei n.° 8.666/93, que exige a contratação
a preços de mercado.
Isso porque o preço desse mercado é determinado principalmente pelos outros entes da
Administração Pública, que se beneficiam das promoções e do desconto mencionados, haja vista estarem
obrigados a licitar segundo os critérios previstos na aludida Decisão n.° 592/94-TCU-Plenário."
Propôs, então, a insubsistência do subitem 8.2 e alíneas da Decisão n° 502/92 Plenário, e que
8.
fosse determinado ao Banco do Brasil a celebração com a BBTUR de contrato administrativo de prestação
de serviços para fornecimento de passagens aéreas, deixando de se valer do instrumento de convênio para
esse fim, e, ainda, que considerasse os descontos e promoções oferecidos pelo setor, quando da
negociação do preço dos serviços..
É o Relatório.

•
VOTO

Atuo nestes autos com fundamento no art. 18 da Resolução n° 64/97-TCU, haja vista tratar-se
de processo sorteado ao Senhor Ministro Iram Saraiva.
As questões atacadas no recurso em apreço foram objeto de minudentes análises, tanto por
parte da Unidade Técnica, quanto do Ministério Público junto a esta Casa.

•

Por certo, a superveniência das alterações promovidas pela Lei n° 9.648/98 na Lei n ° 8.666/93
está a exigir a reforma do entendimento então manifestado por este Casa acerca da necessidade de o
Banco do Brasil promover certame licitatório para contratação de fornecimento de passagens aéreas, vez
que a contratação direta da BBTUR- Viagens e Turismo Ltda pelo Banco do Brasil, para prestação desse
serviço, passou a ter amparo legal, desde que observado a compatibilidade entre os preços ofertados pela
BBTUR com os praticados no mercado. Nesse Caso, como salientou o Ministério Público, devem ser
considerados os descontos e promoções oferecidos pelas empresas do setor para fixação desse valor.
Quanto à legalidade de se regulamentar essa prestação de serviço por meio de convênio, os
argumentos trazidos pelo recorrente pautaram-se em entendimento distorcido e tendencioso dos
ensinamentos doutrinários acerca da matéria, impossibilitando seu acolhimento .
Oportuno trazer os ensinamentos da Profa. Maria Sylvia Zanella Di Pietro acerca da distinção
entre contratos e convênios ( in temas Polêmicos sobre Licitações e Contratos, Ed. Malheiros) "Enquanto
os contratos abrangidos pela Lei n.8.666 são necessariamente precedidos de licitação - com as ressalvas
legais - no convênio não se cogita de licitação, pois não há viabilidade de competição quando se trata de
mútua colaboração, sob variadas formas, como repasse de verbas, uso de equipamentos, de recursos
humanos, de imóveis, de `Know-how'. Não se cogita de preços ou de remuneração que admita
competição.". Assim, penso que restou evidenciada a inadequação do Convênio celebrado entre o Banco
do Brasil e a BBTUR- Viagens e Turismo Ltda.
Destarte, Voto por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à deliberação deste
egrégio Plenário.
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Proc. TC-010.699/96-1
Pedido de Reexame

Excelentíssimo Senhor Ministro-Relator

Trata-se de pedido de reexame, formulado pelo Banco do Brasil, dirigido ao subitem 8.2 d
Decisão n.° 502/97-Plenário (fl. 127 - vol. principal), no qual se determinou ao Banco:
a adoção de providências, visando à realização de certame licitatório para contratação d
empresa para fornecimento de passagens aéreas;
a exclusão do seu Regulamento de Licitações de todas as hipóteses de dispensa que nã ■
estejam expressamente previstas na Lei n.° 8.666/93 com alterações posteriores.
A 10.' SECEX, feita a análise dos fundamentos fáticos e jurídicos do recurso (fls. 3/26 - vol
II), opina no sentido de que seja conhecido o pedido de reexame e, no mérito, seja-lhe negado provimento
sem prejuízo de que se proceda a retificação ex officio da Decisão nos termos mencionados. Ademais
opina pelo encaminhamento da decisão recorrida e da que vier a ser proferida ao Ministro de Estado cl;
Fazenda.
Cumpre, de início, trazer a lume a edição da Lei n.° 9.648, de 27.5.98, superveniente, portanto
à manifestação da 10.' SECEX, que veio alterar o art. 24 da Lei n.° 8.666/93, introduzindo o inciso )0(II.
e criando uma nova hipótese de licitação dispensável, in verbis:
"Art. 24. É dispensável a licitação:

XXIII - na contrafação realizada por empresa pública ou sociedade de economia mista corr
suas subsidiárias e controladas, para a aquisição ou alienação de bens, prestação ou obtenção d
serviços, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado",
Esse novo dispositivo legal modifica o contexto jurídico até então aplicável ao caso e, a nossc
ver, ampara a contratação direta da BBTUR pelo Banco do Brasil para o fornecimento de passagens
aéreas, uma vez que esta é uma sociedade de economia mista, da qual aquela empresa é controlada.
A disciplina dessa hipótese de dispensa de licitação em lei ordinária encontra arrimo na nova
redação dada ao § 1. 0 do art. 173 da Constituição Federal, dada pela Emenda Constitucional n.° 19/98,
publicada no, DOU de 5.6.1998, in verbis:
"A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e
de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de
prestação de serviços, dispondo sobre:

III - licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os
princípios da administração pública".
Também conforma-se ao art. 37, XXI, da Constituição Federal que prescreve que "ressalvados
os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados
mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes"
(grifamos).
Diante dessas novas normas, é de concluir pela regularidade da contratação direta, sem
licitação, entre as sociedades de economia mista e suas subsidiárias e controladas, desde que o preço
contratado seja compatível com o de mercado, de modo que merece provimento o recurso em tela.
Não obstante isso, vale salientar que, enquanto não for editada a lei especial de que trata o art.
173, § 1. 0 , aplica-se à referida contratação direta as disposições da Lei n.° 8.666/93.
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Assim, mirando a avença entelada entre o Banco do Brasil e a BBTLTR, para o fornecimento
de passagens aéreas, cabem duas determinações ao Banco.
A primeira, no sentido de que promova a celebração com a BBTUR de contrato
administrativo, nos termos prescritos na Lei n.° 8.666/93 e suas alterações, deixando de se valer do
instrumento de convênio para esse fim.
A segunda, fundada no entendimento firmado pela Decisão n.° 592/94-TCU-Plenário (Ata n.°
44/94), no sentido de que na negociação dos preços com a BBTUR, que segundo a lei devem ser
compatíveis com o praticado no mercado, sejam consideradas as promoções feitas pelas concessionárias de
serviços de transporte aéreo, bem como desconto razoável incidente sobre a comissão de intermediação
recebida pelas Agências de Turismo.
Se tais promoções e descontos não forem devidamente considerados na negociação de preços
com a BBTUR, estar-se-á infringindo o art. 24. inciso XXIII, da Lei n.° 8.666/93, que exige a contratação
a preços de mercado.
Isso porque o preço desse mercado é determinado principalmente pelos outros entes da
Administração Pública, que se beneficiam das promoções e do desconto mencionados, haja vista estarem
obrigados a licitar segundo os critérios previstos na aludida Decisão n.° 592/94-TCU-Plenário.
Ante o exposto, manifesta-se este representante do Ministério Público no sentido de que seja
conhecido o presente pedido de reexame e, no mérito, seja-lhe dado provimento para tornar insubsistente a
determinação contida no subitem 8.2 e alíneas da Decisão n.° 502/97-TCU-Plenário, em face do que dispôs
o inciso XXIII do art. 24 da Lei n.° 8.666/93, com redação dada pela recente Lei n.° 9.648, de 27.5.1998,
bem como o inciso III do § 1. 0 do art. 173 da Constituição Federal.
Outrossim, com base nos mesmos dispositivos legal e constitucional mencionados e no
entendimento firmado pela Decisão n.° 592/94-TCU-Plenário (Ata n.° 44/94), sugerimos seja determinado
ao Banco do Brasil que:
promova a celebração com a BBTUR de contrato administrativo de prestação de serviços
para fornecimento de passagens aéreas, nos termos prescritos na Lei n.° 8.666/93 e suas
alterações, deixando de se valer do instrumento de convênio para esse fim;
na negociação do preço com a BBTUR, que segundo a lei deve ser compatível com o
praticado no mercado, sejam consideradas as promoções feitas pelas concessionárias de
serviços de transporte aéreo, bem como desconto razoável incidente sobre a comissão de
intermediação recebida pela BBTUR como Agência de Turismo
Procuradoria, em 30 de junho de 1998

Lucas Rocha Furtado
Subprocurador-Geral
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DECISÃO N° 68 6/98 - TCU - PLENÁRIO
Processo no TC-010.699/96-1 (c/02 Vol.)
Classe do Assunto: I - Pedido de Reexame
Interessado: Paulo Cesar Ximenes A Ferreira
Entidade: Banco do Brasil S.A
Relator:- Substituto Lincoln Magalhães da Rocha
Representante do Ministério Público: Dr. Lucas Rocha Furtado
7 Unidade Técnica: 10' SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer do Pedido de Reexame interposto contra a Decisão n° 502/97-Plenário por preencher os
requisitos de admissibilidade insculpidos no art. 48 da Lei n° 8.443/92, para, no mérito, dar-lhe
provimento parcial, revendo, em conseqüência, a determinação contida na alínea "a" do subitem 8.2,
dando-se-lhe a seguinte redação:
"Adote as providências necessárias com vistas à celebração com a BBTUR- Viagens e
Turismo Ltda de contrato administrativo, para fornecimento de passagens aéreas, nos termos do art.62 da
Lei n° 8.666/93, rescindindo, de imediato, o Convênio celebrado em 29.12.83, observando, quando da
contratação, a compatibilidade entre os preços ofertados pela BBTUR com os praticados no mercado,
considerando para esse fim o maior desconto oferecido pelas agências de viagens sobre o valor de suas
comissões, bem como os preços efetivamente praticados pelas concessionárias de serviços aéreos,
inclusive aqueles promocionais";
8.2 manter, em todos os seus termos, as demais determinações contida no subitem 8.2 da Decisão
recorrida;
8.3. dar ciência ao interessado desta Decisão, sem prejuízo de encaminhar-lhe cópia do Relatório e
Voto que a fundamentam.

Ata n° 41/98 - Plenário.
Data da Sessão: 07/10/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Adhemar Paladini Ghisi (Presidente em exercício), Carlos Átila Álvares da
Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campeio e os MinistrosSubstitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha (Relator) e Benjamin Zymler.

ADHE AR PA -• •IN GHISI
President m Exercicio

N MÁ SALHÃES ROCHA
Ministro-Relator
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Grupo I - Classe - 1— Plenário
TC- 425.052/98-2
Natureza: Pedido de Reexame
Órgão: Ministério Público Federal — Procuradoria da República em
Mato Grosso
Interessado: Moacir Mendes Sousa, Procurador Regional da República
Ementa: Pedido de reexame interposto contra decisão que indeferiu
remessa de cópia dos autos de relatório de auditoria à Procuradoria da
República em Mato Grosso. Conhecimento. Legislação aplicável à
espécie assegura ao Ministério Público Federal a obtenção de
informações acerca de processos que tramitam neste Tribunal.
Provimento. Autorização para que a SECEX/MT remeta a cópia
solicitada. Comunicação à autoridade solicitante de que esta Corte
ainda não julgou o mérito da questão.

•

Versa a espécie sobre pedido de reexame interposto pelo Dr. Moacir Mendes Sousa, Procurador
Regional da República em Mato Grosso, contra a Decisão Plenária n° 320/98, que indeferiu a remessa de cópia
dos autos do Processo TC — 425.021/98-0 — relativo à auditoria realizada por este Tribunal na área de
desapropriações de imóveis do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem em Mato Grosso
(DNER/MT) — com fundamento no fato de encontrar-se o mencionado processo em fase de saneamento,
aguardando cumprimento de diligência.
A decisão recorrida informou, ainda, ao autor da solicitação que, tão logo apreciado o mérito, lhe
seria remetida a cópia solicitada.
Irresignado com o julgado, o mencionado Procurador da República expediu oficio ao eminente
Ministro Homero Santos, Presidente desta Corte, e reiterou a solicitação formulada, com supedâneo em
diversas decisões deste Tribunal, que, no seu entender, deferem a remessa de cópias em situações semelhantes.
Em instrução lançada às fls. 104/105, a SECEX/MT posicionou-se por que fosse o expediente
recebido como recurso.
Esposando o entendimento da Unidade Técnica, o eminente Ministro Humberto Guimarães Souto,
Relator original da matéria, por meio de despacho exarado à fl. 106, determinou a remessa dos autos à insigne
Presidência desta Casa, com vistas ao sorteio de Relator para o recurso interposto.
Sorteado Relator do feito, determinei à 10' SECEX que procedesse à instrução da peça recursal.
Manifestando-se às fls. 110/113, a 10' SECEX pugnou por que fosse conhecido o apelo, uma vez
que, embora intempestivo, o mérito abrangeria tão-somente o fornecimento de cópias de documentos, matéria,
que, no entender da Unidade Técnica, pode ser reapreciada a qualquer tempo, inclusive de oficio. Quanto ao
mérito, a 10a SECEX posicionou-se por que seja dado provimento ao pedido de reexame, com base nos fatos
e fundamentos lançados na instrução lavrada pelo AFCE Sérgio Túlio Tarbes de Carvalho, da qual transcrevo
excerto, in verbis:
De se destacar, inicialmente, que a decisão recorrida teve como findamento a
"6.
alegação de que "a matéria da qual se requer informações ainda não foi apreciada pelo
Tribunal" U7. 56, in fine).
Combatendo o argumento, o Recorrente apontou que essa decisão do Plenário "não fez coro
com a larga jurisprudência adotada por este E. Tribunal em casos similares" (lis. 62 e 63), o
7.
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que pode ser demonstrado pelas cópias de decisões que anexou (fis. 65 a 96).
Analisando a questão, a SECEX-MT salientou que a jurisprudência desta Corte sobre a
questão tem, em verdade, oscilado, ora deferindo os pedidos de cópias, ora indeferindo-os (/7.
105, item 11). Em que pese que algumas das decisões apontadas não são aplicáveis ao caso quer seja porque solicitavam cópia de decisões desta Corte, e não apenas de elementos dos
autos, quer seja porque originárias de autoridade distinta da que ora se cuida -, deve-se
reconhecer que pelos menos duas, as de números 318/93 e 133/98, são especificas.
A existência de jurisprudência nos dois sentidos enfraquece o argumento do Recorrente, mas
ainda não conduz a conclusão, obrigando-nos a aprofundar a análise.
A Resolução TCU n° 77/96 dispõe que as solicitações de cópias de elementos de
processos nos quais já exista manifestação definitiva desta Corte serão atendidas pela
Presidência (art. 31). Já no caso em que os feitos ainda se encontrem em instrução, as
solicitações deverão ser encaminhadas ao Relator, que as submeterá ao Plenário (art. 30 c/c 31).
O texto desses dispositivos, que afirmam que as instruções deverão se ater aos aspectos
operacionais e melhor forma de atendimento da solicitação, parece indicar que a apreciação se
dará apenas sobre esses dois aspectos. Entretanto, as retro citadas decisões demonstram que a
análise se estende à conveniência e oportunidade do fornecimento das cópias, além, é claro, da
legitimidade do próprio solicitante.
Quanto a esse último aspecto, o inciso VI do art. 129 da Constituição Federal conferiu
ao Ministério Público a função de "expedir notificação nos procedimentos administrativos de
sua competência, requisitando informações e documentos para instrui-los, na forma da lei
complementar respectiva" (grifo nosso).

lo

Essa Lei Complementar, a de número 75/93, estabeleceu que o Parquet Federal detém
poderes para "requisitar informações (..) e documentos de autoridades da administração
pública direta ou indireta" (art. 8°, inciso II). Os parágrafos desse artigo esclarecem a
amplitude desse poder, informando que "as requisições (..) serão feitas fixando-se prazo
razoável de até dez dias úteis para atendimento, prorrogável mediante solicitação justificada"
(§ 5°), que "a falta injustificada e o retardamento indevido do cumprimento das requisições do
Ministério Público implicarão a responsabilidade de quem lhe der causa" (§ 3°), e que nem
mesmo a exceção de sigilo lhe poderá ser oposta g 2°). De seu lado, o Ministério Público deverá
zelar pela boa utilização das informações recebidas, vez que será "civil e criminalmente
responsável pelo uso indevido das informações e documentos que requisitar" (§ 1°).

4

\'%

Assim, um único defeito poderia ser imputado à solicitação que se analisa. O § 4°,
ainda do art. 8°, estabelece que as requisições dirigidas a Ministro do Tribunal de Contas da
União serão "(..) encaminhadas e levadas a efeito pelo Procurador-Geral da República ou
outro órgão do Ministério Público a quem essa atribuição seja delegada (..)". Como a
solicitação original foi dirigida ao Secretário da SECEX-MT, poder-se-ia argumentar que esse
trâmite especial não lhe era aplicável. Entretanto, como normas internas determinam que
solicitações do tipo sejam submetidas ao Tribunal - e também porque agora, em etapa recursal,
a nova solicitação do MPF-MT dirigiu-se ao Presidente desta Corte -, a não observância do rito
previsto na Lei torna o Solicitante incompetente. Vez, porém, que a solicitação original foi
conhecida, é de se considerar ultrapassada a questão nessa etapa recursaL

•
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Adicionalmente, e conforme bem salientou a SECEX-MT (t7. 51, item 4), a requisição
de informações por parte do MP encontra amparo adicional no art. 26 da Lei 8.625/93 e em
cláusula do Convênio de Cooperação Técnica e Assistência Mútua firmado entre o TCU e o
MPF, além, é claro, da própria Resolução 77/96 (art. 30, parágrafo único).
Relativamente ao aspecto da conveniência e oportunidade, o relatório e voto que
conduziram à decisão 133/98-TCU-Plenário, de 25.03.98, destacaram que, "com o intuito de
melhor colaborar com o Ministério Público Federal, (..) seria mais conveniente para o ilustre
representante do Parquet Federal a remessa dos elementos após o julgamento do mérito (..)",
argumento esse que se aplicaria a todos os casos similares.
No caso dos autos, entretanto, vislumbramos possibilidades que talvez indiquem a
conveniência do pronto atendimento à solicitação. É que tratando-se de procedimento
administrativo inaugurado pela Procuradoria da República em Mato Grosso neste ano,
conforme indica seu número de referência - PR'7vIT/CJ-0038/98 (f7. 01) -, estando portanto em
seu início, o fornecimento de cópia do relatório de auditoria poderia redundar em grande
economia de esforços, e gastos, por aquele Órgão - tornando desnecessárias, por exemplo,
investigações e diligências em busca de informações já contidas no relatório, ou mesmo evitando
a realização de outra auditoria com mesmo objetivo.
Sob outro enfoque, o atendimento da solicitação possibilitaria que a SECEX-MT,
ainda com dificuldades de obter todas as informações necessárias à instrução do feito (t7. 105,
item 9), obtivesse, em via de mão dupla, acesso às informações já coletadas pelo MPF-MT
Entendemos, ademais, que o atendimento à requisição também teria como
conseqüência o fortalecimento da sinergia entre as atuações desta Corte e do Ministério Público
Federal, que, neste caso, exercita a função de "promover o inquérito civil e a ação civil pública,
para a proteção do patrimônio público e social (..)" (art. 129, inciso III, da Constituição).

•

Considerando todos esses aspectos e, ainda, por não vislumbrarmos qualquer risco
para o processo ou para as partes envolvidas, é de se propor seja concedido provimento ao
recurso e deferida a remessa de cópias do relatório de auditoria - sem prejuízo de se informar
ao Solicitante que o relatório não representa aposição definitiva deste Tribunal sobre a matéria
e que as informações nele contidas poderão ser modificadas ou complementadas até final
julgamento. ".
8.

O Ministério Público aquiesceu à proposição da 10' SECEX (fl. 114)
É o Relatório.
VOTO

•

Quanto à admissibilidade, em linha de entendimento com a manifestação da Unidade Técnica,
posiciono-me por que a intempestividade do pedido de reexame seja relevada. Cabe, entretanto, agregar alguns
fundamentos às razões de que se valeu a 10' SECEX para embasar sua proposição.
De se notar que a legislação aplicável à espécie não limita o número de vezes que o Ministério Público
2.
Federal pode requisitar cópias de determinados autos a este Tribunal. Ainda que esta Corte tenha proferido
decisão que indefere a remessa de cópias, pode o Parquet Federal renovar seu requerimento. Nessa linha, o
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julgado proferido em relação a esse tipo de matéria não ganha contornos de decisão que somente pode ter seus
efeitos materiais alterados em função de provimento de recursos. Assim, no caso sob exame, o expediente da
Procuradoria da República em Mato Grosso poderia ter sido recebido como nova solicitação e, por via de
conseqüência, até mesmo não ser admitido como recurso, eis que juridicamente defensável a tese de que não
seria recurso stricto sensu.
Todavia, em função das normas de direito processual desta Corte, se o Relator sorteado para processar
e julgar o pedido de reexame viesse a descaracterizar a natureza jurídica recursal do expediente, a matéria,
sendo então recebida como nova solicitação, deveria ser devolvida ao Relator original, que, no presente caso,
já se posicionou, em despacho de fl. 106, por que a peça seja recebida como recurso. Criar-se-ia, assim,
indesejável conflito negativo de competência. Não se está afirmando, nem mesmo por hipótese, que os
conflitos de competência sejam, em regra, indesejáveis. O que se pretende afirmar é que a instrumentalidade
do processo, quando for capaz de vencer o conflito de competência, poderá, no processo do Tribunal de
Contas da União, afastá-lo. No caso dos autos, tanto como pedido de reexame quanto como nova solicitação,
o oficio encaminhado pelo Ministério Público Federal será hábil, se provido ou deferido, a modificar os efeitos
materiais da Decisão Plenária n° 320/98. Não há, portanto, razão para não receber a peça como pedido de
reexame, eis que, assim, afasta-se eventual conflito de competência.
Por estas razões e, especialmente, porque poderia o expediente ser recebido como nova solicitação,
descabe falar em intempestividade que venha a ter o escopo de impedir o conhecimento do pedido de reexame.
Vencida a questão relativa à admissibilidade, importa cuidar do mérito do recurso. Considerando a
pertinência dos argumentos expendidos pela 10' SECEX, adoto como razão de decidir a fundamentação
lançada na instrução lavrada no âmbito daquela Unidade Técnica, já transcrita no precedente Relatório, que
passa a integrar, para todos os efeitos, este Voto. Acrescento tão-somente, como complementação às razões
da 10' SECEX, que o art. 30, caput, da Resolução/TCU n° 36/95 faculta expressamente ao Ministério Público
Federal a obtenção de informações sobre processos que tramitam nesta Corte. Destarte, entendo que deva ser
dado provimento ao pedido de reexame interposto, para autorizar a SECEX/MT a remeter à Procuradoria da
República em Mato Grosso cópia dos autos do Processo TC-425.021/98-0.
Por derradeiro, importa mencionar que é despicienda determinação para a juntada deste processo ao
TC-425.021/98-0, uma vez que a decisão recorrida já alvitrou essa medida.
Assim, acolhendo os pareceres oferecidos pela 10' SECEX e pelo Ministério Público, VOTO por que
o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à deliberação deste Colegiado.
TCU, Sala das Sessões, em 7 de outubro de 1998

B 4 JA1V1IN MLER
inistro-Relator
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DECISÃO N2

687/98-TCU- Plenário

Processo n2 TC 425.052/98-2
Classe de Assunto: I — Pedido de Reexame
Interessado: Moacir Mendes Sousa, Procurador Regional da República
Órgão: Ministério Público Federal — Procuradoria da República em Mato Grosso
Relator: Ministro-Substituto Benjamin Zymler
Representante do Ministério Público: Dr. Marinus Eduardo De Vries Marsico
Unidade Técnica: 10a SECEX
DECISÃO: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. — com fulcro nos arts. 48, caput e parágrafo único, e 33 da Lei n° 8.443/92 e no art. 30, caput, da
Resolução/TCU n° 36/95, conhecer o pedido de reexarne interposto, para, no mérito, dar a ele provimento,
autorizando a SECEX/MT a remeter à Procuradoria da República em Mato Grosso cópia dos autos do
Processo TC-425.021/98-0;
8.2. — com fulcro no art. 30, parágrafo único, inciso I, da Resolução/TCU n° 36/95, alertar a autoridade
solicitante que o mencionado processo encontra-se em fase de realização de diligências e que, por via de
conseqüência, ainda não contém o posicionamento definitivo desta Corte acerca da matéria.
Ata n° 41/98 - Plenário.
Data da Sessão: 07/10/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Adhemar Paladini Ghisi (Presidente em exercício), 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 III - Plenário
TC-650.032/98-5
Natureza: Consulta
Órgão: Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
Interessado: João José Ramos Schaefer, Presidente
Ementa: Consulta formulada pelo TRE/SC sobre
aluguel de imóvel adquirido pela União, tendo por
locatário órgão público federal e locador . empresa
privada. Requisitos de admissibilidade ausentes.
Conhecimento negado.

•

Transcrevo a seguir as manifestações da Secex/SC e do Ministério Público sobre a matéria
que ora se examina
2

Instrução da Secex/SC:
"Trata-se de consulta formulada pelo Exmo. Sr. João José Ramos Schaefer, Presidente do
Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, sobre o seguinte tema:
'A quem cabe o aluguel de imóvel adquirido pelo poder público federal, em sendo o
locatário também órgão público federal e o locador, antigo proprietário e detentor indireto da
posse, empresa privada?'
II - Análise da Consulta
Preliminarmente, dividiremos a questão em três partes, a saber: situação anterior, aquisição
do imóvel e situação atual do bem.

•

III - Da situação anterior do imóvel
O quadro descrito é o de uma locação de imóvel por parte da União de bem particular,
tendo por amparo a Lei n°8.245/91. Neste caso, o tratamento jurídico é semelhante a de quaisquer
outros locatários, com os seguintes beneficios estabelecidos em lei:
haverá prazo em quádruplo para contestação e em dobro para recorrer (Artigo 188 do
Código de Processo Civil);
deverão ser representados em juízo, nos termos da lei;
haverá atração de competência territorial para o foro de pessoa jurídica;
haverá a necessidade da confirmação da sentença pelo órgão julgador de instância
imediatamente superior (Artigo 475 do Código de Processo Civil).
Caso a União fosse locadora em vez de locatária, o contrato reger-se-ia pelas disposições
contidas nos artigos 86 a 98 do Decreto-Lei n° 9.760/46.
IV - Da aquisição do imóvel de particular pela União
A classificação dos bens públicos, quanto à sua utilização, encontra-se inserida no artigo 66
do Código Civil
bens de uso especial - de uso restrito, a fim de atender à execução ou apoio de serviços
públicos,
bens de uso comum - abertos ao público, tais como ruas, praças, praias, etc.;
min-is 443/c:/votos/650032
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c) bens dominicais - demais bens que não receberam uma destinação comum ou especial
Em que pese a questão apresentada não permitir uma definição precisa da destinação e da
razão da aquisição do bem, entendemos que, a princípio, a União tem por interesse adquirir bens
imóveis para uso de suas repartições, quer na execução, quer no apoio a serviços públicos
Concluímos tratar-se de bem de uso especial, porque afetado a fim público Todo bem público
nesta situação não pode ser objeto de qualquer relação jurídica de ordem privada, dentre as quais
está a locação (neste sentido, temos a Decisão n° 19/95-Plenário, Ata n° 4/95, Processo TC n°
350 217/94-7)

•

- Da situação atual do bem
imóvel é propriedade da União, tendo por finalidade abrigar uma determinada repartição
pública federal. No entanto, outro órgão, também vinculado à União, ocupa o imóvel. A pergunta
formulada é sobre a nova situação jurídica daí decorrente
VI - Conclusão
Em nosso entendimento, a passagem de um bem imóvel privado ao domínio da União
extingue o vínculo contratual anterior. Desta forma, não há que se falar em pagamento de aluguel,
pois não há cabimento da União pagar aluguel a si mesma.
Do exposto, entendemos que, em tese, deveriam os titulares dos possíveis órgãos públicos
envolvidos recorrer à Secretaria de Patrimônio da União, a fim de dirimir qualquer dúvida quanto à
utilização do imóvel. Na lição do eminente mestre Hely Lopes Meirelles, uma solução possível para
um eventual período de coexistência dos órgãos da mesma entidade seria a cessão de uso por termo
e anotação cadastral, 'pois é ato ordinário de administração através do qual o executivo distribui
seus bens entre suas repartições para melhor atendimento do serviço' (Direito Administrativo
Brasileiro, 20a Edição, fls. 438/439).
VII - Proposta de encaminhamento
Assim sendo, somos pelo encaminhamento destes autos à consideração do Exmo. Sr.
Ministro Iram Saraiva, com as seguintes propostas:
conhecer da presente consulta com fulcro no art. 46 da Resolução n° 77/96;
esclarecer à ilustre autoridade que a aquisição de bem imóvel pela União, cujo locatário é
órgão da administração pública federal, não enseja o pagamento de aluguel, extinguindo-se o
contrato de locação firmado com entidade privada. Seria possível uma eventual coexistência de dois
órgãos da União no mesmo imóvel por meio de termo de cessão, se cabível, com o parecer da
Secretaria de Patrimônio da União;
enviar cópia desta decisão, bem como do relatório e Voto que a fundamentarem, ao
Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina;
determinar o arquivamento do presente processo."
Parecer do Ministério Público, de autoria do Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin:
"Examina-se consulta formulada pelo Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa
Catarina, versando sobre locação de imóvel adquirido pelo poder público federal.
Antes de qualquer outro comentário a respeito do tema ora questionado, faz-se necessário
determinar a natureza jurídica do imóvel, a fim de se verificar as relações jurídicas que podem vir a
ser estabelecidas.
Tudo leva a crer, pelo teor da questão, que se trata de um prédio destinado à execução de
min-is_443/civotos/650032
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serviços públicos, podendo ser considerado bem de uso especial, consoante classificação constante
do art. 66 do Código Civil.
Cumpre esclarecer que o bem de uso especial pode ter sua utilização outorgada pelo Estado
a particulares por meio de uma série de institutos, tais como a autorização, a permissão e a
concessão de uso.
Para o caso específico da transferência da posse entre repartições públicas, existe a cessão
de uso, que, segundo Hely Lopes Meirelles, pode se operar entre órgãos da mesma entidade ou
entre duas entidades distintas. Não há transferência da propriedade, na espécie, tendo em vista que
o proprietário (ente público) permanece com o domínio do bem cedido.
A respeito desse tema, sustenta o supracitado administrativista que 'a cessão de uso é uma
categoria especifica e própria para o traspasse da posse de um bem público para outra entidade,
ou órgão da mesma entidade, que dele tenha necessidade e se proponha a empregá-lo nas
condições convencionadas com a Administração cedente. ' (Direito Administrativo Brasileiro, 1 9a
ed., p. 349).
De acordo com a Professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro, entretanto, a aplicação desse
instituto se restringiria aos bens dominicais, de modo que não poderia, à luz desse entendimento,
ser utilizada a cessão de uso no caso em tela, pelo fato de que consideramos o imóvel em questão
como bem de uso especial (Direito Administrativo, p. 393).
Por sua vez, Diogo de Figueiredo Moreira Neto, na obra intitulada Curso de Direito
Administrativo (10a ed., p. 252), tece as seguintes considerações sobre a matéria:
A cessão de uso é espécie unilateral de transferência de utilização de um bem público, em
caráter extraordinário e exclusivo, que uma entidade de direito público, titular do domínio, faz a
outra pessoa administrativa, sujeita a condições fixadas pelo cedente.
Essa designação tem sido também erroneamente aplicada à transferência de utilização de
um bem público de um órgão despersonalizado a outro, dentro da estrutura administrativa da
mesma pessoa jurídica de direito público, o que, além da falta de rigor, não apresenta qualquer
vantagem técnica.'
Diante dos posicionamentos defendidos pelos autores supracitados, parece-nos evidente que
caberá à Administração decidir, com o auxílio da Secretaria de Patrimônio da União, qual o
instituto de transferência que melhor se adequa ao caso concreto. Note-se, a propósito, que a
Secex/SC, na alínea b de sua proposta de encaminhamento, sugere seja utilizado "termo de cessão,
se cabível" (grifamos).
No que tange à locação desses bens, entendemos pertinente transcrever o seguinte excerto
10
da obra da Professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro (in Direito Administrativo, p. 372/373):
'Em razão de sua destinação ou afetação afins públicos, os bens de uso comum do povo e
os de uso especial estão fora do comércio jurídico de direito privado; vale dizer que enquanto
mantiverem essa afetação, não podem ser objeto de qualquer relação jurídica regida pelo direito
privado, como compra e venda, doação, permuta, hipoteca, penhor, comodato, locação, posse ad
usucapionem etc. '
Com essas considerações, este Representante do Ministério Público acompanha a
11.
proposição alvitrada pela Unidade Técnica, tendo em vista não ser cabível contrato de aluguel entre
dois órgãos do poder público federal."
É o relatório
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Gabinete do Ministro Iram Saraiva

VOTO
Registro, inicialmente, que atuo nos presentes autos com fundamento no art. 18 da
Resolução n° 64/96-TCU, haja vista tratar-se de processo relativo à Lista de Unidades Jurisdicionadas
atribuída ao Senhor Ministro Iram Saraiva
Embora a matéria tenha sido autuada como consulta e assim instruída, em cumprimento ao
Despacho de 9/2/1998 (f 1), entendo ausente um dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 216
do Regimento Interno deste Tribunal aplicáveis à espécie, pois o ilustre consulente não está incluído
entre as autoridades do Poder Judiciário aptas a formularem consultas a esta Casa.
Dessa forma, dissentindo dos pareceres, voto por que o Tribunal adote a decisão que ora
submeto à deliberação deste Plenário.
TCU, Sala das Sessões, em 07 de outubro de 1998.
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Processo TC n° 650.032/98-5
Consulta

Excelentíssimo Senhor Ministro-Relator.
Examina-se consulta formulada pelo Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa
Catarina, versando sobre locação de imóvel adquirido pelo poder público federal.
Antes de qualquer outro comentário a respeito do tema ora questionado, faz-se necessário
determinar a natureza jurídica do imóvel, a fim de se verificar as relações jurídicas que podem vir a ser
estabelecidas.
Tudo leva a crer, pelo teor da questão, que se trata de um prédio destinado à execução de
serviços públicos, podendo ser considerado bem de uso especial, consoante classificação constante do art.
66 do Código Civil.
Cumpre esclarecer que o bem de uso especial pode ter sua utilização outorgada pelo Estado a
particulares por meio de uma série de institutos, tais como a autorização, a permissão e a concessão de
USO.

•

Para o caso específico da transferência da posse entre repartições públicas, existe a cessão de
uso, que, segundo Hely Lopes Meirelles, pode se operar entre órgãos da mesma entidade ou entre duas
entidades distintas. Não há transferência da propriedade, na espécie, tendo em vista que o proprietário
(ente público) permanece com o domínio do bem cedido.
A respeito desse tema, sustenta o supracitado adrninistrativista que "a cessão de uso é uma
categoria específica e própria para o traspasse da posse de um bem público para outra entidade, ou
órgão da mesma entidade, que dele tenha necessidade e se proponha a empregá-lo nas condições
convencionadas com a Administração cedente." (Direito Administrativo Brasileiro, 19a ed., p. 439).
De acordo com a Professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro, entretanto, a aplicação desse
instituto se restringiria aos bens dominicais, de modo que não poderia, à luz desse entendimento, ser
utilizada a cessão de uso no caso em tela, pelo fato de que consideramos o imóvel em questão como bem
de uso especial (Direito Administrativo, p. 393).
Por sua vez, Diogo de Figueiredo Moreira Neto, na obra intitulada Curso de Direito
Administrativo (loa ed., p.252), tece as seguintes considerações sobre a matéria:
"A cessão de uso é espécie unilateral de transferência de utilização de bem público, em caráter
extraordinário e exclusivo, que uma entidade de direito público, titular do domínio, faz a outra pessoa
administrativa, sujeita a condições fixadas pela cedente.
Esta designação tem sido também erroneamente aplicada à transferência de utilização de um
bem público de um órgão despersonalizado a outro, dentro da estrutura administrativa da mesma pessoa
jurídica de direito público, o que, além da falta de rigor, não aoresenta qualquer vantagem técnica."
Diante dos posicionamentos defendidos pelos autores supracitados, parece-nos evidente que
caberá à Administração decidir, com o auxílio da Secretaria do Patrimônio da União, qual o instituto de
PROGSPG-PS13_716/A:/outrosi65003298.doc
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transferência que melhor se adequa ao caso concreto. Note-se, a propósito, que a SECEX/SC, na alínea b
de sua proposta de encaminhamento, sugere seja utilizado "termo de cessão, se cabível" (grifamos).
No que tange à locação desses bens, entendemos pertinente transcrever o seguinte excerto da
obra da Professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro (in Direito Administrativo, p. 372273):
"Em razão de sua destinação ou afetação afins públicos, os bens de uso comum do povo e os
de uso especial estão fora do comércio jurídico de direito privado; vale dizer que enquanto mantiverem
essa afetação, não podem ser objeto de qualquer relação jurídica regida pelo direito privado, como
compra e venda, doação, permuta, hipoteca, penhor, comodato, locação, posse ad usucapionem etc."
Com essas considerações, este Representante do Ministério Público acompanha a proposição
alvitrada pela Unidade Técnica, tendo em vista não ser cabível contrato de aluguel entre dois órgãos do
poder publico federal.
Ministério Público, em 05 de agosto de 1998

PAULO' ARES BUGARIN
Subpro ra t-Géral
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DECISÃO N°

688 /98-TCU-Plenário

Processo n°: TC 650.032/98-5
Classe de Assunto: III - Consulta
Interessado: João José Ramos Schaefer, Presidente
Órgão: Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
Relator: Ministro Lincoln Magalhães da Rocha
Representante do Ministério Público: Dr. Paulo Soares Bugarin
Unidade Técnica: Secex/SC
Decisão: O Tribunal Pleno, pelas razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 217 do
Regimento Interno, DECIDE:
8.1. não conhecer da presente consulta, por não preencher os requisitos regimentais de
admissibilidade deste Tribunal;
8.2. encaminhar cópia desta decisão, bem como do relatório e voto que a fundamentam, ao Senhor
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina — TRE/SC;
8.3. arquivar o presente processo.
Ata n° 41/98 - Plenário.
Data da Sessão: 07/10/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Adhemar Paladini Ghisi (Presidente em exercício), 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 (Relator) e Benjamin Zymler.
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GRUPO II— CLASSE IV — PLENÁRIO
TC-700.011/97-8
NATUREZA: Tomada de Contas Especial
ENTIDADE: Caixa Econômica Federal, Agência Louveira
Campinas/SP
RESPONSÁVEL: Valdir Tietz, empregado
EMENTA: Tomada de Contas Especial. Concessão de crédito rotativo,
em limite superior ao permitido, a cliente com restrição cadastral.
Citação. Comprovação de clescumprimento, pelo ex-gerente, de normas
bancárias. Alegações de defesa rejeitadas. Contas irregulares. Multa.

e.

Tratam os presentes autos de Tomada de Contas Especial instaurada contra o Sr. Valdir
Tietz em razão da concessão de crédito rotativo a cliente com restrição cadastral, em limite superior ao
permitido e que, posteriormente, tornou-se inadimplente.
A Ciset/MF certificou a irregularidade das contas (fls. 125/130), sendo nesse mesmo
sentido o pronunciamento da autoridade ministerial (fl. 132).
Citado regularmente (fls. 146/148) para recolher as importâncias que lhe foram imputadas,
responsável, após obter vista e cópia do processo (fl. 159-v), apresentou, por representante legalmente
constituído (fl. 158), as alegações de defesa de fls. 164/182 que se resumem nos seguintes tópicos:
o débito a que se refere a presente tomada de contas especial é também objeto de duas
ações executivas movidas pela CEF contra a empresa JL Benvegnú, beneficiária de crédito rotativo
concedido sem a observância das normas internas da CEF;
a CEF não aceitou renegociar a dívida diretamente com o devedor, não aceitou proposta
por este formulada e não apresentou nenhuma contraproposta, preferindo responsabilizar o seu
empregado;
não foi apontada a relação existente entre o descumprimento de normas internas da CEF e
inadimplemento da obrigação pelo devedor. A inadimplência da empresa JL Benvegrá tem relação
direta com o seu ramo de negócios, o setor madeireiro, fortemente atingido pela crise econômica vivida
no Brasil naquela época, caracterizada por inadimplência generalizada;
ao atribuir responsabilidade pecuniária a seus gerentes, os fatores "risco do negócio" e
"ousadia empresarial" não foram levados em conta pela Comissão Sumariante;
com o objetivo de "concorrer de igual para igual com os grandes bancos da iniciativa
privada" foram criados sistemas de avaliação onde a captação e avaliação "ousadas" passaram a contar
pontos para as agências, elevando-as ou rebaixando-as de categoria, onde o gerente mais "cumpridor de
normas" passou a ser considerado uma 'figura retrógrada, um gerente do passado";
o descumprimento da norma foi decorrente da sobrecarga de trabalho, que obriga cada
empregado a desenvolver diversas tarefas simultaneamente, e da falta de treinamento adequado; e
a CEF, para se ressarcir de prejuízos causados por empregados, deve aplicar unicamente
0
,
art. 462, § 1 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, não sendo a tomada de contas especial o
instrumento adequado.
Após analisar as alegações de defesa (fls. 238/246) a Secex/SP entende que, nas
questionadas operações de crédito, foram observadas as seguintes irregularidades:
empresa com vários cheques devolvidos na própria unidade;
sócio com restrições;
avalistas sem garantias passíveis de penhora, conforme cadastro;
não existe análise econômico-financeira;
não foi verificada a capacidade de pagamento;
não foi utilizada a minuta correta para o CROT/PJ.
1
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Por isso, em pareceres uniformes, propõe sejam rejeitadas as alegações de defesa,
comunicando-se a decisão ao responsável, nos termos do art. 12, § 1 0, da Lei n° 8.443/92.
O Ministério Público, em parecer de lavra do Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin,
manifesta-se nos seguintes termos (fl. 255):
"Sobreleva dos autos que as alegações de defesa apresentadas pelo responsável, Sr.
Valdir Tietz, em atendimento à citação promovida pelo Tribunal, consubstanciadas nos elementos de
fls. 164/237, não são suficientes para sanar as irregularidades que motivaram a instauração desta
tomada de contas especial, ou seja, a concessão de crédito à empresa 1 L. Benvegnú sem prévia
observância das normas internas da Caixa Econômica Federal inerentes à espécie, conforme se
depreende das instruções de fls. 238/245 e 252, bem como do pronunciamento de fl. 254.
Vale registrar, por oportuno, que a CEF adotou providências com vistas a promover a
execução Judicial da dívida contra a empresa beneficiada com as operações de crédito (fl. 127),
cujos processos encontram-se em andamento, consoante informado à fl. 248.
Dessa forma, a condenação do responsável ao pagamento do débito representaria
duplicidade de cobrança de uma mesma dívida. Tal constatação fica mais evidente na medida em
que não restou configurada a solidariedade entre a empresa inadimplente e o ex-Gerente. Na
verdade, as investigações promovidas no âmbito da Caixa Econômica Federal concluíram que houve
grave descumprimento das normas internas, sem, todavia, ficar caracterizada a existência de conluio
ou locupletação.
Por todo o exposto, e tendo em vista os princípios da racionalidade administrativa e da
economicidade, de modo a evitar que sejam executados judicialmente dois responsáveis diferentes
pela mesma dívida, este Representante do Ministério Público, com fukro nos arts. 1°, I, 16, III,
alínea c, e 19, parágrafo único, da Lei n° 8.443/92, propugna pela irregularidade destas contas com
aplicação da multa prevista no art. 58, III, do referido diploma legal, no valor máximo, ao Sr. Valdir
0
Tietz, sem prejuízo de ser adotado, no caso em tela, o procedimento estabelecido no sç 3 do
supracitado art. 16, ante o fundamento legal da proposta condenatória."
É o Relatório.
VOTO
As alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Valdir Tietz, ex-Gerente da Agência
Louveira - Campinas/SP, da Caixa Econômica Federal, foram consideradas insuficientes pela Unidade
Técnica, que propõe a sua rejeição nos termos do art. 12, § 1°, da Lei n° 8.443/92.
O Ministério Público chama a atenção para a execução judicial da divida contra a empresa
beneficiada com as operações de crédito, cujos processos encontram-se em andamento, podendo, dessa
forma, a condenação do responsável ao pagamento do débito representar duplicidade de cobrança de uma
mesma divida.
Por isso, propõe, com fundamento nos arts. 1°, I, 16, III, alínea c, e 19, parágrafo único, da
Lei n° 8.443/92, a irregularidade destas contas com aplicação da multa prevista no art. 58, III, ao referido
diploma legal.
Do Relatório de Apuração Sumária inserido às fls. 28/32 destaco o seguinte parágrafo:
"Com relação às operações de crédito concedidas à empresa 1 L. Benvegnú podemos
concluir que houve descumprimento das normativas vigentes, quanto aos itens cadastro, capacidade
de pagamento, garantias e alçada, caracterizando rolagem de dívidas".

•

Adiante, às fls. 34, temos que o empregado Valdir Tietz infringiu o "subitem 11.2.1. 11 do
MN Tomo Recursos Humanos, anexo I (RH010100)."
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As normas estabelecidas têm a função precipua de resguardar a segurança das operações,
restringindo a dimensão do risco de crédito a níveis tecnicamente viáveis. Ao descumpri-las, o empregado
em questão expôs a CEF a riscos não previstos e não autorizados, cabendo-lhe, por conseguinte, total
responsabilidade pelos prejuízos apurados nas respectivas operações de crédito.
As alegações de defesa apresentadas não afastaram a responsabilidade do Sr. Valdir Tietz,
ao contrário, ficou patente que a inobservância das normas internas da CEF foi fator preponderante para
que a empresa, já inadimplente, continuasse a ser financiada mediante concessão de crédito rotativo. O
"risco do negócio" ou a "ousadia empresarial" só podem ser admitidos como atenuantes a favor do
empregado se este tiver conduzido as operações de crédito obedecendo a sua alçada e observando as
demais normas em vigor.
No presente caso, a Caixa Econômica Federal atestou a ausência de dolo ou má-fé. O
correntista devedor demonstrou sua intenção em renegociar o débito apresentando a sua proposta e, em
não sendo aceita essa proposição, solicitou a apresentação de uma proposta alternativa. Isso mostra a
disposição que o tomador tem em saldar a sua dívida.
Além disso, a CEF está promovendo a execução judicial da dívida contra a empresa
beneficiada com as operações de crédito. Essa providência é a medida adequada à recomposição
patrimonial de entidade credora e demonstra a confiança dessa instituição financeira em reaver o seu
crédito.
No entanto, considerando que os elementos contidos nos autos não deixam dúvidas quanto
às irregularidades atribuídas ao responsável, manifesto acolhimento à proposta da Procuradoria no sentido
de o Tribunal julgar as presentes contas irregulares e aplicar multa ao responsável.
Essa linha de entendimento, em que o responsável pelo descumprimento de normas
internas da CEF é apenado com aplicação de multa, pode ser observada em recentes julgados deste
Tribunal, a saber: Acórdão n° 157/98 - 2 Câmara, TC-500.294/96-8; Acórdão n° 91/98 - Plenário, TC002.314/95-9; Acórdão n° 44/98 - Plenário, TC-625.277/95-3; Acórdão n° 194/96 - Plenário, TC200.308/95-5.
Diante do exposto, com vênias da Unidade Técnica, VOTO por que seja adotado o
ACÓRDÃO que ora submeto a este Plenário.
Sala das Sessões, em 0 7 de outubro de 1998.

•
Carlos itila Álvares da Silva
inistro Relator
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ACÓRDÃO N°

14 9/98-TCU-PLENÁRIO

1. Processo n° TC-700.011/97-8
2. Classe de Assunto: IV - Tomada de Contas Especial.
3. Responsável: Valdir Tietz, empregado.
4. Unidade: Caixa Econômica Federal — CEF, Agência Louveira - Campinas/SP.
5. Relator: Ministro Carlos Átila Alvares da Silva.
6. Representante do Ministério Público: Dr. Paulo Soares Bugarin, Subprocurador-Geral.
7. Unidade Técnica: Secex/SP.
8. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial de
responsabilidade de Valdir Tietz, ex-Gerente da Agência Louveira - Campinas/SP, da Caixa Econômica
Federal, instaurada em razão da inadimplência de cliente da referida entidade, quanto ao pagamento de
créditos que lhe foram concedidos por autorização do responsável.
Considerando que, citado, ante a imputação de débito sob o fundamento de que o crédito
rotativo teria sido concedido com inobservância das normas internas da CEF, o responsável apresentou
alegações de defesa;
Considerando que o responsável não apresentou justificativa para o fato de ter concedido
crédito rotativo em limite acima de sua alçada à empresa inadimplente;
Considerando que a Caixa Econômica Federal adotou providências com vistas a promover
a execução judicial da dívida contra a empresa beneficiada com as operações de crédito, cujos processos
encontram-se em andamento;
Considerando que, no processo de apuração de responsabilidade, no âmbito da CEF, ficou
assente que não houve dolo ou má fé por parte do ex-Gerente; e
Considerando, entretanto, que restou comprovado que o Sr. Valdir Tietz descumpriu norma
interna da Caixa Econômica Federal, o que contribuiu para a inadimplência da empresa beneficiária dos
empréstimos,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
com fundamento nos arts. 1°, inciso I; 16, inciso III, alínea "c"; e 23, inciso III, e art. 58, inciso III, todos
da Lei n° 8.443/92, c/c o disposto no art. 220, inciso III, do Regimento Interno, em;
julgar irregulares as presentes contas e aplicar ao responsável, Sr. Valdir Tietz, a multa no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e fixar o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove,
perante este Tribunal (art. 165, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), seu recolhimento ao Tesouro
Nacional;
autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não seja atendida a notificação, consoante
disposto no art. 28, inciso II, da Lei n° 8.443/92; e
encaminhar cópia dos presentes autos ao Ministério Público Federal, ante o disposto no § 3° do art.
16 da Lei n° 8.443/92; e
9. Ata n° 41/98 - Plenário.
10. Data da Sessão: 07/10/1998 - Ordinária.
11. Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Adhemar Paladini Ghisi (Presidente em exercício), 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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GRUPO II- CLASSE V - PLENÁRIO
TC-013.919/93-8
TC- 299.034/93-3.(anexo)
NATUREZA: Relatórios de Inspeções Extraordinárias realizadas no
Inamps (extinto), abrangendo o Sistema Único de Saúde, no Estado do
Ceará
ENTIDADES: Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Ceará e
Escritório Regional do extinto Inamps no Estado do Ceará
RESPONSÁVEIS: José Humberto Bezerra Lima, Coordenador de
Cooperação Técnica e Controle do Inamps (extinto) e Anamaria
Cavalcante e Silva, Secretária de Saúde do Estado do Ceará
EMENTA: Relatórios de Inspeções Extraordinárias. Sistema Único de
Saúde. Audiência. Razões de justificativa acolhidas. Impropriedades
formais. Determinações.

1Ps

Tratam os autos de relatórios de Inspeções Extraordinárias realizadas no Inamps (extinto),
abrangendo o Sistema Único de Saúde, no Estado do Ceará, em cumprimento à Decisão n° 137/93, do
Plenário deste Tribunal, proferida na Sessão de 20/03/1993.
As irregularidades levantadas foram apreciadas na Sessão Plenária de 14/12/1993, sendo
determinada a audiência dos responsáveis (subitem 8.9.1. da Decisão n° 576/93-TCU - Plenário - fl. 322),
efetivada mediante os ofícios de fls. 329/333, 350/351, 355, 357/360, 424/425 e 442/444. Foram apresentadas
as razões de justificativa de fls. 334/337, 347, 352/354, 361/362, 379/380, 452 e 462/463, analisadas pela
Secex/CE às fls. 428/440, 446/451, 456/457e 492/495 que, com o endosso do Ministério Público (fl. 497),
propõe:

•

"I. Nos termos do art. 43, I, da Lei n° 8.443/92, determinar ao Chefe do Escritório Regional
do ex-Inamps (ERECE), no que diz respeito ao Hospital de Fraturas e Ortopedia do Cariri Ltda. para
que proceda a emissão de OR's:
correspondentes à cobrança de consultas em duplicidade quando do atendimento
ambulatorial dos pacientes (consulta simples e procedimentos);
relacionado à manipulação de tabela na AIH 100231453-3 (sem resultado do exame
histopatológico, nem acompanhamento do paciente com o agravante do procedimento ambulatorial ter
sido cobrado como cirúrgico).
II. Nos termos do art. 43, inciso I, da Lei n°8.443/92, determine:
I. À Secretaria de Saúde do Estado do Ceará que:
distribua eqüitativamente as AIH 's ao município de Camocim, proporcionalmente à
capacidade instalada dos dois hospitais credenciados ao SUS na sede do município que, pela verificação
efetuada, confere ao Hospital São Francisco a mesma (na pior das hipóteses) disponibilidade de leitos
do Hospital Murilo Aguiar;
reduza o nível de hierarquia inicial dos hospitais: Natércia Rios e Dra. Francisca Regatas,
ambos de Itarema/CE; de Fraturas e Ortopedia do Cariri Ltda., de Juazeiro do Norte; do SOPRAFA,
de Missão Velha/CE; Murilo Aguiar e Hospital São Francisco (falta de adequação da estrutura dos
postos de enfermagem), de Camocim/CE;
diminua do nível hierárquico 7 para nível hierárquico 6, os seguintes hospitais:
c. 1 - Maternidade Santo Inácio S/C Ltda. (Barbalho/CE) - pela ausência das especialidades:
odontoradiologia, odontologia, neurologia, bioquímico/biólogo, nutrição, cirurgia plástica;
1
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c.2 - Casa de Saúde Santo Inácio (Juazeiro do Norte/CE) - condições incompatíveis de UTI,
Centro Cirúrgico e Hemodiálise, bem assim como a especialidade de oncologia;
observe nos pagamentos aos hospitais conveniados o parâmetro 4 (quatro)
consultas/hora/médico, de acordo com a Portaria do Ministério da Saúde n° 3.046/82, publicada no
DOU de 06/08/82 - Anexo III e o de 6 (seis) consultas/hora/médico, de acordo com a autorização do
Conselho Estadual de Saúde do Estado do Ceará;
mantenha no almoxarifado setorial do centro cirúrgico ou dependência que lhe faça as
vezes, no Hospital Fechine Dantas, registro rigorosamente atualizado de estoque, requisições e saldos
de fios cirúrgicos, devidamente assinados pelos requisitantes;
J? inclua em futura inspeção do Escritório Regional do Ministério da Saúde no Ceará ERECE/MS a verificação simultânea e preventiva dos procedimentos atualmente vigentes para
desinfecção das máquinas de hemodiálise, apurando com rigor se os padrões constantes nas instruções
de garantia de uso estão sendo seguidos;
g) referente ao Instituto de Psiquiatria do Ceará Ltda., em Fortaleza:
g. I - entregue os resumos de alta de pacientes no final do internamento;
g.2 - registre o encerramento de atos médicos;
g.3 - supra a falta de ambulâncias para a remoção dos pacientes, situação incompatível com
o nível atualizado no cadastro (nível 5);
h) relacionado à Casa de Saúde Joaquim Bezerra de Farias Ltda. - CGC 07388721/0001-60,
na cidade do Crato/CE, quanto a procedimentos cirúrgicos para que se façam acompanhar de exames
histopatológicos;
i) no que diz respeito ao Hospital Santa Tereza (Casa de Saúde Santa Tereza), CGC
07179096/0001-46, na cidade do Crato/CE:
i. 1 - providencie e coloque a escala de plantão em local visível;
i.2 - não permita o banho de sol dos pacientes em horário inadequado (às 13 horas) e sem a
vigilância do pessoal de enfermagem;
i.3 - não utilizar prescrições médicas feitas para 3 (três) dias com base em avaliações
semanais e quinzenais;
i.4 - observe o n° de pacientes em relação à disponibilidade de leitos.
Nos termos do art. 43, I, da Lei n°8.443/92, ao Escritório Regional do ex-Inamps (ERECE)
e à Secretaria de Saúde do Ceará para que utilize as penalidades previstas nas cláusulas contratuais
(advertir por escrito, suspender ou diminuir as cotas e descredenciar) sempre que a unidade conveniada
perpetrar irregularidades técnico-administrativas, não se atendo unicamente à aplicação de OR's
(Ordens de Ressarcimentos);
Ao Escritório Regional/CE do ex-Inamps (ERECE) que:
a - verifique, em futura inspeção, os procedimentos mencionados no Oficio n° 487/94-SSE,
à fl. 347 destes autos, quanto ao retorno à Secretaria de Saúde do Ceará dos servidores cedidos ao
Hospital Dra. Francisca Regatas, no Município de Itarema, Manoel Afonso Júnior, Laurita Júnior
Jardim e André Monteiro Araújo (Oficio n° 358/DERHV/SSE, dirigido ao Dr. José Teixeira Alves,
Diretor Regional de Saúde da 13° Reg.);
b - emita as Ordens de Ressarcimentos-OR's excedentes dos atendimentos de consultas de
ambulatório, da Santa Casa de Misericórdia de Sobral/CE, que extrapolaram de 04 (quatro)
consultas/hora/médico, no ano de 1993, fixado na portaria do Ministério da Saúde de n° 3.046/82,
publicada no DOU de 06.08.82, Anexo
Cientificar à Secretaria de Saúde do Estado do Ceará que o não cumprimento de suas
determinações, sem causa justificada, sujeitará o titular da Unidade às sanções previstas no sç 1° do art.
58 da Lei n°8.443/92; e
IV. Encaminhar ao Ministério da Saúde cópia da decisão que vier a ser tomada, bem como
o relatório e voto que a fundamentam."
É o Relatório
2
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SectiAa

O presente relatório é o resultado das Inspeções Extraordinárias realizadas no Inamps (extinto),
abrangendo o Sistema Único de Saúde, no Estado do Ceará, em cumprimento à Decisão n° 137/93, do
Plenário deste Tribunal, proferida na Sessão de 20/03/1993.
Na oportunidade em que foram analisados os relatórios parciais dessas inspeções, este Tribunal
considerou necessário fazer as seguintes determinações aos Secretários Estaduais de Saúde (subitem 8.6. da
Decisão n° 576/93-TCU - Plenário - fl. 321):

•

"8.6. Determinar aos Secretários Estaduais de Saúde que:
8.6.1. adotem medidas visando a estruturação do Sistema Nacional de Auditoria de forma
descentralizada, mas também integrada;
8.6.2. adotem critérios claros para a distribuição dos recursos para as ações e serviços
assistenciais, tanto para o atendimento ambulatorial, quanto para internações hospitalares, com
publicação dos valores e divulgação à população;
8.6.3. adotem providências com vistas à coibir as irregularidades apontadas pelas
Inspetorias-Regionais nos relatórios parciais já emitidos (item 7.2.5.4 deste relatório);
8.6.4. adotem medidas com vista ao recadastramento das unidades hospitalares e
ambulatoriais verificando a real posição da capacidade instalada, número de leitos, número de
profissionais e dos Sistemas Integrados de Procedimentos de Alta Complexidade - SIPAC credenciados;
8.6.5. adotem providências junto aos órgãos gestores do sistema (estaduais e municipais) a
fim de divulgar os serviços médicos e hospitalares colocados à disposição da população através do SUS,
evitando, dessa forma, que hospitais e profissionais de saúde cobrem taxas extras por serviços custeados
pelo SUS."
Essas determinações são, em síntese, idênticas àquelas sugeridas pela Unidade Técnica no item
II.1, letras "a", "b", "c", "f', "g3" e "i4", transcritas no relatório precedente. Por isso considero dispensável
repeti-las.
A determinação para que a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará e o Escritório Regional
do Ministério da Saúde observem o máximo de quatro consultas por hora está de acordo com a Portaria n°
3.046/82, do Ministério da Saúde. A SES/CE já está adotando esse parâmetro, conforme informação prestada
em 10/08/1995, pelo Secretário Estadual de Saúde (fl. 463), tornando-se desnecessária determinação nesse
sentido.
Não concordo, também, com que seja determinado o ressarcimento das consultas que
extrapolaram esse limite, pagas com recursos do SUS, durante o exercício de 1993. Entendo assim porque,
ao pagá-las, a SES/CE reconheceu que as faturas que lhe foram apresentadas correspondiam, efetivamente,
a serviços prestados. Não foram levantadas hipóteses de fraude em relação a esses pagamentos.
Observo, ainda, que não é competência deste Tribunal interferir no horário a ser fixado para
o do banho de sol de pacientes, bem como determinar o retorno de servidores estaduais cedidos a uma
entidade privada, o Hospital Dr' Francisca Regatas.
Assim, acolho em parte os pareceres e VOTO por que este Plenário adote a DECISÃO que ora
submeto à sua apreciação.
Sala das Sessões, em 0 7 de outubro de 1998.

Carlos Átila
Átila Álvares da Silva
Ministro Relator

•
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DECISÃO N°

6 8 9 /98 - TCU - PLENÁRIO

Processo n° TC-013.919/93-8 e TC- 299.034/93-3 (anexo)
Classe de Assunto: V - Relatórios de Inspeções Extraordinárias.
Responsáveis: José Humberto Bezerra Lima, Coordenador de Cooperação Técnica e Controle do Inamps
(extinto) e Anamaria Cavalcante e Silva, Secretária de Saúde do Estado do Ceará.
Entidades: Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Ceará e Escritório Regional do extinto Inamps no
Estado do Ceará.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: Dr. Paulo Soares Bugarin, Subprocurador-Geral.
Unidade Técnica: Secex/CE.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 43, inciso
I, da Lei n° 8.443/92, DECIDE:
8.1. determinar ao Chefe do Escritório Regional do Ministério da Saúde no Estado do Ceará, no que diz
respeito ao Hospital de Fraturas e Ortopedia do Cariri Ltda., para que proceda a emissão de Ordens de
Ressarcimentos:
8.1.1. relacionado à manipulação de tabela na AIH 100231453-3 (sem resultado do exame
histopatológico, nem acompanhamento do paciente com o agravante do procedimento ambulatorial ter sido
cobrado como cirúrgico); e
8.1.2. sempre que observar cobrança de consultas em duplicidade quando do atendimento ambulatorial
dos pacientes (consulta simples e procedimentos);
8.2. determinar à Secretaria de Saúde do Estado do Ceará que, com relação às unidades de saúde a seguir
especificadas, determine as seguintes providências:
8.2.1. Hospital Fechine Dantas:
- manter, no almoxarifado setorial do centro cirúrgico ou dependência equivalente, registro atualizado
do estoque, requisições e saldos de material, devidamente assinados pelos requisitantes;
8.2.2. Instituto de Psiquiatria do Ceará Ltda., em Fortaleza:
- entregar os resumos de alta de pacientes no final do internamento;
- registrar o encerramento de atos médicos;
8.2.3. Casa de Saúde Joaquim Bezerra de Farias Ltda. - CGC 07388721/0001-60, na cidade do Crato/CE:
fazer acompanhar os procedimentos cirúrgicos dos respectivos exames histopatológicos;
8.2.4. Hospital Santa Tereza, CGC 07179096/0001-46, na cidade do Crato/CE:
- colocar a escala de plantão em local visível;
observar o número de pacientes em relação à disponibilidade de leitos; e
8.3. determinar o arquivamento do presente processo.
Ata n° 41/98 - Plenário.
Data da Sessão: 07/10/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Adhemar Paladini Ghisi (Presidente em exercício), 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.

ADHEMAR PALADJNfHISI
Presidente emercício

CARLOS ATILA ÁLVARES DA SILVA
Ministro Relator
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GRUPO 1— CLASSE V - PLENÁRIO
TC n° 025.238/91-4
Natureza: Relatório Consolidado de Inspeções Extraordinárias realizadas no
INSS e na DATAPREV
Entidades: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e DATAPREV
Ementa: Relatório Consolidado de Inspeção Extraordinária realizada no
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e na DATAPREV.
Determinações à CISET/MPAS. Juntada.

•

•

Adoto como parte do Relatório a bem elaborada instrução de fls. 357/9, de lavra da AFCE
Nilziethe Vieira Vilela, da ia Secex:
"Cuidam os presentes autos do Relatório Consolidado de Inspeções Extraordinárias
realizadas no Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e na Empresa de Processamento de Dados da
Previdência Social - DATAPREV em decorrência de Representação formulada pela então P IGCE a
respeito de denúncia veiculada pela imprensa sobre a 'existência de uma lista de 315 segurados que
estariam recebendo aposentadorias milionárias, sem amparo legal'.
Na Sessão de 04/12/91, ante as fragilidades e deficiências dos controles internos do órgão e as
irregularidades verificadas pelas Equipes de Inspeção em diversos processos, o E. Plenário determinou,
dentre outras medidas, a adoção, pelo INSS, de providências saneadoras e a apresentação, pela
CISET/MTPS, de pronunciamento quanto aos resultados da implementação das mesmas pela
Autarquia (Decisão n° 411/91, fls. 77/78).
A documentação remetida a esta Corte em cumprimento à deliberação do Tribunal (fls.
86/184, 187/192 e 194/309), foi examinada pela Instrução de fls. 310/314, ocasião em que foi proposta
nova diligência à CISET/MPAS, face à ausência de informações concernentes à regularização de
alguns processos.
Em atendimento à diligência supra, promovida por intermédio do Ofício n° 188/96- 1'
SECEX, de 05/11/96 (fls. 316), foram remetidos pela CISET/MPAS os elementos de fls. 317/353, cujo
exame faremos a seguir.
De acordo com os documentos anexos ao Ofício/MPAS/CISET/COAUD/ n° 020, de 16/01/97
(fls. 325), o beneficio de n° DF 22/75.936.718-3, em nome de Regina Teixeira
Santana, objeto do Processo Disciplinar n° 35000.017935/92-29 (alínea 'a' do Ofício de Diligência fls. 316), não consta no cadastro de benefícios. Informações adicionais prestadas pela CISET (v.
Oficio/MPAS/CISET/COAUD n° 106, e seus anexos, fls. 330) demonstram que o beneficio foi
concedido por meio de fraude, tendo o servidor responsável pela concessão sido demitido por
improbidade administrativa, lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional, nos
termos do Decreto s/n° publicado no DOU de 03/09/93. Note-se, contudo, que não foi esclarecido pela
CISET se os valores indevidamente pagos foram ressarcidos.
Já os benefícios n's RJ 43/11.013.714-0, 43/10.516.794-9, 58/73.312.995-1, 58/73.311.943-3
e 069.078.969-6 (alínea 'b' da diligência - fls. 316), que, em 06/09/93, encontravam-se sub judice, em
virtude de Mandado de Segurança impetrado pelos interessados, não foram encontrados, embora a
Superintendência Estadual do Rio de Janeiro tenha envidado todos os esforços em busca dos mesmos,
de acordo com o Oficio/INSS/PR n° 45, de 30/01/97 (fls. 331).
Com relação ao beneficio em nome de Nestor César (RJ 58/83.093.722-6), informa o Ofício
n° 17.200.2/MS/147/97, de 24/02/97 (fls. 354), que tendo sido reativado em 15/07/96 pela Auditoria
Estadual, por ação judicial, encontra-se em manutenção pelo Posto de Seguro Social (17.701.006) e
que os pagamentos estão sendo efetuados.
Quanto ao beneficio em nome de Miwako T. Seo (SP 93/77.927.386-9, alínea 'c' do Oficio de
Diligência - fls. 316), as informações transmitidas pela CISET dão conta de que em revisão de cálculos
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promovida pela Divisão de Concessão/SP, constatou-se que o valor do benefício, fixado em 17
salários-mínimos a partir de 04/89 deveria ser, na verdade, de 15,30 salários-mínimos. Observe-se,
entretanto, que as devidas alterações ainda não foram efetuadas pela GRSS/Campinas, segundo
esclareceu a Coordenação de Seguro Social de São Paulo em documento de fls. 356.
Finalmente, o benefício em nome de Carlos Fernandes Priess (SC 58/20.701.246-6, alínea 'et'
do Oficio de Diligência - fls. 316), encontra-se em manutenção em virtude de decisão judicial (fls.
326). Note-se, contudo, que de acordo com as informações constantes às fls. 329 da Procuradoria
Estadual do INSS em Santa Catarina, tal benefício foi mantido em razão de Ação Cautelar (n°
91.8902-8), pendente de julgamento até 29/01/97.
Por todo o exposto, submetemos os autos à consideração superior, propondo:
I) seja determinado à CISET/MPAS que informe nas próximas contas do INSS:
se foram ressarcidos os valores indevidamente pagos a Regina Teixeira Santana (processo
n° DF 22/75.936.718-3), cuja concessão foi considerada fraudulenta pelo Processo Disciplinar n°
35000.017935/92-29, esclarecendo, se for o caso, sobre a instauração da competente Tomada de
Contas Especial (item 5 desta Instrução);
a situação atual dos benefícios nos RJ 43/11.013.714-0, 43/10.516.794-9, 58/73.312.995-1,
58/73.311.943-3 e 069.078.969-6, cujos pagamentos haviam sido restabelecidos por força de Mandado
de Segurança impetrado pelos interessados (item 6);
as providências adotadas visando à regularização do benefício concedido a Miwako T.Seo
(processo SP 93/77.927.386-9), pago a maior desde 04/89, consoante informações prestadas pela
Coordenação de Seguro Social em São Paulo, esclarecendo, inclusive, quanto ao ressarcimento dos
valores indevidamente recebidos (item 8);
qual o desfecho da Ação Cautelar n° 91.8902-8, impetrada por Carlos Fernandes Priess (SC
58/20.701.246-6), pendente de julgamento até 29/01/97, conforme informações constantes do Oficio n°
20.200.0/111/97, de 29/01/97, da Procuradoria Estadual do INSS em Santa Catarina (item 9);
II) sejam arquivados os presentes autos."
2.
O Secretário de Controle Externo da 1' SECEX manifesta-se de acordo com a proposta da 2'
Divisão Técnica.
É o Relatório.

a
VOTO

Registro, inicialmente, que atuo nos presentes autos com fundamento no art. 18 da
Resolução n° 64/96-TCU, haja vista tratar-se de processo relativo à Lista de Unidades Jurisdicionadas
atribuída ao Senhor Ministro Iram Saraiva.
Ante todo o exposto, acolho os pareceres uniformes constantes dos autos, e Voto por que o
Tribunal adote a Decisão que ora submeto à consideração deste Plenário.
TCU, Sala das Sessões, em 7 de 10 de 1998.

NM
ES D
Ministro-Relator

•
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1. Processo n° TC-025.238/91-4
2. Classe de Assunto: V — Relatório Consolidado de Inspeção Extraordinária
3. Responsável: José Arnaldo Rossi
4. Entidades: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e DATAPREV
5. Relator: Ministro-Substituto - Lincoln Magalhães da Rocha
6. Representante do Ministério Público: não atuou
7. Unidade Técnica: Ia Secex
8. Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. determinar à CISET/MPAS que informe nas próximas contas do INSS:
se foram ressarcidos os valores indevidamente pagos a Regina Teixeira Santana (processo n° DF
22/75.936.718-3), cuja concessão foi considerada fraudulenta pelo Processo Disciplinar n°
35000.017935/92-29, esclarecendo, se for o caso, sobre a instauração da competente Tomada de Contas
Especial (item 5 desta Instrução);
a situação atual dos benefícios n's RJ 43/11.013.714-0, 43/10.516.794-9, 58/73.312.995-1,
58/73.311.943-3 e 069.078.969-6, cujos pagamentos haviam sido restabelecidos por força de Mandado de
Segurança impetrado pelos interessados (item 6);
as providências adotadas visando à regularização do benefício concedido a Miwako T.Seo
(processo SP 93/77.927.386-9), pago a maior desde 04/89, consoante informações prestadas pela
Coordenação de Seguro Social em São Paulo, esclarecendo, inclusive, quanto ao ressarcimento dos
valores indevidamente recebidos (item 8);
qual o desfecho da Ação Cautelar n° 91.8902-8, impetrada por Carlos Fernandes Priess (SC
58/20.701.246-6), pendente de julgamento até 29/01/97, conforme informações constantes do Oficio n°
20.200.0/111/97, de 29/01/97, da Procuradoria Estadual do INSS em Santa Catarina (item 9);
8.2. determinar a ia Secex que verifique nas próximas contas a manifestação da CISET/MPAS à
respeito das providências adotadas quanto a determinação retro;
8.3. determinar a juntada dos presentes autos às contas do INSS do exercício em curso, para exame
em conjunto e confronto.
9. Ata n° 41/98 - Plenário.
•

10. Data da Sessão: 07/10/1998 - Ordinária.
11. Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Adhemar Paladini Ghisi (Presidente em exercício), 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 (Relator) e Benjamin Zymler.

a
ADHEMAR PkLAD GHISI
Presidente em ercício

r

AG HÃE
S DA ROCHA
Mini tro-Relator
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GRUPO I - Classe VII - Plenário
TC- 550.137/97-1
Natureza: Representação
Interessado:
ROGGIO
S/A,
integrante
do • Consórcio
CSO/ENGEPASA/ROGGIO S/A/CAMINOS AUSTRALES
Ementa: Representação formulada com fulcro no art. 113 da Lei n°
8.666/93 contra termos do Edital de Segunda Etapa das
Concorrências Públicas Internacionais n° 001 a 006/96, realizadas
pelo Governo do Estado do Paraná. Conhecida e no mérito
considerada improcedente. Determinações ao Governo do Estado e
ao Ministério dos Transportes. Encaminhamento de cópia da
Decisão à empresa. Arquivamento dos autos.

Cuidam os autos de Representação formulada com fulcro no art. 113, § 1 0 , da Lei n°
8.666/93, pela empresa Roggio S.A, integrante do Consórcio CSO/ENGEPASA/ROGGIO
S.A/CAMINOS AUTRALES, contra termos do Edital de Segunda Etapa das Concorrências Públicas
Internacionais n° 001 a 006/96, que estão sendo realizadas pelo Governo do Estado do Paraná, por
intermédio da Secretaria de Estado dos Transportes, conduzidas pelo Departamento de Estradas de
Rodagem — DER/PR, para a concessão da exploração de rodovia federal no Estado.
2.
A empresa Roggio S/A questiona a exigência de "Metodologia de Execução", nas referidas
Concorrências, bem como o critério de julgamento da proposta de metodologia de execução descrito nos
itens n° 63/72 do Edital de Segunda Etapa (fls. 25/29), e da proposta comercial — "maior oferta de
quilômetros de 'Trechos Rodoviários de Acesso'... a serem recuperados, mantidos e conservados..",
descrito nos itens 94/97(fls 33/34).

a

O Convênio de Delegação n° 002/96, celebrado em 25.10.96, entre a União, por intermédio
3.
do Ministério dos Transportes, na qualidade de Delegante, com a interveniência do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem, e o Governo do Estado do Paraná, como Delegatária, com a
interveniência da Secretaria de Estado dos Transportes, por intermédio do Departamento de Estradas de
Rodagem, tem por objeto a delegação, da União para o Estado do Paraná, da administração de rodovia e
exploração de trecho de rodovia federal, dentro do território do Delegatário, com fundamento na Lei n°
9277, de 10.05.96, e da Portaria n° 368/GM, de 11.09.96, do Ministério dos Transportes.
A Cláusula Terceira prevê que "o Delegatário exercerá a administração e a exploração da
4.
rodovia e do trecho delegados mediante concessão", precedida de licitação, na forma das legislações
federal e estadual em vigor. Já a Cláusula Quarta, item 1, incisos VI e VII, define que o Delegatário deve
encaminhar ao Delegante as minutas dos editais de licitação que já estejam em andamento, e daquelas que
ainda serão iniciadas, acompanhadas dos correspondentes contratos de concessão para exploração do
trecho. O item 3, inciso II, da mesma Cláusula, delega ao Ministério dos Transportes a incumbência de
analisar e aprovar minutas de editais e contratos a serem firmados entre o Delegatário e o Concessionário.
O instrumento prevê, no item 4 da Cláusula Quarta, que compete ao DNER acompanhar, fiscalizar e
coordenar a sua execução, bem como apresentar relatórios periódicos ao Ministério dos Transportes das
atividades de fiscalização da execução do Convênio.
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Com vistas à instrução do processo, a Unidade Técnica solicitou ao Departamento de
Estradas de Rodagem cópia dos Anexos n's III, IV, V, VI e VIII do Edital de 2' Etapa da Concorrência
Pública Internacional n° 001/96, bem como solicitou ao Ministério dos Transportes cópia do parecer
emitido quando da análise da minuta do Edital em questão
Recebidos os elementos solicitados, a Unidade Técnica, faz as seguintes considerações em

e

sua análise:
"15. As concorrências Públicas Internacionais n° s 001 a 006/96 estão sendo realizadas pelo
Governo do Estado do Paraná, por intermédio da Secretaria de Estado dos Transportes, conduzidas
pelo Departamento de Estradas de Rodagem — DER/PR, órgãos jurisdicionados ao Tribunal de Contas
do Estado do Paraná no que se refere ao controle externo.
16. Pelos termos do Convênio da Delegação n° 002/96, ao Ministério dos Transportes incumbe a
análise e aprovação das minutas dos editais e contratos, e ao DNER, o acompanhamento, fiscalização e
coordenação da execução do Convênio. Considerando que são Órgãos jurisdicionados ao controle
externo do Tribunal de Contas da União, e que a função de ambos no Convênio é, sobretudo, de
acompanhamento e fiscalização, entendo que compete a este Tribunal verificar se as atribuições
previstas no instrumento legal estão sendo desempenhadas satisfatoriamente.
17. A entrega, pelas licitantes, dos Envelopes n's 1,2 e 3, referentes à 2' Etapa das Concorrências
em questão, foi realizada no dia 07/05/97, conforme previsto no item 28 dos Editais.
18. A aprovação das minutas pelo Ministério dos Transportes ocorreu em 06/10/97, ou seja,
cinco meses após a data da realização do certame. Este procedimento conduz a duas alternativas: 1')
aprovar os editais como apresentados, apesar das falhas/irregularidades apontadas ou 2 ) anular a etapa
da concorrência a que se referem os editais, acarretando prejuízos incalculáveis a todos os envolvidos
na licitação. Nenhuma das possibilidades acima deve ser considerada como aceitáveis, num Programa
do porte desse em tese.
19. A presente Representação questiona os seguintes fatos constantes do Edital:
exigência de Metodologia de Execução;
critério de julgamento da proposta comercial — "MAIOR OFERTA DE QUILÓMETROS DE
TRECHOS RODOVIÁRIOS DE ACESSO;
critério de julgamento da Metodologia de Execução.
20. A Metodologia de Execução é instrumento previsto no art. 30, parágrafo 8°, da Lei n°
8.666/93, a ser exigido no caso de obras, serviços e compras de grande vulto, de alta complexidade
técnica. No caso das concessões em estudo, é notório tratar-se de obra de grande porte, apesar de não
haver referência a valores, o que, por si só, justificaria a referida exigência. Além disso, contatos
mantidos com engenheiros do Detran confirmaram tratar-se de projeto de alta complexidade técnica,
visto que as futuras concessionárias deverão executar obras como viadutos, pontes, elevados,
contenção de encostas, e outras, que exigem um alto grau de desenvolvimento tecnológico.
21. O critério de julgamento das propostas comerciais foi fundamentado no art. 16, inciso II, da
Lei Complementar Estadual n° 76/95, c/c art. 15, inciso II, da Lei n° 8.987/95, nos termos do Parágrafo
Primeiro da Cláusula Terceira do Convênio, que prevê a utilização das legislações federal e estadual na
promoção da licitação.
22. Quanto ao critério de julgamento da Metodologia de Execução, o Ministério dos Transportes,
apesar de ter apontado como subjetivo, e não ter aceito as alegações do DER/PR, acatou as
observações de que não houve impugnação ao Edital, de que a Segunda Etapa das Concorrências já
estava concluída, sem que esse fato tenha causado prejuízo ao procedimento. Cabe ressaltar que, em
resposta à diligência realizada por esta Secretaria, o DER/PR já havia informado que não ocorreram
impugnações nessa etapa (fi.74).
23. Tendo em vista que a presente Representação preenche os requisitos de admissibilidade
previstos no art. 213, canut, do Regimento Interno, proponho, com fundamento no artigo 38 da
Resolução TCU n° 77/96, que o Tribunal conheça da presente Representação, para, no mérito,
considerá-la improcedente, pelo exposto nos itens 20 a 22 desta instrução, e, que:
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seja determinado ao Governo do Estado do Paraná, na qualidade de Delegatório, com fulcro
no art. 43, inciso I, da Lei n° 8.443/92, e art. 194, inciso II, do RITCU, que observe rigorosamente os
termos do Convênio de Delegação n° 002/96, celebrado entre a União e o Governo do Estado do
Paraná, especialmente no que se refere aos incisos VI e VII do item 1 da Cláusula Quarta,
encaminhando ao Ministério dos Transportes as minutas dos editais e contratos referentes ao precitado
Convênio, em tempo hábil para que o Delegante proceda à análise do mesmo, abstendo-se de realizar o
procedimento licitatório antes da aprovação das minutas;
seja determinado ao Ministério dos Transportes, na qualidade de Delegante, com fulcro no
art. 43, inciso I, da Lei n° 8.443/92, e art. 194, inciso II, do RITCU, que observe rigorosamente os
termos do Convênio de Delegação n° 002/96, celebrado entre a União e o Governo do Estado do
Paraná, especialmente no que se refere ao item 3 da Cláusula Quarta, procedendo à análise das minutas
de editais e contratos encaminhados pelo Governo do Estado do Paraná previamente à realização do
certame;
seja dada ciência à empresa Roggio S.A da decisão que vier a ser proferida nos autos; e
seja determinado o arquivamento do presente processo."
É o relatório.

— VOTO
Entendo que a presente Representação deve ser conhecida, conforme propõe a Unidade
Técnica, uma vez que ao Ministério dos Transportes e ao DNER, órgãos jurisdicionados ao Tribunal,
compete verificar a regularidade de todo o procedimento licitatório levado a efeito pelo Governo do
Estado do Paraná, nos termos do Convênio de Delegação n° 002/96, para outorga de concessão.

e

Registro que foi constituído o TC-004.992/98-9, que trata de Representação formulada
pelo Ministério Público junto a este Tribunal, onde se questiona a legalidade do Convênio de Delegação
firmado entre a União e o Estado do Rio Grande do Sul, com fulcro na Lei n° 9.277/96, tendo por objeto a
transferência da administração e exploração do Porto de Rio Grande — RS.
concluiu "pela
Diante das considerações ali expostas o Ministério Público
inconstitucionalidade da Lei n° 9.277/96, e, por decorrência, do 'Convênio de Delegação' firmado entre a
União e o Estado do Rio Grande do Sul", entendendo necessário a assinatura de prazo para que o
Ministério dos Transportes adote as providências necessárias à denúncia do Convênio de Delegação
firmado com o Estado do Rio Grande do Sul, retomando a administração e exploração dos Porto de Rio
Grande, Porto Alegre, Pelotas e Cachoeira do Sul, haja vista que o art. 21, XII, da Constituição Federal
somente admite a exploração direta ou mediante autorização, concessão ou permissão. O referido
processo encontra-se no Gabinete do Relator, Ministro Valmir Campelo, aguardando apreciação.
Observo que a ênfase da Representação formulada pelo Ministério Público está na
autorização concedida a União (art. 2° e 3° da Lei n° 9.277/96) para delegar, mediante convênio, a
municípios, estados da Federação e Distrito Federal a exploração de portos sob sua responsabilidade ou
sob a responsabilidade das empresas por ela direta ou indiretamente controladas, tendo em vista o
disposto no art. 21, XII, da Constituição Federal.

•

Destaco que na Sessão de 29.07.98 o Plenário apreciou o TC-002321/97-1, que trata de
denúncia de irregularidades envolvendo a concessão de exploração de rodovias federais no Estado do Rio
Grande do Sul, amparada em Convênio de Delegação nos termos da Lei n° 9.277/96. Decidiu-se naquela
3
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assentada determinar ao DNER a adoção de medidas que permitam ao Tribunal fiscalizar os atos
praticados com esteio na delegação, concedida mediante convênio, dada pela União às Unidades da
Federação, com fulcro na Lei n° 9.277/96 (Decisão n° 491/98-TCU-Plenário)
6.
Dessa forma, considerando que os convênios de delegação entre a União e os municípios,
estados da Federação e Distrito Federal para a administração de rodovias e exploração de trecho de
rodovia federal, com fulcro nos arts. 1° e 3° da Lei n° 9.277/96, já foram apreciados pelo Tribunal em
várias assentadas, não se verificando ilegalidade na celebração de tais acordos, entendo oportunas as
medidas sugeridas pela Unidade Técnica no sentido de aperfeiçoar a execução, o acompanhamento,
fiscalização e coordenação do referido Convênio de Delegação n° 002/96, firmado entre a União e o
Governo do Estado do Paraná.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto ao
Colegiado
T.0 U Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em

07 de outu-

bro de 1998.

MAR PALADINI GHISI
Ministro-Relator

•

4
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Processo TC n° 550.137/97-1
Classe de Assunto: VII - Representação
Interessado: Roggio S/A
Órgão: Governo do Estado do Paraná — Secretaria de Estado dos Transportes — Departamento de
Estradas de Rodagem — DER/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, DECIDE:
8.1 conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no
art. 213, caput, do Regimento Interno do TCU, para no mérito considerá-la improcedente;
8.2. determinar ao Governo do Estado do Paraná, na qualidade de Delegatário, com fulcro no art. 43,
inciso I, da Lei n° 8.443/92, e art. 194, inciso II, do RITCU, que observe rigorosamente os termos do
Convênio de Delegação n° 002/96, celebrado entre a União e o Governo do Estado do Paraná,
especialmente no que se refere aos incisos VI e VII do item 1 da Cláusula Quarta, encaminhando ao
Ministério dos Transportes as minutas dos editais de licitação e contratos referentes ao precitado
Convênio, em tempo hábil para que o Delegante proceda à análise do mesmo, abstendo-se de realizar o
procedimento licitatório antes da aprovação das minutas;
8.3. seja determinado ao Ministério dos Transportes, na qualidade de Delegante, com fulcro no art.
43, inciso I, da Lei n° 8.443/92, e art. 194, inciso II, do RITCU, que observe rigorosamente os termos do
Convênio de Delegação n° 002/96, celebrado entre a União e o Governo do Estado do Paraná,
especialmente no que se refere ao item 3 da Cláusula Quarta, procedendo à análise das minutas de editais
e contratos encaminhados pelo Governo do Estado do Paraná previamente à realização do certame;
8.4. encaminhar cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto à empresa Roggio S/A;
8.5 arquivar os presentes autos.
Ata n° 41/98 - Plenário.
Data da Sessão: 07/10/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Carlos Átila Álvares da Silva (na Presidência), Adhemar Paladini Ghisi
(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.

CARLOS TILA ÁLVARES DA SILVA
na Presidência

es,

HE AR PALA IdGHISI
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GRUPO 1— CLASSE VII- PLENÁRIO
TC-300.172/98-2
NATUREZA: Solicitação
ÓRGÃO: Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo
INTERESSADO: Paulo Roberto Bérenger Alves Carneiro, Procurador
da República
EMENTA: Solicitação de encaminhamento de prestações de contas,
envolvendo recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, que a
Prefeitura Municipal de Viana/ES teria prestado ao TCU nos últimos
cinco anos. Conhecimento. Ausência de processo com tais
características no período indicado. Comunicação e encaminhamento de
cópia da Decisão e dos Relatório e Voto que a fundamentam ao
solicitante. Arquivamento.

•

Pelo Oficio n° 0792/98, de 08/07/1998 (fl. 01), o Sr. Procurador da República no Estado do
Espírito Santo solicita o encaminhamento de prestações de contas da Prefeitura Municipal de Viana/ES,
envolvendo recursos do SUS - Sistema Único de Saúde, que teriam sido prestadas nos últimos cinco anos
a este Tribunal.
A Sra Diretora de Divisão da Secex/ES, após pertinentes considerações sobre o SUS,
registra que, de acordo com a Lei n° 8.443/92, "estão sujeitas a apresentar tomada ou prestação de
contas ao Tribunal de Contas da União, segundo o disposto no art. 6° da Lei Orgânica do TCU (Lei
8.443/92) as pessoas indicadas nos incisos 1 a VI, do art. 5° dessa lei. Excluem-se, portanto, de prestarem
contas diretamente ao TCU os responsáveis pela aplicação de quaisquer recursos repassados pela
União, mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, Distrito Federal
ou a Município (art. 5 0, inciso VII, da Lei 8.443/92), como é o caso dos recursos do SUS oriundos do
Orçamento da Seguridade Social e transferidos pelo Ministério da Saúde aos demais entes da federação
brasileira" .
Informa, ainda, a Sra Diretora, que apenas na hipótese de ocorrência do disposto no art. 8°
da citada Lei Orgânica os processos envolvendo as prefeituras municipais vêm a esta Corte para
julgamento. Segue, transcrita, a parte conclusiva do parecer de fls. 04/06:
As autoridades administrativas competentes, ou seja, a quem cumpre receber diretamente
"6.
a prestação de contas dos Estados, Distrito Federal e Municípios, em razão dos recursos
transferidos àquelas unidades da federação com a finalidade de financiar o SUS, bem como
instaurar a devida Tomada de Contas Especial, estão definidas no Art. 6° do Decreto n° 1.651, de
28 de setembro de 1995, que regulamenta o Sistema Nacional de Auditoria no âmbito do Sistema
Único de Saúde, conforme reproduzido a seguir:
'Art. 6° A comprovação da aplicação de recursos transferidos aos Estados e aos Municípios far-se-á:
1 — para o Ministério da Saúde, mediante:
prestação de contas e relatório de gestão, se vinculados a convênio, acordo, ajuste ou outro
instrumento congênere, celebrados para a execução de programas e projetos específicos;
relatório de gestão, aprovado pelo respectivo Conselho de Saúde, se repassados diretamente do
Fundo Nacional de Saúde para os fundos estaduais e municipais de saúde;
11 — para o Tribunal de Contas a que estiver jur-isdicionado o órgão executor, no caso da alínea `I,'
do inciso anterior, ou se destinados a pagamento contra a apresentação de fatura pela execução, em
unidades próprias ou em instituições privadas, de ações e serviços de saúde, remunerados de acordo
1
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com os valores de procedimentos fixados em tabela aprovada pela respectiva direção do SUS, de
acordo com as normas estabelecidas.'
Na hipótese do inciso II do Art. 6° do Decreto n° 1.651/95, entende-se, no caso em
análise, que o Tribunal de Contas mencionado seria o do Estado do Espírito Santo, pois a Secretaria
Municipal de Saúde do Município de Viana, órgão executor, estaria a ele jurisdicionado, uma vez
que não existe Tribunal de Contas naquele Município.
No tocante à existência de possíveis tomadas de contas especiais envolvendo o Município
de Viana e tendo como objeto recursos oriundos do SUS, ao compulsarmos os sistemas de
informações disponíveis no âmbito deste Tribunal, não encontramos até a presente data nenhum
processo já encerrado ou ainda em tramitação, protocolizado nos últimos cinco anos, com
referência ao citado assunto.
Ante todo o exposto, somos pelo encaminhamento deste processo ao Gabinete do Ex.mo.
Sr. Ministro-Relator, Carlos Átila da Silva, propondo-se:

SI

conhecer da presente solicitação, consoante o disposto no art. 30, Parágrafo Único, da
9.1.
Resolução n° 77/96-TCU, para informar à Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo
que as prestações de contas do Município de Viana/ES, no que se refere aos convênios celebrados
através do SUS, são apresentadas diretamente ao Ministério da Saúde ou ao Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, nos termos do Art. 6°, incisos I e lido Decreto n° 1.651, de 28 de setembro
de 1995, sendo encaminhadas a esta Corte de Contas apenas as tomadas de contas especiais
instauradas pelo Ministério da Saúde em razão da não comprovação da aplicação dos recursos
repassados pela União, da ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos,
ou ainda, diante da prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano
ao erário, haja vista o disposto no Art. 8° da Lei n° 8.443/92;
informar da não existência no âmbito deste Tribunal até a presente data de eventuais
9.2.
processos, já encerrados ou ainda em tramitação, protocolizados nos últimos cinco anos, referentes
a tomadas de contas especiais envolvendo o Município de Viana e tendo como objeto recursos
oriundos do SUS;
enviar cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, à
9.3.
autoridade solicitante."

•

É o Relatório.
VOTO
Preliminarmente, registre-se que o pedido em pauta pode ser conhecido como solicitação,
nos termos da Resolução TCU n° 077/96 (art. 30, parágrafo único).
Quanto ao mérito, verifica-se que o parecer da Sra Diretora de Divisão, além da resposta
objetiva ao pedido em exame, oferece informações que possibilitam ao solicitante, Sr. Procurador da
República no Estado do Espirito Santo, o encaminhamento de igual pedido ao órgão que, por certo,
poderá atendê-lo.
Assim, ao acolher integralmente o mencionado parecer, VOTO por que seja adotada a
DECISÃO que submeto a este Plenário.
Sala das Sessões, em 07 de outubro de 1998

Carlos tila Álvares da Silva
Ministro Relator
2
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Processo n°300.172/98-2.
Classe de Assunto: Solicitação.
Interessado: Paulo Roberto Bérenger Alves Carneiro, Procurador da República.
Orgão: Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: Secex/ES.
Decisão: O Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no
art. 19, inciso I, alínea "u", do Regimento Interno, c/c o disposto nas Resoluções TCU n's 36/95 (art. 30)
e 77/96 (art. 30, parágrafo único), DECIDE:
8.1. conhecer da solicitação contida no Ofício n° 0792/98-PR/ES, do Senhor Procurador da República
no Estado do Espírito Santo, informando-lhe que:
8.1.1. as prestações de contas do Município de Viana/ES, no que se refere aos convênios celebrados
com o SUS, são apresentadas diretamente ao Ministério da Saúde ou ao Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, nos termos do art. 6°, incisos I e II, do Decreto n° 1.651, de 28 de setembro de 1995, sendo
encaminhadas a esta Corte de Contas apenas as tomadas de contas especiais instauradas em razão da não
comprovação da aplicação dos recursos repassados pela União, da ocorrência de desfalque ou desvio de
dinheiros, bens ou valores públicos, ou ainda, diante da prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou
antieconômico de que resulte dano ao Erário, haja vista o disposto no art. 8° da Lei n° 8.443/92;
8.1.2. não consta dos registros deste Tribunal, até a presente data, tramitação de processo referente a
tomada de contas especial envolvendo o Município de Viana tendo como objeto recursos oriundos do
Sistema Único de Saúde - SUS;
8.2. enviar ao solicitante cópia desta Decisão, bem como dos Relatório e Voto que a fundamentam,
para conhecimento; e
8.3. arquivar os presentes autos.
Ata n° 41/98 - Plenário.
Data da Sessão: 07/10/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Adhemar Paladini Ghisi (Presidente em exercício), 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.

HISI
ADHEMAR PALAD
xercício
Presidente e
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CARLOS ÁTILA ÁLVARES DA SILVA
Ministro Relator
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GRUPO I - CLASSE VII - PLENÁRIO
TC n° 500.245/97-5
NATUREZA: Representação
ÓRGÃO: Tribunal Regional Federal da 5' Região
INTERESSADO: Jesu Antônio
EMENTA: Representação formulada por pessoa fisica com fulcro no §
1°, do art. 113, da Lei n° 8.666/93. Supostas irregularidades praticadas
pelo TRF/5 Região, na condução de procedimentos licitatórios para
aquisição de equipamentos de informática. Conhecimento. Diligência.
Procedência parcial. Determinação. Ciência ao interessado.
Arquivamento.

à

•

Aprecia-se, nesta oportunidade, Representação formulada pelo Sr. Jesu Antônio, com
fulcro no § 1°, do art. 113, da Lei n° 8.666/93, na qual anuncia supostas irregularidades adotadas pelo
Tribunal Regional Federal da 5' Região na condução de procedimentos licitatórios para a aquisição de
equipamentos de informática.
Duas são as questões apontadas na representação.
A primeira consiste na possibilidade do referido Tribunal ter, indevidamente, parcelado o
objeto e adotado modalidade de menor complexidade para adquirir os mencionados equipamentos de
informática, ou seja, tomada de preços, quando a adequada, pelo valor estimado total da contratação, seria
concorrência, denotando, assim, inobservância dos preceitos contidos no art. 23, parágrafos 2° e 3 0 da Lei
de Licitações e Contratos;
A segunda, atinente ao fato de os editais correspondentes às tomadas de preços
estabelecerem exigências e descrições dos objetos licitados que não se justificam tecnicamente,
delimitando, assim, o universo das propostas e comprometendo o caráter competitivo do certame, "em
acintoso desrespeito" ao disposto no § 1 0 , do art. 3°, da Lei n° 8.666/93.
Inicialmente, o responsável pelo órgão foi ouvido sobre as questões. As informações
prestadas foram as seguintes:
- as tomadas de preços questionadas nem sempre dizem respeito à aquisição de
equipamentos para o próprio Tribunal, pois integram o órgão seis Seções Judiciárias, que, apesar de serem
dotadas de autonomia administrativa e financeira, em muitas ocasiões têm seus procedimentos licitatórios
realizados por aquela Corte, "quer em virtude de deficiência orçamentária, quer em decorrência, algumas
vezes, de pessoal especializado, apto a proceder às contratações indispensáveis ao andamento dos
serviços da Justiça Federal";
foram instaurados cinco procedimentos licitatórios e não seis como afirmou o autor da
representação; desses, três para o suprimento da Corte, um para a Seção Judiciária de Pernambuco e outro
para todas as demais Seções Judiciárias da Regional;
os referidos certames, "considerados na realidade em que se circunscrevem, não
configuram qualquer fracionamento, haja vista que o Tribunal, chamando a si a capacidade de suprir as
unidades judiciárias poderia, com certeza, instaurar diferentes procedimentos licitatórios destinados a cada
uma das Seções Judiciárias";
as licitações são instauradas na proporção das necessidades daquela Corte e de suas
Seções Judiciárias, não sendo possível fazer previsões, em razão, justamente, da velocidade com que
avança a tecnologia de ponta, não se podendo, também, olvidar essas carências com a disponibilidade
orçamentária e financeira do órgão;
- não é pacífica a similaridade dos objetos licitados, pois, "as impressoras, verbi gratia,
constituem equipamentos inteiramente distintos de todos os demais objetos licitados, que poderiam,
inclusive, ter ensejado certame a parte. Do mesmo modo, os notebooks não guardam qualquer
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semelhança, até para os menos iniciados em informática, com os microcomputadores, pela destinação
diversa e específica a que se propõem";
não houve qualquer prejuízo aos possíveis proponentes, pois os editais de licitação foram,
da mesma forma que em concorrências, divulgados em jornal de grande circulação nacional;
- o procedimento da Administração, de caracterizar os objetos dos certames, foi adotado
em estrito cumprimento ao disposto no art. 14 da Lei n° 8.666/93, não havendo qualquer subjetivismo;
não é defeso ao Poder Público "abrir mão das prerrogativas do bem comum em buscar a
proposta mais vantajosa, para adquirir bens já superados no mercado da informática, apenas para atender
interesse privado de quem não dispõe dos equipamentos solicitados, sob o falso manto da isonomia",
- as exigências de componentes de uma mesma marca foram efetuadas por permitirem
segurança com relação a problemas de compatibilidade, evitando conflitos de hardware. Ademais, "muitos
fabricantes disponibilizam os componentes citados da mesma marca do equipamento fabricado, permitindo
a utilização dos componentes com características mais adequadas e compatíveis";
Juntamente com essas ponderações, o responsável acostou aos autos os elementos de fls.
21/33, bem como os constantes do volume I.
Analisando o assunto, a SECEX/PE, em instrução de fls. 35/38, consignou que, no seu
entendimento, a utilização da modalidade tomada de preços em detrimento da concorrência não se
afigurou como um distanciamento aos princípios basilares da licitação pública e que, da análise que
empreendeu nos critérios técnicos apontados nas tomadas de preços, não encontrou subsídios suficientes
para duvidar da objetividade do procedimento.
Por esses motivos, a conclusão de mérito apresentada naquela instrução foi no sentido do
conhecimento da representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, dando-se ciência ao
interessado e arquivando-se o processo.
O Senhor Secretário de Controle Externo manifestou sua concordância com essas
proposições.
É o Relatório.
VOTO

•

Para uma melhor compreensão da primeira questão contestada pelo Senhor Jesu Antônio,
tenho como pertinente iniciar este Voto transcrevendo o art. 23, parágrafos 2° e 3 0 , da Lei n° 8.666/93:
"Art.23.
§ .1° As obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão divididas em tantas
parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se a licitação com
vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade,
sem perda da economia de escala.
§ 2° Na execução de obras e serviços e nas compras de bens parceladas nos termos do
parágrafo anterior, a cada etapa ou conjunto de etapas de obra, serviço ou compra há de corresponder
licitação distinta, preservada a modalidade pertinente para a execução do objeto em licitação."
Verifica-se, dos termos do dispositivo em tela, que as finalidades principais do parcelamento
de obras, serviços e compras são o aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e a ampliação da
competitividade.
No presente caso, vejo que, ao realizar certames distintos para a aquisição de equipamentos
de informática, o TRF - 5 a Região objetivou melhor aproveitar a tecnologia existente no mercado,
especialmente por se tratar de produtos que sofrem mutações constantes.
O problema cinge-se, então, ao contido no § 2° do art. 23 acima referido, que prevê a
preservação da modalidade licitatória para a execução do objeto.
Apesar disso, penso que não houve uma afronta irremediável à Lei, pois o fato não originou
restrição da natureza competitiva do certame e quebra do princípio da isonomia. Ressalte-se, também, que
as tomadas de preços em análise contiveram conteúdo divulgacional equivalente à modalidade mais
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abrangente, ou seja, concorrência.
Assim, a meu ver, devemos somente alertar o órgão no sentido da observância, em
procedimentos licitatórios futuros, dos preceitos contidos no § 2° do art. 23 da Lei n° 8.666/93, quando do
parcelamento de objeto.
Quanto à outra questão levantada pelo Sr. Jesu Antônio, considero que assiste razão ao
responsável pelo TRF - 5' Região, quando aponta para necessidade de compatibilidade entre os
componentes, pois os elementos definidos pelos editais com obrigatoriedade da mesma marca funcionam
interligados, sendo razoável a imposição, até mesmo devido a importância de uma boa manutenção desse
tipo de equipamento.
De outra parte, não vislumbro, no caso vertente, restou caracterizada ampla
competitividade, haja vista o número de empresas que participaram dos eventos, TP n° 01: 11 empresas;
TP n° 02: 16 empresas; TP n° 03/97: 08 empresas; TP 05/97: 23 empresas; e TP n° 06/97: 06 empresas).
Por fim, esclareço que, como as contas do TRF-5" Região, relativas ao exercício de 1997, já
foram julgadas, estes autos devem ser arquivados.
Diante do exposto, 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 de Souza, em 7 de outubro de
1998.

HUMBERTO GUIMARÃES SOTO
Ministro-Relator
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DECISÃO N° 6 9 3/98 - TCU - PLENÁRIO

10)

1.Processo TC n° 500.245/97-5
2.Classe de Assunto: VII - Representação
3.Interessado: Jesu Antônio
4.Órgão: Tribunal Regional Federal da 5 a Região
5.Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
6.Representante do Ministério Público: não atuou
7.Unidade Técnica: SECEX/PE
8.Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer da representação formulada pelo Sr. Jesu Antônio com fulcro no § 1°, do art. 113, da
Lei n° 8.666/93, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente;
8.2. determinar ao Tribunal Regional Federal da 5a Região que na execução de obras e serviços e nas
compras parceladas nos termos do § 1° do art. 23 da Lei n° 8.666/93, observe as prescrições constantes do
§ 2° do mesmo artigo, de forma a preservar a modalidade pertinente para a execução do objeto em
licitação;
8.3. dar ciência da presente decisão ao representante, Sr. Jesu Antônio; e
8.4. arquivar o presente processo.
Ata n° 41/98 - Plenário.
Data da Sessão: 07/10/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Adhemar Paladini Ghisi (Presidente em exercício), 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.

G ISI
Presidente em Exercício

HU ERTO GUIMARÃES SI. TO
Ministro-Relator
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GRUPO 1- CLASSE VII - PLENÁRIO
TC n° 001.027/98-0
NATUREZA: Representação
ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Major Gercino/SC
INTERESSADO: Antônio Amantino Giacomelli-Prefeito do
Município

EMENTA: Representação do atual Prefeito do Município de Major
Gercino/SC sobre irregularidades na aplicação de recursos recebidos à
conta de convênio pelo ex-Prefeito do município, Sr. Delbrantino
Jerônimo Albanaes. Diligências efetuadas indicam que parte dos
recursos foram desviados dos objetivos do convênio celebrado entre a
Prefeitura e a Secretaria de Desenvolvimento Rural do então
Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária.
Instauração de tomada de contas especial pela unidade repassadora dos
recursos. Fixação de prazo à referida Secretaria para a remessa do
processo de TCE a este Tribunal. Informação ao interessado sobre a
instauração da TCE. Juntada da presente representação ao processo de
tomada de contas especial instaurado pela SDR do Ministério da
Agricultura.

•

Pelo expediente de fls. 02/03, o Sr. Prefeito do Município de Major Gercino/SC relata a
este Tribunal que o ex-Prefeito do município, Sr. Delbrantino Jerônimo Albanaes firmou o Convênio
MAARA/SDR n° 075/95, no valor de R$ 154.000,00, para a aquisição de calcário e manutenção de
estradas vicinais com o objetivo de melhorar o escoamento e a produção agrícola do município.
Ao assumir o cargo de Prefeito, verificou que parte dos recursos, no montante de R$
50.196,24, foram desviados pelo ex-Prefeito para outros fins, praticando, segundo o denunciante, ato de
improbidade administrativa, razão por que solicita deste Tribunal as providências de sua área de
competência
Tendo tomado conhecimento do expediente, determinei sua autuação como representação,
nos termos do art. 37A, da Resolução n° 110/98-TCU, e o seu encaminhamento à SECEX/SC para
instrução.
Em cumprimento ao determinado por este Relator, a Unidade Técnica apurou junto ao
Sistema Inte'grado de Administração Financeira que o valor do Convênio celebrado entre o Município e a
Secretaria de Desenvolvimento Rural do então Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
Agrária foi de R$154.000,00 (cento e cinqüenta e quatro mil reais), conforme Ordem Bancária n° 01235,
oportunidade em que diligenciou à referida Secretaria solicitando cópia do processo referente ao convênio
em questão, inscrito no SIAFI sob o n° 133822.
A Secretaria de Desenvolvimento Regional, em atendimento à diligência formulada,
encaminhou cópia do referido processo, a qual, devidamente examinada pelo órgão técnico deste Tribunal
verificou-se que o ex-Prefeito descumpriu cláusulas do convênio, e que, realmente, foi desviado parte dos
recursos recebidos para outras finalidades que não aquela pactuada.
Em razão disso, a Prefeitura foi inscrita no cadastro de inadimplentes do SIAFI, e,
posteriormente, em virtude da ação de ressarcimento movida pelo atual prefeito, foi solicitada ao órgão
repassador dos recursos a instauração da competente tomada de contas especial •
Concluindo seu exame, propõe a Unidade Técnica o arquivamento da presente
representação, informando-se ao interessado que as irregularidades observadas no Convênio n° 075/95,
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inscrição SIAFI n° 133822/95, estão sendo objeto de tomada de contas especial pela Secretaria de
Desenvolvimento Rural do Ministério da Agricultura e que as mesmas serão objeto de apreciação por esta
Corte tão logo seja encaminhada a respectiva TCE.
É o Relatório

VOTO

Consoante assinalado pelo órgão técnico deste Tribunal, no Estado de Santa Catarina, as
irregularidades denunciadas pelo atual Prefeito do Município de Major Gercino/SC contra o ex-Prefeito
estão sendo objeto de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria de Desenvolvimento Rural do
Ministério da Agricultura e do Abastecimento.
Verifico, ainda, a despeito do longo tempo decorrido, que o referido processo de TCE não
foi encaminhado a este Tribunal para julgamento, devendo, nesse sentido, ser fixado prazo àquela
Secretaria, nos termos do preceituado no artigo 8° da Lei n° 8.443/92.
Com essas considerações, Voto por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à
elevada apreciação deste Egrégio Plenário.

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

HUMBERTO; UIMARÃES SOi.JTO
Ministro-Relator
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DECISÃO N°

6 9 4 /98 - TCU - PLENÁRIO

1.Processo n° TC- 001.027/98-0
2.Classe de Assunto: VII- Representação
3.Interessado: Antônio Amantino Giacomelli- Prefeito Municipal
4.Entidade: Prefeitura Municipal de Major Gercino/SC
5.Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
6.Representante do Ministério Público: Não atuou
7.Unidade Técnica: SECEX-SC
8.Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator DECIDE:
8.1 - conhecer da presente representação, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade para
sua proposição, previstos no art. 37 A, da Resolução TCU n° 110/98;
8.2 - informar ao interessado que as irregularidades envolvendo o Convênio n° 075/95, celebrado
entre o ex-Prefeito do Município de Major Gercino/SC e o então Ministério da Agricultura, do
Abastecimento e da Reforma Agrária, estão sendo objeto de tomada de contas especial instaurada pela
Secretaria de Desenvolvimento Rural do atual Ministério da Agricultura e do Abastecimento, órgão
repassador dos recursos, e que as mesmas serão objeto de apreciação por esta Corte, tão logo seja
encaminhada a respectiva TCE;
8.3 - Fixar prazo de 60 (sessenta) dias à SDR do Ministério da Agricultura e do Abastecimento para
que encaminhe a este Tribunal a tomada de contas especial referente ao Convênio n° 075/95, inscrição
SIAFI n° 133822, firmado entre a Prefeitura Municipal de Major Gercino e a indigitada Secretaria;
8.4 - determinar, por fim, seja o presente processo oportunamente juntado à respectiva TCE, para
exame em conjunto.
Ata n° 41/98 - Plenário.

•

Data da Sessão: 07/10/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Adhemar Paladini Ghisi (Presidente em exercício), Carlos Átila Álvares da
Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto (Relator), Valmir Campeio e os
Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjami
Zymler.

ADHEMARÍPAL DINI GHISI
Presidente em Exercício
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HUMB TO GUIMARÃES SOU
Ministro-Relator
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Tribunal de Contas da União

Grupo II - Classe Vil -Plenário
TC- 000.635/98-7
Natureza: Representação (art. 113, § 1 2, Lei n2 8.666/93)
Órgãos: Secretaria de Educação do MEC/ UNESCO
Interessada: IMPACTO EVENTOS
Ementa: Representação formulada pela empresa acima acerca da
Licitação n2 002/98, relativamente ao Acordo de Cooperação Técnica
firmado pela UNESCO e o Governo Brasileiro, envolvendo o MEC.
Conhecimento da Representação para, no mérito, considerá-la
improcedente; enviar cópia da Decisão e do Relatório e Voto que a
fundamentam à Representação da UNESCO no Brasil e à Secretaria
de Educação Especial do Ministério da Educação e do Desporto;
cientificação ao interessado do teor da deliberação desta Corte de
Contas; arquivamento do processo
Trata-se de Representação (fls. 01/02), formulada pela empresa Impacto Eventos, com fundamento
no art. 113, § 1 2, da Lei n2 8.666/93, apontando irregularidades na Licitação n 2 002/98, realizada pela
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO, com base no Acordo de
Cooperação Técnica firmado pelo referido Organismo Internacional com o Governo Brasileiro, envolvendo
o Ministério da Educação e do Desporto-MEC, cujo objetivo era a contratação de serviços de Assessoria
Prévia, Secretaria Executiva e preparação do material gráfico, para realização do evento "Evolução da
Prática Pedagógica na Educação Escolar do Portador de Necessidades Especiais".
02.
Os principais pontos levantados pela autora da Representação prenderam-se às seguintes ocorrências:
não foi permitida a presença dos licitantes no ato de abertura das propostas, tendo sido
comunicada que a vencedora da licitação foi a empresa Aplauso Assessoria de Eventos, por intermédio de
carta datada de 26 de janeiro de 1998;
solicitou uma vistoria das propostas, através da qual constatou que a IMPACTO Eventos
apresentou menor preço, ficando com pontuação mínima de 75 pontos nos critérios do Edital, não tendo sido
escolhida como vencedora da licitação;
pelos critérios da Lei n 2 8.666/93 a citada firma deveria ter sido a vencedora, mas não foi possível
saber qual a pontuação acumulada pela empresa vitoriosa;
embora tenha tentado obter, junto ao representante da UNESCO no Brasil, esclarecimentos acerca
dos critérios adotados no respectivo processo licitatório, o mesmo se negou a prestar quaisquer informações,
impedindo o acesso à Ata da Reunião, sob o argumento de que os critérios utilizados para o julgamento do
Edital não eram os estabelecidos pela Lei 8.666 e sim pela UNESCO.
03.
Diante disso, a Representante submeteu o assunto a esta Corte de Contas, nos termos do Estatuto
de Licitações e Contratos (art. 113, § 1 2).
04.
O processo foi encaminhado à 6 SECEX que, após diligências preliminares, instruiu a matéria
(fi.32), à vista dos novos elementos juntados aos autos.
05.
A Assessora da Unidade Técnica do Tribunal, Valdeni Almeida Barbosa, assim se manifestou:
"Procedidas as diligências necessárias junto à Secretaria de Educação Especial do MEC f7s. 12
e 15) foi esclarecido que não houve convênios celebrados para os serviços objeto da licitação pois o acordo
de Cooperação "é o instrumento legitimo para que a União efetue contribuição à UNESCO e aquele
organismo implemente projetos de interesse comum na área de Educação, da Ciência e da Cultura" e que
os recursos destinados à UNESCO são alocados no Orçamento Geral da União, nominalmente àquela
organização como cota contributiva anual, não tendo portanto repasse especifico para a realização do
serviço, objeto da representação da firma IMPACTO EVENTOS" (ff 16)
Min-VC_169%Min-vc_169\c\Trabalho\votos\63598.doc
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Tribunal de Contas da União
TC-000.635/98-7

Em consulta ao SIAFI, esta Secretaria constatou que o Orçamento Geral da União para o corrente
ano consignou dotação orçamentária no valor de R$ 5.626.000,00 como cota contributiva a favor da
UNESCO, sendo que dessa importância, foram empenhados R$ 5.310.581,00 e efetivamente transferidos .R$
2.716. 129 ,00.
Embora originário do governo brasileiro, a aplicação dos recursos de que cuida a representação
não se sujeita à Lei 8.666/93 e sim às normas próprias da UNESCO, organismo autônomo em relação ao
governo brasileiro, o que significa dizer, também, que aquele organismo internacional não está sujeito à
jurisdição do Tribunal de Contas da União.
Face a todo o exposto, propomos que o Tribunal:
a) não conheça da Representação uma vez que a Organização das Nações Unidas para a
Educação, Ciência e a Cultura — UNESCO não está sujeita às leis do Brasil na realização de suas despesas;
b) dê conhecimento da decisão que for adotada à empresa IMPACTO EVENTOS."
O Sr. Secretário de Controle Externo da 6 2 SECEX acolheu as proposições de sua Assessoria.
É o relatório
VOTO

O Relatório que antecede o presente Voto demonstra que a matéria em apreço é uma Representação,
com fundamento no art. 113, § 1 2, da Lei n2 8.666/93, formulada pela Diretora Executiva da empresa
IMPACTO Eventos, suscitando a ocorrência de irregularidades que teriam ocorrido na condução do processo
licitatório n2 002/98, realizado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
- UNESCO, nos termos do Acordo de Cooperação Técnica firmado pelo citado Organismo Internacional e
o Governo Brasileiro, com o envolvimento do MEC.
O objeto do processo licitatório supracitado diz respeito à contratação de serviços especiais, tais
como: Assessoria Prévia, Secretaria Executiva, dentre outros, relativamente à realização do Congresso
Internacional de Superdotação - III CONGRESSO IBERO-AMERICANO SOBRE SUPERDOTAÇÃO - XII
Seminário Nacional da Associação Brasileira para Superdotados.
De acordo com as peças processuais, o mencionado Acordo de Cooperação foi aprovado pelo
Congresso Nacional por intermédio do Decreto Legislativo n 2 13, de 31/03/82, e promulgado pelo Decreto
n2 87.522/82, publicado no DOU de 26 de agosto de 1982, tendo, assim, força de Lei entre as partes
envolvidas.
Ademais, conforme documentos de fls. 30 e 31, que mereceram registro da Assessora da 6a SECEX,
em seu Parecer de fl. 32, foi consignado no Orçamento Geral da União para o corrente exercício cota
contributiva a favor da UNESCO no montante de R$ 5.626.000,00 (cinco milhões, seiscentos e vinte e seis
mil reais), tendo sido empenhada a importância de R$ 5.310.581,00 (cinco milhões, trezentos e dez mil,
quinhentos e oitenta e um reais) e transferida, efetivamente, a quantia de R$ 2.716.129,00 (dois milhões
setecentos e dezesseis mil, cento e vinte e nove reais).
Constam do Acordo de Cooperação, no Artigo I, referente aos Objetivos (alínea "c") e no Artigo
IV, que trata das Obrigações do Governo (item 2), respectivamente, as seguintes disposições, dentre outras:
c) contribuir para os estudos de desenvolvimento técnico do Ministério da Educação e Cultura com
vistas à realização de pesquisas, informações e planejamento dos setores educacional e cultural"
2. Com vistas a atingir os objetivos enumerados no Artigo I o Ministério contribuirá com o apoio
administrativo e técnico, nos limites dos recursos financeiros disponíveis. Tal contribuição será definida
por troca de cartas entre as duas Partes e de conformidade com prazos estabelecidos pelo Grupo
Min-VC_169\C:\Trabalho\votos\63598.doc
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O processo licitatório sob o n 2 002/98, além de atender aos objetivos consubstanciados no Acordo
sob enfoque, não ultrapassou, em seu valor, as despesas previstas na dotação orçamentária como cota
contributiva a favor da UNESCO para o ano de 1998, conforme já registrei anteriormente.
Entendo que a UNESCO, na condição de organismo internacional autônomo, não está sujeita ao
Estatuto de Licitações e Contratos do Brasil na realização das despesas sob exame, mas sim às cláusulas do
Acordo de Cooperação Técnica aliadas às normas próprias daquela Organização, pois não consta que o
Governo Brasileiro tenha imposto qualquer restrição acerca do assunto. Todavia, em se tratando de recursos
públicos brasileiros, destinados a área prioritária como a educação, nunca é demais ressaltar a importância
de serem respeitados os princípios gerais básicos estabelecidos em nosso País para gastos dessa natureza.
Relativamente à questão examinada no presente processo, vale ressaltar, a título de ilustração, que
o Tribunal, em outra oportunidade, já apreciou matéria análoga, deixando claro que "... cláusulas contratuais
não têm a força de normas de Direito Internacional a preponderar sobre as normas jurídicas editadas no País,
pois estas devem prevalecer, sempre que suscitado o conflito entre normas de direito internacional e de direito
interno" (TC-001.525/92-1, Consulta da EMBRAPA).
Assim, também, ao submeter à apreciação do Egrégio Plenário desta Casa o processo n° TC026.516/91-8 (Representação da r SECEX), o Ministro-Relator, Paulo Affonso Martins de Oliveira
analisando tema semelhante destacou em seu Voto a importância para os países do chamado terceiro mundo
do surgimento, no cenário internacional, de Instituições Financeiras como o BIRD e o BID, dentre outras,
mas, por outro lado, observou "... que a atenuação da rigidez dos métodos instituídos pela legislação interna,
com vistas à saudável convivência entre as nações não deve prescindir do cumprimento de princípios
irrelegáveis consolidados na Lei Maior (CF. art. 37, XXI). É que, conforme lição de Carlos Maximiliano,
contra a letra ou espírito da Constituição 'não prevalecem nem tratados, ou quaisquer outros atos
diplomáticos...'."
No caso concreto sob exame, não se constatou nenhuma ocorrência que pudesse ser considerada
como flagrante desrespeito aos preceitos constitucionais brasileiros, às normas gerais sobre processos
licitatórios do País, ou que interferisse, negativamente, de forma a prejudicar o atingimento dos objetivos do
Acordo de Cooperação firmado entre a UNESCO e o Governo Brasileiro.
Ante todo o exposto, entendo que esta Corte de Contas deverá conhecer da presente Representação,
uma vez que a empresa interessada, na qualidade de licitante, preenche os requisitos previstos no § 1 2 do art.
113, da Lei n2 8.666/93. No mérito, deverá ser considerada improcedente, tendo em vista que a licitação n 2
002/98 obedeceu às cláusulas específicas consubstanciadas no Acordo de Cooperação Técnica promulgado
pelo Decreto n 2 87.522/82 - que tem força de lei entre as partes envolvidas -, e às normas próprias da
UNESCO.
Assim, Voto no sentido de que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto a este Colendo Plenário.

TCU, Sala das Sessões, em7 de nutuhr n

W('`
VAL C ELO
Ministro-Relator

•
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DECISÃO

6 9 5 /98-TCU- Plenário

Processo n2 TC- 000.635/98-7
Classe de Assunto: (VII) - Representação (art. 113, § 1 2, Lei n2 8.666/93)
Interessada: IMPACTO EVENTOS
Órgão: Secretaria de Educação do MEC/UNESCO
Relator: Ministro Valmir Campeio
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: 6 2 SECEX
DECISÃO: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer da Representação formulada pela empresa IMPACTO Eventos, de conformidade com o
§ 1 2 do art. 113, da Lei n2 8.666/93, para, no mérito, considerá-la improcedente, tendo em vista que o processo
licitatório n2 002/98 obedeceu às cláusulas do Acordo de Cooperação Técnica promulgado pelo Decreto n 2
87.522/82 e às normas próprias da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
- UNESCO;
8.2. enviar cópia do inteiro teor desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, à
Representação da UNESCO no Brasil e à Secretaria de Educação Especial do Ministério da Educação e do
Desporto, para conhecimento dos Titulares dos respectivos Órgãos;
8.3. dar ciência à empresa IMPACTO Eventos do inteiro teor desta deliberação; e
8.4. arquivar o processo
Ata n° 41/98 - Plenário.
Data da Sessão: 07/10/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Adhemar Paladini Ghisi (Presidente em exercício), 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.

ADHEMAR PAL DlNI G ISI
Presidente em Exercício

VALMIR CAMPELO
Ministro-Relator

- 89 -

e

entr et'
Secretála

(Sant°
eionálte

•
Tribunal de Contas da União

GRUPO I - CLASSE VII- Plenário
TC-006.057/98-5
Natureza: Representação
Interessada: Clip & Clipping Publicidade e Produção Ltda.
Órgão: Tribunal de Contas da União
Ementa: Representação formulada por licitante nos termos do art. 113,
§ 1 0 , da Lei n° 8.666/93 contra a habilitação da firma World Clip
Gravações Ltda., ocorrida no procedimento licitatório deste Tribunal Convite n° 62/97, referente à produção diária de clipping eletrônico e
material informativo. Conhecer da presente Representação, para
considerá-la improcedente, visto que nos autos não restaram comprovadas
as irregularidades aventadas. Ciência à interessada. Arquivar os autos.
Adoto como Relatório a instrução de fls. 101/103, elaborada pelo AFCE Edmur Baida, com a qual se
mostraram favoráveis a Diretora da 2 DT e o Sr. Secretário de Controle Externo Substituto da PSECEX, que
transcrevo a seguir .
"Cuidam os autos de processo apartado de Representação, composto pelos autos dos TCs 015.346/97-8
(Recurso, nos termos do art. 109, I, a, da Lei 8.666/93, relativo à Carta-Convite n° 62/97 deste Tribunal) e
001.028/98-7 (Impugnação do citado Recurso, nos termos do § 3 0 do art. 109 da Lei 8.666/93) e cópias das
fls.102/134 do TC 006.537/97-9 (Processo licitatório relativo à Carta-Convite n° 62/97), proposto e aceito,
respectivamente, pela Consultoria-Geral - CONGER à I. Presidência deste Tribunal (fls. 69/70), originado a
partir de Representação/Recurso interposto pela empresa Clip & Clipping Publicidade e Produção Ltda contra
os termos da decisão adotada pela Secretaria de Material, Patrimônio e Comunicação Administrativa - SEMAT,
deste Tribunal, que habilitou a empresa World Clip Gravações Ltda, no processamento do Convite n° 62/97
(TC-006.537/97-9), cujo objeto refere-se à produção de clipping eletrônico e material jornalístico televisivo.
Primeiramente, cabe esclarecer que os fatos constantes dos autos tiveram origem a partir da formulação
de "Denúncia em Ata" pela empresa Clip & Clipping Publicidade e Produção Ltda, acostada ao TC006.537/97-9 (fls. 2/21). Posteriormente, a SEMAT efetuou diligências aos órgãos públicos citados pela
Clip & Clipping (fls. 22/28), com vistas a esclarecer se os atestados de capacidade técnica apresentados pela
World Clip eram mesmo fraudulentos, conforme atestava a denunciante.
As respostas obtidas pela SEMAT aos ofícios supracitados (fls. 28/33) em nada desabonaram, até
então, a conduta da World Clip nos processos licitatórios denunciados pela Clip & Clipping. Consta ainda,
à fl. 34, Carta de Ratificação emitida pela Grand Lake Turismo Ltda, antiga Buriti Turismo Ltda, dando
conta de que a World Clip prestou-lhe serviço e que foi emitido o Atestado de Capacidade Técnica, ao
contrário do apregoado pela Clip & Clipping em sua denúncia.
Não satisfeita com a habilitação da empresa World Clip pela Comissão de Julgamento de Licitações
deste Tribunal, a Clip & Clipping entrou com Recurso, sendo esse autuado com o n 2 TC-15.346/97-8, sendo
posteriormente peça constante dos autos (fls. 35/75), conforme sugerido pela Consultoria-Geral-CONGER (f1.69).
Nesse recurso, já analisado pela SEMAT (fls. 65/66) e pela CONGER (fls. 68/69), dentro do processo
supracitado, a Clip & Clipping, basicamente, faz juntar dois pareceres técnicos de dois órgãos públicos (fls.
51/54), onde estes colocam em dúvida a qualidade das fitas de demonstração apresentadas pela World Clip
visando vencer processo licitatório, tendo como concorrente direto a própria Clip & Clipping. Essa empresa
coloca também em dúvida os atestados de capacidade técnica emitidos pela empresa Encomendas e
Min-VC_169%Min-ve 169\e\Trabalho\votos\605798.doc
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Transportes de Cargas Pontual Ltda, apresentados a diversos órgãos públicos pela World Clip, tendo por
base o fato de que essas empresas pertencem a um mesmo grupo familiar (fls. 36/38).
Em atenção ao disposto no §3 2 , art. 109 da Lei n 9 8.666/93, a SEMAT enviou ofícios aos licitantes
do processo Carta-Convite n 2 62/97 (fls. 55/56), comunicando a interposição de recurso, pela empresa Clip
& Clipping, contra a decisão adotada na fase de habilitação pela Comissão de Licitação.
Assim, tomando ciência do recurso da Clip & Clipping, a World Clip entrou com pedido de
Impugnação desse junto a esta Corte, sendo esse autuado com o n 2 TC-001.028/98-7, sendo posteriormente
juntado aos autos (fls. 76/97), conforme proposto pela CONGER (fl. 69).
Em destaque da Impugnação proposta pela World Clip, quanto à afirmação da Clip & Clipping, de que
o Sr. Osvaldo Gonçalves de Oliveira, sócio da empresa Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda.,
seria também sócio da firma World Clip Gravações Ltda., ficou esclarecido que a acusação não é
procedente, uma vez que o Sr. Osvaldo desligou-se da World Clip em 12/05/97, conforme registro na Junta
Comercial (fls. 61/62), portanto, anteriormente ao período da fase de habilitação ocorrida na segunda
quinzena de novembro de 1997.
Ademais, conforme consta nos autos (fl. 65), a empresa World Clip, na licitação promovida pela CartaConvite n 2 62/97, não apresentou o atestado de capacidade técnica da empresa Pontual, não se beneficiando
dele para efeito de habilitação.
Assim, dos elementos trazidos aos autos pela Clip & Clipping, não detectamos fatos que possam
macular a habilitação da empresa World Clip no processo licitatório retromencionado, manifestando, dessa
forma, concordância plena com a Consultoria-Geral desta Corte quando assim se posicionou nos autos (fl.
69), verbis:
"...Cabe assinalar, portanto, que a interposição assinada pela empresa Clip & Clipping Publicidade e
Produções Ltda., no que pertine ao efeito recursal pretendido pela Autora, encontra-se prejudicado, visto
que o objeto indicado nos autos deixou de mencionar, dentre as "razões de recorrer", quais os vícios ou
impropriedades detectadas na documentação ou na proposta de preço da Denunciada, que, em
contraposição às normas do Certame ou ao Diploma Licitatório, poderiam culminar na inabilitação ou
desclassificação pretendida".

Diante do exposto, proponho o encaminhamento dos autos ao Exmo. Ministro-Relator, nos termos do §2 2
do art. 37A da Resolução n 9 77/96-TCU, cuja redação foi alterada pela Resolução n 9 110/98 - TCU,
sugerindo:
conhecer da presente representação nos termos do disposto no art. 113, §1 2 , da Lei n9 8.666/93,
em face dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 213 do RI/TCU, para, no mérito, considerá-la
improcedente;
dar ciência da Decisão que advir desta Corte, bem como do Relatório e Voto que a fundamentarem,
ao interessado;
arquivar os presentes autos."

VOTO

•

Importa de inicio assinalar que a presente representação, formulada nos termos do art. 113, § 1 2, da Lei
n2 8.666/93, merece ser conhecida pelo Tribunal, porquanto preenche os requisitos de admissibilidade previstos
no art. 37-A, inciso V e §§ 1 2 e 22, da Resolução n2 77/96-TCU, consoante alteração introduzida pel
Resolução n9 110/98-TCU.
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No mérito, verifica-se das peças processuais que restou plenamente evidenciada a improcedência dos
argumentos aduzidos pela representante, visto que não se constatou fato algum capaz de macular a habilitação
da empresa World Clip no processo licitatório em questão.
Assim, na mesma linha dos pareceres da 7 2 SECEX, Voto por que o Tribunal adote a Decisão que ora
submeto à apreciação deste Plenário.
TCU , Sala das Sessões, em - 7de

ALMTR CAMPELO
Ministro-Relator
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DECISÃO 1\12

6 96/98-TCU-Plenário

Processo n2 TC-006.057/98-5
Classe de Assunto: VII - Representação
Interessada: Clip & Clipping Publicidade e Produção Ltda.
Órgão: Tribunal de Contas da União
Relator: Ministro Valmir Campelo
Representante do Ministério Público: não atuou
7. Unidade Técnica: 7 4 SECEX
8. Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - conhecer da presente Representação, formulada nos termos do art. 113, § 1 2, da Lei n2 8.666/93, para,
no mérito, considerá-la improcedente, porquanto as irregularidades apontadas pela interessada não restaram
comprovadas;
8.2 - encaminhar à interessada (item 3 supra) cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a
fundamentam;
8.3 - arquivar o presente processo.
Ata n° 41/98 - Plenário.
Data da Sessão: 07/10/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Adhemar Paladini Ghisi (Presidente em exercício), Carlos Átila Álvares da Silva,
Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campelo (Relator) e os MinistrosSubstitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

ADHEMAR PJLA9JfGHISI
Presidente em Ixercício

•

VAL IR CA PELO
Ministro-Relator
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TC-005.522198-6

Grupo II - Classe VII - Plenário
-TC-005.522/98-6
-Natureza: Solicitação.
-Interessada: Procuradoria da República no Estado do Rio
de Janeiro
Federal
de
Conselho
Jurisdicionada:
-Unidade
Enfermagem
Ementa: Solicitação de auditoria. Prerrogativa exclusiva da
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou de Comissão
Técnica ou de Inquérito, nos termos do inciso IV, do art. 71
da Constituição Federal. Matéria de interesse do Ministério
Público Federal, objeto de exame em processos de denúncia.
Conhecimento do pleito como solicitação de informações.
Juntada. Comunicação.
-

•

RELATÓRIO

Versam os autos sobre Solicitação formulada pela Dra. Gisele Elias Porto Santoro,
Procuradora da República no Estado do Rio de Janeiro, no sentido de que esta Corte promova auditoria
junto ao Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, envolvendo os exercícios de 1996 e 1997, quando
da gestão do Sr. Gilberto Linhares Teixeira e da Sra. Maria Lúcia Martins Tavares
Esclarece a digna requerente que o pedido tem por finalidade favorecer a correta instrução
2.
do Procedimento Administrativo MPF/PR/RJ n° 08120.000499/98-13, em trâmite naquela esfera.

•

A 6' SECEX, na instrução de fls. 04/05, recepcionada pelo Sr. Secretário de Controle
3.
Externo (fl. 05), tece breves considerações sobre o dispositivo legal que agasalhou a iniciativa em questão,
consignando, em seguida, o entendimento de que o Tribunal, por força do estabelecido no inciso IV, art.
71, da Constituição Federal, está adstrito a atender pedido dessa natureza somente quando proveniente da
Câmara dos Deputados, do Senado Federal e das respectivas Comissões técnicas ou de inquérito.
Lembra, ainda, que a jurisprudência do TCU está orientada nesse mesmo sentido, como o
comprovam os seguintes julgados: Decisões n o s 131/97 - Plenário, Ata n° 10/97; 165/97 - Plenário, Ata n°
11/97; 16/98 - Plenário, Ata n° 04/98 e 71/98 - Plenário, Ata n° 07/98.
Por outro lado, esclarece o órgão técnico que se encontram em tramitação no âmbito desta
Corte, em caráter sigiloso, os TCs-010.299/97-1, 001.612/98-0 e 001.909/98-3, relativos a denúncias de
supostas irregularidades ocorridas no âmbito do COFEN, ao longo dos exercícios de 1996 e 1997.
Comenta, em seguida, que os dois últimos processos mereceram proposta de juntada ao primeiro (TC010.299/97-1), dada a semelhança dos objetos.
Em termos conclusivos, a 6' SECEX sugere que o Tribunal:

1 . \\min-Imr_482\c\zarquivo\voto1998\00552298.doc
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conheça do expediente remetido pela Dra. Gisele Elias Porto Santoro, Procuradora da
República no Estado do Rio de Janeiro, como solicitação de realização de auditoria, para, no
mérito, negar-lhe atendimento, tendo em vista que o TCU está adstrito, por imposição constitucional
e legal, a atender, exclusivamente, a pedido de realização de inspeções ou auditorias que tenha sido
aprovado pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas ou pelas respectivas comissões
técnicas ou de inquérito, consoante o disposto no art. 71, inciso IV, da Constituição e nos arts. 1°,
inciso II, e 38, inciso I, da Lei n°8.443/92;
cientifique a interessada da decisão que vier a ser proferida, bem como do fato de que
já tramita neste Tribunal processo de denúncia (TC-010.299/97-1) tratando das supostas
irregularidades ocorridas no COFEN, nos exercícios de 1996 e 1997, cuja decisão de mérito ser-lheá oportunamente comunicada;
determine ajuntada dos presentes autos ao citado TC n°010.299/97-1."

•

O Relator original do feito, o insigne Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo,
7
entendeu por bem solicitar o pronunciamento da douta Procuradoria (fl. 06).
Representando o Parquet, o Dr. Jatir Batista da Cunha, Subprocurador-Geral, fez acostar
8.
aos autos o Parecer de fls. 07/08, do qual extraio o seguinte excerto para compor o presente Relatório:

É forçoso reconhecer que, por imposição constitucional e legal, este Tribunal está
compelido a atender, exclusivamente, pedido de realização de auditoria formulado pela Câmara dos
Deputados, Senado Federal, Comissão Técnica ou de Inquérito. Nesse sentido, conforme mencionado
pela Unidade Técnica, há copiosa jurisprudência deste Tribunal.
Todavia, o inciso IV do artigo 71 da Constituição atribui ao 7CU competência para
realizar, por iniciativa própria, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial, nas contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens
e valores públicos. Tal disposição consta, outrossim, do artigo 41, inciso. II, da Lei n.° 8.443/92.
Logo, é facultado a esta Corte de Contas avaliar as solicitações de inspeções e auditorias
que lhes são encaminhadas, havendo possibilidade de atendê-las ou não, segundo - entendemos critérios de relevância social, materialidade, conveniência e oportunidade, entre outros.
Deve-se registrar, outrossim, que foi firmado, em 14.11.95, pelo prazo de dois anos, o
Convênio de Cooperação Técnica e Assistência Mútua entre o Tribunal de Contas da União e o
Ministério Público Federal. No dia 20.11.97, tal convênio foi prorrogado por mais dois anos, estando,
portanto, em plena vigência.
Entre as formas de cooperação previstas, a cláusula segunda do aludido ajuste estabelece
o seguinte:
'2.1. A cooperação pretendida pelas partes consistirá:
a) na realização de trabalhos, inclusive em conjunto, de investigação ou auditoria, exame
e instrução de processos, em matérias que envolvam a proteção do patrimônio público federal,
quando, a critério das Instituições, a gravidade e a complexidade do caso, assim o requererem;

2.2. As atividades a que se refere esta cláusula serão executadas na forma a ser definida,
em cada caso, entre ambas as Instituições, por aditamentos ou mediante troca de correspondência e
intercâmbio de informações técnicas, respeitadas as competências atribuídas pela Constituição
Federal.
2.3. Por solicitação de uma das partes, a outra parte poderá realizar os trabalhos de
interesse mútuo, de que trata a alínea 'a', exclusivamente com seu pessoal técnico especializado,
ressalvados os motivos de ordem superior justificados' (destacamos).
Na cláusula terceira do convênio, atinente às obrigações dos signatários, consta o
2 \\min-lmr_482\c\zarquivo\voto1998\00552298.doc
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seguinte dispositivo:
'3.1. Cada parte se dispõe a destacar, mediante solicitação, técnicos do seu quadro de
pessoal, por tempo determinado e observada sua disponibilidade, para elaborar análises, laudos e
estudos dentro de processos conduzidos pela outra parte, desde que no âmbito dos interesses
recíprocos.'
Observa-se, pois, que, tanto os preceitos constitucionais e legais referidos quanto as
cláusulas do Acordo de Cooperação Técnica e Assistência Mútua oferecem fundamento para que, a
juízo do Tribunal, seja atendida a solicitação, na forma pleiteada pela Exma. Sra. Procuradora da
República, determinando-se a iniciação de procedimento investigatório nas contas da entidade.
Ocorre que, consoante informa a instrução da 6' SECEX (lis. 04, item 5), 'já tramitam
neste Tribunal, em caráter sigiloso, os TCs n. °s 010.299/97-1, 001.612/98-0 e 001.909/98-3, relativos
a denúncias de supostas irregularidades ocorridas no âmbito do COFEN, nos exercícios de 1996 e
1997...', tendo aquela Secretaria '...proposto, haja vista a semelhança dos objetos, ajuntada dos dois
últimos processos ao TC n.° 010.299/97-1, onde deverão ser apuradas as ocorrências levantadas'.
Essa circunstância está a desaconselhar que se determine o começo de novo procedimento
investigatório naquele Conselho, vez que redundaria em duplicidade de esforços numa mesma
direção, o que iria de encontro ao princípio da racionalidade administrativa.
Em razão do exposto, acolhendo parcialmente as proposições da Unidade Técnica,
manifestamo-nos no sentido de que seja informado à interessada:
que a sua solicitação já vem sendo atendida, na medida em que tramitam neste
Tribunal, em caráter sigiloso, os processos de n. °s IC-010.299/97-1, TC-001.612/98-0 e TC001.909/98-3, relativos a denúncias de supostas irregularidades ocorridas no âmbito do COFEN, nos
exercícios de 1996 e 1997, tendo sido proposta, haja vista a semelhança dos objetos, a juntada dos
dois últimos processos ao TC n.° 010.299/97-1, no qual estão sendo apuradas as ocorrências
denunciadas, mediante os procedimentos investigatórios adequados; e
que, tão-logo haja decisão de mérito a respeito da matéria, esta lhe será prontamente
comunicada.
Opinamos, outrossim, pela juntada do presente processo ao TC-010.299/97-I.
Adicionalmente, observamos que deu entrada neste Ministério Público e encontra-se
acostado à contracapa dos autos, o expediente da Procuradoria da República no Estado do Rio de
Janeiro, em que o Exm° Sr. Procurador, Flávio Paixão de Moura Júnior, reitera os termos do ofício
supramencionado e fixa prazo para que este Tribunal atenda à solicitação ali contida."
Ante a natureza da matéria e o fato de o Relator original ter se afastado para gozo de férias,
foi processado o sorteio de novo Relator (fl. 15), cabendo a mim a condução do assunto

VOTO

Na peça vestibular requer-se a esta Corte a realização de auditoria junto ao Conselho
Federal de Enfermagem, a fim de se obterem subsídios à instrução do Procedimento Administrativo
MPF/PR/RJ n° 08120.000499/98-13, em curso na Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro.
Disposições do Texto Constitucional e da Lei Orgânica deste Tribunal restringem o
2.
atendimento de solicitação da espécie somente à iniciativa oriunda da Câmara dos Deputados, do Senado
Federal e das respectivas comissões técnicas ou de inquérito.

•

Todavia, no presente caso, é indicado nos autos que existem em tramitação no Tribunal três
3.
processos de denúncia, tratando de matérias que se inserem, a priori, no campo de interesse declarado
pela ilustre solicitante.
3 . \\min-lmr_482\c\zarquivo\voto1998\00552298 doc
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•
Como o motivo principal do pedido dirigido a esta Corte é o de obter informações que
4
possam ser úteis à apuração conduzida na esfera daquela Procuradoria, o impedimento inicial (associado à
realização de fiscalização especifica) perde relevo, uma vez que procedimentos investigativos em trâmite
permitem chegar ao fim colimado.
Neste sentido, quando da prolação do Voto condutor da Decisão n° 176/98-TCU-Plenário
(TC-350.055/98-0), pertinente à solicitação de informações feita pelo Sr. Procurador-Chefe da
Procuradoria da República no Estado do Maranhão, este Relator fez as seguintes colocações:

y.)
No campo normativo interno, a matéria encontra acolhida, para efeito de admissibilidade
nas seguintes disposições: art. 30 da Resolução TCU n° 36/95 e art. 30 e parágrafo único da
Resolução TCU n° 77/96.
No que se refere ao mérito do pedido, existem inúmeros precedentes nos quais, embora
estando os corre.spondentes assuntos sub judice, a Corte vem decidindo fornecer, de pronto, ao
interessado, as informações existentes, ressaltando, todavia, que não representam, no estágio em que
se encontram, o entendimento do Órgão Colegiado.
Trilham nesta direção as seguintes deliberações: a) na Ata n° 05/98 - Plenário - Decisões
034 e 035/98; b) na Ata n° 06/98 - Plenário - Decisões 052, 053 e 057/98; e c) Ata n° 07/98 - Plenário
- Decisão n°073/98."
Dessarte, acolho o entendimento firmado pelo Ministério Público, com as adequações que
julgo necessárias, e Voto por que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto ao descortino do
Egrégio Colegiado
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza,
em 07 de outubro de 1998

•
INCOLN MAGALHÃES DA ROCHA
Ministro-Relator
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Processo n°: TC-005.522/98-6.
Classe de Assunto: VII - Solicitação.
Interessados: De. Gisele Elias Porto Santoro e Dr. Flávio Paixão de Moura Júnior, Procuradores da
República.
Órgão: Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro.
Relator: Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha.
Representante do Ministério Público: Dr. Jatir Batista da Cunha, Subprocurador-Geral.
Unidade Técnica: 6 SECEX.
Acórdão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 — com fulcro no art. 8°, inciso II, da Lei Complementar n° 75/93, art. 30 da Resolução/TCU n°
36/95 e art. 30, parágrafo único, da Resolução/TCU n° 77/96, conhecer do Oficio PR/RJ/GS n° 238/98, da
Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, como Solicitação de informações, para dar-lhe
provimento;
8.2 - determinar à 6 a SECEX que remeta ao interessado cópia das peças processuais contidas nos
TCs-010.299/97-1, 001.612/98-0 e 001.909/98-3, esclarecendo que os respectivos elementos ainda não
foram alvo de julgamento de mérito por parte deste Tribunal, e que se encontram agasalhados pela
chancela de sigiloso;
8.3 -juntar o presente processo ao TC-010.299/97-1; e
8.4 - determinar à 6' SECEX que, quando do julgamento definitivo dos processos referenciados (TCs010.299/97-1, 001.612/98-0 e 001.909/98-3), preste imediato posicionamento à autoridade interessada.
Ata n° 41/98 - Plenário.
Data da Sessão: 07/10/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Adhemar Paladini Ghisi (Presidente em exercício), Carlos Atila Álvares da
Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campelo e os MinistrosSubstitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha (Relator) e Benjamin Zymler.
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GRUPO 1- CLASSE VII- PLENÁRIO
TC-825.021/98-7
Natureza: Solicitação
Órgão: Procuradoria da República no Estado de Roraima - PR/RR
Interessado: Dr. Ageu Florêncio da Cunha, Procurador da República
Ementa: Solicitação de informação e documentos. Legitimidade do
requerente amparada pelo art. 30 da Resolução TCU n° 36/95. Matéria ainda
pendente de deliberação. Deferimento. Determinação no sentido de que,
posteriormente, se promova ajuntada deste processo ao TC-825.104/97-1.

•

Trata-se de pedido formulado pelo Dr. Ageu Florêncio da Cunha, Procurador da República, no
sentido de que lhe sejam concedidas informações sobre as conclusões da fiscalização, bem como toda a
documentação relacionada a auditoria realizada no convênio n° 009/96, realizado entre a Superintendência
Regional do Departamento da Polícia Federal em Roraima — SRDPF/RR e a FUNAI, para instruir o
Procedimento Administrativo n° 08125.000029/98-71, em trâmite naquela Procuradoria.
Em instrução lançada às fls.02/03, a unidade instrutiva propõe que se informe ao interessado que
este Tribunal não realizou auditoria no Convênio supracitado, haja vista que os fatos já estão sendo
apurados no processo de Tomada de Contas da Superintendência Regional do Departamento da Receita
Federal em Roraima referente ao exercício de 1996 (TC n° 825.104/97-1), e que seja encaminhado ao
mesmo cópia da citada Tomada de Contas.
É o Relatório.
VOTO

•

Registro, inicialmente, que atuo nos presentes autos com fundamento no art. 18 da Resolução n°
64/96-TCU, haja vista tratar-se de processo relativo à Lista de Unidades Jurisdicionadas atribuída ao
Senhor Ministro Iram Saraiva.
Releva mencionar que o Tribunal ainda não apreciou o TC n° 825.104/97-1, razão pela qual
importa submeter a este Colegiado o requerimento formulado, tendo em vista a Decisão n° 110/98-TCUPlenário, que determinou que os pedidos de cópias ou informações a respeito de processos de competência
do Tribunal, em se tratando de matéria ainda pendente de apreciação por esta Corte, somente poderão ser
deferidos pelo Plenário.
Quanto ao específico mérito do pleito, o art. 30 da Resolução TCU n° 36/95 ampara seu
deferimento, uma vez que reconhece a legitimidade dos órgãos da Procuradoria da República para
requererem informações a respeito de processos em trâmite no Tribunal
Dessa forma, acolho o parecer da SECEX/RR, e VOTO no sentido de que o Tribunal adote a
Decisão que ora submeto à deliberação deste Plenário.
TCU, Sala das Sessões, em 7 d

•
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Processo n° TC-825.021/98-7
Classe de Assunto: VII - Solicitação
Interessado: Dr. Ageu Florêncio da Cunha, Procurador da República
Órgão: Procuradoria da República no Estado de Roraima - PR/RR
Relator: Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: SECEX/RR
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - deferir a presente solicitação, com fundamento nos arts. 8°, II, 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 e no art. 30, parágrafo
único, da Resolução TCU n° 77/96 e na Cláusula Segunda do Convênio de Cooperação Técnica e
Assistência Mútua celebrado entre este Tribunal e o Ministério Público Federal;
8.2 - determinar à SECEX/RR que forneça ao interessado as informações solicitadas e cópia do TC n°
825.104/97-1, alertando-o de que este feito ainda não foi apreciado por este Tribunal, e que tão logo
ocorra o julgamento do referido processo, ser-lhe-á remetida cópia da Decisão que vier a ser adotada;
8.3 — determinar a juntada destes autos ao TC n° 825.104/97-1 para a adoção da providência referida
no item 8.2 supra.
Ata n° 41/98 - Plenário.
Data da Sessão: 07/10/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Adhemar Paladini Ghisi (Presidente em exercício), 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 (Relator) e Benjamin Zymler.
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GALHÃES D OCHA
Ministro-Relator

— 100 —
?10 1-9j"'-'s -gont69

et.
Soctotácia do Plouállo
21 enir

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

•

GRUPO II- CLASSE VII- PLENÁRIO
TC-825.042/98-4
Natureza: Solicitação
Órgão: Procuradoria da República no Estado de Roraima - PR/RR
Interessado: Dr. Ageu Florêncio da Cunha, Procurador da República
Ementa: Solicitação de designação de um técnico. Impossibilidade de
atendimento. Comunicação ao interessado. Art. 4° da Resolução 106/98.

Trata-se de pedido formulado pelo Dr. Ageu Florêncio da Cunha, Procurador da República,
objetivando a designação de um Técnico da Secretaria de Controle Externo de Roraima para proceder
análise nos autos do Procedimento Administrativo n° 08125.000029/98-71, que apura denúncias de
irregularidades na execução do convênio firmado entre a Superintendência Regional do Departamento da
Policia Federal em Roraima — SRDPF/RR e a Fundação Nacional do índio — FUNAI.
Em instrução lançada às fls.01/02, a unidade instrutiva encontrando amparo na letra "a" do subitem 2.1 e 2.3 da Cláusula Segunda do Convênio de Cooperação Técnica e Assistência Mútua celebrado
entre este Tribunal e o Ministério Público Federal propõe, nos termos do art. 30, parágrafo único da
Resolução TCU n° 77/96, o encaminhamento da presente solicitação à SEGECEX, opinando no sentido
de que seja atendido o pleito do interessado.
O Sr. Secretário-Geral de Controle Externo, elencando o Enunciado n° 240 da Súmula do TCU e
o art. 4° da Resolução n° 106/98, de 25 de março de 1998, diverge da instrução da Unidade Técnica,
informando que não se vislumbra a possibilidade de atendimento à solicitação de designação de servidor
do Tribunal para proceder à análise pleiteada pelo nobre Procurador.
É o Relatório.
VOTO
Registro, inicialmente, que atuo nos presentes autos com fundamento no art. 18 da Resolução n°
64/96-TCU, haja vista tratar-se de processo relativo à Lista de Unidades Jurisdicionadas atribuída ao
Senhor Ministro Iram Saraiva.
Ante o exposto e na linha de jurisprudência já firmada por esta Corte (Decisões n°s 453/98 e
568/98, ambas do Plenário), aquiesço o parecer do Secretário-Geral de Controle Externo e VOTO no
sentido de que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à deliberação deste Plenário.
TCU, Sala das Sessões, em 7 de setembro de 1998.
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Processo n° TC-825.042/98-4
Classe de Assunto: VII - Solicitação
Interessado: Dr. Ageu Florêncio da Cunha, Procurador da República
Órgão: Procuradoria da República no Estado de Roraima - PR/RR
Relator: Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: SECEX/RR
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 — conhecer da solicitação formulada pelo Sr. Ageu Florêncio da Cunha, Procurador da República
no Estado de Roraima, para comunicar-lhe acerca da impossibilidade, no momento, de o Tribunal
autorizar a cessão temporária de servidor para proceder a análise nos autos de Procedimento
Administrativo, que apura denúncias de irregularidades na execução do convênio firmado entre a
Superintendência da Polícia Federal em Roraima e a Fundação Nacional do índio, em razão da política
deste Tribunal insculpida no art. 4° da Resolução 106/98, de 25.10.98.
8.2 — arquivar o presente processo.
Ata n° 41/98 - Plenário.
Data da Sessão: 07/10/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Adhemar Paladini Ghisi (Presidente em exercício), 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 (Relator) e Benjamin Zymler.
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Grupo I - Classe VII— Plenário
TC- 000.810/98-3
Natureza: Contestação (art. 3°, § 3 0 , da IN/TCU n° 21/98)
Entidade: Município de Pareci Novo/RS
Interessado: José Carlos Barreto
Ementa: Contestação de que trata a IN/TCU n° 21/98.
Intempestividade. Conhecimento excepcional da peça apresentada.
Não-comprovação de inconsistência no cálculo do coeficiente do
FUNDEF para o Município de Pareci Novo. Alterações no número de
matrículas ocorridas após a divulgação dos resultados definitivos do
censo escolar. Impossibilidade de modificação do coeficiente. Dar
ciência ao interessado e ao MEC.

Trata-se de contestação apresentada junto ao Tribunal de Contas da União pelo Procurador-Geral
do Município de Pareci Novo/RS, Dr. José Carlos Barreto, em 11.2.98, nos termos do § 3° do art. 3° da
IN/TCU n° 21/98, c/c o § 4 0 do art. 2° do Decreto n° 2.264/97 e art. 11 da Lei n° 9.424/96.
Alega o douto Procurador-Geral que Pareci Novo possui, de fato, 373 (trezentos e setenta e três)
alunos matriculados na rede municipal, embora receba transferências do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF) relativas a apenas 41
(quarenta e um) alunos. Para corroborar sua afirmação, fez acostar a relação de matrículas correspondente.
Após discorrer sobre as ações do Município na área educacional, procura demonstrar que o prejuízo,
neste ano de 1998, advindo da utilização pelo MEC de dados defasados e incorretos seria de R$ 277.165,55
(duzentos e setenta e sete mil, cento e sessenta e cinco reais e cinqüenta e cinco centavos). Segundo
informação do peticionário, Pareci Novo "contribuiria" para o FUNDEF com a quantia de R$ 303.523,53
(trezentos e três mil, quinhentos e vinte e três reais e cinqüenta e três centavos).
Entende ser absurda a retroatividade cristalizada no art. 2°, § 2°, do Decreto n° 2.264/97, que fixa
as datas limites para a divulgação preliminar e definitiva dos resultados do censo escolar e das outras
informações necessárias para o cálculo dos coeficientes de distribuição, pois são de conhecimento geral as
constantes alterações no número de alunos, em todos os educandários.
Pondera sobre a justeza de se adotar tratamento análogo àquele conferido ao Fundo de Participação
5.
dos Municípios (FPM), para o qual foi adotada uma regra de transição na aplicação dos novos coeficientes.
6. Desta forma, alega que as transferências do FUNDEF deveriam tomar por base o quantitativo de 373
alunos, uma vez que, segundo o art. 2°, II, da Portaria n° 2.108/97 do MEC, é classificada como escola
municipal aquela na qual o Município mantém a administração e nomeia os diretores.
Entende o Procurador-Geral que o direito público é dinâmico e que existe para servir aos
7.
administrados, nunca para penalizá-los. Além disso, pondera que a situação atual fere os princípios da
razoabilidade e da economicidade.
Por fim, requer:
8.
seja determinado liminarmente ao MEC que considere, para fins de transferência do FUNDEF
no ano de 1998, o quantitativo de 373 alunos;
se não for possível conceder a medida liminar, que faça a determinação constante da alínea
anterior quando do julgamento do mérito;
seja o censo escolar proposto para o início do ano letivo.
Além da relação de matrículas da rede pública municipal, o requerente anexa, dentre outros, os
9.
seguintes documentos/informações:
11`

i)

matéria publicada no informativo

União, de 20.1.98, sobre o critério progressivo de
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implantação dos novos coeficientes do FPM;
declaração, datada de 10.2.98, da Sra. Dóres Marli Lenunertz Gehm, Secretária Municipal
(em exercício) de Educação, Cultura e Desporto, do Município de Pareci Novo/RS, de que
as matrículas na rede municipal de ensino atingem o número de 373;
certidão da mesma Secretaria indicada no item ii supra, na qual consta a relação das escolas
do Município (Escola Municipal Beato Roque, Escola Municipal José do Patrocínio, Escola
Municipal Rui Ramos, Escola Estadual Matiel);
relatório de situação da despesa da Administração Municipal;
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) do Ministério da Educação e do
Desporto (MEC), em parecer de fls. 31/33, manifesta-se pelo indeferimento do pleito, uma vez que não teria
havido erro na determinação dos coeficientes, que foram fixados com base nos dados do Censo Escolar de
1997 e demais informações publicadas pelo MEC no Diário Oficial da União (DOU). Segundo os
pareceristas, o censo teria apurado que, no Município, havia 171 alunos inscritos nas Escolas Estaduais de
10 grau ( Escola Estadual José Pedro Mendel e Escola Estadual Matiel), 195 alunos em escola particular
(Escola Beato Roque) e apenas 48 alunos na rede municipal (Escola Municipal José do Patrocínio e Escola
Municipal Rui Ramos).
Ressalta o parecer que a transferência dos recursos do FUNDEF para o Município toma por base
apenas os alunos matriculados em escolas administradas e mantidas pelo Poder Público Municipal,
desconsiderando os matriculados nas escolas estaduais e nas escolas particulares.
Concluem os pareceristas afirmando que as alterações porventura ocorridas no ano de 1998 refletirse-ão nas transferências a serem realizadas em 1999.
O Ofício/MEC/INEP/GAB/n° 2273/98, de 31.7.98 (fl. 30), além de corroborar a opinião do parecer,
menciona que a Lei n° 9.424/97 (art. 3°, § 9 0 ) prevê a possibilidade de celebração de convênio entre Estado
e o Município, de forma a compensar financeiramente o Município que, por hipótese, venha a assumir novos
alunos, transferidos da rede estadual, ou vice-versa.
A Secretaria de Contas do Governo e Transferências Constitucionais (SECON) ressalta inicialmente
que a instrução destes autos foi sobrestada, no aguardo da edição de norma interna. Somente após a
publicação da IN/TCU n° 21/98 teria sido possível, àquela Secretaria, dar prosseguimento ao feito.
Entende a instrução de fls. 44/46, a cargo do Assessor João Luiz Ruas Filho, que a retificação dos
dados pertinentes ao censo educacional é de competência do MEC. Uma vez confirmados os dados pelo MEC
e afastada a possibilidade de ocorrência de erro material ou metodológico, ficaria prejudicada a possibilidade
de atuação desta Corte.
Aduz que o interessado não trouxe aos autos elementos que corroborem a informação de
transferência das escolas estaduais (José Pedro Mendel e Matiel) para a rede municipal. Quanto à Portaria
MEC n° 2.108/97, entende que, por ser datada de 11.11.97, não poderia ser considerada para o censo de 1997,
cuja data limite para contestações oferecidas ao referido Ministério encerrou-se em 14.9.97.
Julga que, por questão de eqüidade, os critérios de apuração do censo devem guardar uniformidade
em relação a todos os Municípios brasileiros. Por essa razão, é fixada uma data limite para a contestação, que
deve ser observada por todos os entes interessados. Ademais, a inclusão de unidades escolares
municipalizadas após a data limite de contestação, originárias da rede estadual ou particular, inevitavelmente
obrigaria o MEC a realizar inúmeras alterações nos números finais publicados e o Banco do Brasil a inúmeros
acertos financeiros.
Quanto ao pedido de alteração na data de realização do censo, entende a instrução que tal solicitação
refoge à competência desta Corte de Contas e deveria, portanto, ser endereçada ao Ministério da Educação
do Desporto ou ao Congresso Nacional.
Finaliza a instrução propondo ao Tribunal que:
não conheça da Representação, por não atender os ditames da Instrução Normativa/TCU n° 21,
de 29 de abril de 1998;
oriente o interessado que a sugestão de realização do censo escolar no início de cada ano letivo
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deverá ser apresentada junto ao Ministério da Educação e do Desporto e ao Congresso Nacional;
comunique ao interessado e àquele Ministério a decisão; e
determine o arquivamento destes autos.
Adicionalmente, o titular da Unidade Técnica, Sr. Carlos Nivan Maia, pondera que a situação
20.
presente não se enquadra no disposto no § 2° do art. 3° da IN 21/98, pois não existiria inconsistência no
cálculo do coeficiente de distribuição do FUNDEF.
É o Relatório.

VOTO

•

•

Inicialmente, cumpre registrar que, uma vez descumprido o prazo de 30 dias previsto no § 3° do art.
3° da IN TCU n° 21/98, seria de declarar a intempestividade da presente contestação. Entretanto, por se tratar
de competência recentemente regulamentada por instrução normativa publicada em data posterior à da
protocolização da peça recursal, tenho por conveniente relevar o requisito temporal, de forma a adentrar o
mérito da matéria.
A questão central da presente contestação refere-se à possibilidade de serem consideradas, para fins
de fixação dos coeficientes do FUNDEF, alterações ocorridas após o término do censo escolar. Ressalte-se
que, no caso vertente, as alterações no quantitativo de alunos ocorreram antes de iniciado o período letivo de
1998.
A municipalidade de Pareci Novo sente-se injustiçada pelo fato de só terem sido computadas 48
matrículas (embora a peça recursal informe que teriam sido computados 41 alunos) quando, segundo
informações prestadas, o número correto seria de 373, o que significaria perda de recursos em relação à
situação anterior, qual seja, a que vigorava antes da implantação do FUNDEF.
O FUNDEF é um fundo contábil, criado no âmbito de cada Estado, alimentado com receitas
estaduais (15% do ICMS, 15% do FPE e 15% da compensação financeira de que trata a Lei Complementar
n° 87/96) e municipais (15% do FPM, 15% quota-parte do ICMS, 15% da quota-parte do IPI/exportações e
15% da quota-parte da compensação financeira de que trata a Lei Complementar n° 87/96), cujo objetivo é
privilegiar o ensino fundamental e, notadamente, garantir remuneração mínima ao quadro docente. Uma vez
que as transferências de recursos do Fundo para os Municípios está intimamente ligada ao número de alunos
matriculados na rede municipal de ensino, é possível que alguns daqueles entes sejam contemplados com
receita inferior à que resultava da sistemática anterior.
Assim, nada obsta que, a partir da instituição do referido Fundo, alguns Municípios, de fato, tenham
perdido receita em beneficio de outros, dentro de um mesmo Estado, em virtude da aferição do número de
alunos matriculados na rede municipal. Parece ser esse o caso de Pareci Novo.
Sob esse prisma - da perda de fontes de receita -, não existe, definitivamente, margem para a atuação
desta Corte de Contas, uma vez que a situação presente deriva de disposição constitucional (Emenda
Constitucional n° 14/96), cujo mérito não cabe aqui discutir. Por outro lado, a analogia invocada pelo
requerente também não pode prevalecer. A implantação gradativa dos novos coeficentes do FPM tem respaldo
na Lei Complementar n° 91/97, ou seja, a transitoriedade não decorre de nenhum entendimento discricionário
do TCU.
Outra questão a ser enfrentada diz respeito à possibilidade jurídica de serem consideradas alterações
no contingente de alunos matriculados verificadas após a divulgação do resultado final do censo escolar.
Entende o Procurador-Geral de Pareci Novo que, no caso concreto, a desconsideração das mudanças ocorridas
após 14.9.97 (data limite para contestação, junto ao MEC, dos resultados preliminares do censo escolar)
implica em violação aos princípios constitucionais da economicidade e da razoabilidade.
Data venha do entendimento do ilustre Procurador-Geral, não vejo em que medida esses princípios
8.
estariam sendo ofendidos. O princípio da economicidade diz respeito ao conteúdo de mérito da despesa
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pública, de forma a comprovar se o juízo de conveniência e oportunidade do administrador assegurou a
melhor relação custo/beneficio para a consecução dos fins almejados. In casu, essa questão não se coloca,
pois o MEC não possui nenhuma discricionariedade quanto à aplicação dos dispositivos constitucionais e
legais que regem o FUNDEF.
O princípio da razoabilidade, no âmbito administrativo, significa um limite à discricionariedade da
Administração, calcado no senso comum. Busca assegurar que o ato administrativo alcance sua finalidade
publica específica. Vale repetir que, na hipótese, não tem o MEC nenhuma margem de discricionariedade no
que se refere à aplicação dos critérios de rateio do FUNDEF.
A viabilidade do FUNDEF (assim como do FPM) passa, necessariamente, pela delimitação de um
marco temporal, a partir do qual não mais cabe a mensuração dos parâmetros utilizados para a fixação dos
coeficientes do Fundo, dentre os quais, o número de alunos matriculados. Como bem colocou o Assessor da
SECON:
"Neste sentido, é estipulada uma data limite para contestação dos dados preliminares levantados,
a ser observada por todas as unidades participantes, sob pena de infindáveis questionamentos e
evidentemente inúmeros levantamentos parciais de dados."
Finalmente, é de ressaltar que os pedidos do recorrente contidos nas alíneas "a" e "c" (parágrafo 8
do Relatório) não podem ser apreciados por esta Corte. O primeiro, concernente à concessão de medida
cautelar, em razão da inexistência de previsão legal ou regulamentar. Os dispositivos da Resolução n° 36/94,
que tratam das medidas cautelares, são aplicados apenas quando estão em jogo interesses concernentes ao
erário federal. Além disso, não se configurou o fumus boni iuris, uma vez que não foi demonstrada
inconsistência no cálculo do coeficiente de distribuição do FUNDEF.
Quanto à alteração da data de realização do censo escolar, também entendo que diz respeito à esfera
de competência do MEC, que deve fixá-la tendo em vista suas possibilidades técnicas.
Diante do exposto, em linha de concordância com os pareceres do MEC e da SECON, VOTO por
que o Plenário adote a deliberação que ora submeto à apreciação deste colegiado.

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 7 de outubro de 1998.

B r4 JAM ZYMLER
inistro-Relator

— 106 —
v•

Tribunal de Contas da União

lenir

ti;. cg. c5ard"

Secretária do Plenário

DECISÃO N2

700 /98 - TCU - Plenário

Processo n2 TC-000.810/98-3
Classe de Assunto: VII — Contestação (art. 3 0 , § 3°, da IN/TCU n° 21/98)
Interessado: José Carlos Barreto
Entidade: Município de Pareci Novo/RS
Relator: Ministro-Substituto Benjamin Zymler
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECON
O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - conhecer a presente contestação para, no mérito, negar a ela provimento, por não estar configurada
a inconsistência no cálculo dos índices estabelecidos na forma prevista nos §§ 1° e 2° do art. 2° da Lei n°
9.424/96 e no §1° do art. 2° do Decreto n° 2.264/97;
8.2 — enviar cópia desta Decisão e do Relatório e Voto que a fundamentaram ao interessado e ao Instituto
Nacional de Es. tudos e Pesquisas Educacionais do Ministério da Educação e do Desporto;
8.3 — determinar o arquivamento do processo;
8.4 — recomendar ao Sr. Ministro da Educação que promova estudos para elastecer o § 2° do art. 2° do
Decreto n° 2.264/97 para fixar datas limite que melhor se adeguem aos números reais de alunos matriculados.
Ata n° 41/98 - Plenário.
Data da Sessão: 07/10/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Adhemar Paladini Ghisi (Presidente em exercício), 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).

ADHEMAR ALADIN' ISI
Presidente em Exe cio

JAM YMLER
Ministro elator
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ANEXO II DA ATA N° 41, DE 07-10-1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
SUSPENSÃO DE VOTAÇÃO ANTE PEDIDO DE VISTA
Inteiro teor do Relatório, Voto e Proposta de Decisão emitida pelo Relator, Ministro
Adhemar Pa1adini Ghisi, no tocante ao processo n° 004.797/95-7, cuja votação foi suspensa, nesta data,
ante pedido de vista formulado pelo Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha, de acordo com o
artigo 56 do Regimento Interno.
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1- RELATÓRIO
GRUPO II - Classe VII - Plenário
TC-004.797/95-7
Natureza: Representação de Licitante
Interessado: SINDUSCON/BA - Sindicato da Indústria da
Construção Civil do Estado da Bahia.
Ementa: Representação formulada pelo SINDUSCON/BA
noticiando irregularidades cometidas pelo Escritório de
Representação do Ministério da Saúde no Estado da Bahia no que
pertine ao Edital n° 04/94. Audiência do Presidente da Comissão de
Licitação. Falhas justificadas parcialmente. Exclusão de
responsabilidade, tendo em vista Pareceres de autoridade superior e
do órgão jurídico da Entidade. Determinação. Comunicação aos
signatários da representação do teor da Decisão. Juntada dos autos
às Contas do Escritório.
Cuidam os autos de representação formulada pelo Sindicato da Indústria da Construção
Civil do Estado da Bahia - SINDUSCON/BA, noticiando possíveis irregularidades cometidas na
formulação do Edital de Licitação n° 04/94, relativo à Concorrência n° 01/94 para a construção do
pavilhão, passarelas, capela, oficina e garagem do Hospital Ana Nery em Salvador/BA, realizada pelo
Escritório de Representação do Ministério da Saúde na Bahia.
2.
Determinei, então, que se promovesse a audiência do Sr. Adoniram Minas Novas
Soledade, ex-Presidente da Comissão Especial de Licitação, sobre as supostas falhas noticiadas pelo
SINDUSCON/BA, abaixo transcritas:
"a) subitem b.3 do Edital:
Exigência de que fosse apresentados pelos licitantes, pelo menos, 02 (dois) atestados dos mais
expressivos serviços, por eles realizados, de natureza similar ao licitado, executados e concluídos e
que também comprovassem a existência de profissional de nível superior detentor de ART (Atestado
de Responsabilidade Técnica) para obras e serviços de características semelhantes.
Argumenta o SIDUSCON que as aludidas exigências, feitas cumulativamente, tem caráter
restritivo, contrariando a finalidade do procedimento licitatório de proporcionar aos licitantes
igualdades de condições de modo a ampliar a competição.
subitem e.3 do Edital:
Prova de possuir o licitante, Capital Social mínimo, devidamente integralizado e registrado na
Junta Comercial, até a data da primeira publicação do aviso do Edital no D.O.U.
subitem 17.2 do Edital:
Possibilidade de a comissão de licitação, ao seu livre arbítrio, escolher proposta que não
contivesse menor preço, apesar do critério de julgamento adotado ser o de menor preço global.
subitem b3.1 do Edital:
Exigência de que os atestados de capacidade técnica, apresentados por pessoas jurídicas de
direito privado, fossem registrados na entidade profissional competente e tivessem, também, firma
reconhecida do seu signatário."
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Em resposta à audiência, apresenta inicialmente o Sr. Adoniram Minas Novas Soledade
considerações gerais sobre o procedimento licitatório afirmando que a minuta do Edital e do Contrato
foram submetidos à apreciação da Procuradoria Regional, que emitiu parecer favorável pela aprovação de
referidos instrumentos.
Esclarece, ainda, que além do SINDUSCON a Construtora Marques Figueiredo também
impugnou o Edital e que ambas as impugnações, por envolverem questões jurídicas, foram submetidas à
Procuradoria, que as considerou improcedentes, sendo que o parecer do Órgão jurídico foi aprovado pelo
Chefe do Escritório, e que desses fatos o SINDUSCON tomou conhecimento.
Passando a justificar uma a uma as falhas acima transcritas, o Sr. Adoniram Minas Novas
Soledade, alega para a alínea "a", em síntese, que a exigência de atestado de capacidade técnica encontra
respaldo nos incisos II e § 3° do art. 30 da Lei n° 8.666/93.
6.
A Unidade Técnica após aduzir que tal exigência visa dar cumprimento à própria
Constituição Federal que em seu art. 37, inciso XXI, permite que se façam as "exigências de qualificação
técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações", manifesta-se no sentido
de que seja acolhida a justificativa apresentada pelo Sr. Adoniram Minas Novas Soledade, acrescentando
ao raciocínio deste os seguintes argumentos:

•

"Por outro lado, não basta o princípio do processo licitatório destinado a garantir igualdade de
condições entre os licitantes, abolindo qualquer forma de preferência que restrinja o seu caráter
competitivo, consoante o disposto no art. 3°, § 10 e inciso I da Lei 8.666/93. Deve-se cuidar também
que o interesse público não seja afetado por empresas que, após contratadas, não possam cumprir o
objeto pretendido. É importante a garantia do cumprimento das obrigações pactuadas, pois, caso
contrário, sofrerá danos o Erário e por conseguinte será prejudicada também a comunidade.
Quanto a exigência de atestado referido a execução de obra no passado entendo que o atestado
ou certidão é o instrumento por meio do qual se fará a comprovação requerida, no caso a comprovação
da qualidade técnica da empresa licitante.
O Atestado nada mais é que a certificação por outra pessoa de que o proponente atende aos
requisitos necessários à execução da obra ou serviço pretendido. Conforme descrição extraída do
Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa o instrumento do atestado é assim definido:
'documento que contém declaração escrita e assinada sobre a verdade de um fato, para servir a
outrem, de documento'.
No caso em exame, pretende-se a certificação de que o proponente tenha realizado uma
determinada obra com características similares ao objeto licitado, objetivando assegurar-se de que o
mesmo cumpra com as obrigações contratadas. Desse modo, entendo que, por si só atestado pressupõe
que o fato a ser certificado já está concluído, portanto, tem existência no passado, caso contrário sua
atestação seria prejudicada.
Mais ainda, dispõe o § 3° do art. 30, da Lei 8.666/93, sobre o assunto: 'Será sempre admitida a
comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras ou serviços similares, de
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior". O dispositivo legal reforça o
entendimento de que o atestado refere-se a obras ou serviços já executados.'
7.
A respeito da irregularidade apontada na alínea "b" retrotranscrita, a Unidade Técnica tece
os seguintes comentários sobre as justificativas apresentadas pelo responsável:

•

"O responsável justifica que a exigência de possuir Capital Social integralizado e registrado na
Junta Comercial, até a data da P publicação do aviso de Licitação não seria impedimento para
participação de qualquer concorrente, vez que foi dada aos licitantes alternativa de comprovar a
\\Min-ag_423 \trabalho \00479795.doe
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existência de Patrimônio Líquido, no valor determinado, no mesmo subitem, mediante a apresentação
do balanço do último exercício.
Acrescenta ainda que o art. 31 da Lei 8.666/93 admite a atualização do Capital Social para a data
de apresentação da proposta, utilizando-se índices oficiais de forma que qualquer licitante poderia
utilizar-se desta prerrogativa legal caso necessário fosse.
As justificativas produzidas merecem acatamento, não se verificando, no subitem aqui
questionado, qualquer atitude que pudesse preferir e restringir os participantes a ponto de contrariar o
caráter competitivo ao qual está sujeito o processo licitatório."
A respeito da irregularidade apontada na alínea "c", afirma o responsável, em síntese, que
colocou no Edital a possibilidade de não adjudicar a proposta de menor preço com a intenção de dar
cumprimento ao art. 48, inciso II, que impõe ao Administrador o dever de rejeitar as propostas que se
apresentem manifestamente inexeqüíveis, o que seria acompanhada da devida justificativa.
Sobre a questão, a Unidade Técnica defende o responsável afirmando, em síntese, que de
fato a Lei n° 8.666/93 impõe a obrigação de não ser aceita pelos administradores propostas com preços
inexeqüíveis ou em condições que não permitam a execução do objeto. Ademais, continua, restou
comprovado que a proposta vencedora foi a que ofereceu o menor preço.
A respeito da ausência de projeto básico - irregularidade apontada na alínea "d" - afirma o
responsável que o mesmo constava como anexo ao Edital da Licitação tendo sido analisado pela
Procuradoria Regional, e que ficou à disposição dos licitantes para exame e reprodução, conforme
demonstrado por documentação juntada aos autos e examinada pela Unidade Técnica, que concluiu pela
veracidade da informação.
Finalizando, a Unidade Técnica conclui:

•

"Ante o relatado, considerando que as justificativas apresentadas pelo Sr. Adoniram Minas
Novas Soledade, em resposta a Audiência Prévia promovida por este Tribunal, mostraram-se
satisfatórias, evidenciando que o processo licitatório sob enfoque foi conduzido em observância a Lei
8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94;
Considerando que não se verificou nos autos argumentos que justificassem a manutenção desta
Representação;
Considerando ainda que não se verificou nos autos procedimento contrário à finalidade precípua
do processo licitatório, destinada a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia,
consoante estatui o art. 3° da Lei 8.666/93; e
Considerando que não houve atos que comprometessem, restringissem ou frustassem o caráter
competitivo da licitação, estabelecendo preferências.
Proponho o encaminhamento dos autos ao Ministério Público e, posteriormente ao gabinete do
Exmo. Sr. Ministro Relator Adhemar Ghisi, opinando por que seja determinado o arquivamento do
presente processo, com fundamento na Lei 8.443/92, comunicando ao SINDUSCON ao Sr. Adoniram
Minas Novas Soledade o teor da decisão a ser proferida pela E. Corte."
É o relatório.

11 -VOTO
Ressalto de pronto que a tese que ora se examina já foi objeto de deliberação por parte
desta Corte (Decisão n° 395/95-TCU-Plenário, Ata 36/95, e Decisão n° 217/97-TCU - Plenário, Ata
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15/97). Naquelas oportunidades o Tribunal deliberou no sentido de que é legal a exigência de atestados
técnicos das empresas licitantes, uma vez previsto no inciso II do art. 30 da Lei n° 8.666/93. Não obstante
esse fato, entendo oportuna nova discussão sobre a matéria, visto que a questão foi mais uma vez
suscitada pelo SINDUSCON, representante das empresas de construção civil, conhecedor, não tenho
dúvida, das diversas facetas que envolve o mercado.
II
Não há dúvida de que o legislador, ciente das vicissitudes do mercado, especialmente na
contratação por parte da Administração Pública, estabeleceu certas exigências a fim de, senão eliminar,
pelo menos diminuir os riscos de a pessoa contratada não ser detentora de experiência técnica mínima
necessária para a execução do objeto avençado.
A exigência de acervo técnico, em verdade, configura-se uma presunção de ordem lógica,
que deverá ser exigida antes da abertura das propostas, pois não se admite a participação de licitante em
procedimento para o qual, de antemão, não demonstre condições para consecução do objeto a ser
licitado.
Sobre o tema leciona Marçal Justen Filho (in Comentários à Lei de Licitações e Contratos
Administrativos, 4' edição, p. 192):
"Configura-se uma presunção: a comprovação de qualificação técnica, na fase de habilitação,
induz que o sujeito, se contratado, disporá de grande probabilidade de executar satisfatoriamente as
prestações devidas. Ou, mais precisamente, a ausência dos requisitos de capacitação técnica,
evidenciada na fase de habilitação, faz presumir que o interessado provavelmente lograria cumprir
satisfatoriamente as prestações necessárias à satisfação do interesse público. A fixação das exigências
de qualificação técnica é muito relevante. Não se pode fazer em termos puramente teóricos ou
burocráticos. A relação de encargos tem de cumprir a função que justifica sua instituição."

•

A fim de assegurar o cumprimento do objeto pactuado, preceitua a Lei n° 8.666/93, em seu
art. 30, inciso II, que o administrador deve exigir dos licitantes "comprovação de aptidão para
desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com objeto da
licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis
para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe
técnica que se responsabilizará pelos trabalhos".
O mesmo dispositivo legal, em seu parágrafo 1°, inciso I, define a forma como será feita a
comprovação da aptidão acima referida:
"Art. 30
§ 10 A comprovação de aptidão referida no inciso II do `caput' deste artigo, no caso das
licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas
as exigências a:
I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta profissional de nível superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica
por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às
parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de
quantidades mínimas ou prazos máximos;"
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Em seguida, o § 5 0 do mesmo art.30, que abaixo transcrevo, veda expressamente que se
façam outras exigências que não aquelas previstas na Lei de licitações, e por via de conseqüência,
impossibilita a exigência de outros documentos que não aqueles relativos à comprovação de capacidade
técnico-profissional:
"Art. 30
§ 5 0 É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de tempo
ou de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, que inibam a
participação na licitação.
Ante o exposto, verifica-se que a interpretação que conduz ao raciocínio de que o
administrador pode exigir atestado de capacidade técnico-operacional contraria expressa determinação
legal, pois inclui essa possibilidade quando o dispositivo logo acima transcrito determina expressamente
que seja exigido apenas o atestado de capacidade técnico-profissional de que trata o § 1°, inciso, I, art. 30,
da Lei n° 8.666/93. Data máxima vênia, tal interpretação não é aceita pelo Sistema Jurídico Brasileiro,
como aliás leciona o reconhecido mestre de Hermenêutica Jurídica Carlos Maximiliano (in Hermenêutica
e Aplicação do Direito,14a edição, p. 79/81), cujo excerto sobre o tema abaixo transcrevo:
C4.

82 - Em geral, a função do juiz, quanto aos textos, é dilatar, complementar e compreender;
porém não alterar, corrigir, substituir. Pode melhorar o dispositivo, graças à interpretação larga e
hábil; porém não - negar a lei, decidir o contrário do que a mesma estabelece. A jurisprudência
desenvolve e aperfeiçoa o Direito, porém como que inconsciente, com o intuito de o compreender e
bem aplicar. Não cria, reconhece o que existe; não formula, descobre e revela o preceito em vigor e
adaptável à espécie. Examina o Código, perquirindo das circunstâncias culturais e psicológicas em que
ele surgiu e se desenvolveu o seu espírito; faz a crítica dos dispositivos em face da ética e das ciências
sociais; interpreta a regra com a preocupação de fazer prevalecer a justiça ideal (richtiges Recht);
porém tudo procura achar e resolver com a lei; jamais com a intenção descoberta de agir por conta
própria, proeter ou contra legem.

•

Deve o magistrado decidir de acordo, não somente com os parágrafos formulados, mas também
com outros elementos de Direito. Entretanto, daí se não deduz que se lhe permita o desprezo da Lei,
ou que possa um indivíduo superpor-se ao Estado; pois deste e daquela emana a autoridade toda do
juiz; goza ele da liberdade condicionada, dentro dos limites do conteúdo de Direito que se encontra
nos textos. Lembram os corifeus da escola extremada que também eles assim procedem. A verdade é
que exageram; não recorrem aos princípios gerais, ou à eqüidade, somente para compreender e
completar o texto; mas também para lhe corrigir as disposições, injustas segundo o critério pessoal do
julgador."

84 - Como atribuir ao juiz a faculdade de abandonar o texto quando lhe não parecer suscetível de
se adaptar, com justiça, à espécie, concedem-lhe, de fato, a prerrogativa de criar as exceções ao
preceito escrito, isto é, fazem o contrário do que toda a evolução do direito concluiu: justamente as
exceções é que se não deixam ao arbítrio do intérprete; devem ser expressas, e, ainda assim,
compreendidas e aplicadas estritamente." (grifo nosso)
9.
Coloco-me, assim, de acordo com os signatários da representação quando afirmam que a
Lei 8.666/93 não exige, e ao contrário veda, para que se comprove qualificação técnica, apresentação,
cumulativa, de atestados tanto da empresa licitante quanto dos seus responsáveis técnicos, pois uma
interpretação sistemática dos dispositivos acima transcritos leva-nos à compreensão de que ao
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administrador é defeso fazer qualquer exigência que não aquela prevista no inciso I do § 1° logo acima
transcrito.
Com propriedade, lembram os signatários da representação que o dispositivo da Lei n°
8.883/94 que fazia a exigência de atestados técnicos das empresas licitantes, a exemplo da Lei n°
8.666/93, foi, também, vetado pelo Exmo. Sr. Presidente da República, cujos motivos abaixo transcrevo:

•

"Reconhecidamente, a competição entre possíveis interessados é princípio ínsito às licitações,
pois somente ao viabilizá-la o Poder Público pode obter a proposta economicamente mais vantajosa,
barateando, assim, os preços de suas obras e serviços.
Ora, a exigência de `capacitação técnico-operacional' nos termos definidos no primeiro dos
dispositivos supra, praticamente inviabiliza a consecução desse objetivo, pois segmenta de forma
incontornável, o universo dos prováveis competidores, na medida em que, embora possuindo corpo
técnico de comprovada experiência, uma empresa somente se habilita a concorrer se comprovar já
haver realizado obra ou serviços de complexidade técnica idêntica à que estiver sendo licitada.
Ademais, dependendo do vulto da obra ou serviço, essa exigência pode afastar pequenos e
médios competidores, já que pode chegar a até 50% (cinqüenta por cento) das 'parcelas de maior
relevância técnica ou valor significativo', conceitos, aliás, sequer definidos objetivamente no projeto.
Impõe-se, assim, expungir do texto os dispositivos em foco, que, por possibilitarem possíveis
direcionamentos em proveito de empresa de maior porte, se mostram flagrantemente contrários ao
interesse público."
Citando administrativistas de renome como Marçal Justen Filho (in Comentários à Lei de
Licitações e Contratos Administrativos, 4a edição, p. 195/6), cujo entendimento abaixo transcrevo, e José
Cretella Júnior, o SINDUSCON não deixa dúvida, também, de que a solicitação de atestados técnicos das
empresas, apesar de entenderem necessários, carece de amparo legal, uma vez que os dispositivos que
permitiam fazer tal exigência foram vetados no regulamento das licitações:
"6) O problema da qualificação técnica para obras e serviços
Mesmo quanto a licitações para obras e serviços de engenharia, a situação tornou-se grave diante
do veto à alínea "b" (quanto à Lei n° 8.666), equivalente ao inc. II (quanto à Lei n° 8.883). O § 10
disciplina as exigências do inc. II relativamente a licitações para obras e serviços. Como houve o veto
a exigência de requisitos de capacitação 'técnico-operacional', somente restaram autorizadas
exigências quanto à `capacitação técnico-profissional'. Ocorre que o § 5 0 exclui a possibilidade de o
edital conter exigências outras, não autorizadas expressamente na Lei e que sejam hábeis a inibir a
participação na licitação. Por decorrência, a interpretação conjugada dos diversos dispositivos acarreta
o resultado de que, em licitação de obras e serviços, somente se admitem exigências de qualificação
técnico-profissional.(grifo nosso)
Isso provoca desvios e perplexidade, no tocante à elaboração dos editais e à apresentação de
documentos.
Enquanto a situação não for resolvida, será inválida a exigência de atestados referidos à
execução de obras ou serviços similares no passado. Não é possível impor essa exigência com fulcro
diretamente no inc. II do art. 30, pois o § 1° é que regulamenta aquele dispositivo e não autoriza
requisito dessa ordem." (grifo nosso)
Não bastassem os motivos ensejadores do veto expresso no dispositivo que autorizava esse
tipo de exigência, data vênia dos ilustres administrativistas, no meu entendimento, a solicitação de
atestado de capacidade técnico-operacional além de ilegal é inócuo no que pertine ao alcance dos
objetivos pactuados, pois não assegura que a empresa licitante seja possuidora de conhecimentos capazes
de dar cumprimento às obrigações assumidas. Digo isso assentado no raciocínio de que, no mais das
11.Min-ag_423 \trabalho \00479795.doe
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vezes, os atestados solicitados de pessoas jurídicas, por refletirem uma situação pretérita, não significam
que ainda possua, no presente, as mesmas condições existentes no passado.
Em verdade, as experiências de uma pessoa jurídica nada mais são do que o acúmulo de
conhecimentos adquiridos pelos profissionais integrantes de seus quadros de pessoal.
Apenas para argumentar, tomemos como exemplo as empresas Mendes Júnior e ENCOL,
sabidamente com problemas para desenvolver suas atividades. Não há dúvida de que essas empresas
podem reunir inúmeros atestados de capacidade técnico-operacional para construir as mais complexas
obras de engenharia em qualquer parte do Brasil ou mesmo no exterior. Não existe dúvida, também, de
que tais atestados não refletem a atual situação dessas empresas, sob o aspecto operacional, pois não se
espera que ainda possuam em seus quadros de pessoal profissionais capazes de desenvolver as
atividades contratadas.
15.
Imagine-se, entretanto, que os profissionais dessas empresas resolvam montar uma
empresa de engenharia. Ceteris paribus, é inquestionável que essa hipotética empresa teria perfeitas
condições de desincumbir-se de todas obrigações assumidas no que se refere aos conhecimentos
adquiridos ao longo dos anos por esses profissionais. No caso sob exame, estaria, no entanto, alijada do
procedimento licitatório visto não possuir qualquer atestado comprovando ter executado obra similar
àquela objeto da licitação.
Por oportuno, quero deixar claro que o entendimento ora defendido não exclui do
administrador o dever de resguardar o interesse e o patrimônio público contra eventuais empresas que
não tenham condições de dar cumprimento ao objeto contratado, seja por incapacidade financeira ou
técnica, especialmente nos casos de obras ou serviços de comprovada complexidade.

•

O Administrador deve, por isso mesmo, observar o que preceitua o § 6° do art. 30 da Lei n°
8.666/93 que, lhe permite exigir dos licitantes relação explícita e declaração formal da disponibilidade
relativas a instalações de canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal especializado, consideradas
essenciais para o cumprimento do objeto da licitação:
"Art. 30.
§ 6°. "As exigências mínimas relativas a instalações de canteiros, máquinas, equipamentos e
pessoal técnico especializado, consideradas essenciais para o cumprimento do objeto da licitação,
serão atendidas mediante a apresentação de relação explícita e da declaração formal da sua
disponibilidade, sob as penas cabíveis, vedadas as exigências de propriedade e de localização prévia".
Deve observar, ainda, que lhe é lícito exigir dos licitantes que comprovem ser detentores
de certas tecnologias necessárias à execução do objeto, conforme explicita o § 8° do art. 30 da Lei n°
8.666/93, abaixo transcrito:
"Art. 30. ....
§ 8°. No caso de obras, serviços e compras de grande vulto, de alta complexidade técnica,
poderá a Administração exigir dos licitantes a metodologia de execução, cuja avaliação, para efeito de
sua aceitação ou não, antecederá sempre à análise dos preços e será efetuada exclusivamente por
critérios objetivos."

•

No caso sob exame, dada a suposta complexidade da obra, deveria o Administrador exigir
19.
dos licitantes, antes da abertura das propostas, que demonstrassem os métodos que seriam utilizados na
construção do aludido prédio, a fim de evitar possíveis danos a terceiros com a movimentação de terra e
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não solicitar atestados de capacidade técnico-operacional das mesmas, que pode não corresponder a real
capacidade da empresa.
Além desses dois instrumentos operacionais, o art. 56, e seus parágrafos, preceitua que
poderá o administrador, ao estabelecer requisitos de habilitação, cercar-se de todas as cautelas para evitar
o insucesso da contratação, mediante a solicitação de garantias, limitadas a 5% do valor do contrato ou
até 10%, no caso de obras de grande vulto envolvendo alta complexidade técnica e riscos financeiros
consideráveis, com o objetivo de cobrir futuros prejuízos ao erário.

•

Por último, não pode o administrador prescindir de um exame detalhado da documentação
relativa à qualificação econômico-financeira de que trata o art. 31 e seus parágrafos da Lei n° 8.666/93,
cuja documentação conjugada com o atestado de capacidade técnico-profissional e os demais
instrumentos por mim mencionados, demonstrem a idoneidade do licitante e, via de conseqüência,
assegurem a execução do objeto avençado.
Reafirmo, assim, o meu entendimento de que a exigência de atestados de capacidade
técnico-operacional, além de ilegal é desnecessária, pois o Estatuto das Licitações confere aos
administradores outros instrumentos que visam assegurar o cumprimento do objeto pactuado ou mesmo o
ressarcimento de possíveis prejuízos causados ao erário em razão de futuro inadimplemento.
III
Não obstante a constatação de que a exigência feita pela Comissão de Licitação era
descabida, pondero em favor de seus membros que a questão foi submetida aos seus superiores
hierárquicos e aos órgãos jurídicos que endossaram o entendimento por ela defendido.
Entendo, assim, que se deve, tão somente, promover determinação ao órgão, por
intermédio da CISET/MS, no sentido de que, doravante, solicite atestados de capacitação técnica apenas
dos responsáveis pessoas fisicas, consoante previsto no art. 30, inciso II, c/c o seu § 1°, inciso I, da Lei n°
8.666/93. Entendo, também, de todo prudente que se determine à CISETE/MS que dê conhecimento da
presente Decisão aos demais órgãos e unidades vinculadas ao Ministério da Saúde, a fim de evitar falhas
dessa natureza.
Examinando a eventual à irregularidade relativa à exigência de capital social mínimo
integralizado e registrado até a data da primeira publicação do aviso deste Edital no Diário Oficial da
União, dissinto, também, da Unidade Técnica e do responsável, uma vez que o art. 31, § 3 0 da Lei n°
8.666/93, determina expressamente que a comprovação dessa exigência será feita relativamente à data da
apresentação da proposta, na forma da Lei, admitida a atualização para esta data através de índices
oficiais.
Sobre a questão entendo que se deva promover determinação ao órgão, por intermédio da
CISET/MS, para que, doravante, evite fazer exigências que não estejam contempladas no Estatuto das
Licitações.

•

Quanto às demais falhas apontadas, assiste razão à Unidade Técnica, quando afirma que
não houve restrição ao procedimento licitatório, pois de fato os arts. 43, inciso IV, 44, § 3 0 , e 48, inciso II,
da Lei n° 8.666/93 permitem que o administrador desclassifique a proposta de menor preço, desde que,
comprovadamente, tais preços sejam considerados inexeqüíveis. Além disso, restou comprovada a
existência do questionado Projeto Básico.
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28.
Por derradeiro, não tenho dúvidas de que as irregularidades apontadas e comprovadas
pelos signatários da representação ensejariam providências desta Corte no sentido de tornar nulo todo o
procedimento licitatório. Entretanto, tal providência só traria prejuízos à Administração, pois não existe
nos autos qualquer informação no sentido que tais irregularidades tenham excluído algum interessado do
processo licitatório, motivo pelo qual deixo de sugerir qualquer medida nesse sentido.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto
ao Colegiada.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em
bro de 1998:

07 de outia

ADHEMAR ADINI GHISI
Ministro-Relator

•
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DECISÃO N°
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/98-TCU - Plenário

Processo TC n° 004.797/95-7
Classe de Assunto: VII - Representação
Interessado: Sindicato da Indústria da Construção do Estado da Bahia
Unidade: Escritório de Representação do Ministério da Saúde no Estado da Bahia
Relator: MINISTRO ADFIEMAR PALADINI
Representante do Ministério Público:
Unidade Técnica: SECEX/BA
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - considerar procedente a presente representação;
8.2 - determinar ao Escritório de Representação do Ministério da Saúde no Estado da Bahia, por
intermédio da CISET/MS, que, em seus procedimentos licitatórios:
8.2.1 - solicite atestado de capacitação técnica apenas do profissional de nível superior ou outro
devidamente reconhecido por entidade competente, consoante previsto no art. 30, inciso II, c/c o seu § 1°,
inciso I, da Lei n° 8.666/93, evitando-se, por conseqüência, solicitar tais atestados das empresas
participantes da licitação, ante o previsto no § 5°, art. 30, da mesma Lei.
8.2.2 - observe as disposições contidas no § 3°, art. 31, da Lei n° 8.666/93, evitando-se, dessa forma,
exigir dos licitantes de patrimônio líquido registrado na data da publicação do edital e não na data da
abertura da proposta, como previsto expressamente no mencionado dispositivo;
8.3 - determinar a CISET/MS que encaminhe cópia da presente Decisão, bem como do Relatório e do
Voto que a fundamenta, aos demais órgãos/entidades do Ministério da Saúde;
8.4 - encaminhar cópia da presente Decisão, bem como do Relatório e do Voto que a fundamenta ao
Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado da Bahia - SINDUSCON;
8.5 - juntar os presentes autos aos das contas do Escritório de Representação do Ministério da Saúde,
relativa ao exercício de 1994.
Ata n°
/98 - Plenário.
Data da Sessão:
/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:

PALADINI GHISI
Ministro-Relator
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ANEXO III DA ATA N° 41, DE 07-10-1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
PROCESSO ORIUNDO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE CARÁTER RESERVADO
Relatório e Voto, emitido pelo Ministro Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, bem como
Decisão de n° 701, adotada no processo n° 001.288/98-9, relatado 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
TC-001.288/98-9
Natureza: Administrativo
Interessado: Tribunal de Contas da União
Assunto: Relatório do Grupo de Trabalho instituído pela Ordem de
Serviço TCU-Pres. n° 014, de 29 10.97.
Ementa: Avaliação do alcance das disposições contidas na Medida
Provisória n° 1.549 (posteriormente convertida na Lei n° 9.649/98),
na atividade de controle exercida pelo TCU relativamente aos
conselhos de fiscalização das profissões regulamentadas. Decisão no
sentido de dispensar os conselhos da prestação de contas anual, em
vista da pouca materialidade dos recursos geridos, deixando assente
que tal dispensa não exime esses entes do controle do TCU, em
virtude da natureza parafiscal dos recursos arrecadados e geridos.
Entendimento de que esses conselhos, por sua natureza jurídica de
direito privado, não se sujeitam às normas aplicáveis à
Administração Pública, mas devem observar regulamentos
uniformes a serem expedidos pelos conselhos federais, observados
os princípios gerais regedores da Administração Pública. Remessa
de cópia da Decisão, Relatório e Voto aos conselhos, à Secretaria
Federal de Controle e aos Ministérios da Administração e Reforma
do Estado e do Trabalho, para ciência do novo posicionamento do
TCU. Arquivamento.
RELATÓRIO
Examina-se nesta assentada processo referente aos estudos desenvolvidos pelo Grupo de
Trabalho - GT instituído pela Ordem de Serviço TCU-Pres. n° 014, de 29.10.97, com o objetivo de avaliar
o alcance das disposições contidas na Medida Provisória n° 1.549 (posteriormente convertida na Lei n°
9.649/98), na atividade de controle exercida pelo TCU relativamente aos conselhos de fiscalização das
profissões regulamentadas
Destaque-se que foram designados para integrar o GT os seguintes servidores do Tribunal:
Antônio Newton Soares de Matos, Titular da 6' Secretaria de Controle Externo e Coordenador dos
Trabalhos; e Luíza Ferreira Furtado, Diretora da 3' Divisão Técnica da ia Secretaria de Controle Externo.
Após o encerramento das atividades a cargo do referido Grupo de Trabalho, materializadas no
Relatório de fls. 1/20, os autos foram encaminhados à Presidência do Tribunal, via Secretaria-Geral de
Controle Externo, que também emitiu parecer (fls. 63/70) sendo então determinado sorteio, realizado em
01.04.98, meio esse pelo qual fui designado Relator do processo.
Tendo em vista a importância da matéria, solicitei, mediante despacho de fl. 73, a oitiva do
Ministério Público, que às fls. 74/8 apresentou o seu parecer.
Pareceres das Unidades Técnicas

•

Cumpre-me trazer ao conhecimento do Plenário, para melhor compreensão, os principais trechos
da análise e as conclusões e propostas de encaminhamento apresentadas pelo Grupo de Trabalho (verbis):
Em 07.11.97 foi publicada a 36 ° edição da citada Medida Provisória n° 1.549 e as
disposições relativas aos conselhos de fiscalização foram alteradas, orientação que se manteve
em suas reedições:
'Art. 58. Os serviços de fiscalização de profissões regulamentadas serão exercidos
em caráter privado, por delegação do Poder Público, mediante autorização legislativa.
sç I° A organização, a estrutura e o funcionamento dos conselhos de fiscalização de
Min-mv_118 \C: \Votos98\001288-98-9.doc
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profissões regulamentadas serão disciplinados mediante decisão do Plenário do
Conselho Federal da respectiva profissão.
§ 2° Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas não manterão com
os órgãos da Administração Pública qualquer vínculo funcional ou hierárquico.
§ 3 0 Os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas
são regidos pela legislação trabalhista, sendo vedada qualquer forma de transposição,
transferência ou deslocamento para o quadro da Administração Pública direta ou
indireta.
§ 4° Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas, existentes até 10
de outubro de 1997, ficam autorizados a cobrar e executar as contribuições anuais
devidas por pessoas fisicas ou jurídicas, bem como taxas e emolumentos instituídos em
lei.
§ 5° 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.
§ 6° Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas, existentes até 10
de outubro de 1997, promoverão, no prazo de noventa dias contados a partir de 7 de
novembro de 1997, a adaptação de seus estatutos e regimentos ao estabelecido neste
artigo'.
Conforme se observa, foram estabelecidas, nessa edição da Medida Provisória n° 1.549,
6.
as seguintes inovações:
delegação, mediante autorização legislativa, do exercício, em caráter privado, dos
serviços de fiscalização de profissões regulamentadas;
autorização para que os conselhos cobrem e executem as contribuições anuais devidas
pelos profissionais;
obrigação de os Conselhos Regionais prestarem contas anuais ao Conselho Federal;
vedação de qualquer vínculo funcional ou hierárquico dos conselhos com a
Administração Pública; e
atribuição do controle das atividades financeiras e administrativas dos conselhos aos
seus órgãos internos.
Assim, com a Medida Provisória n ° 1.549-35, cessa o controle do Poder Público em
7.
relação a essas entidades, passando esse a ser exercido exclusivamente pelos órgãos internos dos
entes corporativos. Já a partir da 36° edição da citada Medida Provisória, além do controle
exercido pelos respectivos órgãos internos, ao Conselho Federal foi atribuída a competência de
apreciar as contas anualmente apresentadas pelos Conselhos Regionais a ele vinculados.
Convém registrar que a arrecadação e a cobrança das contribuições são feitas pelos
8.
conselhos regionais e estes repassam ao conselho federal respectivo um percentual do total
arrecadado, em cumprimento a disposições das leis que os instituíram. .
Verifica-se, portanto, que os conselhos federais estão com a atribuição de órgãos de
9.
fiscalização e controle dos conselhos regionais, uma vez que lhes cabe, além do disciplinamento
da organização, da estrutura e do funcionamento desses conselhos, a apreciação das contas a
eles apresentadas pelos conselhos regionais respectivos.
Resta saber se o papel atribuído aos conselhos federais e as demais disposições da
10.
Medida Provisória n° 1.549-36 excluíram o controle exercido pelo TCU sobre as entidades de
fiscalização das profissões e a obrigação de os conselhos prestarem contas ao Tribunal.
Para solucionar o problema e obter uma visão geral sobre a atuação dos conselhos de
11.
fiscalização, bem como sobre o controle exercido pelo Tribunal em relação a essas entidades,
optamos por fazer uma análise das questões envolvidas, especialmente acerca da natureza
jurídica dos conselhos e das contribuições arrecadadas, da prestação de contas ao TCU e da
relevância dos processos no contexto das despesas do Ministério do Trabalho e da clientela do
Tribunal de Contas da União.
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A natureza jurídica dos conselhos
Os conselhos de fiscalização das profissões liberais, hoje em número de 449 entidades,
foram criados por lei com a finalidade de fiscalizar o exercício das respectivas profissões.
Entretanto, de acordo com as leis que os instituíram, cada conselho possui certas
particularidades que os distinguem uns dos outros:
omissis
(..) a personalidade jurídica das entidades, quando expressa nas leis que as instituíram,
foi a de direito público, embora dessas, nem todas tenham sido denominadas autarquias. Além
disso, há casos, como os Conselhos Federais e Regionais de Contabilidade, de Corretores de
Imóveis, de Representantes Comerciais, de Estatística e de Serviço Social, para os quais as leis
instituidoras não indicam nem a forma de criação nem a personalidade jurídica. Portanto, não
foram criados como autarquias.
Apesar das peculiaridades de cada uma, de acordo com as leis de instituição, verifica-se
que todas essas entidades foram criadas com a finalidade de zelar pela integridade e disciplina
das diversas profissões, nos respectivos campos de atuação.
Foi estabelecido pela Constituição Federal (art. 50, inciso XIII) o direito ao livre exercício
de qualquer trabalho, oficio ou profissão, desde que atendidas as qualificações profissionais que
a lei estabelecer.
Ainda em consonância com a Constituição Federal, se inclui na competência da União
legislar sobre as condições para o exercício de profissões (art. 22, inciso XVI) e instituir
contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas (art. 149). As duas
palavras grifadas são importantes para o melhor entendimento do tipo de serviço prestado pelos
conselhos de fiscalização das profissões. Tem-se entendido que essas entidades exercem
atribuições ou atividades típicas de serviço público, confusão criada em virtude do caráter
autárquico que se deu à maioria dos conselhos. Na verdade, como está disposto na Constituição,
a competência da União sobre a matéria é de legislar sobre o exercício das profissões e instituir
contribuições para o custeio dos conselhos das profissões regulamentadas. Não há disposição
constitucional que atribua qualquer caráter típico de serviço público, com atuação privativa do
Poder Público, às atividades de fiscalização das profissões.
Entretanto, é inegável que os conselhos de fiscalização desempenham uma função social
importante na organização da sociedade. Essa função é representada por 'uma atividade de
mediação entre o órgão profissional e o Estado, mediação que se insere variadamente na
organização estatal, mas sempre com finalidade de integração' (..).
Essas entidades geralmente têm uma estrutura corporativa com o objetivo de representar
legalmente os interesses das respectivas categorias profissionais. Buscam 'interesses setoriais
próprios da categoria representada, alguns relevantes para o Estado, e outros indiferentes e até
mesmo opostos ao Estado. Têm uma individualidade própria; são distintos do Estado e de seus
órgãos' '(..).
omissis
(..) enquanto no Brasil tem prevalecido a orientação autárquica dada à maioria dos
conselhos, na Itália e na França (..), há uma outra vertente a balizar as atividades desses órgãos,
segundo a qual não são considerados estabelecimentos públicos; não são os conselhos (ou as
ordens) instrumentos do Estado no atingimento de uma finalidade pública, já que podem
perseguir interesses contrários aos do Estado na busca de objetivos que visam sobretudo
interesses setoriais das categorias profissionais que representam; a vincula ção dos conselhos ao
aparelho do Estado tira-lhes a autonomia de que necessitam para perseguir objetivos próprios
dos interesses de seus associados, na preservação da qualidade dos serviços e na manutenção da
reserva de mercado; o funcionamento das ordens não se insere no âmbito do direito
administrativo e sim no do direito privado.
A Ordem dos Advogados do Brasil, por decisão judicial e, posteriormente, por disposição
legal, tem tido um tratamento distinto daquele dispensado às demais ordens (ou conselhos), o que
fez da OAB uma instituição plenamente autônoma com relação ao Poder Público. Assim, a OAB,
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por decisão de 1951, do então Tribunal Federal de Recursos, foi dispensada de prestar contas ao
Tribunal de Contas da União, sob o argumento de que, embora sendo pessoa jurídica de direito
público, não era autarquia, não fazia parte da Administração Pública descentralizada e os
recursos arrecadados dos seus filiados não eram públicos (..).
omissis
22. Essa posição está hoje consagrada na Lei n° 8.906, de 04.07.94, que dispõe sobre o
Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, cujo art. 44 diz ser a OAB 'serviço público, dotada
0
de personalidade jurídica'. Os parágrafos I° e 5 do mesmo artigo assim dispõem:
§ 1°. A OAB não mantêm com os órgãos da Administração Pública qualquer
vínculo funcional ou hierárquico.
§ 5°. A OAB, por constituir serviço público, goza de imunidade tributária total em
relação a seus bens, rendas e serviços'.
Portanto, é de se ver que a Ordem dos Advogados do Brasil, que vem atuando com plena
independência do Poder Público, tem assumido, segundo as palavras de José Rubens da Costa,
'as reais e verdadeiras atribuições de uma ordem profissional'.
Aliás, os conselhos de fiscalização de profissões, mesmo antes da edição da Medida
Provisória n° 1.549-35, não podiam ser considerados autarquias administrativas, nos termos do
art. 5°, I, do Decreto-lei n° 200/67. São, na realidade, autarquias corporativas, entes bem
distintos das autarquias abrangidas pelo Decreto-lei n°200/67.
É importante, para o escopo deste trabalho, fazer um paralelo entre os dois tipos de
autarquia.
De acordo com Luciano Benévolo de Andrade, 'As autarquias são as pessoas
administrativas que se colocam mais próximas do Estado e por isso recebem um tratamento
especial, consistente em privilégios, garantias parcelas de poderes administrativos e controle
mais rígido' (Curso Moderno de Direito Administrativo, S. Paulo, Saraiva, 1975, p.72). Nessa
mesma linha é o conceito dado por Celso Antônio Bandeira de Melo, para quem 'Autarquia é a
pessoa de direito público exclusivamente administrativa' (Natureza e Regime Jurídico das
Autarquias, S. Paulo, Ed Revista dos Tribunais, 1968, p.226).
Assim, as autarquias administrativas compõem o aparelho do Estado, como entidades de
sua administração indireta; estão subordinadas à autoridade ministerial; possuem patrimônio
próprio, porém público, já que originário de recursos públicos; são contempladas com dotações
à conta da lei orçamentária anual, nos termos do art. 165, § 5°, da Constituição da República, e
são sustentadas financeiramente pela União; e seus servidores submetem-se ao regime jurídico
dos servidores civis da União.
Já na autarquia corporativa, embora criada por lei com personalidade de direito público,
não se encontram presentes esses elementos, que são próprios das autarquias administrativas. Na
corporação, segundo ensinamento de Cino Vita (cf 1 Cretella Júnior, Fundações de Direito
Público, Rio de Janeiro, Forense, 1976, p.32), 'há uma coletividade de indivíduos juridicamente
ordenada em relação a um escopo comum a perseguir, o que acarreta, como normais
conseqüências: que os indivíduos , constituintes da coletividade [ou seja, as pessoas que
compõem a entidade], contribuam com sua vontade, para designar os funcionários prepostos
para a administração do ente; que os mesmos indivíduos contribuam com os próprios meios para
a consecução do escopo comum.'
omissis
30. Vê-se que há alguns elementos comuns às duas modalidades de autarquia: a) ambas
constituem serviços autônomos; b) são criadas por lei; c) têm personalidade jurídica de direito
público; e d) possuem patrimônio e receitas próprios. Mas quanto a esse último elemento, é
preciso considerar que, embora o patrimônio e as receitas das autarquias administrativas,
entidades que integram a administração indireta do Poder Executivo, sejam próprios do ente,
segundo a definição contida no art. 5°, inciso I, do Decreto-lei n° 200/67, eles compõem, acima de
tudo, o patrimônio da União, já que originários de recursos públicos. O mesmo não ocorre com
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relação às autarquias corporativas, cujo patrimônio é auferido dos seu
decorrência das atividades das entidades no exercício da missão para a qual foram criadas. Além
desse elemento, outros particularizam substancialmente as autarquias corporativas, conforme se
pode notar a seguir, aproveitando-nos ainda das lições contidas na (..) Nota da Consultoria
Geral da República, que enumera os seguintes tópicos conceituais próprios dos entes
corporativos:
- tratam-se de entidades autárquicas, (..) com atribuições de fiscalização do
exercício de profissões liberais, mantidas com recursos próprios, não recebendo,
portanto, subvenções ou transferências à conta do orçamento da União, regulando-se
pela respectiva legislação especifica, não se lhes aplicando as normas legais sobre
pessoal e demais disposições de caráter geral, relativas à administração interna das
autarquias federais;
II - a supervisão ministerial (prevista nos arts. 19 e 26 do Decreto-lei n° 200, de
25.2.1967) sobre esses entes acha-se limitada apenas à verificação da efetiva realização
dos correspondentes objetivos legais de interesse público;
III - seu orçamento não se sujeita à 'aprovação anual da proposta de orçamentoprograma e da programação financeira' a que estão submetidas as demais autarquias,
face ao Decreto-lei n° 200/67;
IV - são constituídas por um agrupamento de indivíduos que, em assembléia, elege
seus administradores sem nenhuma interferência governamental;
V - o regimento interno é elaborado pela entidade (Conselho Federal) que, por sua
vez, aprova os dos Conselhos Regionais;
VI - detêm, essas autarquias corporativas, poder de polícia, que advém de sua
própria finalidade, expresso na faculdade de que dispõem para aplicar multas
pecuniárias e sanções disciplinares aos seus membros, inclusive, a suspensão do
exercício profissional, chegando até mesmo ao cancelamento de seu registro;
VII - seus administradores, escolhidos através de processos eleitorais, exercem
mandatos em regime de gratuidade;
VIII - não sendo autarquias satélites do Estado, por conseguinte, colocadas à
margem da estrutura organizacional da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, não se aplica ao seu pessoal administrativo a vedação constitucional de
acumulação de cargos ou funções (intramuros) ou fora de seus quadros;
IX - seu pessoal, portanto, não obedece à organização de cargos e funções
públicas da Administração Pública Federal (direta ou indireta) não se lhes aplicando os
preceitos insculpidos no artigo 37, caput, seus parágrafos e incisos, da Constituição
Federal;
X - não há planos de seguridade social, mantidos pela União, para seus
empregados e suas famílias, e, também, as aposentadorias e pensões não são mantidos
pelos Conselhos.'
omissis
Portanto, não se nega o caráter autárquico da maioria dos conselhos de fiscalização das
profissões. nos termos das respectivas leis de criação, mas autarquias de outro tipo, chamadas
corporativas, que não se confundem com as autarquias administrativas, integrantes da
administração indireta do Poder Executivo, definidas por Hely Lopes Meirelles como um
alongamento do Estado no atingimento de seus objetivos.
No que diz respeito à supervisão ministerial sobre os conselhos de fiscalização das
profissões liberais, é de se observar que foi especificamente tratada no artigo 1°, parágrafo único,
do Decreto-lei n ° 968/69, que dispôs:
'Art. 1°. As entidades criadas por lei com atribuições de fiscalização do exercício
de profissões liberais, que sejam mantidas com recursos próprios e não recebam
subvenções ou transferências à conta do orçamento da União, regular-se-ão pela
respectiva legislação específica, não se lhes aplicando as normas legais sobre pessoal e
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demais disposições de caráter geral, relativas à administração interna das autarquias
federais.
Parágrafo único. As entidades de que trata este artigo estão sujeitas à supervisão
ministerial prevista nos artigos 19 e 26 do Decreto-lei n°. 200/67 restrita à verificação
da e etiva realiza ão dos corre s ondentes ob . etivos le ais de interesse blico'. (grifo
nosso)
Com a revogação, pelo Decreto-lei n°. 2.299, de 21.11.86, do parágrafo único do Decretolei n°. 968/69, deixou de haver supervisão ministerial sobre os conselhos, por se caracterizarem
como entes autárquicos atípicos e, também, por não receberem recursos à conta do orçamento da
União. Em decorrência do Decreto-lei n°. 2.299/86, editou-se o Decreto n° 93.617/86, cujo art. I°
vedou expressamente a supervisão ministerial sobre as entidades de fiscalização do exercício
profissional, a que se referia o mencionado Decreto-lei n ° 968/69. O Decreto n° 93.617/86
revogou, também, os dispositivos dos Decretos nos 74.000/74 e 81.663/78 que vincularam os
conselhos de fiscalização ao Ministério do Trabalho. Posteriormente, o Decreto n ° 93.617/86 foi
revogado por Decreto de 10.05.91 (DOU de 13.05.91).
Não obstante a supressão da supervisão ministerial e a desvinculação dos conselhos da
Administração Pública, à qual foram tenuemente submetidos pelo Decreto-lei n° 968/69, o
entendimento expresso no Voto que embasou a Decisão n ° I 40/91-TCU-Plenário, Sessão de
28.08.91, foi de que 'Apesar de não integrarem, formalmente, o referido Ministério, os Conselhos,
como autarquias que são, a ele permanecem vinculados, uma vez que sua atuação se dá na área
de competência daquele órgão'.
A questão que se coloca agora, no interesse do exame da matéria de que estamos
tratando, é a seguinte: com o novo disciplinamento introduzido pela Medida Provisória n° 154935, e mais especialmente a partir de sua 36° reedição, qual é a natureza jurídica dos conselhos de
fiscalização das profissões?
Para responder a essa indagação, confrontemos as redações dadas ao artigo 58, a partir
da 35° reedição da citada Medida Provisória:
MP 1.549-35:
'Art. 58. Os conselhos de fiscalização de profissões liberais, instituídos por lei,
dotados de personalidade jurídica de direito privado e forma federativa, prestam
atividades de serviço público. '
MP 1.549 36 e reedições posteriores:
'A ri. 58. Os serviços de fiscalização de profissões regulamentadas serão exercidos
em caráter privado, por delegação do Poder Público, mediante autorização legislativa.'
Percebe-se, da leitura das duas redações, que não está claro se a intenção do legislador
foi a de manter ou não, com a nova redação, a orientação contida na 35" edição da Medida
Provisória, que transformou os conselhos em entidades de personalidade jurídica de direito
privado.
Mas é possível que essa tenha sido a intenção dos autores do dispositivo, pois não teria
sentido atribuir-se serviços, que deverão ser exercidos em caráter privado, a entidades com
personalidade jurídica de direito público. Nesse sentido a alteração na redação teria sido mais de
forma do que de conteúdo. Com isso, os conselhos perderiam a personalidade jurídica de direito
público, sob a forma autárquica, modalidade essa que não se confunde com as autarquias
integrantes da administração indireta do Poder Executivo, conforme demonstrado, e passariam a
reger-se, como a Ordem dos Advogados do Brasil, por normas próprias, sendo os serviços
exercidos por delegação do Poder Público, mediante autorização legislativa. Como os conselhos
foram criados por lei ou diploma legal de igual hierarquia (decreto-lei), estão aptos, por
autorização legislativa, a continuar exercendo os mesmos serviços que já vinham prestando na
vigência do disciplinamento anterior. Aliás, o Ato Declaratório n° 28, de 09.12.97, da
Coordenação-Geral do Sistema de Tributação da Secretaria da Receita Federal (DOU de
10.12.97), declara, em caráter normativo, ante o disposto no artigo 58 da Medida Provisória n°
1549-36, que está sujeita à incidência da Contribuição Provisória sobre Movimentação ou
-
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Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF a
movimentação financeira das entidades que prestam serviços de fiscalização de profissões
liberais, num claro entendimento de que essas entidades perderam a personalidade jurídica de
direito público.
Por outro lado, se antes existiam dúvidas acerca da existência de supervisão ministerial
40.
sobre as entidades de fiscalização das profissões liberais, com a edição da Medida Provisória n°
1.549-35, não há mais motivo para assim se continuar entendendo.
A Natureza dos recursos arrecadados pelas entidades de fiscalização das profissões liberais
omissis
(..) os recursos arrecadados pelos conselhos têm natureza tributária, originária da
própria Constituição (art. 149), que manda observar, no que pertine às contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, o
regime aplicável aos tributos, ou seja, necessidade de lei complementar estabelecendo normas
gerais (art. 146, III) e de observância aos princípios da legalidade (art. 150, I), da
irretroatividade (art. 150, III, 'a) e da anterioridade (art. 150, III, '10, sem prejuízo, nesse
último caso, da previsão do art. 195, § 60, da Lei Maior.
Enquadrando-se como contribuições parafiscais, os recursos estão sujeitos ao controle
externo, a cargo do Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas da União, nos
termos do artigo 71 da Constituição Federal e do artigo 5°, inciso V, da Lei n°8.443/92.
Assim, a Medida Provisória n° 1.549, em sua 35° edição, ao dispor que o 'controle das
atividades financeiras e administrativas dos conselhos será realizado exclusivamente pelos seus
órgãos internos de controle' (grifo nosso), teria afastado tal fiscalização. O mesmo não se pode
dizer, todavia, quanto à 36° edição da medida, vez que não excluiu o controle externo sobre as
atividades financeiras e administrativas dos conselhos, mas apenas afastou o vínculo funcional e
hierárquico com a Administração Pública, que já não existia, como já demonstrado neste
trabalho.
Certo é que as entidades de fiscalização foram autorizadas, a partir da Medida Provisória
n° 1549-36, 'a cobrar e executar as contribuições anuais devidas por pessoas físicas ou jurídicas,
bem como taxas e emolumentos instituídos em lei.' (art. 58, § 4°). A fixação do valor devido
somente poderia ser estabelecida em lei, como acentua Sacha Calmon Navarro, porque, sendo de
competência exclusiva da União 'instituir' tais contribuições, é imperativo que sejam preenchidos
os requisitos do processo legislativo para a criação e alteração do valor dos tributos.
omissis
(..) O importante, a essa altura da discussão, é atentar para o fato de que tais recursos
são arrecadados pelos próprios conselhos, que não fazem parte da Administração Federal direta
ou indireta, conforme doutrinariamente defendido por Hely Lopes Meirelles (Direito
Administrativo Brasileiro, São Paulo, 1990, Malheiros, p.662). Em conseqüência, as
arrecadações das entidades corporativas não constam da lei orçamentária da União, nos termos
do art. 165, § 5°, da CF e não há qualquer indicação de que tenha havido destinação de recursos
orçamentários federais para a formação do patrimônio dos conselhos, como ocorre com as
autarquias submetidas ao Decreto-lei n° 200/67. Além disso, os recursos são da mesma natureza
da contribuição sindical, classificada pelo mesmo dispositivo constitucional (art. 149) como
contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas, e nem por isso os
sindicatos prestam contas ao Tribunal dos recursos que arrecadam e das despesas que realizam.
Outro ponto a ser considerado, é que a contribuição recolhida pelos conselhos de seus filiados
têm um destino restrito, que é o de custear as atividades administrativas das entidades.
Não obstante as divergências doutrinárias sobre a matéria e apesar das colocações do
parágrafo anterior, as contribuições arrecadadas com base no artigo 149 da Constituição
Federal têm mesmo caráter tributário, uma vez que estão sujeitas aos princípios constitucionais e
legais para a instituição de tributos.
A prestação de contas ao TCU
Mesmo antes do advento do Decreto-lei n ° 968/69, os conselhos de fiscalização já
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prestavam contas ao Tribunal, por força do disposto no art. 183 do Decreto-lei n° 200/67 e em
razão, assim entendia a Corte, da natureza pública dos recursos por eles arrecadados. Dessa
forma, apesar de revogada expressamente a supervisão ministerial sobre essas entidades,
conforme demonstrado no item 34, o entendimento do Tribunal à época foi de que permanecia a
competência do TCU no tocante ao exame das contas de tais entidades.
Com base nesse entendimento, respondendo a consulta formulada pela Secretaria de
Controle Interno do então Ministério do Trabalho e Previdência Social - CISET/MTPS, o
I40/91-Plenário, Ata n° 40/91, TC
Tribunal se pronunciou na Sessão de 28/08/91 (Decisão
007.208/91-0) no sentido da obrigatoriedade de pronunciamento ministerial acerca das contas
dos conselhos, nos termos do art. 82 do Decreto-lei n ° 200/67, esclarecendo à CISET/MTPS 'que,
por força do disposto no art. 74, inciso IV, da Constituição Federal, dos arts. 19 e 26, inciso II,
alínea 'h' do Decreto-lei n° 200/67, do art. 2°, inciso I, do Decreto n° 93.874/86, do art. 143,
caput e parágrafo I°, do Decreto n ° 93.872/86, e por fim, do art. 81 do Decreto n° 99.244/90,
deverão ser emitidos os respectivos Relatórios e Certificados de Auditoria das contas das
Entidades de fiscalização do Exercício das Profissões Liberais'.
Entretanto, as disposições dos artigos 19 e 26 do Decreto-lei n° 200/67 aplicaram-se aos
conselhos apenas durante a vigência do parágrafo único do Decreto-lei n° 968/69 e nos estritos
termos ali previstos, ou seja, para assegurar a 'verificação da efetiva realização dos
correspondentes objetivos de interesse público', pelo simples fato de tais entidades corporativas
não integrarem a Administração Pública direta ou indireta.
Além disso, consideremos o aspecto da materialidade dos recursos geridos por essas
entidades. Segundo levantamento da CISET/MTb, no exercício de 1996, as despesas realizadas
pelos conselhos de fiscalização, em sua grande maioria, não chegaram a 0,5% das despesas
realizadas pelo Ministério do Trabalho, sendo que, apenas no caso do Conselho de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia, esse percentual chegou a 0,94% das despesas do Ministério. O quadro
a seguir demonstra o volume dos recursos geridos pelos conselhos, em comparação com as
N° DE ENTIDADES

CONSELHO
Conselho de Biblioteconomia
Conselho de Biologia
Conselho de Biomedicina
Conselho de Contabilidade
Conselho de Corretores de Imóveis
Conselho de Economia
Conselho de Enfermagem
Conselho de Engenharia. Arquitetura e
Agronomia
Conselho de Estatística
Conselho de Farmácia
- Conselho de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional
Conselho de Fonoaudiologia
Conselho de Medicina
Conselho de Medicina Veterinária
Conselho de Museologia
Conselho de Nutricionistas
Conselho de Odontologia
Conselho da Ordem dos Músicos
Conselho de Profissionais de Relações
Públicas
Conselho de Psicologia
Conselho de Química
Representantes
de
Conselho
Comerciais
Conselho de Serviço Social
Conselho de Administração
Conselho de Técnicos em Radiologia
TOTAL
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DESPESA EM 1996
RS

% DESPESA EM RELAÇÃO
AO MIN. DO TRABALHO

15
6
5
28
25
25
28
27(1 omisso)

2.180.449,55
1.707.258,44
1.151.975,05
45.014.707,73
28.920.693,00
7.141.942,33
29.815.734,45
105.106.181,87

0,0196
0,0153
0,0103
0,4038
0,2595
0,0641
02675
0,9430

9 (omissos)
25
10

24.081.855,80
5.320.409,77

0,2160
0,0477

4
28 (1 omisso)
26
7 (6 omissos)
8
28
23 (9 omissos)
8

2.227.559,73
52.911.255,86
9.658.441,68
583,69
4.566.549,63
35.096.029,09
4.034.608,24
640.150,25

0,0200
0,4747
0,0866
0,00001
0,0410
0,3149
0,0362
0,0057

15 (I omisso)
15
24

11.812.390,13
11.817.581,09
9.759.208,10

0,1060
0,1060
0,0876

6.385.680,09
14.191,411,12
1.906.944,05
415.449.603,74

0,0573
0,1273
0,0171

23
23
14
449
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Como se vê, com exceção do Conselho de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, é pouco
significativo o volume de recursos geridos por tais entidades quando em comparação com as
despesas realizadas pelo Ministério do Trabalho. Além do sistema CONFEA/CREAS, apenas três
outros -- Contabilidade, Medicina e Odontologia -- geriram recursos superiores a RS 30 milhões
no exercício considerado. No total, os conselhos geriram recursos na importância de RS 415
milhões e, em média, R$ 924 mil.
Esses dados contrastam com o volume de trabalho que representa para o Tribunal o
controle exercido sobre tais conselhos. Apesar da pouca materialidade dos recursos geridos, os
conselhos, em um total de 449, representam 15% das Unidades Jurisdicionadas ao Tribunal e
da Lista n°. 10 como pode ser notado no Quadro a seguir.
o
LISTA N° 10
UNIDADES JURISDICIONADAS AO TCU
(F)
(E)
(D)
(C)
(B)
(A)
%
E/D
N°
DE
CONS.
N°
DE
UNID.
% B/A
N° DE CONS.
N° DE UNID.
96,15
449
467
15,17
449
2959
Por esse Quadro, é fácil observar que o controle exercido pelo iribunal e pela secretaria
de Controle Interno do Ministério do Trabalho sobre tais entidades tem representado elevados
custos para os cofres da União, não só com auditorias e exames de processos de contas, mas
também com a análise de inúmeros processos de denúncias e representações que aqui chegam,
muitas vezes envolvendo questões políticas próprias do relacionamento dos filiados com as
administrações dos conselhos ou das administrações sucessoras com relação às antecessoras.
O próximo Quadro procura demonstrar o peso dos conselhos com relação ao número de
Unidades jurisdicionadas às Secretarias Técnicas que têm em sua clientela conselhos de
.. I./ o' l/ 444.,

• V e.......

UNIDADE
TÉCNICA
SECEX-6
SECEX-AC
SECEX-AL
SECEX-AP
SECEX-AM
SECEX-BA
SECEX-CE
SECEX-ES
SECEX-GO
SECEX-MA
SECEX-MG
SECEX-MS
SECEX-MT
SECEX-PA
SECEX-PB
SECEX-PE
SECEX-PI
SECEX-PR
SECEX-RJ
SECEX-RN
SECEX-RO
SECEX-RR
SECEX-RS
SECEX-SC
SECEX-SE

...,.

■-• • .....,.----- —

- .„

(A)
CLIENTELA TOTAL
167
31
44
26
58
75
65
57
51
52
102
49
50
72
46
74
42
65
153
49
43
29
100
59
44
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(B)
TOTAL DE CONSELHOS
43
7
13
5
15
21
19
15
17
15
20
15
.
14
21
14
22
12
20
24
13
12
5
23
17
14
-9-

%

B/A
25,74
22,58
29,55
19,23
25,86
28,00
29.23
26,32
33,33
28,85
19,61
30,61
28,00
29,17
30,43
29,33
28,57
30, 77
15,69
26,53
27,91
17,24
23,00
28,81
31,82
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22,32
25
112
SECEX-SP
27,59
8
29
SECEX-TO
25,74
449
1.744
TOTAIS
_
. . _. . . .
.
nz es lecnicas azretamenre
clientela
Em média, os conselhos representam
61.
envolvidas com a fiscalização e exame das contas dessas entidades, sendo que na 6 a SECEX, por
exemplo, de um total de 175 processos existentes em 31.01.98, 62 (mais de 1/3) eram de conselhos
as ocorrências apontadas referem-se a procedimentos da lei de licitações e contratos, Lei n°
4.320/64, normas do serviço público sobre diárias, passagens, patrimônio, contratação de pessoal
outros procedimentos mais apropriados para serem aplicados aos órgãos governamentais. Se
atentarmos para o fato de que as atividades de fiscalização se desenvolvem em cadeia, com os
processos de contas sendo auditados na Secretaria de Controle Interno do Ministério do
Trabalho, examinados nas Secretarias de Controle Externo do Tribunal de Contas da União e
posteriormente encaminhados ao Ministério Público e Gabinete de Relator, às Câmaras e ao
Plenário, envolvendo servidores, dirigentes e autoridades, é de se concluir que medidas urgentes
já estavam sendo requeridas para solucionar esse problema que está sendo para os cofres
públicos o exame de contas e a fiscalização do Tribunal sobre os conselhos. Os processos
originários dessas entidades sobrecarregam os trabalhos das Unidades Técnicas do Tribunal,
impedindo-as, ante as já conhecidas deficiências de recursos humanos, de dedicar-se a atividades
mais imperiosas no contexto da Administração Pública.
A força de trabalho que é empregada no exame e na apreciação desses processos poderia
estar sendo melhor aplicada em outras atividades de maior materialidade. Não que o trabalho
desenvolvido pelos conselhos careça de relevância. Muito pelo contrário, as entidades de
fiscalização das profissões desempenham missão importantíssima dentro do contexto social em
que atuam, ao prestarem serviços de interesse público, o que não justifica, contudo, gastos
elevados com o seu controle em detrimento de ações que podem ser voltadas para a fiscalização
de recursos de maior monta.
Assim, independentemente da natureza jurídica das entidades e tendo em vista o caráter
parafiscal das contribuições, pode o Tribunal - em face da irrelevância e da imaterialidade dos
recursos geridos, e considerando que o artigo 58 da citada Medida Provisória não afastou, e nem
poderia fazê-lo, o controle externo, exercido pelo Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal
de Contas da União, sobre essas entidades - dispensar os conselhos de fiscalização das profissões
de lhe prestarem contas, a exemplo do que já foi adotado com relação aos royalties do petróleo.
Esse procedimento encontra amparo na Lei n° 8.443/92, que dispõe:
'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.'
Por meio de possível decisão nesse sentido, pelo menos no que concerne à questão da
prestação de contas, estar-se-á dispensando a todos os conselhbs tratamento equânime,
resgatando a isonomia de tratamento com a Ordem dos Advogados do Brasil, único conselho que
não vinha prestando contas ao TCU por força de decisão judicial e, posteriormente, com amparo
em seu estatuto próprio.
Por fim, é de se registrar que, em 26.11.97, o Partido Comunista do Brasil, o Partido dos
Trabalhadores e o Partido Democrático Trabalhista, 'sensibilizados com as preocupações
externadas pela Federação Nacional dos Servidores das Autarquias de Fiscalização do
exercício profissional - FENASERA, pela Federação Nacional dos Enfermeiros, pelo Conselho
Federal de Serviço Social e pela Associação Brasileira de Enfermagem', ingressaram com Ação
Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida liminar, junto ao Supremo Tribunal
Federal, relativamente ao artigo 58 da Medida Provisória n° 1549-36. Até o momento não há
decisão do STF a respeito.
Entretanto, a falta de decisão do Poder Judiciário sobre a ADIn não constitui óbice para
que o Tribunal de Contas da União decida sobre a matéria objeto deste estudo, ante a
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competência, que lhe é exclusiva, prevista no artigo 6° da Lei n°8.443/92, de dispensar de prestar
contas as pessoas indicadas no art. 5°, incisos I a VI, do mencionado diploma legal.
Conclusão
Face a todo o exposto, e considerando que os conselhos de fiscalização das profissões
67.
regulamentadas, mesmo antes da vigência da Medida Provisória n° 1.549-36, constituíam
corporações ou autarquias corporativas, sem fazerem parte da Administração Pública direta ou
indireta, pois não se confundem com as autarquias administrativas, sujeitas às disposições do
Decreto-lei n° 200/67; considerando que os recursos geridos pelos conselhos, pela sua própria
imaterialidade e irrelevância não justificam a ação do Tribunal de Contas da União na sua
fiscalização, pois em muitos casos os custos dessa ação se tornam superiores aos beneficios
sociais que possam dela advir, contrariando o princípio da economia processual delineado no
artigo 14 do Decreto-lei n°200/67; (..); considerando que de acordo com a Medida Provisória n°
1549-36 e seguintes o controle das atividades financeiras e administrativas dos conselhos será
realizado pelos seus órgãos internos, devendo as prestações de contas dos conselhos regionais
serem submetidas aos conselhos federais respectivos; considerando que a mesma Medida
Provisória afastou qualquer vínculo funcional ou hierárquico dos conselhos para com a
Administração Pública; considerando que a dispensa de prestação de contas dos conselhos ao
Tribunal irá permitir a redistribuição, para a LUJ 10, de carga de trabalho que hoje
sobrecarrega os Senhores Ministros; considerando que as atividades de fiscalização e de exame
de contas se desenvolvem em cadeia, com elevadas somas de recursos públicos, que são escassos,
despendidos nas diversas etapas do processo, desde o Poder Executivo, passando pelas Unidades
Técnicas do Tribunal, Ministério Público, Gabinete de Relator, discussões nos Colegiados;
considerando que os processos originários dos conselhos, conquanto não apresentem maior
relevância e materialidade, sobrecarregam os trabalhos das Unidades Técnicas e do próprio
Tribunal, submetemos o processo à elevada consideração do Exmo. Sr. Ministro-Presidente,
propondo que:
I - tendo em vista o disposto no art. 6° da Lei n° 8.443/92, sejam os conselhos de
fiscalização de profissões regulamentadas dispensados da prestação de contas ao Tribunal, a
partir do exercício de 1997, ficando assente, todavia, que, em razão da natureza parafiscal dos
recursos por eles arrecadados, estão sujeitos ao controle do Tribunal de Contas da União, nos
termos do artigo 5°, inciso V, da mesma lei; e
II - seja firmado o entendimento de que os referidos conselhos, por não pertencerem à
Administração Pública e executarem os serviços a seu cargo em caráter privado, nos termos da
Medida Provisória n° 1.549-36 e reedições, não estão sujeitos à observância das normas
aplicáveis aos órgãos da Administração direta, bem como das autarquias e fundações do Poder
Executivo, devendo, entretanto, os conselhos federais editarem regulamentos próprios e
uniformes para a execução das despesas no âmbito dos respectivos sistemas, observados os
princípios gerais norteadores da despesa pública.
33

O Secretário-Geral de Controle Externo, avocando a matéria a si, ao contrário dos
encaminhamentos usualmente dados a matérias da espécie, em despacho de fls. 65/70 esclareceu que
alguns dos questionamentos suscitados pelo Grupo de Trabalho foram elucidados pela 41 edição da
medida provisória sob análise, que alterou seu número para 1.642. Tais pontos seriam a definição da
natureza jurídica dos conselhos, explicitamente definidos como de direito privado (§ 2° do art. 58); a
conceituação dos recursos recolhidos por essas entidades como receitas próprias (§ 4° do art. 58); a
classificação das atividades desenvolvidas como serviço público, conseqüentemente imunes à tributação;
bem como o estabelecimento da Justiça Federal como juízo competente para dirimir questões envolvendo
aqueles entes.
Após esses registros, teceu comentários sobre a pertinência da proposição do grupo de trabalho,
bem assim acerca da adoção de medida provisória para o regramento da matéria sob exame e a espécie de
desestatização dos serviços de fiscalização de profissões. Por fim, elencou novas formas de controle
adotadas pelo Tribunal, emolduradas nas inovações observadas na de gestão do estado. Essas novas
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modalidades de fiscalização, adotadas de forma simplificada, com base em diversas decisões e atos
normativos do TCU, envolveriam as seguintes áreas/instituições (verbis):
44

Fundações de Apoio das Instituições de Ensino Superior - foram desobrigadas, como pessoas
jurídicas de direito privado, da apresentação das contas anuais diretamente ao Tribunal, consoante a
Lei n°8.958/94 (cf Decisão n° 230/95-Plenário...);
Rovalties - o Tribunal dispensou estados e municípios da apresentação de prestação de contas sobre
a aplicação de indenizações pagas pelo óleo, xisto betuminoso e gás natural extraídos da bacia
sedimentar terrestre e da plataforma continental, sendo que a fiscalização sobre esses recursos é
exercida mediante a realização de inspeções e auditorias (art. 28 da IN/TCU n° 12/96);
Partidos Políticos - em decorrência das disposições contidas na Lei n° 9.096/95, ficaram os partidos
políticos dispensados da apresentação de prestação de contas ao TCU (parágrafo único do art. 38
da IN/TCU n° 12/96);
Fundação Getúlio Vargas - FGV - o Tribunal já entendeu que, embora sujeita à sua fiscalização, a
FGV fica dispensada de prestar contas na medida em que não é beneficiária com recursos diretos do
orçamento fiscal (cf Decisão n° 92/94-TCU-Plenário ...);
e) Fundo Nacional de Assistência Social - a Lei n° 9.604/98 determina que a prestação de contas da
aplicação dos recursos financeiros oriundos do mencionado Fundo (Lei n°8.742/93) será feita pelo
beneficiário diretamente ao Tribunal de Contas do Estado ou do Distrito Federal ou à Câmara
Municipal, reservando ao TCU a liberdade de definir quando essa prestação também deveria ser
feita a esta Corte.
1,

Concluiu sua análise, aquele Secretário-Geral, afirmando que a ênfase do controle passa a ser a
eficácia da ação governamental, por meio de auditorias operacionais, avaliações de programas públicos,
entre outras, sem prejuízo do julgamento das contas dos órgãos e entidades expressamente obrigados a
essa prestação por força de dispositivos legais e constitucionais.
No mérito, ratificou a proposta de encaminhamento do Grupo de Trabalho, deixando consignado
seu entendimento de que os serviços sociais autônomos (o sistema "S") encontrar-se-iam em situação
praticamente igual à dos conselhos de fiscalização das profissões liberais. Portanto, uma decisão que
dispensasse os primeiros entes da prestação anual de contas ao TCU, revogando o art. 18 da IN/TCU n°
12/96, que trata das prestações de contas dos órgãos e entidades que arrecadem ou gerenciem
contribuições parafiscais, poderia estender-se a todas as entidades dotadas de natureza jurídica similar,
inclusive o sistema "S", cuja materialidade dos recursos geridos, entretanto, é bastante superior àquela
relativa aos conselhos.
Parecer do Ministério Público
O Procurador Ubaldo Alves Caldas principiou seu parecer de fls. 74/8, salientando que a medida
provisória tratada nos autos, após algumas reedições, deu origem à Lei n° , 9.649, de 27.05.98, que
ratificou os termos da MP em suas últimas edições.
Após resumir o tema tratado e as análises sobre ele efetuadas pelo Grupo de Trabalho e pela
SEGECEX, desenvolveu a seguinte avaliação sobre os principais pontos envolvidos na questão (in
verbis):

•

Não obstante divergências doutrinárias, as contribuições exigidas por esses Conselhos têm
natureza tributária, ex vi do art. 149 da Constituição Federal, em que compete exclusivamente à
União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das
categorias profissionais ou econômicas.
Os Conselhos, pois, são entes corporativos que exercem, por delegação, atividades de
controle e fiscalização das profissões e que, com vistas à sua independência financeira,
receberam competência tributária.
Tendo natureza tributária, parafiscal, essas contribuições pertencem originalmente ao
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Estado, mas são cobradas e utilizadas pelos Conselhos por delegaçãoda União, com a finalidade
de prover esses entes fiscalizadores de recursos materiais suficientes para o cumprimento de seu
mister.
Sendo recursos estatais, as contribuições devem ser utilizadas em consonância com os
princzPios próprios da Administração Pública, tais como o da Legalidade, da Impessoalidade, da
Moralidade (ou da Probidade), da Publicidade, da Supremacia do Interesse Público sobre o
Privado, da Motivação, da Razoabilidade e da Economicidade.
Tratando-se, então, de recursos públicos arrecadados por esses Conselhos, há
conseqüentemente a competência do Tribunal de Contas da União para fiscalizar sua aplicação,
consoante norma prevista no art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal:
'Prestará contas qualquer pessoa física ou entidade pública que utilize, arrecade, guarde,
gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou
que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária'.'
O art. 5°, inciso V, da Lei n° 8.443/92, estabelece que a jurisdição do TCU abrange os
responsáveis por entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado, desde que
recebam contribuições parafiscais e prestem serviço de interesse público ou social, donde se
conclui pela competência do Tribunal de fiscalizar os Conselhos, não exatamente por sua
natureza jurídica, mas pela natureza pública dos recursos que arrecadam.
Merece destaque o fato de que as referidas Medidas Provisórias criaram uma situação
nova, posteriormente confirmada pela Lei n° 9.649/98, em que pessoas jurídicas de direito
privado têm capacidade tributária ativa (art. 58, ,s5' 4°), não obstante diversos posicionamentos
doutrinários contrários e, até mesmo, dispositivos do Código Tributário Nacional: 'Sujeito ativo
da obrigação é a pessoa jurídica de direito público titular da competência para exigir o seu
cumprimento (art. 119) ' e 'A competência tributária é indelegável, salvo atribuição das funções
de fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria
tributária conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra... '(art.7°).
Há, ainda, outra atribuição dos Conselhos que é tipicamente de Estado, referente ao
exercício do Poder de Polícia; inovação que merecerá comentários e, decerto, críticas dos
administrativistas pátrios, porque a atividade de polícia sempre foi, até o advento da Medida
Provisória sub examine, exclusiva do Estado e, para a maior parte da doutrina, é indelegável.
O exercício do Poder de Polícia, com aderente tributação, é previsto no art. 145, II, da
Constituição Federal, e está legalmente conceituado no art. 78 do Código Tributário Nacional
(Lei n° 5. 172, de 25 de outubro de 1966).
Com excelência, ensina José Cretella Jr. (Manual de Direito Administrativo, 6° ed., p. 262,
Ed. Forense): E difícil definir a polícia. Podemos encontrar na definição de polícia vários
elementos. Um é o Estado. Só o Estado é detentor do poder de polícia, só o Estado organiza a
polícia. O poder de polícia é, pois, indelegável, intransferível.... ' (grifamos).
Acerca do assunto, o Professor Celso António Bandeira de Mello (Curso de Direito
Administrativo, 5 a ed., p. 398, Ed Malheiros), citando outro renomado doutrinador, esclarece o
seguinte: 'Cirne Lima, oportunamente, anota que são traços característicos da atividade de
polícia: a) provirprivativamente de autoridade pública,... '.(grifo nosso)
Nesse mesmo sentido, vale mencionar, ainda, entendimento de Álvaro Lazzarini (Estudos de
Direito Administrativo, 1" ed., p. 210, E,d Revista dos Tribunais):
'Conceitualmente, o Poder de Polícia, que legitima o poder de polícia e é a própria razão
de ela existir, é um conjunto de atribuições da Administração Pública, como poder público e
indelegáveis aos entes privados, tendentes ao controle dos direitos e liberdades das pessoas
1 O parágrafo único do artigo 70 da Constituição Federal foi alterado pela Emenda Constitucional n° 19, 04.06.98, que deu-lhe
o seguinte formato:

"Parágrafo Único. Prestará contas qualquer pessoa fisica ou jurídica, 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."
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naturais ou jurídicas, a ser inspirado nos ideais do bem comum.'
A norma em estudo rompe com a essência do poder de polícia, fazendo com que entes
privados façam uso de atributos inerentes ao Estado, tais como a coercitividade e a autoexecutoriedade.
O poder de polícia, tanto da polícia administrativa (que é a de nosso caso) quanto da
polícia judiciária, decorre da supremacia do Estado sobre os particulares, que consubstancia um
direito intransferível.
Esclarece Celso Antônio Bandeira de Mello (obra citada, p. 395):
'O poder expressável através da atividade de polícia administrativa é o que resulta de sua
qualidade de executora das leis administrativas. É a contraface de seu dever de dar execução a
estas leis. Para cumpri-lo não pode se passar de exercer autoridade - nos termos destas mesmas
leis - indistintamente sobre todos os cidadãos que estejam sujeitos ao império destas leis. Daí a
'supremacia geral' que lhe cabe.
O poder, pois, que a Administração exerce ao desempenhar seus cargos de polícia
administrativa repousa nesta, assim chamada, 'supremacia geral' que, no fundo, não é senão a
própria supremacia das leis em geral, concretizadas através de atos da Administração.'
(grifamos)
Note-se, portanto, que os serviços de fiscalização de profissões regulamentadas, além de
gerirem recursos públicos, ainda exercem atividades típicas de entes públicos, relativas à sua
capacidade tributária ativa e ao exercício do poder de polícia, o que reforça a necessidade de
controle por parte do Estado, inclusive do controle externo previsto no art. 70 da Constituição
Federal.
Devemos considerar que a norma examinada, ao modificar a natureza jurídica dos
Conselhos, transferiu, também, propriedade de pessoa jurídica de Direito Público para entes
privados, pois o acervo patrimonial existente nos Conselhos foi transferido, embora a norma não
tenha estabelecido explicitamente essa mudança de domínio.
De qualquer forma, o fato desses conselhos administrarem bens móveis e imóveis que até há
pouco tempo pertenciam à União robustece a necessidade do controle estatal e de que esses entes
continuem a observar princípios aplicáveis à Administração Pública.
Isso pode significar, por exemplo, que as entidades de fiscalização de profissões,
obedecendo ao Princípio da Moralidade Pública e da Publicidade, devem editar normas internas
que prevejam, para a contratação de pessoal, um processo seletivo baseado em critérios objetivos
e devidamente divulgado na imprensa, ainda que tais normas não coincidam, exatamente, com as
exigidas para a Administração Pública.
Da mesma forma, as compras, v.g., devem ser precedidas de alguma modalidade de
licitação prevista em regulamentos próprios, ainda que seja diferente da instituída pela Lei n°
8.666/93, mas que obedeça aos princípios da economicidade, da publicidade e da moralidade
pública.
Não obstante a competência do TCU para fiscalizar a aplicação de tais recursos,
entendemos adequado que sejam tais entidades dispensadas da prestação de contas anual,
especialmente pelo fato de não comporem a Administração Pública Federal.
Convém ressaltar que o Tribunal de Contas da União tem a prerrogativa de dispensar a
apresentação de prestação de contas anual, senão vejamos o que dispõe o art. 6° da Lei n°
8.443/92:
'Estão sujeitas à tomada de contas, e ressalvado o disposto no inciso )0CXV, do art. 5 0, 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.'
A MP n° 1.549-35 e suas reedições, bem como a Lei n° 9.649/98, trouxeram dúvidas até
mesmo quanto à competência desta Corte para fiscalizar os serviços de fiscalização de profissões
regulamentadas, bem como quanto à necessidade de apresentação das correspondentes
prestações de contas anuais.
Assim sendo, com a finalidade de evitar maiores embaraços e dificuldades decorrentes de
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contas não apresentadas ou apresentadas tardiamente, concordamos com proposta do Grupo de
Trabalho, no sentido de que sejam essas entidades dispensadas de apresentar as contas de 1997 e
seguintes, com fulcro no art. 6° da Lei Orgánica deste Tribunal.
PP

Após essa análise, o Representante do Ministério Público propôs uma sistemática de atuação com
vistas a evitar que a fiscalização do Tribunal sobre esses conselhos torne-se inoperante ou mesmo
inexistente. Essa sistemática consistiria na realização de auditorias com base em um cronograma que
garantisse a presença do TCU em todas as entidades do gênero ao menos uma vez a cada cinco anos.
Mencionou, ainda, que o parecer da SEGECEX "aquiesce à proposta do Grupo de Trabalho, mas
destaca a não-conveniência da revogação, pura e simples, do art. 18 da IN n° I2/96-TCU, eis que
afetaria o disciplinamento das prestações de contas dos Serviços Sociais Autônomos".
Concluiu seu parecer, aquele Procurador, manifestando-se pela adequação da "proposta do Grupo
de Trabalho, constante das fls. 19 e 20, opinando por que, em acréscimo, seja determinado à SEGECEX
que estude a conveniência de implementar um plano de auditoria para os serviços de fiscalização de
profissões regulamentadas em lei, bem como o prazo adequado para a vigência deste Plano."
É o Relatório
VOTO
Tem o Tribunal mais uma oportunidade de redirecionar suas atividades para uma atuação mais
moderna, voltada para a melhoria dos padrões de eficiência dos órgãos/entidades sujeitos a sua
fiscalização.
A partir da edição da Medida Provisória n° 1.549-35, suas sucessivas reedições e sua conversão na
Lei n° 9.649/98, foi esta Corte despertada para a necessidade de reavaliação do status dos conselhos de
fiscalização das profissões liberais no âmbito da administração pública.
A judiciosa análise desenvolvida pelo Grupo de Trabalho - GT, constituído com o fim avaliar o
impacto da dita MP sobre a atividade de controle exercida pelo TCU sobre os conselhos em tela, afastou,
com propriedade, a possibilidade de esse ato normativo excluir a competência do Tribunal, definida em
sede constitucional, tendo em vista a natureza parafiscal, e conseqüentemente pública, dos recursos
arrecadados e geridos por esses entes.
A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal, em recente Decisão sobre o Mandado de Segurança n°
22.643-SC, de Relatoria do Ministro Moreira Alves (fl. 80), manifestou-se no sentido da obrigatoriedade
de os Conselhos Regionais de Medicina prestarem contas de suas gestões, individualmente, ao TCU, por
serem, no entender do Pretório Excelso, autarquias distintas.
O posicionamento do GT foi ratificado pelo Secretário-Geral de Controle Externo e endossado pelo
Representante do Ministério Público, com riqueza de fundamentação doutrinária. A SEGECEX e o MP
também anuíram às propostas de encaminhamento do Grupo de Trabalho no sentido de que o TCU
dispense os referidos conselhos da prestação anual de contas, com fulcro no art. 6° da Lei n° 8 443/92,
ante a pouca materialidade dos recursos geridos frente aos custos do controle, a exemplo do que já foi
feito com relação a outros entes como as Fundações de Apoio das Instituições de Ensino Superior, os
estados e municípios no que tange aos royalties do petróleo, os partidos políticos, a Fundação Getúlio
Vargas e o Fundo Nacional de Assistência Social.
Essa dispensa de prestação de contas, entretanto, não excluiria a competência fiscalizatória do
Tribunal, que poderia exercitá-la sob as outras modalidades previstas na legislação, a exemplo da
realização de inspeções e auditorias e da apreciação de denúncias, representações etc.
Os pareceres foram também convergentes no que tange à alteração da natureza jurídica dos
conselhos, bem como sobre as implicações dessa alteração nos paradigmas de sua gestão. Assim, esses
entes não mais estariam sujeitos à observância de normas procedimentais aplicáveis aos órgãos da
Administração Pública Direta ou Indireta, devendo, entretanto, editar regulamentos próprios e uniformes
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para a execução de suas despesas, observados os princípios gerais norteadóres da despesa pública.
Aplica-se ao presente caso, a meu ver, o mesmo raciocínio que orientou este Tribunal na Sessão
extraordinária de caráter reservado de 11/12/97, quando, por meio da Decisão Sigilosa n° 907/97Plenário, firmou o entendimento de que, "por não estarem incluídos na lista de entidades enumeradas no
parágrafo único do art. 1° da Lei n° 8.666/93, os serviços sociais autônomos não estão sujeitos à
observância dos estritos procedimentos da referida lei, e sim a seus regulamentos próprios devidamente
publicados."
Obviamente, esses regulamentos próprios deverão atentar para os princípios da Administração
Pública inscritos no art. 37 da Constituição Federal, em especial no que tange ao dever de licitar.
10 A SEGECEX advertiu, em seu despacho, para o risco de uma revogação pura e simples do art. 18
da Instrução Normativa n° 12/96, que fixa os parâmetros para a prestação de contas dos órgãos e
entidades que arrecadem ou gerenciem contribuições parafiscais, o que poderia atingir, também, o sistema
"S", que, ao contrário dos conselhos, lidam com volumes de recursos consideravelmente maiores. Em
vista disso, o Representante do MP assinalou com a possibilidade de alteração da redação do mencionado
dispositivo, e não de sua supressão.
Quanto a esse ponto, entendo que a fundamentação fática para a dispensa de apresentação de contas
dos conselhos é a pouca materialidade dos recursos por eles geridos, frente aos custos do controle, o que
está consentâneo com os princípios da administração pública consagrados desde o Decreto-Lei n° 200/67.
Se essa imaterialidade não se verifica com relação aos recursos geridos pelo sistema "5", não há porque
se-lhes estender a dispensa da prestação de contas anual.
Destarte, entendo não haver que se falar em supressão ou alteração do art. 18 da IN/TCU n° 12/96,
uma vez que essa norma apenas fixa parâmetros para a prestação de contas dos órgãos e entidades que
arrecadem ou gerenciem contribuições parafiscais, sem, todavia, especificar quais desses entes estão
obrigados ou dispensados da prestação de contas. Suficiente seria, em meu entendimento, uma
deliberação no sentido preconizado pelos pareceres, por meio de simples decisão do Plenário do Tribunal.
Alinho-me ao posicionamento esposado pelo Ministério Público, segundo o qual, por tratarem-se,
as contribuições arrecadadas e geridas pelos conselhos em tela, de recursos estatais, devem essas ser
utilizadas em consonância com os princípios próprios da Administração Pública, tais como o da
Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade (ou da Probidade Administrativa), da Publicidade, da
Supremacia do Interesse Público sobre o Privado, da Motivação, da Razoabilidade e da Economicidade.
São corolários desses princípios, por exemplo, a obrigatoriedade de licitar, embora não nos termos
da Lei n° 8.666/93, como já mencionado, e a sujeição da contratação de pessoal à realização de processos
seletivos, que prevejam critérios objetivos e devidamente divulgados na imprensa. Ambos os
procedimentos deverão obedecer a regulamentos a serem baixados pelos competentes Conselhos
Federais, nos termos da Lei n° 9649/98, com conteúdo não necessariamente coincidente com as normas
aplicáveis à Administração Pública, mas observados os princípios a ela aplicáveis.
Com relação à proposta do Representante do Ministério Público no sentido da elaboração de um
plano qüinqüenal de auditoria que contemple a fiscalização de todos os conselhos, com ênfase para os que
movimentem recursos mais volumosos, que poderão ser auditados mais da que uma vez no mesmo
período de 5 anos.
Em que pese o zelo do Ministério Público ao propor tal sistemática de fiscalização, entendo que
essa não se coaduna com o embasamento para a dispensa da prestação de contas anual dos conselhos,
calcada na imaterialidade. Uma análise das auditorias realizadas pelo Tribunal demonstra que sua
clientela como um todo não é auditada qüinqüenalmente, havendo órgãos que gerem importantes somas
de recursos que não são auditados há bem mais de cinco anos. Não seria razoável, portanto, dispensar os
conselhos da prestação de contas anual, dada a imaterialidade dos recursos, e, por outro lado, dar-lhes
tratamento privilegiado em termos de freqüência de auditorias.
Concluo, pois, renovando meu sentimento de que este Tribunal dá mais um passo ao migrar de uma
atuação calcada no passado e no formalismo, típica da sistemática de prestação de contas, por muitos já
definida como "autópsia" da gestão pública, em direção a uma atuação concomitante, centrada na
avaliação da eficiência e eficácia da administração da coisa pública.
Assim, com essas considerações e destaques, na linha proposta pelo Grupo de Trabalho corroborada
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pela SEGECEX e pelo Ministério Público, Voto no sentido de que seja adotada a decisão que ora
submeto a este Plenário.
TCU, Sala das Sessões, em 7 de outubro de •
MARC • VINÍCI S VILA
Ministro-R ator
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Processo n° TC 001.288/98-9
Classe de Assunto: Administrativo — Relatório final dos estudos desenvolvidos com a finalidade de
avaliar o alcance das disposições contidas na Medida Provisória n° 1.549 (posteriormente convertida
na Lei n° 9.649/98), na atividade de controle exercida pelo TCU
Interessado: Tribunal de Contas da União
Entidades: Conselhos de Fiscalização das Profissões Regulamentadas
Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
Representante do Ministério Público: Procurador Ubaldo Alves Caldas
Unidade Técnica: Grupo de Trabalho instituído pela Ordem de Serviço TCU-Pres. N° 014, de
29.10.97
8 Decisão: O Tribunal Pleno diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE,
8.1. com fulcro no art. 6 ° da Lei n° 8.443/92, e em consonância com o art. 14 do Decreto-Lei n°
200/67, dispensar os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas da prestação de contas anual
ao Tribunal de Contas da União, a partir do exercício de 1997, tendo em vista a pouca materialidade dos
recursos geridos por esses entes, frente aos custos do controle, deixando assente, todavia, que, em razão
da natureza parafiscal dos recursos por eles arrecadados e geridos, estão sujeitos ao controle do Tribunal
de Contas da União, nos termos do artigo 70, parágrafo único, da Constituição Federal, e do artigo 5°,
inciso V, da Lei Orgânica do TCU;
8.2. firmar o entendimento de que os referidos conselhos, por não pertencerem à Administração
Pública e executarem os serviços a seu cargo em caráter privado, nos termos da Lei n° 9.649, de 27 de
maio de 1998, não estão sujeitos à Lei n° 8.666/93 e demais normas legais e infra-legais aplicáveis à
Administração Pública, devendo, entretanto, os conselhos federais editarem regulamentos próprios e
uniformes para a execução das despesas e a contratação de pessoal no âmbito dos respectivos sistemas,
observados os princípios gerais regedores da Administração Pública inscritos no art. 37 da Constituição
Federal, tendo em vista a natureza parafiscal dos recursos arrecadados e geridos por esses entes;
8.3. remeter cópia da presente Decisão, bem como do relatório e voto que a fundamentam, a todos
os Conselhos de Fiscalização das Profissões Regulamentadas, bem como à Secretaria Federal de Controle
e aos Senhores Ministros de Estado da Administração e Reforma do Estado e do Trabalho, para ciência
do novo posicionamento do Tribunal referentemente ao tema tratado nos autos;
8.4. determinar a publicação desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, na
Ata da Sessão Pública realizada nesta data, para maior divulgação; e
8.5. arquivar o presente processo.
41 /98 — Plenário
Ata n°
Data da Sessão: 07/10/1998 — Extraordinária de caráter reservado
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes:

Marcos Vinici s Vilaça
Ministro-R lator

Ministro-Presidente

•
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Apreciam-se, nesta oportunidade, os estudos desenvolvidos pelo Grupo de Trabalho - GT
instituído pela Ordem de Serviço TCU-Pres. n. 014, de 29/10/97, com o objetivo de avaliar o alcance das
disposições contidas na Medida Provisória n. 1.549-35, de 09/10/97, na atividade de controle exercida
pelo TCU relativamente aos Conselhos de Fiscalização do Exercício Profissional.
Importa consignar que nas edições seguintes da MP n. 1.549 (36' a 40a), o art. 58 e seus
parágrafos, não mais continham disposições expressas no sentido de que tais Conselhos de Fiscalização
eram "dotados de personalidade jurídica de direito privado" (art. 58, caput, da MP n. 1.549-35) e seriam
controlados exclusivamente pelos seus órgãos internos.
A partir da 36a edição, além do controle realizado pelos seus próprios órgãos internos, impôsse aos conselhos regionais o dever de prestar contas, anualmente, ao conselho federal da respectiva
profissão.
As disposições do art. 58 e seus parágrafos da MP n. 1.549-40 passaram a integrar, com
alterações, as Medidas Provisórias ns. 1.642, de 13 de março de 1998, e 1.651, de 7 de abril e, em 27 de
maio passado, converteram-se nos seguintes dispositivos da Lei n. 9.649:
"Art. 58. Os serviços de fiscalização de profissões regulamentadas serão exercidos em caráter
privado, por delegação do poder público, mediante autorização legislativa.
§ 1° A organização, a estrutura e o funcionamento dos conselhos de fiscalização de profissões
regulamentadas serão disciplinados mediante decisão do plenário do conselho federal da respectiva
profissão, garantindo-se que na composição deste estejam representados todos seus conselhos
regionais.
§ 2° Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas, dotados de personalidade
jurídica de direito privado, não manterão com os órgãos da Administração Pública qualquer vínculo
funcional ou hierárquico.
§ 3° Os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas são regidos
pela legislação trabalhista, sendo vedada qualquer forma de transposição, transferência ou
deslocamento para o quadro da Administração Pública direta ou indireta.
§ 4° Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas são autorizados a fixar, cobrar
e executar as contribuições anuais devidas por pessoas fisicas ou jurídicas, bem como preços de
serviços e multas, que constituirão receitas próprias, considerando-se título executivo extrajudicial a
certidão relativa aos créditos decorrentes.
§ 5° 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 profiss,ão, e estes aos conselhos
regionais.
§ 6° Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas, por constituírem serviço
público, gozam de imunidade tributária total em relação aos seus bens, rendas e serviços.
§ 7° Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas promoverão, até 30 de junho
de 1998, a adaptação de seus estatutos e regimentos ao estabelecido neste artigo.
§ 8° Compete à Justiça Federal a apreciação das controvérsias que envolvam os conselhos de
fiscalização de profissões regulamentadas, quando no exercício dos serviços a eles delegados,
conforme disposto no caput.
§ 9° O disposto neste artigo não se aplica à entidade de que trata a Lei n. 8.906, de 4 de julho
de 1994.
As principais modificações introduzidas a partir da MP n. .1.642, de 13/03/98, no tocante à
disciplina legal dos conselhos de fiscalização de profissões liberais consistem na declaração — que já
constava da MP n. 1.549-35, de 09/10/97 — de que tais conselhos são "dotados de personalidade jurídica
59
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de direito privado" (§ 2°); e em prescrever que o conselho federal da respectiva profissão deve prestar
contas "aos conselhos regionais", quando, até então, apenas a essas entidades regionais se impunha o
dever de prestar contas ao correspondente conselho federal.
Releva assinalar que, até o advento da Medida Provisória n. 1.549-35, era pacífico nesta Corte
de Contas, e amplamente majoritário na doutrina, o entendimento no sentido de que os conselhos de
fiscalização do exercício profissional são autarquias, exceto a Ordem dos Advogados do Brasil, em face
de suas características peculiares.
A propósito, na palestra que proferi, em 12/06/97, durante o 5° Encontro dos Conselhos
Federal e Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional realizado em Fortaleza/CE, teci considerações
sobre a natureza autárquica das entidades de que ora se cuida.
Naquela oportunidade, enfatizei que, para efetuar o indispensável controle sobre o exercício
de trabalho, oficio ou profissão, o Estado utiliza-se de verdadeiro poder de policia que, "consoante
ensina o Prof. José Cretella Júnior, enquadra-se no título geral de Polícia das Profissões (in Direito
Administrativo do Brasil, Vol. IV — Poder de Polícia — Ed. Rev. dos Tribunais Ltda. — 1961)".
E acrescentei, logo em seguida:
"Vale assinalar que os serviços de polícia, em razão de sua essencialidade e necessidade para a
sobrevivência do grupo social e do próprio Estado, classificam-se como serviços públicos,
propriamente ditos.
Tais serviços, por isso mesmo, são considerados privativos do Poder Público, no sentido de
que somente a Administração deve prestá-los, não sendo, portanto, passíveis de delegação a
terceiros.
Importa consignar que a prestação de um serviço público ou de utilidade pública pode ser
centralizada, o que ocorre quando o serviço é prestado pelas próprias repartições do Poder Público;
ou descentralizada, quando o serviço é executado, mediante outorga ou delegação do Poder Público,
por autarquias, entidades paraestatais, empresas privadas ou, até mesmo, por pessoas fisicas.
Ensina o saudoso Professor Hely Lopes Meirelles:
'Há outorga, quando o Estado cria uma entidade e a ela transfere, por lei, determinado serviço
público ou de utilidade pública; há delegação, quando o Estado transfere, por contrato (concessão) ou
ato unilateral (permissão ou autorização), unicamente a execução do serviço, para que o delegado o
preste ao público em seu nome e por sua conta e risco, nas condições regulamentares e sob controle
estatal.
A distinção entre serviço outorgado e serviço delegado é fundamental, porque aquele é
transferido por lei, e só por lei pode ser retirado ou modificado, e, este tem apenas a sua execução
traspassada a terceiro, por ato administrativo (bilateral ou unilateral), pelo que pode ser revogado,
modificado e anulado como o são os atos dessa natureza.' (in Direito Administrativo Brasileiro —
Editora Revista dos Tribunais — 16a Edição — 2 a tiragem — p. 299).
A propósito, autarquias são entes administrativos autônomos, criados por lei, com
personalidade jurídica de direito público interno, patrimônio e receita próprios, para executar
atividades típicas da administração pública que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão
administrativa e financeira descentralizada.
Relativamente às entidades paraestatais, sobreleva não olvidar a seguinte lição do festejado
administrativista há pouco citado:
'O paraestatal é o gênero, do qual são espécies distintas as empresas públicas, as sociedades de
economia mista e os serviços sociais autônomos, as duas primeiras compondo (juntamente com as
autarquias e fundações públicas) a Administração Indireta da União, e, os últimos, fora dessa
Administração, constituindo a categoria dos entes de cooperação.
Não importa a diversificação de estrutura e objetivos dessas entidades. O essencial é que se
coloquem paralelamente ao Poder Público e sob seu amparo, para a execução de cometimentos de
interesse coletivo, desejados e fomentados pelo Estado. Essa condição de pessoas auxiliares do
Estado é que lhes confere o caráter paraestatal, resultante, menos de sua organização estrutural e
funcional, que de sua posição em relação ao Poder Público a que se vinculam por interesses comuns
na prossecução dos objetivos estatutários. Essas entidades tanto podem perseguir fins não lucrativos,
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como realizar atividades econômicas, e, para tanto, receberão a estrutura e organização adequadas às
suas finalidades.
A indevida confusão do paraestatal com o autárquico, e até mesmo com o estatal, tem
ensejado as mais deploráveis conseqüências. Assim é que, identificando-se erroneamente a entidade
paraestatal com a autarquia, atribui-se àquela prerrogativas públicas que não lhe pertencem, e
despoja-se esta de certos privilégios que lhe são próprios. A autarquia, já o dissemos, é um
alongamento do Estado; o ente paraestatal é uma instituição de personalidade privada, afetada de
interesse público. Daí por que o serviço autárquico beneficia-se, automaticamente, de todos os
privilégios administrativos (não políticos) do Estado, e o serviço paraestatal só aufere os que lhes
forem concedidos por lei especial. Além disso, as entidades paraestatais têm sempre personalidade de
direito privado, ao passo que as entidades autárquicas têm sempre personalidade de direito público, e
mais: aquelas executam quaisquer atividades de interesse ou utilidade pública; estas só realizam (ou
devem realizar) serviços públicos típicos, próprios do Estado, desmembrados do Estado.' (in Direito
Administrativo Brasileiro — Editora Revista dos Tribunais — 16a Edição — 2 tiragem — pp. 318-319).
Para fiscalizar o exercício de diversas profissões liberais, isto é, daquelas que exigem, por
excelência, a intervenção do intelecto, o Estado, corretamente, optou pela forma descentralizada,
criando, para esse fim, entes administrativos autônomos, que a doutrina classifica como sendo
autarquias corporativas, ou autarquias de disciplina das atividades profissionais.
Tais denominações, como é fácil perceber, decorrem do fato de essas autarquias exercerem,
nos respectivos campos de atuação, o poder de polícia das profissões, zelando pela integridade e
disciplina profissional, em beneficio da sociedade."
A jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal, até o advento da Medida Provisória
10.
n. 1.549-35, de 09/10/97, era tranqüila quanto à natureza jurídica das entidades em foco, consoante
evidencia o judicioso voto do eminente Ministro Celso de Mello — ora dignificando a Presidência da
Suprema Corte de Justiça — proferido na ADIn n. 641-0-DF, em 11.12.91, a seguir transcrito, em parte:
"O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO — As Ordens e os Conselhos profissionais —
acentua o Professor JOÃO LEÃO DE FARIA JR. em trabalho específico sobre o tema (RT 475/217)
— destinam-se, em sua precípua função institucional, ao controle das atividades profissionais.
Os conselhos em questão não se reduzem, em sua dimensão conceitual, à noção de entidade
de classe. São entidades revestidas de natureza autárquica, vinculadas, organicamente, à própria
estrutura do Poder Executivo, em cujo âmbito somente o Presidente da República e o ProcuradorGeral da República dispõem, na esfera federal, de legitimidade ativa 'ad causam' para o controle
concentrado de constitucionalidade."
"O reconhecimento, aos Conselhos e às Ordens profissionais, da qualidade para agir —
ressalvada a hipótese da Ordem dos Advogados do Brasil, cujo poder deriva de explícita previsão
constitucional (art. 103, VII) — significaria conferir legitimidade ativa, na esfera da fiscalização
normativa abstrata, a entes autárquicos, quando falece, no plano do direito positivo, ao próprio
Ministro de Estado — a cuja supervisão estão sujeitos — o exercício dessa mesma e excepcional
prerrogativa de índole constitucional."
Não resta dúvida, portanto, que o Estado criou, por lei, diversas entidades dotadas de
personalidade jurídica de direito público, patrimônio e receita próprios, às quais transferiu, mediante
outorga, os serviços de fiscalização de profissões liberais.
Tais serviços, que por isso estão incluídos no poder de policia do Estado, são considerados
pelos administrativistas de renome nacional como sendo privativos do Poder Público, isto é, indelegáveis
aos entes privados.
Releva anotar que, segundo a opinião predominante na doutrina, têm natureza tributária, ex vi
do art. 149 da Constituição Federal, as contribuições sociais, de interesse das categorias profissionais,
instituídas pela União para atender ao custeio das entidades criadas para fiscalizar o exercício de diversas
profissões liberais.
Nesse mesmo sentido manifestou-se a Suprema Corte de Justiça, ao julgar o RE n. 138.28414.
8/CE e a ADC n. 1/DF, reconhecendo a natureza tributária das contribuições parafiscais, em face do
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preceituado no aludido art. 149, caput, da Constituição Federal. Vale repisar, neste passo, as seguintes
judiciosas considerações expendidas pelo ilustre Representante do Ministério Público que atuou neste
processo, Dr. Ubaldo Alves Caldas:
"Note-se, portanto, que os serviços de fiscalização de profissões regulamentadas, além de
gerirem recursos públicos, ainda exercem atividades típicas de entes públicos, relativas à sua
capacidade tributária ativa e ao exercício do poder de polícia, o que reforça a necessidade de
controle por parte do Estado, inclusive do controle externo previsto no art. 70 da Constituição
Federal.
Devemos considerar que a norma examinada, ao modificar a natureza jurídica dos Conselhos,
transferiu, também, propriedade de pessoa jurídica de Direito Público para entes privados, pois o
acervo patrimonial existente nos Conselhos foi transferido, embora a norma não tenha estabelecido
explicitamente essa mudança de domínio.
De qualquer forma, o fato desses conselhos administrarem bens móveis e imóveis que até há
pouco tempo pertenciam à União robustece a necessidade do controle estatal e de que esses entes
continuem a observar princípios aplicáveis à Administração Pública." (grifos nossos).
15. À vista do expendido, impende concluir que o art. 58 e seus parágrafos da Lei n. 9.649, de
27/05/98 evidenciam diversas incongruências, haja vista que:
1 - por um lado, prescrevem:
os "serviços de fiscalização de profissões regulamentadas serão exercidos em caráter
privado, por delegação do poder público, mediante autorização legislativa" (art. 58, caput);
os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas passam a ser "dotados de
personalidade jurídica de direito privado" e "não manterão com os órgãos da Administração Pública
qualquer vínculo funcional ou hierárquico" (§ 2°), sendo vedada, além disso, "qualquer forma de
transposição, transferência ou deslocamento" de seus empregados "para o quadro da Administração
Pública direta ou indireta" (§ 3°), posicionando, pois, essas entidades fora da Administração Pública;
o controle das atividades financeiras e administrativas de tais conselhos "será realizado
pelos seus órgãos internos, devendo os conselhos regionais prestar contas, anualmente ao conselho federal
da respectiva profissão, e estes aos conselhos regionais" (§ 5°), estabelecendo modalidade de controle
recíproco, a meu ver, inconstitucional, inconveniente e, no tocante aos conselhos federais, extremamente
complexa, uma vez que ficam obrigados a prestar contas a todos os conselhos regionais que lhe prestam
contas;
2 - por outro lado, estabelecem que:
os "conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas, por constituírem serviço
gozam
de imunidade tributária total em relação aos seus bens, rendas e serviços" (§ 6°);
público,
"compete à Justiça Federal a apreciação das controvérsias que envolvam os conselhos de
fiscalização de profissões regulamentadas, quando no exercício dos serviços a eles delegados, conforme
disposto no caput" (§ 8°).
Do ponto de vista estritamente jurídico, não entrevejo possibilidade de lei ordinária
16.
transmudar, validamente, a natureza de determinados entes, dotados de personalidade de direito público
segundo as respectivas leis que os criaram, e, concomitantemente, preservar-lhes as mesmas atribuições,
as características essenciais e, até mesmo, a denominação que detinham originalmente.
Com efeito, se os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas constituem serviço
17.
conforme
corretamente prescreve aquele § 6°, haja vista os serviços de polícia administrativa
público —
que lhes foram transferidos pelas respectivas leis de criação — cabe indagar:
1 - há possibilidade jurídica de tais entidades passarem a ser, efetivamente, dotadas de
personalidade de direito privado — não mantendo mais qualquer vínculo funcional ou hierárquico com a
Administração Pública?
2 - e se, realmente, essas entidades passaram a ser pessoas jurídicas de direito privado
desvinculadas da Administração Pública:
2.1 - como poderiam continuar a gozar de imunidade tributária total em relação aos seus
bens, rendas e serviços (ver § 6° do art. 58) se essa imunidade, ex vi do art. 150, VI, a, e seu § 2° da
Constituição Federal, constitui prerrogativa dos entes federados (União, Estados, Distrito Federal e
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Municípios) e, por extensão, apenas, das autarquias e das fundações instituídas e mantidas pelo Poder
Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados a suas finalidades essenciais ou
às delas decorrentes?;
2.2 - como poderia continuar sendo matéria de competência da Justiça Federal a apreciação
das controvérsias que envolvam os aludidos conselhos de fiscalização (ver § 8° do art. 58) se, de acordo
com a Constituição Federal, art. 109, I, aos juízes federais não compete processar e julgar as causas em
que foram interessadas as pessoas jurídicas de direito privado, mas sim, a União, entidade autárquica ou
empresa pública, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à
Justiça do Trabalho?
A propósito, o caderno Direito & Justiça do Correio Braziliense, edição de 28 de setembro
passado, publicou artigo intitulado Conselhos profissionais, da lavra dos ilustres Dr. Eustáquio Silveira,
Juiz do Tribunal Regional Federal da i a Região, Professor da Escola Superior de Advocacia do DF e
Coordenador do Núcleo de Preparação e Aperfeiçoamento de Magistrados Federais, e da Dra. Vera Carla
Nelson de Oliveira Cruz, Juíza Federal e Professora de Direito Tributário.
Desse excelente trabalho, permito-me reproduzir os seguintes tópicos:
"Com essa disciplina, flagrantemente inconstitucional, desqualificam-se os entes corporativos.
Estes, que, na exegese do STF, sempre foram considerados autarquias, são expungidos da
Administração Pública Federal, como se o legislador, a pretexto de regulamentá-los, pudesse
modificar sua própria natureza jurídica.
A norma é um contra-senso. De um lado, afirma que os entes são dotados de personalidade
jurídica de direito privado, que não têm vínculo com a administração pública, mas de outro, conferelhes atributos inerentes à administração pública."
"Assim sendo, a regra em comento não teve apenas o condão de negar a qualidade de autarquia
aos conselhos profissionais, mas, sem se deter aí, permitiu, inusitadamente, que particulares possam
ingressar em estabelecimentos e interditá-los, consultar-lhes os livros, proibir profissionais de
exercer sua profissão, aplicar-lhes sanção, como se os referidos atributos pudessem, porque o
legislador o disse, ser delegados.
A Constituição Federal, versando sobre a matéria, especifica a competência legislativa da
União Federal para tratar do tema (CF, art. 22, XVI), a capacidade tributária dos entes corporativos
(CF, art. 149) e a atuação reguladora do poder de polícia do Estado (CF, art. 170).
De seu plano, o CTN dota de oficialidade o poder de polícia (CTN, art. 78, parágrafo único),
estatuindo que somente as pessoas jurídicas de direito público podem ser titulares de capacidade
tributária ativa (CTN, art. 7°, c/c o art. 119).
É de se concluir, portanto, que, embora a União Federal tenha competência legislativa para
disciplinar o exercício das profissões, não pode usar desta função para delegar o que não pode sê-lo."
"VI - Conclusão — A experiência mostra que as soluções casuístas para problemas
circunstanciais nunca se revelaram boas alternativas. Melhor, na, espécie, é mesmo não
descaracterizar os conselhos e respeitar-se a Constituição, reafirmando-se a sua natureza jurídica de
direito público, com os consectários daí decorrentes: competência tributária, imunidade e
competência da Justiça Federal. Desqualificá-los, mantendo os privilégios das autarquias federais, é
sandice."
Considero pertinente trazer à colação — em face da similitude com a espécie dos autos — o r.
Acórdão proferido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 24.10.84, ao conhecer e dar provimento,
unanimemente, ao RE n. 101.126-RJ (Tribunal Pleno) interposto pelo Estado do Rio de Janeiro. Tem esse
Acórdão a seguinte ementa:
"Acumulação de cargo, função ou emprego. Fundação instituída pelo Poder Público.
Nem toda fundação instituída pelo Poder Público é fundação de direito privado.
As fundações, instituídas pelo Poder Público, que assumem a gestão de serviço estatal e se
submetem a regime administrativo previsto, nos Estados-membros, por leis estaduais são fundações
de direito público, e, portanto, pessoas jurídicas de direito público.
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Tais fundações são espécies do gênero autarquia, aplicando-se a elas a vedação a que alude
o § 2° do artigo 99 da Constituição Federal.
São, portanto, constitucionais o artigo 2°, § 3°, da Lei n. 410, de 12 de março de 1981, e o
artigo 1° do Decreto n. 4.086, de 11 de maio de 1981, ambos do Estado do Rio de Janeiro.
Recurso extraordinário conhecido e provido."
Conforme se vê, o fato de a lei haver criado entidade a que denominou de Fundação
(Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro) não constituiu obstáculo a que se lhe
reconhecesse a personalidade jurídica de direito público e se a enquadrasse como espécie do gênero
autarquia, por constituir um patrimônio público, personalizado no momento da edição da lei que a criou,
afetado a um fim público, qual seja a gestão de serviços ou atividades de interesse coletivo ou de utilidade
pública.
Relativamente aos conselhos de fiscalização de profissões liberais de que se trata, estou
convicto, à vista do exposto, de que continuam a ter a natureza jurídica de direito público, em muitos
casos expressamente consignada nas leis que os instituíram. Com efeito, dispõe o Decreto-lei n. 200/67
em seu art. 5°, inciso I:
"Art. 5°. Para os fins desta lei, considera-se:
I - Autarquia — o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e
receita próprios, para executar atividades típicas da Administração Pública, que requeiram, para seu
melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada."
É fácil constatar que os referidos conselhos preenchem todos os requisitos essenciais
consignados no supratranscrito dispositivo legal, porquanto cada um deles constitui serviço autônomo (a
doutrina, a jurisprudência e a própria Lei n. 9.649/98, no § 2° do seu art. 58, evidenciam essa
característica), criado por lei (ordinária), com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios
(tais atributos, conferidos pela respectiva lei de criação, foram mantidos pela recente Lei em comento, art.
58, §§ 2° e 4°), para executar atividades típicas da administração pública, que requeiram, para seu
melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada (basta atentar para o § 6°
do art. 58 da multicitada Lei, segundo o qual os mencionados conselhos constituem serviço público).
Sendo assim, não vislumbro fundamento jurídico para que este Tribunal altere o seguinte
entendimento firmado na Sessão de 12/12/96, objeto do item 2, alínea a, da Decisão n. 830/96 - Plenário,
proferida no processo n. TC-675.282/96-9, do qual foi Relator o eminente Ministro-Substituto Lincoln
Magalhães da Rocha:
"2 - Firmar entendimento de que:
a) os Conselhos de Fiscalização do Exercício Profissional têm a natureza de autarquia
especial, sendo, portanto, partícipes da Administração Indireta da União;"
Vale lembrar que foram propostas perante o Supremo Tribunal Federal as Ações Diretas de
Inconstitucionalidade de ns. 1.717-6 e 1.847-8, questionando o art. 58 e seus parágrafos da MP n. 1.54936, de 06/11/97, e da Lei n. 9.649/98.
Com a devida vênia, considero relevante para o desate das referidas Ações Diretas de
Inconstitucionalidade o seguinte entendimento manifestado pelo eminente Ministro Moreira Alves no
voto que proferiu, em recente Sessão de 06.08.98, na qualidade de Relator, no MS n. 22.643-SC,
impetrado pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina e outro (cf. Declaração de
Voto do Ministro Lincoln Magalhães da Rocha — in TC-625.389/96-4 — Sessão de 15/09/98 — I' Câmara
— Ata n. 32/98):
"Conselhos Regionais e Prestação de Contas
Nos termos da Lei n. 3.268/57 (art. 1°), o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de
Medicina são autarquias distintas, dotadas de personalidade jurídica de direito público, estando
todos, assim, sujeitos à prestação de contas perante o Tribunal de Contas da União (CF, art. 71, II).
MS 22.643-SC, rel. Min. Moreira Alves, 6.8.98."
Acolhendo o supramencionado voto do Relator, o STF prolatou a seguinte Decisão:
"O Tribunal, por unanimidade, indeferiu o mandado de segurança. Votou o Presidente.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Celso de Mello, Presidente." (in D.J., de 19/08/98, pág.
34).
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Mas, ainda que venha a prevalecer o entendimento, do qual não comungo, de que — a partir do
28.
advento da Medida Provisória n. 1.549-35, de 09/10/97, de alguma outra que a sucedeu, ou da Lei n.
9.649, de 27/05/98 — os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas passaram, efetivamente, a
ser dotados de personalidade de direito privado e, em conseqüência, desde então, constituem entidades
paraestatais, integrantes da categoria dos entes de cooperação, a exemplo das que compõem o
denominado Sistema S (SESC, SESI, SENAI e SEBRAE), nem por isso tais conselhos estarão isentos dos
controles interno e externo, por força do que estabelecem, quanto ao primeiro desses controles, o art. 74,
inciso I, e no tocante ao segundo, não apenas o parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal, assim
também os arts. 5°, inciso V, e 6° da Lei n. 8.443/92, consoante concluem, respaldados em jurídicos
argumentos, os pareceres emitidos nos autos pelas Unidades Técnicas e pela douta Procuradoria.
Todavia, data venia, não compartilho do entendimento, manifestado nos aludidos pareceres,
de que o art. 6° da Lei n. 8.443/92 faculta a este Tribunal, por meio de decisão, dispensar do dever de
prestar contas aquelas pessoas que estão "sujeitas à tomada de contas".
Para chegar-se a esta conclusão, bastaria atentar para o fato de que o dever de prestar contas
não emana de decisão desta Corte, e sim da lei, mais especificamente, do parágrafo único do art. 70 da
Constituição Federal, do art. 93 do Decreto-lei n. 200/67 e dos arts. 6°, 7° e 8° da Lei Orgânica do TCU,
os quais assim dispõem, in verbis:
Constituição Federal.
Art. 70. omissis.
"Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa fisica ou entidade pública 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."
Decreto-lei n. 200, de 25 de fevereiro de 1967.
"Art. 93. Quem quer que utilize dinheiros públicos terá de justificar seu bom e regular emprego
na conformidade das leis, regulamentos e normas emanadas das autoridades administrativas
competentes."
Lei n. 8.443, de 16 de julho de 1992.
"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 de prestação de contas,
organizadas de acordo com 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.
Art. 8° Diante da omissão no dever de prestar contas, da não comprovação da aplicação dos
recursos repassados pela União, na forma prevista no inciso VII do art. 5° desta Lei, da ocorrência de
desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos, ou, ainda, da prática de qualquer ato
ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao Erário, a autoridade administrativa
competente, sob pena de responsabilidade solidária, deverá imediatamente adotar providências com
vista à instauração da tomada de contas especial para apuração dos fatos, identificação dos
responsáveis e quantificação do dano."
Diante dos dispositivos supratranscritos, data venha, não vislumbro outra inteligência
31.
plausível para a expressão "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. 6° da Lei citada) que
não a seguinte, em essência: só por decisão do TCU as pessoas obrigadas por lei a prestar-lhe contas
podem ser liberadas da responsabilidade que promana da utilização de dinheiros públicos.
32.

Consoante se vê, o art. 7° da Lei Orgânica do TCU, na linha do disposto no parágrafo único
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do art. 70 da Constituição Federal ("prestará contas qualquer pessoa" ...) estabelece que "as contas dos
administradores e responsáveis" ... "serão anualmente submetidas a julgamento do Tribunal"...
Não me parece despiciendo lembrar, a interpretação no sentido de que o referido art. 6° da Lei
n. 8.443/92 atribui, diretamente, a este Tribunal competência para dispensar do dever de lhe prestar
contas as pessoas indicadas no art. 5°, incisos I a VI, do mencionado diploma legal, conduz à conclusão
de que, indiretamente, teria conferido a esta Corte a prerrogativa de, a seu critério, dispensar-se de
exercer a competência que lhe foi imposta pela Constituição Federal.
Tal conclusão, todavia, não encontra suporte na doutrina, porquanto considera a competência
como sendo elemento ou requisito vinculado ou regrado, o que significa dizer que, "na sua prática, o
agente público fica inteiramente preso ao enunciado da lei, em todas as suas especificações" (conf. Hely
Lopes Meirelles, opus cit, pág. 88).
De fato, é pacífico o entendimento de que a competência é indisponível, e, pois, dela não se
pode escusar o agente público (órgão ou pessoa física), sob qualquer argumento, em face da
indisponibilidade do interesse público que lhe é imanente.
Neste passo, devo consignar que se me afigura equivocada a assertiva segundo a qual — no
tocante às Fundações de Apoio das Instituições de Ensino Superior, aos Royalties, aos Partidos Políticos,
à Fundação Getúlio Vargas e ao Fundo Nacional de Assistência Social — teria este Tribunal dispensado os
respectivos responsáveis do dever de lhe prestar contas.
Analisarei, a seguir, cada um desses precedentes invocados, principiando com a transcrição da
Decisão n. 230/95 — TCU, proferida por este Plenário na Sessão de 31/05/95, ao apreciar a Representação
formulada pela 6 SECEX, objeto do TC-021.921/94-6:
"8. Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. estão desobrigadas as fundações de apoio constituídas ou instituídas no âmbito das
Instituições Federais de Ensino Superior de apresentarem diretamente ao Tribunal de Contas da
União Prestação de Contas, nos termos das disposições e princípios constantes da Lei n. 8.958, de 20
de dezembro de 1994, aplicando-se à espécie o art. 33 e seu parágrafo único da IN-TCU n. 06, de 08
de junho de 1994;

•

8.2. ficam dispensadas as instituições a que alude o subitem 8.1 de apresentarem diretamente
ao Tribunal, caso ainda não o tenham feito, prestação de contas de exercícios anteriores a 1994;
8.3. determinar às Secretarias de Controle Externo do Tribunal que examinem os processos de
prestação de contas das fundações de apoio já recebidos, submetendo-os aos respectivos relatores,
por intermédio do Ministério Público junto ao Tribunal, com proposta de arquivamento, salvo se
verificada a ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos, ou ainda a
prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao Erário, nos termos
do art. 8° da Lei n. 8.443/92, hipótese em que deverão ser alvitradas as medidas previstas no art. 12
da mesma lei, conforme o caso;
8.4. determinar aos órgãos e entidades do Governo Federal, por intermédio das respectivas
Secretarias de Controle Interno, que os recursos transferidos às Fundações de Apoio, mediante
convênios, acordos ou outros instrumentos similares sejam objeto de fiscalização, obrigatória a
prestação de contas dos referidos recursos, nos termos da legislação em vigor, instaurando, de
imediato, processo de tomada de contas especial se constatada irregularidade de que resulte prejuízo
ao Tesouro ou à entidade transferidora, ou, ainda, se verificada a omissão na comprovação da
aplicação dos recursos;
8.5. determinar à Sexta Secretaria de Controle Externo e às Secretarias de Controle Externo
sediadas nas unidades da federação o rigoroso acompanhamento, nas prestações de contas anuais dos
órgãos e entidades mencionadas no subitem 8.4, acima, o cumprimento da determinação constante do
mesmo subitem, tomando as medidas cábiveis de sua alçada, se verificadas irreguridades na
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aplicação dos recursos de que trata esta Decisão."
O Relator do supramencionado processo fundamentou o seu voto, acolhido por este Plenário,
38.
no judicioso parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. Paulo Soares Bugarin, do qual transcrevo, por
sua relevância, os seguintes excertos:
"De pronto, mister se faz trazer a lume a promulgação da Lei n° 8.958, em 20/12/94, oriunda
do PLC n° 129/94 (fls. 15/16), que veio disciplinar o relacionamento entre as instituições federais de
ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica e as fundações de apoio a essas instituições.
A aludida Lei, no entender deste MP/TCU, no que concerne à aplicação de recursos públicos
pelas mencionadas fundações de apoio, restringiu a fiscalização deste Tribunal à execução dos
contratos destas com as IFES (art. 3 0 , IV) e, indiretamente, por intermédio dos órgãos públicos
repassadores, às prestações de contas dos convênios, acordos e ajustes (art. 3 0 , II).
Aplicam-se, na primeira hipótese, os artigos 41 a 47 da Lei n° 8.443/92 e os artigos 187 a 191
do Regimento Interno da Casa. Na segunda hipótese, incidem o art. 8° e §§ c/c o art. 5 0 , VII, ambos
da Lei n° 8.443/92, o art. 142 e §§ c/c o art. 6°, VII, do Regimento Interno, bem como o art. 33 e
parágrafo único da Instrução Normativa TCU n° 06, de 08/06/94.
Observe-se que a Lei n° 8.958/94 não exige que as fundações de apoio apresentem contas
diretamente ao TCU, por isso entende-se derrogada a decisão do Tribunal de 25/03/92, que
trata da matéria."
"Também é de se ver que, diante do contorno fiscalizatório traçado no art. 3°, II e IV, da Lei
em comento, esvazia-se, em parte, o objeto do presente processo, pois, como já visto, encontra-se
dispensada a apresentação das contas das fundações de apoio diretamente ao Tribunal e exigida a
fiscalização nos termos do art. 33 e parágrafo único da Instrução Normativa n° 06/94.
Com efeito, à primeira vista, chama a atenção a provável existência no atual
posicionamento do TCU quanto à matéria sob análise, de uma sobreposição de esforços e ações
públicas de controle. (grifei).
Tal aspecto, ressalte-se, já foi objeto de consideração, no âmbito desta Corte, por ocasião da
aprovação do Plano de Auditoria para o 1° semestre de 1994 — Decisão Adm. n° 40/93-P. Neste
contexto, traz-se à colação, por oportuno, trechos do voto do em. Relator, Ministro LUCIANO
BRANDÃO ALVES DE SOUZA, 'verbis':
'9. Como sabemos, o Tribunal de Contas da União fiscaliza a aplicação dos recursos federais
transferidos a entidades públicas mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos
congêneres, através de inspeções e auditorias, bem como por ocasião do exame dos processos de
tomadas ou prestações de contas dos órgãos/entidades repassadores dos recursos, que são os
responsáveis pela verificação do regular emprego dos recursos transferidos e pela aprovação das
respectivas contas. A ação fiscalizadora a cargo deste Tribunal alcança diretamente a Unidade
beneficiária apenas na ocorrência de denúncias envolvendo irregularidades na aplicação
daqueles recursos ou quando instauradas as competentes tomadas •de contas especiais pelas
autoridades responsáveis. (grifado).
Ao Controle Interno, por sua vez, no exercício de sua missão institucional de apoiar o
Controle Externo, compete auditar as contas a serem submetidas a esta Corte, emitindo relatório,
certificado de auditoria e parecer. Além disso, cabe a ele alertar formalmente a autoridade
administrativa competente para instaurar tomada de contas especial, sempre que tiver conhecimento
de desfalque, desvio de bens ou valores públicos, ou, ainda, quando constatada a prática de qualquer
ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, comunicando essas irregularidades ao Tribunal, sob pena de
responsabilidade solidária.
Semelhante procedimento deve ser observado em relação às transferências de recursos
federais a entidades privadas sob a modalidade de subvenções sociais, auxílios e contribuições.
Assim, a fiscalização a ser exercida pelo Tribunal há que seguir, também, procedimentos
14.
diferenciados para cada uma das hipóteses. Foi isso o que se procurou deixar expresso nos
mencionados arts. 194 e 195 do Regimento Interno.' (grifei).
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Esvazia-se, como já mencionado, em parte, a Representação em tela, porque o Sr. Secretário
da 6' SECEX propõe, dentre outras providências, que seja dispensada a remessa das contas, a partir
do exercício de 1994, enquanto que a Lei n° 8.958/94, que não exige a apresentação das mesmas
contas, tem o início de vigência em 21/12/94.
É consensual, no âmbito doutrinário, que uma Lei, como regra geral, deve reger fatos
presentes e futuros, sendo a sua retroatividade exceção à regra geral. Ocorre que nos casos sob
exame, não se vislumbra o chamado conflito intertemporal de leis, já que a citada Lei n°
8.958/94 se constitui no primeiro instrumento normativo que se prestou a regulamentar o tema
em análise. (grifei).
Com efeito, conforme já ressaltado nesta peça, a exigência de as Fundações de Apoio
aprestarem contas diretamente a esta Corte derivou de posicionamento adotado por este Tribunal.
Ante todo o exposto, a posição deste MP/TCU é no sentido do acolhimento da proposta do Sr.
Secretário da 6a SECEX, às fls.12/13, pelas mesmas razões por ele aduzidas e, em especial, em
reverência à vontade e aos princípios da Lei n° 8.958/94."
Consoante se pode inferir, a deliberação deste Tribunal objeto do subitem 8.1 tem natureza
39.
nitidamente declaratória, porquanto fundamentada nas "disposições e princípios constantes da Lei n.
8.958, de 20 de dezembro de 1994", os quais não exigem que as fundações de apoio apresentem contas
diretamente ao TCU. E a constante do subitem 8.2 baseou-se no entendimento manifestado pelo douto
representante do MP no sentido de que essa Lei derrogou a decisão proferida na Sessão de 25/03/92, pela
qual esta Corte exigira que as aludidas Fundações de Apoio prestassem contas diretamente ao TCU.
No tocante aos chamados "Royalties", releva assinalar que o Regimento Interno do TCU
prescreve, em seu art. 198, III, que "o Tribunal fiscalizará, na forma estabelecida em instrução
normativa" a aplicação de tais recursos. Em conseqüência, o art. 28, caput, da IN n. 12/96 - TCU
estabelece que a "fiscalização atinente à aplicação das indenizações pagas aos Estados e Municípios pelo
óleo, xisto betuminoso e gás natural extraídos da bacia sedimentar terrestre e da plataforma continental
será exercida mediante a realização de inspeções e auditorias, dispensando-se a apresentação de prestação
de contas ao Tribunal."
Em verdade, o referido dispositivo (art. 28), em sua parte final, padece de manifesta
impropriedade, haja vista que em vez da expressão "dispensando-se a apresentação de prestação de contas
ao Tribunal", melhor seria que ali figurasse outra semelhante à seguinte: "não sendo exigível a
apresentação de prestação de contas ao Tribunal". E não o é pelo fato de o diploma legal que dispõe sobre
a matéria — Lei n. 7.525, de 22/07/86 — não impor essa obrigação aos Estados e Municípios a quem a
Petrobrás paga as indenizações pela utilização de sua bacia sedimentar terrestre ou de sua plataforma
continental, consoante preceitua o seu art. 8°, caput, in verbis:
"Art. 8° - O cálculo das indenizações a serem pagas aos Estados, Territórios e Municípios
confrontantes e aos Municípios pertencentes às respectivas áreas geoeconômicas, bem como o
cálculo das cotas do Fundo Especial referidos no art. 5° desta Lei serão efetuados pelo Conselho
Nacional do Petróleo - CNP e remetidos ao Tribunal de Contas da União; ao qual competirá também
fiscalizar a sua aplicação, na forma das instruções por ele expedidas."
Despiciendo seria dizer que, constituindo os Royalties indenização paga aos entes federados
Estados e Municípios e aos Territórios, o supratranscrito dispositivo em nada conflita com as normas
constantes da Seção IX - Da Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária (arts. 70 a 75) da
Constituição Federal.
Quanto aos Partidos Políticos, dispõe o art. 198, inciso IV, do Regimento Interno do TCU,
que "o Tribunal fiscalizará, na forma estabelecida em instrução normativa" (grifei), "a aplicação dos
recursos do Fundo Partidário recebidos pelo Diretório Nacional, pelos Diretórios Regionais e pelos
Diretórios Municipais dos partidos políticos no exercício anterior". Em conseqüência, o parágrafo único
do art. 38 da supramencionada IN/TCU n. 12/96 estabelece:
"Parágrafo único. Os Partidos Políticos, em decorrência das disposições contidas na Lei n.
9.096, de 19 de setembro de 1995, ficam dispensados da apresentação, a este Tribunal, da prestação
de contas relativa ao exercício de 1995".
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Deveras elucidativo a esse respeito são os seguintes tópicos do Parecer apresentado pelo
44.
eminente Ministro Humberto Guimarães Souto, Relator do Projeto de Instrução Normativa que, aprovado,
converteu-se naquela IN/TCU n. 12/96:
"A antiga Lei Orgânica dos Partidos Políticos, n. 5.682, de 21.07.1971, com a redação dada
pela Lei n. 6.365, de 14.10.76, dispunha em seus arts. 2° e 106, in verbis:
'Art. 2° - Os Partidos Políticos, pessoas jurídicas de direito público interno, destinam-se a
assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo.' (grifo
nosso).
'Art. 126. O Diretório Nacional, os Diretórios Regionais e os Diretórios Municipais dos
Partidos prestarão contas, anualmente, ao Tribunal de Contas da União da aplicação dos
recursos do Fundo Partidário recebidos no exercício anterior.' (grifo nosso).
No âmbito do Tribunal, desde então, já era prevista a apresentação das contas relativas à
aplicação dos recursos que compunham o Fundo Partidário.
A Constituição Federal, em seu artigo 17, inciso III, previu expressamente a prestação de
contas pelos partidos políticos à Justiça Eleitoral.
Em 19.09.1995, foi publicada a Lei 9.096, que trata dos partidos políticos, regulamentando os
arts. 17 e 14, § 3°, inciso V, da Constituição Federal.
Em seus artigos 1°, 32 e 34, aquele normativo dispõe da seguinte forma:
'Art. 1°. O partido político, pessoa jurídica de direito privado, destina-se a assegurar, no
interesse do regime democrático, a autenticidade do Sistema representativo e a defender os direitos
fundamentais definidos na Constituição Federal.'
'Art. 32. O Partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil
do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte.
Art. 34. A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de
contas do partido e das despesas de campanha eleitoral, devendo atestar se elas refletem
adequadamente a real movimentação financeira, os dispêndios e recursos aplicados nas campanhas
eleitorais, exigindo a observação das seguintes normas: ...'
Como visto, a citada Lei definiu os partidos políticos como entidades jurídicas de direito
privado, em contraposição à Lei anterior, que os caracterizava como pessoas jurídicas de direito
público interno, além de regulamentar a prestação de contas aos órgãos da Justiça Eleitoral, sejam
eles municipais, estaduais ou nacional.
Cabe destacar, ainda, que em seu art. 63, revogou expressamente a Lei 5.682/71.
Devo registrar, no entanto, que apenas a obrigatoriedade de prestar contas diretamente ao
Tribunal foi suprimida; persiste sua atribuição constitucional de apreciar as contas daqueles que
derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário (art. 71, inciso
II, in fine), mantida no inciso II, do art. 5° da sua Lei Orgânica, bem como no art. 8°, que trata da
instauração de Tomadas de Contas Especiais nos casos em questão."
Conforme visto, a Lei n. 9.096/95 revogou expressamente a Lei n. 5.682/71, tendo definido os
partidos políticos como entidades de direito privado, além de prescrever que "a Justiça Eleitoral exerce
a fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas do partido e das despesas de
campanha eleitoral" (grifei).
Portanto, os Partidos Políticos ficaram dispensados da apresentação da prestação de contas a
este Tribunal não em decorrência de decisão deste Plenário mas em face de preceito constitucional (art.
7°, III) e de disposição da respectiva Lei de regência (Lei n. 9.096/95).
Relativamente à Fundação Getúlio Vargas, sobreleva ter presente o teor do subitem 8.1 da
Decisão n. 092/94 - TCU - Plenário, proferida na Sessão de 02/03/94 (TC-017.107/92-0, in Ata n. 07/94):
"8.1. considerar dispensável a apresentação a esta Corte da prestação de contas da Fundação
Getúlio Vargas, relativa ao exercício de 1991, uma vez comprovado, que no exercício, a Fundação
não foi beneficiada com recursos diretos do orçamento fiscal (Lei n. 8.175, de 31/03/91), e que os
recursos repassados mediante subvenção social e convênios são ordinariamente examinados pelo
Tribunal nas contas dos órgãos repassadores, na sistemática da Resolução 206/80, art. 23, 24 e 25,
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alterada pelas Resoluções 213/83 e 232/88;"
O bem fundamentado Voto do Relator do processo em referência, eminente Ministro Marcos
Vilaça, não deixa dúvida de que este Tribunal não dispensou a Fundação Getúlio Vargas do dever
constitucional de prestar contas dos recursos federais que receba, mas apenas reconheceu que essa
entidade, relativamente ao exercício de 1991 — e é claro, a qualquer outro em que o fato se repita — está
isenta daquela obrigação, porquanto resultou comprovado pela 7' SECEX que aquela Fundação não foi
diretamente contemplada com tais recursos no mencionado exercício, salvo sob a forma de subvenção
social e em decorrência de convênios, "sendo o exame desses repasses analisados e julgados pelo
Tribunal nas contas consolidadas dos órgãos repassadores".
No que tange ao Fundo Nacional de Assistência Social — FNAS, o pronunciamento da
SEGECEX consigna que "a Lei n. 9.604 de 5 de fevereiro de 1998 determina que a prestação de contas da
aplicação dos recursos financeiros oriundos do mencionado Fundo (Lei n. 8.742/93) será feita pelo
beneficiário diretamente ao Tribunal de Contas do Estado ou do Distrito Federal, reservando ao TCU a
liberdade de definir quando essa prestação também deveria ser feita a ele".
Conforme se verifica — diferentemente do que ocorreu em relação aos demais precedentes
acima analisados — não há referência a decisão deste Tribunal sobre a fiscalização dos recursos de
responsabilidade da União repassados ao mencionado FNAS; e, pois, não se trata nesse caso de dispensa,
por parte do TCU, do dever de prestar contas.
O fato de concluir pela impossibilidade de este Tribunal dispensar os referidos conselhos do
dever constitucional e legal de lhe prestar contas, anualmente, não afasta, mas sim acentua, a necessidade,
reconhecida por todos os membros desta Casa, de se envidarem esforços no sentido de dotar o TCU de
modernos procedimentos operacionais e de estratégias metodológicas que lhe permitam aperfeiçoar as
atividades concernentes ao controle externo que lhe cabe exercitar.
Considerando os princípios da racionalização e simplificação do exame e do julgamento das
tomadas e prestações de contas previstos no parágrafo único do art. 150 do Regimento Interno, este
Tribunal, em 24/06/96, baixou a Instrução Normativa n. 12/96 - TCU, que em seu art. 23, caput e
respectivo § 2°, estabelece, in verbis:
"Art. 23. Os processos de tomada e prestação de contas das unidades do Poder Executivo e dos
órgãos ou entidades que arrecadem ou gerenciem contribuições parafiscais, de que tratam,
respectivamente, os Capítulos II e III deste Título, serão organizados de forma simplificada, quando
a despesa realizada no exercício em referência não ultrapassar o limite anualmente fixado pelo
Tribunal.
§ 2°. O limite a que se refere o caput deste artigo será fixado pelo Tribunal, mediante Decisão
Normativa, até o final do respectivo exercício financeiro, e calculado na forma de percentual,
considerando as seguintes bases:"
Em cumprimento aos supratranscritos artigo e parágrafo, o TCU aprovou a Decisão
Normativa n. 17, de 11/12/97, pela qual fixou em R$ 30.000.000,00 o limite da despesa realizada no
exercício de 1997 para a organização de processos de prestações e tomadas de contas de forma
simplificada, relativamente àquele exercício.
Diante do levantamento efetuado pela CISET/MTb, relativamente ao exercício de 1996,
trazido à colação pela SEGECEX, há que se reconhecer que — à exceção dos Conselhos de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia (27 entidades - R$ 105,106 milhões), de Medicina (28 entidades - R$ 52,911
milhões), de Contabilidade (28 entidades - R$ 45,014 milhões) e de Odontologia (28 entidades R$ 35,096 milhões) — é pouco expressivo, realmente, o volume de recursos geridos pelas entidades de que
ora se cuida.
Todavia, embora seja ponderável a fundamentação fática para a dispensa da apresentação de
contas pelos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas, tenho para mim que refoge à
competência do Tribunal de Contas da União decidir dessa forma, mormente, em face das normas
imperativas e expressas em sentido contrário insertas no parágrafo único do art. 70 da Constituição
Federal, no art. 93 do Decreto-lei n. 200/67 e nos arts. 6°, 7° e 8° da Lei n. 8.443/92, as quais impõem aos
seus jurisdicionados o dever de lhe prestar contas.
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Entretanto, tendo em vista a pouca materialidade dos recursos federais geridos pela maioria
dos administradores dos referidos Conselhos, considero necessária a revisão da IN/TCU n. 12/96, de
modo a se estabelecer normas específicas visando à simplificação do exame e do julgamento das
prestações de contas das entidades em foco.
Outra medida a ser examinada com vistas a facilitar a relatoria dos processos de tomadas e
prestações de contas seria a alteração do § 6° do art. 79 do Regimento Interno — acrescentado pela
Resolução TCU n. 103/98 — objetivando ampliar o seu alcance, substituindo, para tanto, a expressão
inicial "o processo de tomada de contas especial" pela seguinte: "o processo de tomada ou prestação de
contas" ...
Se vier a prevalecer essa alteração, os processos de tomadas e prestações de contas, cujo valor
de ressarcimento seja igual ou inferior ao limite mínimo anualmente fixado pelo Tribunal, poderiam ser
incluídos em Relação.
Em face de todo o exposto, com a devida vênia, voto por que o Tribunal adote a decisão que
ora submeto à apreciação deste E. Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões, em 07 de outubro de 1998.
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JOSÉ i( TONIO B. DE MACEDO
Ministro-Substituto
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Gabinete do Ministro Marcos Vinicios Vilaça

VOTO COMPLEMENTAR

A análise efetuada pelo Ministro Barreto de Macedo quanto aos precedentes invocados em meu
relatório para a dispensa, pelo TCU, da prestação de contas pelos referidos conselhos, data venha, merece
reparos.
Com relação aos partidos políticos, por exemplo, o Ministro argumenta que a dispensa se deu com
base em dispositivo constitucional (CF, art. 17, III) e de disposição de legislação específica (Lei n°
9.096/95). O primeiro estabelece que os partidos políticos prestarão contas à justiça eleitoral. Tal
comando, entretanto, não tem, a meu ver, o condão de excluir o mandamento constante do art. 70,
parágrafo único, da Lei Maior quanto à obrigação de prestar contas de "toda pessoa física ou jurídica,
pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens ou valores
públicos ( )". Ao contrário, mandam as regras de hermenêutica que os comandos constitucionais devem
ser interpretados de forma integrada e harmônica.
O fato de legislação específica haver definido os partidos políticos como entidades jurídicas de
direito privado, bem como de haver estabelecido a forma com se dará sua prestação de contas não opõe,
ao contrário, aproxima o presente caso ao dos conselhos de fiscalização profissional. A mesma assertiva
aplica-se, mutatis mutandis, aos demais precedentes questionados. Impera sobre todos os casos, a meu
ver, o mandamento constitucional da accountability inscrito no parágrafo único do artigo 70 da Carta
Magna.
Ademais, não vejo diferença ontológica entre o presente caso e os precedentes ilustrativamente
mencionados em meu Relatório e Voto.
Não bastasse isso, o cerne da discussão está na interpretação do art. 6° da Lei Orgânica do
Tribunal, no que tange à sua competência para dispensar a prestação de contas de quem esteja
constitucionalmente obrigado a fazê-la. Assim dispõe o referido artigo (verbis):
e

Art. 6° Estão sujeitos 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.
" (grifei).
É indiscutível que se trata de competência indisponível, em face da indisponibilidade do interesse
público. O fato, entretanto, de o TCU dispensar entes a ele jurisdicionados dà obrigação de lhe prestar
contas não significa, a meu ver, que o Tribunal esteja abandonando sua competência fiscalizatória,
constitucionalmente atribuída. Está, sim, utilizando-se de sua competência normativa para definir a forma
como se dará essa fiscalização, levando em consideração, para isso, entre outros fatores, o princípio
administrativo da economicidade do controle, inscrito no Decreto-Lei n° 200/67.
Repito que os conselhos não estarão, com a decisão que proponho, fora da jurisdição do TCU, não
significando, portanto, qualquer tipo de perda de poder desta Corte de Contas. Essas entidades poderão, a
critério do Tribunal, ser objeto de auditoria, inspeção e ainda, a qualquer tempo, mediante nova decisão
plenária, caso as condições atuais se alterem, voltar a prestar as contas anualmente.
Veja-se que o art. 6° da Lei Orgânica do TCU estabelece que somente por decisão do Tribunal os
responsáveis podem ser liberados do dever de prestar contas. É exatamente essa a decisão que estou
propondo aos Senhores Ministros.
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Gabinete do Ministro Marcos Vinicios Vilaça

Considero, portanto, excessivamente restritiva a interpretação dada pelo Ministro Barreto de
Macedo ao dispositivo em comento, não identificando inconstitucionalidade na utilização, pelo TCU, da
prerrogativa legal que lhe é atribuída pelo art. 6° de sua Lei Orgância no caso em tela.
Esse é o meu entendimento.
TCU, Sala das Sessões, em 7 de outubro de 1998.

CI S VILAÇA
MARC S
Ministro- lator

•
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DECLARAÇÃO DE VOTO

Louvo o trabalho da Comissão e do eminente Ministro Relator Marcos Vilaça.
Desejo apenas de tecer algumas considerações sobre a permanência da competência do T.C.U.
para apreciar as contas dos Conselhos Regionais e Federais das profissões liberais, em face de novos
normativos sobre a espécie, não só do Poder Legislativo, como principalmente oriundos do Poder Executivo
através de várias Medidas Provisórias.
Assim é que começo citar a Declaração de Voto concorrente que proferi no TC 014.159/97-0.

"- Ementa: Procuradoria Geral da República. Solicitação de informações e
documentos. Autarquias de fiscalização do exercício de profissões liberais.
Controle Interno e Controle Externo. Necessidade de concurso público para
admissão de pessoal embora sob regime de CLT e não da Lei 8.112,90.
Entendimento do TCU sobre a matéria. Determinação à SEGECEX
(..)
Entendo que se deve distinguir com toda a nitidez a área de atuação do controle interno da
área de controle externo.
A I° admite processos de racionalização alvitrados pelo Poder Executivo, como foi o caso da
desvinculação dos conselhos da administração pública.
Assim se expressou a Secretaria Federal de Controle, em seu Relatório de Gestão de 1997,
sobre essa nova filosofia do controle interno:

•

•

'Seguindo a diretriz governamental de desregulámentação das ações do setor
público, a SFC elaborou proposta de desvinculação funcional da Administração Pública
Federal dos conselhos de. fiscalização do exercício de profissões liberais.

Por força de lei, a SFC estava obrigada a analisar as prestações de contas de 447 entidade
de classe que, apesar de estarem sob supervisão do Ministério do Trabalho - MTb, não recebem nenhum
recurso orçamentário do governo, sendo mantidos pelas contribuições de seus associados.
Além de não receberem dinheiro público, estas instituições administram valores, em
comparação com os recursos movimentados pelo MTb, de apenas 1%. Entretanto, exigiam cerca de 95% do
tempo de trabalho da equipe de auditoria encarregada da análise das unidades do MTb.
Essa atividade vinha representando um custo financeiro, de mão-de-obra e de horas de
trabalho, incompatíveis com a representatividade dessas entidades para o Ministério do Trabalho, desviando
tempo e atenção, que poderiam estar concentrados em áreas de maior prioridade para o Governo.
A proposta foi implementado com a edição da Medida Provisória n°1.549-35, de 09/10/97,
e o controle das atividades administrativas e financeiras dos conselhos profissionais passaram a ser
exclusivamente de responsabilidade de suas próprias unidades internas.
Essa medida Provisória 1.549-35 e as subsequentes cujo conteúdo foi transformado na Lei
9.649 de 27/05/98 a qual trouxe transformações importantes:
considerar as entidades de fiscalização pública como entidades de direito privado;
determinar que o seu controle (interno) seja realizado pelos seus órgãos internos.
Em virtude dessa lei, recebemos do Sr. Presidente do Conselho Federal de Corretores de
Imóveis a seguinte carta:
'Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente
Pedimos vênia a Vossa Excelência para tecer breves comentários sobre os pronunciamentos
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dos Senhores Ministros Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila Álvares da Silva, José Antonio Barreto de
Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha, e do Senhor Subprocurador-Geral, Dr. Walton Alencar Rodrigues,
a respeito dos estudos sobre a Medida Provisória 1.549-35 (especialmente quanto ao seu Art. 58),
registrados no Anexo Ida Ata n° 45, de 22/11/97, publicados no DOU de 10/12/97, fls. 29359/60.
Pelas elevadas considerações dos Excelentíssimos Senhores Ministros nota-se que entendem
haver partido dos Conselhos de Fiscalização Profissional a iniciativa de buscar a desvinculação completa
com os órgãos de fiscalização ligados ao Poder Executivo, com apoio dos Ministérios do Trabalho, da
Administração e da Casa Civil da Presidência da República, sem o conhecimento ou participação dos
Conselhos.
Necessário esclarecer que essa iniciativa partiu exclusivamente do Poder Executivo, com o
apoio dos Ministérios do Trabalho, da Administração e da Casa Civil da Presidência da República, sem o
conhecimento ou participação dos Conselhos.
No momento, os Conselhos estão tentando, junto à Casa Civil da Presidência da República.
apenas corrigir algumas falhas ocasionadas por uma redação equivocada do Art. 58 da MP em tela, eis que
interpretado tendenciosamente por alguns Sindicatos. Na verdade, existe um consenso lamentando um
eventual encerramento de apreciação das contas pelo TCU.
Quer nos parecer que o Poder Executivo deseja colocar os demais Conselhos de Fiscalização
Profissional exatamente como vem funcionando o Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, cuja
finalidade é a mesma e sempre manteve destacada independência, aprovando internamente suas contas e
orçamentos.
De nossa parte, temos vários Processos em fase de julgamento por essa E. Corte, inclusive
contra ex-Presidentes de Conselhos Regionais em cujas gestões nossos auditores contábeis levantaram
despesas não elegíveis, os quais gostaríamos de ver julgados.
Asseguramos que mesmo após a edição da MP 1.549-35, determinamos a continuidade de
todos os procedimentos até então adotados para o serviço público, com observáncia completa da lei de
licitações, contas e aplicações em instituições bancárias oficiais, um eficiente controle patrimonial, a
publicação de Reformulações e do Orçamento Programa para 1998, etc, e muito teremos a lamentar se a
desvinculação do TCU vier a se confirmar.
Estas Senhor Presidente, as considerações que tínhamos afazer a respeito, rogando que os
demais Ministros possam delas tomar ciência.'
No que tange ao controle interno nada tenho a opor à sua legitimidade e exequibilidade.
Já no que concerne à área do controle externo, entendo que a Lei Ordinária não pode altera
o alcance da norma constitucional que determina o julgamento das contas de todos aqueles utilizem.
arrecadem, guardem, gerenciem ou administrem dinheiros e bens e valores pelos quais a União responda.
Continua pois intangível a competência desta corte de contas para julgar as contas dessas
entidades de classe.
Por esse motivo entendo que um item deve ser acrescido à elogiável decisão proposta pelo
ilustre Ministro Barreto de Macedo da qual conste que o Conselho Federal de' Engenharia, Arquitetura e
Agronomia de Goiás deve enviar suas contas para julgamento do T.C.0
Outrossim, no que concerne ao concurso público deve ficar claro que a admissão não é para
o ingresso nos quadros do funcionarismo público mas sim uma relação trabalhista normal ex-labore e não
sob a égida da Lei 8.112/90.
Neste ponto, sigo o percuciante voto do Ministro Maurício Correia, já proferido MS 21.797-9,
com pedido de vista de um dos outros Ministros.
Também a Ação Direta de Inconstitucionalidade 1717-6 impetrada pelo Partido Comunista
do Brasil encontra-se sub judiee naquela Corte. "
Brilhante parecer foi oferecido pelo eminente SubProcurador Geral Dr. Jatir Batista da Cunha
no TC 525.132/97-0 que tratava da prestação de contas simplificada do Conselho Regional de OdontologiaPiauí.
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"Cuidam estes autos de Prestação de Contas Simplificada do Conselho Regional de
Odontologia do Piauí - CRO/PI, exercício de 1996.
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. 0 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°9.64998 - que convalidou os atos praticados com base na Medida
Provisória 11." 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.

§ 2 0 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.

§ 4° Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas são autorizados a fixar,
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 título executivo extrajudicial a certidão
relativa aos créditos decorrentes.
§ 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 Constituciona
n.° 19, é ainda mais enfático:
Art. 70
jurídica, pública ou privada, que
Parágrafo Único. Prestará contas qualquer pessoa fisica ou
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:
'

V- os responsáveis por entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado que
recebem contribuições parafiscais e prestem serviço de interesse público ou social.'

41)

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.
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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
ligar-se, 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
0
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 ml. ° 90797 - 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
0, inciso V, da Lei ii.°
por força do parágrafo único do artigo 70 da Constituição Federal e do artigo 5
8.44392: permanecem sujeitos à prestação de contas anuais, conforme previsto nos artigos 6°c 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.
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 especifico, atribuído pelo Estado, para a
consecução de tais cometimentos, coadjuvantes da sua ação' (Princípios 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
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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 juridico a que se submetem aquelas entidades, deva dar-lhes o mesmo tratamento dispensado aos
Serviços Sociais Autónomos, que integram o denominado 'Sistema 5' (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 personalidad
jurídica de direito privado, que arrecadam contribuições parafiscais e prestam serviços de interesse público

.

Na mesma linha de raciocínio navega o parecer do douto representante do M.P.,
Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado:

A constitucionalidade do novo regime é discutível, em face de vários questionamentos. É
atribuição constitucional da União a fiscalização do exercício de profissões regulamentadas ? Pode ia
atribuição ser delegada a entidades sem qualquer vínculo funcional e hierárquico com a Administração
Pública ? Nessas condições, poderão tais entidades exercer poder de polícia ? Terão essas entidade
'imunidade tributária' , como expresso no §, 6' do art. 58 ? Essas e outras questões poderão ser levadas a
Supremo Tribunal Federal em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade.
Contudo, é certo que o texto legal aprovado não afasta a jurisdição do Tribunal de Contas
sobre aquelas entidades.
É inegável que, admitida a constitucionalidade do § 2° do art. 58- que retira dos conselhos
a .natureza autárquica e os desvincula, hierárquica e finicionalmente, da Administração Pública -, não mais
incidirá sobre os responsáveis por aquelas entidades o inciso II do art. 71 da Constituição, ressalvado o caso
excepcional de dano ao erário - previsto na parte final do normativo.
Entretanto, os conselhos de . fiscalização permanecem sujeitos ao Controle Externo por força
do parágrafo único do art. 70, que, com a redação dada pela Emendaul. ° 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'.
Além disso, com a alteração da personalidade jurídica - que passa a ser de direito privado
-, os conselhos passam a se enquadrar perfeitamente no previsto no inciso V do art. 5' da Lei n.° 8.443.'92:
'A ri. 5°A jurisdição do Tribunal abrange:
(..)
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 se concluir ainda que os conselhos não só permanecem sob a jurisdição do TCU, como
0
continuam legalmente obrigados à prestação de contas anuais, nos termos dos artigos 6° e 7 da Lei n.°
8.-143/92.

'A ri. 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 dess
0
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 se
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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
ligar-se, de algum modo, à Administração, de forma a possibilitar que o Sistema de Controle Interno,
cumprindo sua função constitucional de apoio ao Controle Externo, elabore o relatório e o certificado de
auditoria referentes às prestações de contas que serão encaminhadas ao TCU.
Essa ligação não significa um vínculo funcional ou hierárquico - que não existirá, conforme
estabelece o § 2" do art. 58 da Lei ti." 9.649,98.
Nesse sentido, entendemos perfeitamente aplicável a argumentação desenvolvida pelo Sr.
Secretário da 6' SECEX, António Newton Soares de Matos, acerca da fiscalização exercida pelo TCU em
relação aos Serviços Sociais Autônomos. O parecer foi transcrito pelo eminente Ministro Lincohi Magalhães
da Rocha no voto que fundamentou a Decisão Sigilosa ii.° 907/97-P (Ata 53/97):
'A submissão dos serviços sociais autônomos à fiscalização do Estado e à jurisdição do
Tribunal, tios 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 autónomos ao Poder Público - no caso, ao Ministério do
Trabalho -, não se dá com o mesmo rigor com que estão submetidos os órgão e entidades da Administração
Pública, seja ela Direta ou Indireta. Sobre o assunto reproduzimos, ainda, aqui, as palavras de Hely Lope
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,
WS termos daquele Decreto-Lei, sujeita as entidades da Administração Indireta aos respectivos Ministros
de Estado, enquanto a Lei não dispuser em contrário. De fato, somente o legislador que, dehberadamente,
excluiu determinadas entidades paraestatais da Administração Indireta poderá reintegrá-las ou submetê-la
à supervisão ministerial' (Estudos e Pareceres de Direito Público, vol. III, Editora Revista dos Tribunais,
São Paulo, 1981, p. 192)'.
Portanto, em síntese, com as alterações introduzidas pelo art. 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 art. 70 da Constituição Federal e do art. 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 corifórme previsto no art. 74, inciso IV, da Constituição Federal.
Demostrado que os conselhos estão submetidos à jurisdição do Tribunal, restará definir o
regime jurídico que lhes é aplicável.
Considerando a nova ordem jurídica que rege os conselhos, verifica-se que eles passam a se
enquadrar perfeitamente no conceito de entidades paraestatais oferecido pela doutrina, em especial por
0.51/VALDO 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 especifico, atribuído pelo Estado, para
a consecução de tais cometimentos, coadjuvantes da sua ação' (Princípios 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. É por essas razões que entendemos que esses conselhos estão sujeitos a um regime que,
necessariamente, inclui os princípios gerais de direito público: a moralidade, a impessoalidade, a igualdade
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e a publicidade.
A nosso ver, é inadmissível que, com recursos públicos e no exercício de atividade pública,
possa-se, por exemplo, contratar empregados, bens ou serviços com base em critérios pessoais e em
desrespeito àqueles princípios basilares do Direito Público.
Ao apreciar os casos concretos envolvendo conselhos fiscalizadores de profissões, entendemos
que 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
Autónomos, que integram o denominado 'Sistema S' (SESI, SENAI, SESC, SENAC 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 personalidad
jurídica de direito privado, que arrecadam contribuições parafiscais e prestam serviços de interesse público
Ocorre que um fato novo de grande significado aconteceu no dia 06 do mês de agosto de 1998,
4.
quando o S.T.F. julgou o M.S. 22.643 - SC e, através do Voto do Relator Ministro Moreira Alves, estabeleceu
as seguintes assertivas:

"Conselhos Regionais e Prestação de Contas
Nos termos da Lei 3.268/57 (art. I°), o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de
Medicina são autarquias distintas, dotadas de personalidade jurídica de direito público, estando todos
assim, sujeitos à prestação de contas perante o Tribunal de Contas da União (CF, art. 71, II). MS
22.643-SC, rel. Min. Moreira Alves, 6.8.98.
Ne Bis in Idem: Multa e Afastamento

Na hipótese de haver obstrução ao livre exercício das auditorias determinadas pelo Tribuna
de Contas da União, não configura bis in idem a imposição de multa (Lei 8.443/92, art. 58, V) e de
afastamento temporário do responsável (Lei 8.443/92, art. 44), uma vez que aquela tem a natureza de
sanção e este, de medida cautelar. Com base nesse entendimento, Tribunal indeferiu mandado de
segurança impetrado pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina - CREIVIESC
e por seu Presidente, contra acórdão do TCU que impusera multa e afastamento temporário do
Presidente. Precedente citado: MS 2I.466-DF (RTJ 151/153,). MS 22.643-SC, rel. Min. Moreira Alves,
6.8.98."
Dessa decisão da mais alta Corte de Justiça do pais decorrem os três seguintes corolários, pelo
menos:
1° corolário: os conselhos profissionais estão sujeitos à prestação de contas perante o T.C.U.
(C.F., art. 71, II);
2° corolário: os Conselhos Regionais e os Federais são autarquias distintas, dotadas de
personalidade jurídica de direito público;
3° corolário: o T.C.U. pode aplicar aos dirigentes dessas entidades as sanções de multa e de
afastamento temporário.

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza,
.:
em 07 de outubro d

LHA
ro- Substituto
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Trata-se de Relatório do Grupo de Trabalho instituído pela Ordem de Serviço n° 14, de
29.10.97, da Presidência do Tribunal de Contas da União, cuja finalidade era estudar o alcance das
disposições contidas na Medida Provisória n° 1.549-35, de 09.10.97, quanto à atividade de controle nos
conselhos de fiscalização de profissões liberais.
De se salientar que a referida Medida Provisória, após algumas reedições, deu origem à Lei n°
9.649, de 27 de maio de 1998, que assim dispõe sobre o assunto:
"Art. 58 Os serviços de fiscalização de profissões regulamentadas serão exercidos em
caráter privado, por delegação do poder público, mediante autorização legislativa.
§ 1° A organização, a estrutura e o funcionamento dos conselhos de fiscalização de profissões
regulamentadas serão disciplinados mediante decisão do plenário do Conselho Federal da respectiva
profissão.
•
§ 2° Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas não manterão com os
órgãos da Administração Pública qualquer vínculo funcional ou hierárquico;
§ 3 0 Os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas são regidos
pela legislação trabalhista, sendo vedada qualquer forma de transposição, transferência ou
deslocamento para o quadro da Administração Pública direta ou indireta;
§ 4 0 Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas, existentes até 10 de
outubro de 1997, ficam autorizados a cobrar e executar as contribuições anuais devidas por pessoas
físicas ou jurídicas, bem como taxas e emolumentos instituídos em lei;
§ 500 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;
§ 6° Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas, existentes até 10 de outubro
de 1997, promoverão, no prazo de noventa dias contados a partir de 7 de novembro de 1997, a
adaptação de seus estatutos e regimentos ao estabelecido neste artigo." (grifo nosso)

II
A proposta do mencionado Grupo de Trabalho (fls. 19 e 20) resume, de forma clara e
objetiva, suas conclusões acerca da competência do Tribunal de Contas da União para fiscalizar os
conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas, bem como quanto à observância, por parte
desses Conselhos, de normas destinadas a entes da Administração Pública.
Em síntese, a proposta da Comissão, endossada pelo Sr. Secretário-Geral de Controle
Externo, é no sentido de que: a) tais conselhos sejam dispensados de prestar contas anualmente, embora
continuem sujeitos ao controle do Tribunal de Contas da União; b) tais conselhos não estão sujeitos à
observância de normas aplicáveis aos órgãos da Administração Pública Direta ou Indireta, devendo,
entretanto, editar regulamentos próprios e uniformes para a execução de suas despesas, observados
princípios gerais norteadores da despesa pública.

*e)
/4j..
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Sustenta o Grupo de Trabalho que os recursos "têm mesmo caráter tributário, uma vez que
estão sujeitos aos princípios constitucionais e legais para a instituição de tributos" (item 52 do Relatório,
fl. 15).
Não obstante divergências doutrinárias, as contribuições exigidas por esses Conselhos têm
natureza tributária, ex vi do art. 149 da Constituição Federal, em que compete exclusivamente à União
instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias
profissionais ou econômicas.
Os Conselhos, pois, são entes corporativos que exercem, por delegação, atividades de controle
e fiscalização das profissões e que, com vistas à sua independência financeira, receberam competência
tributária.
Tendo natureza tributária, parafiscal, essas contribuições pertencem originalmente ao Estado,
mas são cobradas e utilizadas pelos Conselhos por delegação da União, com a finalidade de prover esses
entes fiscalizadores de recursos materiais suficientes para o cumprimento de seu mister.
Sendo recursos estatais, as contribuições devem ser utilizadas em consonância com os
princípios próprios da Administração Pública, tais como o da Legalidade, da Impessoalidade, da
Moralidade (ou da Probidade), da Publicidade, da Supremacia do Interesse Público sobre o Privado, da
Motivação, da Razoabihdade e da Economicidade.
Tratando-se, então, de recursos públicos arrecadados por esses Conselhos, há
conseqüentemente a competência do Tribunal de Contas da União para fiscalizar sua aplicação, consoante
norma prevista no art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal:
"Prestará contas qualquer pessoa física ou entidade pública que utilize, arrecade, guarde,
gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em
nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária".
O art. 5°, inciso V, da Lei n° 8.443/92, estabelece que a jurisdição do TCU abrange os
responsáveis por entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado, desde que recebam
contribuições parafiscais e prestem serviço de interesse público ou social, donde se conclui pela
competência do Tribunal de fiscalizar os Conselhos, não exatamente por sua natureza jurídica, mas pela
natureza pública dos recursos que arrecadam.
Merece destaque o fato de que as referidas Medidas Provisórias criaram uma situação nova,
posteriormente confirmada pela Lei n° 9.649/98, em que pessoas jurídicas de direito privado têm
capacidade tributária ativa (art. 58, § 4°), não obstante diversos posicionamentos doutrinários contrários e,
até mesmo, dispositivos do Código Tributário Nacional: "Sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica
de direito público titular da competência para exigir o seu cumprimento (art. 119)" e "A competência
tributária é indelegável, salvo atribuição das funções de fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços,
atos ou decisões administrativas em matéria tributária conferida por uma . pessoa jurídica de direito
público a outra..." (art. 7°).
Há, ainda, outra atribuição dos Conselhos que é tipicamente de Estado, referente ao exercício
do Poder de Polícia; inovação que merecerá comentários e, decerto, críticas dos administrativistas pátrios,
porque a atividade de polícia sempre foi, até o advento da Medida Provisória sub examine, exclusiva do
Estado e, para a maior parte da doutrina, é indelegável.
O exercício do Poder de Polícia, com aderente tributação, é previsto no art. 145, II, da
Constituição Federal, e está legalmente conceituado no art. 78 do Código Tributário Nacional (Lei n°
5.172, de 25 de outubro de 1966).
Com excelência, ensina José Cretella Jr. (Manual de Direito Administrativo, 6' ed., p. 262,
Ed. Forense): "É difícil definir a polícia. Podemos encontrar na definição de polícia vários elementos.
Um é o Estado. Só o Estado é detentor do poder de polícia, só o Estado organiza a polícia. O poder de
polícia é, pois, indelegável, intransferível. O segundo..." (grifamos).
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Acerca do assunto, o Professor Celso Antônio Bandeira de Mello (Curso de Direito
Administrativo, 5a ed., p. 398, Ed. Malheiros), citando outro renomado doutrinador, esclarece o seguinte:
"Cirne Lima, oportunamente, anota que são traços característicos da atividade de polícia: a) provir
privativamente de autoridade pública,..." .(grifo nosso)
Nesse mesmo sentido, vale mencionar, ainda, entendimento de Álvaro Lazzarini (Estudos de
Direito Administrativo, 1° ed., p. 210, Ed. Revista dos Tribunais):
"Conceitualmente, o Poder de Polícia, que legitima o poder de polícia e é a própria razão de
ela existir, é um conjunto de atribuições da Administração Pública, como poder público e indelegáveis
aos entes privados, tendentes ao controle dos direitos e liberdades das pessoas naturais ou jurídicas, a
ser inspirado nos ideais do bem comum."
A nornia em estudo rompe com a essência do poder de polícia, fazendo com que entes
privados façam uso de atributos inerentes ao Estado, tais como a coercitividade e a auto-executoriedade.
O poder de polícia, tanto da policia administrativa (que é a de nosso caso) quanto da polícia
judiciária, decorre da supremacia do Estado sobre os particulares, que consubstancia um direito
intransferível.
Esclarece Celso Antônio Bandeira de Mello (obra citada, p. 395):
"O poder expressável através da atividade de polícia administrativa é o que resulta de sua
qualidade de executora das leis administrativas. É a contraface de seu dever de dar execução a estas leis.
Para cumpri-lo não pode se passar de exercer autoridade - nos termos destas mesmas leis indistintamente sobre todos os cidadãos que estejam sujeitos ao império destas leis. Daí a 'supremacia
geral' que lhe cabe.
O poder, pois, que a Administração exerce ao desempenhar seus cargos de polícia
administrativa repousa nesta, assim chamada, 'supremacia geral' que, no fundo, não senão a própria
supremacia das leis em geral, concretizadas através de atos da Administração."(grifamos)
Note - se, portanto, que os serviços de fiscalização de profissões regulamentadas, além de
gerirem recursos públicos, ainda exercem atividades típicas de entes públicos, relativas à sua
capacidade tributária ativa e ao exercício do poder de polícia, o que reforça a necessidade de
controle por parte do Estado, inclusive do controle externo previsto no art. 70 da Constituição Federal.
Devemos considerar que a norma examinada, ao modificar a natureza jurídica dos Conselhos,
transferiu, também, propriedade de pessoa jurídica de Direito Público para entes privados, pois o acervo
patrimonial existente nos Conselhos foi transferido, embora a norma não tenha estabelecido
explicitamente essa mudança de domínio.
De qualquer forma, o fato desses conselhos administrarem bens móveis e imóveis que até há
pouco tempo pertenciam à União robustece a necessidade do controle estatal e de que esses entes
continuem a observar princípios aplicáveis à Administração Pública.
Isso pode significar, por exemplo, que as entidades de fiscalização de profissões, obedecendo
ao Princípio da Moralidade Pública e da Publicidade, devem editar normas internas que prevejam, para a
contratação de pessoal, um processo seletivo baseado em critérios objetivos e devidamente divulgado na
imprensa, ainda que tais normas não coincidam, exatamente, com as exigidas para a Administração
Pública.
Da mesma forma, as compras, v.g., devem ser precedidas de alguma modalidade de licitação
prevista em regulamentos próprios, ainda que seja diferente da instituída pela Lei n° 8.666/93, mas que
obedeça aos princípios da economicidade, da publicidade e da moralidade pública.
Não obstante a competência do TCU para fiscalizar a aplicação de tais recursos, entendemos
adequado que sejam tais entidades dispensadas da prestação de contas anual, especialmente pelo fato de
não comporem a Administração Pública Federal.
Convém ressaltar que o Tribunal de Contas da União tem a prerrogativa de dispensar a
apresentação de prestação de contas anual, senão vejamos o que dispõe o art. 6° da Lei n° 8.443/92:
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"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."
A MP n° 1.549-35 e suas reedições, bem como a Lei n° 9.649/98, trouxeram dúvidas até
mesmo quanto à competência desta Corte para fiscalizar os serviços de fiscalização de profissões
regulamentadas, bem como quanto à necessidade de apresentação das correspondentes prestações de
contas anuais.
Assim sendo, com a finalidade de evitar maiores embaraços e dificuldades decorrentes de
contas não apresentadas ou apresentadas tardiamente, concordamos com proposta do Grupo de Trabalho,
no sentido de que sejam essas entidades dispensadas de apresentar as contas de 1997 e seguintes, com
fulcro no art. 6° da Lei Orgânica deste Tribunal.
ifi

A respeito do item I da proposta do Grupo de Trabalho (fl. 19), com a finalidade de evitar que
se torne inoperante ou inexistente a fiscalização deste Tribunal, poder-se-ia proceder à elaboração de
planejamento adequado de auditorias para cada uma das entidades.
Em nossa opinião, a fiscalização in loco significará um aperfeiçoamento em relação à situação
atual, em que a atividade deste Tribunal, de regra, limita-se aos achados do Controle Interno revelados
nas prestações de contas.
O número de conselhos constantes da clientela de algumas Secretarias do Tribunal são:
SECEX/MG: 20 Conselhos; SECEX/PR: 20 Conselhos; SECEX/AP: 5 Conselhos; SECEX/RR: 4
Conselhos; SECEX/CE: 19 Conselhos; SECEX/PI: 12 Conselhos; SECEX/SP: 25 Conselhos; SECEX/RJ:
24 Conselhos; SECEX/SE: 14 Conselhos; SECEX/RS: 23 Conselhos; SECEX/PA: 21 Conselhos;
SECEX/GO: 17 Conselhos; SECEX/ES: 15 Conselhos; SECEX/AM: 15 Conselhos; SECEX/AL: 13
Conselhos; SECEX/AC: 7 Conselhos; e 6a SECEX: 44 Conselhos.
Em razão de seu tamanho reduzido, os conselhos regionais e alguns dos conselhos federais,
em sua maioria, com o auxílio de um PA (Procedimentos de Auditoria) adequado, podem ser auditados
em 3 ou 4 dias úteis.
Assim sendo, parece-nos que um plano qüinqüenal de auditoria, poderia contemplar em pelo
menos uma vez cada um dos conselhos.
Restaria a possibilidade de realização, no decorrer do período, de mais de uma auditoria nos
principais conselhos e naqueles que movimentam recursos mais expressivos, bem como naqueles em que,
historicamente, vêm se verificando falhas de maior gravidade.
Relativamente à 6' SECEX, que tem 44 Conselhos em sua clientela, sendo muitos dos quais
Conselhos Federais, poder-se-ia admitir um plano de fiscalização diferente, cdm prazo superior a 5 anos,
se for o caso.

IV
Em seu Parecer (fls. 63 a 70), o Sr. Secretário-Geral de Controle Externo, Dr. José Nagel,
aborda o tema com muita clareza e traz importantes observações acerca da abrangência da jurisdição do
Tribunal de Contas da União, da jurisprudência a respeito dos pressupostos para edição de medidas
provisórias, da desestatização dos serviços de fiscalização de profissões e das novas formas de controle
experimentadas por essa Corte.
Menciona que o TCU dispensou a usual prestação de contas anual das fundações de apoio das
instituições de ensino superior, dos partidos políticos, da Fundação Getúlio Vargas, do Fundo Nacional de
Assistência Social e das prefeituras municipais (relativamente a royalties).
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De se destacar no referido Parecer que o Sr. Secretário-Geral de Controle Externo, pelo que
depreendemos, aquiesce à proposta do Grupo de Trabalho, mas destaca a não conveniência da revogação,
pura e simples, do art. 18 da IN n° 12/96-TCU, eis que afetaria o disciplinamento das prestações de contas
dos Serviços Sociais Autônomos.
Conseqüentemente, se o Tribunal acolher a proposta do Grupo de Trabalho, a alteração, e não
a revogação, do prefalado dispositivo regulamentar seria necessária.
V
Diante do exposto, temos como adequada a proposta do Grupo de Trabalho, constante das fls
19 e 20, opinando por que, em acréscimo, seja determinado à SEGECEX que estude a conveniência de
implementar um plano de auditoria para os serviços de fiscalização de profissões regulamentadas em lei,
bem como o prazo adequado para a vigência deste Plano
Ministério Público, em 16 de Julho de 1998.

Ubaldo Alvip'ealdas
Procurador
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DECISÃO N. 701 /98 — TCU — Plenário
Processo TC n. 001.288/98-9.
Classe de Assunto: Administrativo — Relatório final dos estudos desenvolvidos com a finalidade d(
avaliar o alcance das disposições contidas na Medida Provisória n. 1.549 (posteriormente convertida nz
Lei n. 9.649/98), na atividade de controle exercida pelo TCU.
Entidades: Conselhos de Fiscalização do Exercício Profissional.
Interessado: Tribunal de Contas da União — TCU.
Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça.
Revisor: Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo.
Representante do Ministério Público: Dr. Ubaldo Alves Caldas.
Unidade Técnica: Grupo de Trabalho instituído pela Ordem de Serviço TCU-Pres. n. 014, cit
29.10.97.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator e pelo Revisor, DECIDE:
8.1 — firmar o entendimento de que os Conselhos de Fiscalização do Exercício Profissional estãc
obrigados a prestar contas a este Tribunal, em face do disposto nos arts. 5 0 , 6°, 7° e 8° da Lei n. 8.443/92;
8.2 — determinar à SEGECEX que, de conformidade com o parágrafo único do art. 150 do Regimentc
Interno do TCU, apresente proposta de alteração da IN/TCU n. 12/96, visando à simplificação do exame (
do julgamento das prestações de contas dos referidos Conselhos;
8.3 - determinar a publicação desta Decisão. do Relatório e dos Votos do Relator e do Revisor e dz
Declaração de Voto apresentada pelo Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha, na Ata da Sessãc
Pública hoje realizada; e
8.4 - arquivar o presente processo.
Ata n. 41/98 — Plenário.
Data da Sessão: 07/10/1998 — Extraordinária de Caráter Reservado.
Especificação do quorum:
- 11.1. Ministros presentes: Adhemar Paladini Ghisi (Presidente em exercício), Carlos Átila Álvares de
Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça (Relator), Humberto Guimarães Souto, Valmir Campeio e os
Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo (Revisor), Lincoln Magalhães da Rocha e
Benjamin Zymler.
11.2. Ministros com voto vencido: Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça (Relator) e Benjamin Zymler.

C-Loi-c)
AD EMAR AD I GHISI
Presidente em exercício

JOSÉ ANTO IO BARRETO DE MACEDO
Ministro-Revisor
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SECON
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Min. VC
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Min.-Subst. LMR
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SECEX-CE
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Min. CAAS

10a SECEX
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SECEX-BA
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Min. CAAS

SECEX-ES
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425.052/98-2
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500.245/97-5

Min. HGS

SECEX-PE
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SECEX-PR
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SECEX-SP
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Min.-Subst. LMR
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